
Ansökan TA-plan 

Postadress Telefon Telefax Postgiro 
Norra Västmanlands 0223-446 00 0223-164 30 1331406-7 
Kommunalteknikförbund E-post Hemsida Bankgiro 
737 80 FAGERSTA nvk@nvk.fagersta.se www.nvk.fagersta.se 5684-2719 
Besöksadress Org.nr. 
Norbergsvägen 19 222000-1552 

Ansökan om trafikanordningsplan vid vägarbeten 

Trafikanordningsplan ska lämnas in i god tid, senast 7 arbetsdagar innan arbetet planeras att på-

börjas. Utmärkning ska utföras enligt kommunförbundets publikation ”VÄGARBETSUTMÄRKNING” 

respektive Trafikverkets publikation ”ARBETE PÅ VÄG”. Observera att andra tillstånd kan krävas som 

Grävtillstånd, Upplåtelse av offentlig plats eller Väghållarbeslut. Se Instruktionen för fyllningen av ansökningsblanketten 

på baksidan. 

Ansvarig arbetsledare och företag 

Utmärkning enligt avstängningsplan exempelnr * 

Namn och företag* Ref.nr för upplåtelse Ref.nr för grävtillstånd 

Adress* Mobiltelefon* 

Icke ordinarie arbetstid 

Jourtelefon* 

Postnummer och ort* E-post*

Ansvarig arbetsledare* 

Information om arbetet 

Typ av arbete* Ort* 

Gata* Plats/läge* 

Arbete påbörjas* Arbete avslutas* 

Förlängning från och med datum Förlängning till och med datum 

Skyltar 

Datum när skyltar sätts upp* Datum när skyltar tas ner* 

Ansvarig för utmärkning 

Namn* Mobiltelefon* 

För ändamålet godkänd utbildning?*        JA NEJ 

Underskrift av sökande 

Datum* Namnunderskrift* Namnförtydligande* 

Trafikanordningsplanen är granskad 

Kontaktperson väghållare: 

Sven Sandvik
Telefonnummer: 

0223-443 09
E-post:

sven.sandvik@nvk.fagersta.se

Datum Namnunderskrift Namnförtydligande 
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http://www.fagersta.se/
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Instruktionen för 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. 

 

 

På ansökningsblanketten ska man namnge en person ansvarig för utmärkning en s. k. utmärk-
ningsansvarig. Vad menas med utmärkningsansvarig? 

En utmärkningsansvarig: 

 Utses en ansvarig arbetsledare och ska inför väghållningsmyndigheten vara ansvarig för utmärk-

ningen 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 gäl-

lande lagar, förordningar och regler samt godkänd trafikanordningsplan. 

 

 

På ansökningsblanketten finns två fält med texten förlängning från och med datum och förläng-
ning 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 trafikanordningsplansansökan och skicka in sin kompletta ansökan till Norra Västmanlands Kommu-

nalteknikförbunds, handläggare. 
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