Ansökan TA-plan
Sida 1(1)

Ansökan om trafikanordningsplan vid vägarbeten
Trafikanordningsplanen ska lämnas in i god tid, senast 7 arbetsdagar innan arbetet planeras att
påbörjas. Utmärkning ska utföras enligt handboken Arbete på väg. Observera att andra tillstånd kan krävas
som Grävtillstånd, Upplåtelse av offentlig plats eller Tillstånd för tung, bred, lång transport. Se Lathund vid
ifyllningen av ansökningsblanketten
TK:s referensnummer för TA-plan
Ansvarig arbetsledare och företag
Namn och företag*

Ref.nr för upplåtelse

Adress*

Telefon dagtid*

Postnummer och ort*

Fax*

Ansvarig arbetsledare*

E-postadress*

Information om arbetet
Typ av arbete*

Ort*

Gata*

Läge*

Arbete påbörjas*

Arbete avslutas*

Förlängning från och med datum

Förlängning till och med datum

Ritning/Trafikanordningsplan*

Exempel ur Trafikverkets exempelsamling*

Skyltar
Datum när skyltar sätts upp*

Klockslag när skyltar sätts upp*

Datum när skyltar tas ner*

Klockslag när skyltar tas ner*

Ansvarig för utmärkning
Namn*

Telefon arbetstid*

Utbildning*

Telefon övrig tid*

Ref.nr för grävtillstånd

Ansökan tillfällig trafikföreskrift
Gäller på gata/väg
Hastighetsbegränsning km/h

Mellan en punkt

och en punkt

Omkörningsförbud

Mellan en punkt

och en punkt

Annan föreskrift

Mellan en punkt

och en punkt

Underskrift av sökande
Datum*

Namnunderskrift*

Namnförtydligande*

Trafikanordningsplanen är godkänd
Datum
Namnunderskrift

Namnförtydligande

Uppdaterad oktober 2015
Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

www.ornskoldsvik.se

0660-880 00 vx

Postgiro

Samhällsbyggnadsförvaltningen
SE-891 88 Örnsköldsvik

Förvaltningens e-postadress

Fax

Bankgiro

Org.nr 212000-2445

samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

0660-849 67

188-4774

Lathund vid ifyllningen av ansökningsblanketten
På ansökningsblanketten är vissa fält markerat med röd stjärna Vad betyder det?
Fält som måste fyllas i för att handläggningen av trafikanordningsplansansökan ska kunna påbörjas. Om
någon av dessa fält lämnas tomma kommer ansökan att skickas tillbaka till sökande för komplettering.
Undantag: Fälten för Fax alternativt e-postadress respektive fälten för ritning/trafikanordningsplan alternativt
exempel ur Trafikverkets exempelsamling. Här räcker det med att två av dessa fält fylls i t.ex. fältet epostadress och fältet ritning/trafikanordningsplan.
På ansökningsblanketten ska man namnge en person ansvarig för utmärkning en s.k.
utmärkningsansvarig. Vad menas med utmärkningsansvarig?
En utmärkningsansvarig:
•
•
•
•
•

utses av ansvarig arbetsledare och ska inför väghållningsmyndigheten vara ansvarig för
utmärkningen av vägarbetsplatsen.
ska finnas på plats.
ha befogenhet för uppgiften.
ha relevant kompetens i hur man planerar en säker arbetsmiljö.
ha kunskap om hur man använder vägmärken och anordningar vid vägarbeten i enlighet med
gällande lagar, förordningar och regler samt godkänd trafikanordningsplan.

