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ANVISNINGAR FÖR TRAFIKANORDNINGSPLAN I SALA KOMMUN 

1. TILLSTÅND OCH AVTAL 

En trafikanordningsplan (även kallad TA-plan) innehåller fakta om ett vägarbete och 
hur det ska märkas ut. Den är till för att skapa en säker trafikmiljö under arbetets 
gång, för både personal och medtrafikanter.  

En TA-plan ska alltid sökas då ett arbete ska göras på eller i anslutning till 
kommunens gator och vägar samt allmän platsmark. Gator och vägar innefattar 
förutom bilvägar även parkering, gågata, trottoar, gång- och cykelväg. Arbetet kan 
innebära allt från grävarbete till fönsterputsning eller trädbeskärning. 

Arbetet får inte starta innan en inlämnad TA-plan godkänts av kommunen. Ett 

tillstånd utfärdas för den period arbetet pågår. Utföraren förbinder sig att vid en 

godkänd TA-plan följa den och de anvisningar som framgår i detta dokument. 

TA-planen ersätter inte Arbetsmiljöverkets krav på en arbetsmiljöplan. Den kan 

användas som en del av arbetsmiljöplanen om vad som gäller och hur man tar hand 

om och skyddar sig mot trafiken som passerar arbetsplatsen. Ansvaret för 

arbetsmiljö ligger på arbetsgivaren. 

1.2 Ansökan om trafikanordningsplan 

Ansökan om TA-plan ska inkomma senast 5 arbetsdagar innan planerad start för 

arbetet. 

TA-planen ska med hjälp av en skiss redovisa hur trafiken leds förbi arbetsplatsen 

så att personal såväl som trafikanter skyddas mot eventuella olyckor och hur hänsyn 

tas för att minimera störningar i trafikflödet. TA-planen beskriver även vilken typ 

och placering av skyltar, avstängningar och vägmärken som krävs för en säker 

trafik- och arbetsmiljö.  

Det kan krävas att en tillfällig lokal trafikföreskrift behöver utfärdas angående 

begränsad hastighet och/eller framkomlighet, ansökan behöver därför göras i god 

tid innan arbetets planerade start.  

Ansökan görs genom att skicka in en skiss tillsammans med en ifylld 

ansökningsblankett, ”Ansökan om trafikanordningsplan” till 

samhallsbyggnad@sala.se. Blanketten hittas på Sala kommuns hemsida. 

När en ansökan om TA-plan görs tillsammans med ett grävtillstånd skickas skissen i 

stället tillsammans med blanketten ”Ansökan om grävtillstånd”. Läs mer om 

grävtillstånd i dokumentet ”Anvisningar för grävtillstånd i Sala kommun”.   

1.4 Avgifter 

Kommunen tar i nuläget inte ut någon avgift för TA-planer.  
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2. TRAFIKANORDNINGSPLAN 

Varna, vägleda och värna. TA-planen har som mål att varna trafikanterna i god tid 

innan denne når arbetsområdet. Vägleda trafikanterna på ett enkelt och tydligt sätt 

genom eller förbi arbetsområdet och med stor hänsyn till oskyddade trafikanter. 

Värna om arbetarna genom att det finns tillräckligt med godkända 

skyddsanordningar för personalen ska kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. 

Utbildning i arbete på väg. För att arbetet ska ske på ett korrekt och säkert sätt ska 
utförarna genomgått en APV-utbildning (Arbete på väg). 

Utmärkningsansvarig. Det ska finnas en person som är ansvarig för arbetsplatsens 
utmärkning, att trafikanordningarna sätts upp korrekt och se till att de hålls 
funktionsdugliga. Denna person ska alltid vara kontaktbar. 

Framkomlighet för alla trafikanter. Vägarbeten påverkar alla trafikanter, även 
oskyddade (t.ex gående och cyklister). Det är därför viktigt att framkomligheten 
säkerställs. Prioriterade trafikantgrupper vid tillfälliga förändringar av vägnätet är 
gående, cyklister, personer med funktionsnedsättning och kollektivtrafik. 

Omledning. Måste vägen stängas av krävs det en omledning av trafiken, sträckan 

för omledning måste framgå i TA-planen. Tänk på alla trafikantgrupper vid 

omledning. 

Information. Före arbetets start ska allmänhet, fastighetsägare, blåljusmyndighet 

och andra som berörs av arbetet informeras. Under arbetets gång ska förändringar i 

tidplanen alltid anmälas till kommunen.  

3. ÅTERSTÄLLNING 

Efter avslutat arbete ska vägmärken och avstängningsanordningar plockas undan 

och eventuellt övertäckta ordinarie trafikmärken återställas.  

4. PÅFÖLJDER 

Saknas det en godkänd TA-plan har kommunen rätt att polisanmäla och stoppa 

arbetet tills bristerna är åtgärdade. 

Efterföljs inte en godkänd TA-plan kan sanktionsavgifter utdelas. 

Kommunen utför stickkontroller av de arbeten som utförs. Vid konstaterade 

förseelser eller brister ska dessa rättas till inom den tid som anges. 

 


