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Trafik- och 
skyddsanordningar 
i samband med 
provtagning.

Ulf Danielsson 
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Grunder för krav

• Avtal med Trafikverket
– Allmänna bestämmelser AB04, ABT06, ABK09
– förfrågningsunderlag

• Vägmärkesförordning, Trafikförordning, övriga författningar inom 
området (AV författningar) dessa ska alltid följas, (framgår i AB)

• Föreskrifter (VVFS 2007:305, 2008:272, TSFS 2013:63…….
• Trafikverkets tekniska krav och råd (TRVK Apv och TRVR Apv) 

gäller i den omfattning som dessa ingår i förfrågningsunderlag.
• Interna föreskrifter (IFS 2009:4………
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Författningskrav

• Författningskrav som framgår i arbetsmiljölagstiftningen, 
trafikförordningen, vägmärkesförordningen etc ska alltid följas.

• Högre krav än vad författningskraven anger framgår i FU 
Entreprenörens(E) ansvar är att tillämpa regelverket så att god 
arbetsmiljö praktiseras på arbetsplatsen
E får anpassa placeringen av trafik- och skyddsanordningar efter 
sina arbetsmetoder om kraven i FU eller författningar följs.
När krav i FU anger krav på visst avsnitt i kravdokumentet får E 
tillämpa råden i motsvarande avsnitt
E har det direkta arbetsmiljöansvaret för sin personal 
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Förfrågningsunderlaget (FU)

• I FU och kontraktet framgår vilka APV krav TRV ställer på 
entreprenören inkl. underentreprenör utöver författningskrav

• I FU framgår det om Trafikingenjören vill se förslag på trafiklösning 
(TA-plan skiss) innan arbetet får påbörjas. 
• Om inte krav ställs på (TA-plan skiss) ska ni utföra arbetet säkert 

enligt vad som framgår i FU.
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FIFA

• När Trafikverket inte ställer särskilda krav på TA-plans skisser i 
upphandling kan arbetet startas efter det att entreprenören(E) lagt in 
några tvingande kontakts uppgifter. 

• Tillfälliga föreskrifter, entreprenören tar upp på byggmöte behov av 
föreskrift eller begär i FIFA, trafikingenjören beslutar och FIFA 
skickar till RDT

• Viktigt att E sköter rapportering av framkomligheten på vägarbetet 
så aktuell som möjligt enligt vad som anges i FU. Detta görs via 
FIFA.