På ansökningsblanketten finns två fält med texten förlängning från och med datum och
förlängning till och med datum. Vad betyder de och när ska dessa fyllas i?
Dessa fält fylls i om man som sökande upptäcker att man troligtvis inte kommer att hinna klart sitt
arbete till det datum som man har angett i sin trafikanordningsplansansökan. Sökande fyller alltså i
dessa datum i sin trafikanordningsplans ansökan och skickar in sin kompletta ansökan (alla tre
dokumenten) till Örnsköldsviks kommuns, handläggare.
Information om arbetet
Förlängning från och med datum

Förlängning till och med datum

På ansökningsblanketten finns rubriken ansökan tillfällig trafikföreskrift och underrubriken
hastighetsbegränsning, omkörningsförbud och annan föreskrift samt rutorna mellan en punkt och
en punkt. Vad betyder dessa och när ska jag fylla i dem?
Om du har ett behov av att ansöka om en s.k. tillfällig trafikföreskrift som t.ex. sänkt hastighet förbi ett
vägarbetsområde, omkörningsförbud, förbud mot trafik med fordon (fordonstrafik förbjuden), förbud mot
att parkera fordon (parkeringsförbud), enkelriktad trafik etc. så ska du fylla i dessa rutor. Se exempel
nedan.
Ex. Du planerar att utföra ett vägarbete eller anordna ett evenemang på Lasarettsgatan, på
sträckan mellan Köpmangatan och Skolgatan.
1) På Lasarettsgatan, på sträckan mellan Köpmangatan och Fabriksgatan vill du av trafiksäkerhetsskäl
ansöka om en sänkning av den befintliga hastigheten 50 km/h till 30 km/h, som skyltas upp med
vägmärket C31- 30 km/h och C31-50 km/h.
Alternativ 1*) I många av fallen kan det vara smidigare att använda sig av vägmärket E13
rekommenderad högsta hastighet eller vägmärket E11 rekommenderad lägre hastighet, eftersom
vägarbetsytan (området/ytan där arbetsmaskinerna eller evenemanget kommer att genomföras) sakta
kommer att förflytta sig framåt med olika punkter längs den aktuella sträckan. På grund av detta
upplevs det av många som att det kan vara svårt att precisera exakt mellan vilka dagar och mellan
vilka tider arbetsytan kommer att vara i läge a, läge b, läge c etc. Väljs alternativ 1*) behöver man inte
fylla i någon av rutorna märkta med 1).
2) På Lasarettsgatan, på sträckan mellan Fabriksgatan och Skolgatan blir gatubredden förbi vägarbetet
så smalt, så att två bilar inte kommer att kunna mötas, därför ansöker man om detta.
Alternativ 2*) Denna tillfälliga trafikföreskrift är inte så vanlig på det kommunala gatunätet i samband
med ett vägarbete, utan vanligtvis används vägmärkena B6 väjningsplikt mot mötande trafik
tillsammans med vägmärket B7 mötande trafik har väjningsplikt, när man vill upplysa om att

gatubredden inte är tillräckligt bred så att två bilar inte kan mötas. Vägmärket B6 placeras oftast på den
sida där vägarbetet (hindret) finns och vägmärket B7 på den andra sidan av vägarbetsytan.
3) På Lasarettsgatan, på sträckan mellan in- och utfarten till fastigheten på Skolgatan 1A och fastigheten på
Skolgatan 5C finns det ett behov av att stänga av gatan, för all trafik, förutom gångtrafik, därför ansöker man
om detta.

Alternativ 3*) I detta fält kan man även ansöka om tillfälligt förbud mot trafik med motordrivna
fordon dvs. (motorfordonstrafik förbjuden) vilket betyder att Lasarettsgatan ska vara avstängd för alla
motorfordon, men att det fortfarande är möjligt att både gå och cykla förbi vägarbetsytan.
Andra föreskrifter som man vanligtvis kan behöva ansöka om är parkeringsförbud, enkelriktad trafik och
förbud mot infart med fordon. Även dessa söks i detta fält.

Ansökan tillfällig trafikföreskrift
Gäller på gata/väg
Här fyller man i namnet på den gata som avses t.ex. Lasarettsgatan
Hastighetsbegränsning km/h
Mellan en punkt
1) 30 km/h
1)
t.ex. Köpmangatan
Omkörningsförbud
Mellan en punkt
2) Ja
2) t.ex. Fabriksgatan
Annan föreskrift
Mellan en punkt
3) Förbud mot trafik
3) In- och utfarten till
med fordon
fastigheten på Skolgatan 1A

och en punkt
1) t.ex. Fabriksgatan
och en punkt
2) t.ex. Skolgatan
och en punkt
3) In- och utfarten till
fastigheten på Skolgatan
5C

