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Tekniska nämndens sammanträde 

Tid: Tisdagen den 17 oktober 2017, 14.00 
Plats: Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen 

Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet får själv kontakta sin 
ersättare för tjänstgöring. 

Mariestad den 12 oktober 2017 

Suzanne Michaelsen Gunnarsson 
ordförande 

Ewa Sallova 
nämndsekreterare 

 
Tidplan 
 
Ärende 2 – 6   kl. 14.00 – 14.40 
Ärende 7   kl. 14.40 – 14.50 
Ärende 8   kl. 14.50 – 15.00 
Fika   kl. 15.00 – 15.15 
Ärende 9 – 12  kl. 15.15 – 16.00 
Ärende 12 – 23  kl. 16.00 - 

ÄRENDELISTA  

 Upprop  

 Val av protokolljusterare Förslag: Sven-Inge Eriksson 
Fredagen 20 oktober 2017 
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k 

Godkännande av dagordning  

2. n
k 

VA Töreboda 
VA - Omdisponering av 
investeringsmedel 2017 Töreboda 

Simon Ravik 
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ÄRENDELISTA  

3. n
k 

VA Mariestad 
Upphandling av nybyggnad av 
överföringsledning Sjötorp till 
Askevik och Moviken med 
innovativa lösningar. Partnering 

Ingalill Lindblad 
Amanda Haglind 

4. n
k 

VA Mariestad 
Verksamhetsområde för 
Sandbäcken i Mariestads kommun 

Amanda Haglind 

5. n
k 

VA MTG 
Information om pågående arbete 
med VA-plan för Mariestad, 
Töreboda och Gullspång 

Amanda Haglind 

6. n
k 

VA Gullspång 
Begäran om utökad 
investeringsram för VA i Gullspång 
år 2018 

Amanda Haglind 

7. n
k 

VA/Gata/Fastighet MTG 
Instruktioner för hantering av 
återvinningsbara massor och 
material 

Ida Roos 

8. n
k 

VA/Gata Mariestad 
Information om skadeanmälningar 
i samband med sprängning i 
Sjölyckan och Fors 

Johan Bengtsson 

9. n
k 

Förslag till handlingsplan med 
anledning av underskott i prognos 
3, driftbudget 2017, Töreboda 
kommun 

Cathrin Hurtig Andersson 
Robert Malmgren 

10. n
k 

Redovisning av fördelning av 
medel för projekt som tas ur 
investeringsram 

Cathrin Hurtig Andersson 
Elisabeth Westberg 

11. n
k 

Fastighet Mariestad 
Redovisning av utfallet av EPC-
projekt 

Elisabeth Westberg 
Dan Hjalmarsson 
Robert Malmgren 
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ÄRENDELISTA  

12. n
k 

Fastighet Mariestad 
Omdisponering av 
investeringsmedel inom 
fastighetsavdelningen i Mariestad 

Elisabeth Westberg 
Dan Hjalmarsson 
Robert Malmgren 

13. n
k 

Gata MTG 
Likvärdiga hastigheter vid skolor 
och förskolor 

Michael Nordin 

14. n
k 

Gata Töreboda 
Medel för enkelt avhjälpta hinder i 
Töreboda 

Michael Nordin 

15. n
k 

Gata MTG 
Förslag till bestämmelser för 
nyttjande av kommunal mark 
MTG, grävbestämmelser och 
handbok för arbete på väg 

Michael Nordin 

16. n
k 

Gata Mariestad 
Remiss - motion om tillgänglighet 
vid och i områdena kring våra 
busshållplatser i Mariestad  

Michael Nordin 

17. n
k 

VA Töreboda 
Upphandling för renovering av 
Hajstorps reningsverk i Töreboda 
kommun 

Michael Nordin 

18. n
k 

Gata Mariestad 
Remiss till tekniska nämnden - 
Medborgarförslag om att det ska 
finnas fler soptunnor där 
människor rör sig 

Michael Nordin 

19. n
k 

Kommuners kvalitet i korthet 
(KKiK) 2016 

Michael Nordin 

20. n
k 

Anmälan av arbetsutskottets 
protokoll 2017 

 

21. n
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Anmälan av delegationsbeslut 2017  
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ÄRENDELISTA  

22. n
k 

Aktuell information/frågor  

23. n
k 

Uppdrag från tekniska nämnden till 
verksamhet teknik 

- Information om hastigheter 
Lockerudsvägen/Rödjan 

- Belysning på Marieforsleden, 
Sandbäcksrondellen/ 
Bångahagen 

- Utbildningsdag 25 oktober 

- Nyheter i Assistenten 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 216                                                   Dnr 2017/00270  

VA - Omdisponering av investeringsmedel 2017 Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera investeringsmedel från VA-
investeringsram (projekt 92201) enligt följande: 

 

1. 1 000 tkr till Projekt 92291, VA-sanering Östra Torggatan 

2. 1 500 tkr till Projekt VA-sanering Björnstigen    

Bakgrund 

VA-sanering Östra Torggatan 

Inför centrumgestaltningen i Töreboda behöver verksamhet teknik byta ut VA-
ledningar delar av sträckan samt relina andra delar (på grund av schaktdjup och 
fjärrvärmeledningar). 

Spillvattenledningen har så kallade blindgångar där råttor drar ut skräp och orsakar 
stopp. 

Vattenledningen är en gammal gjutjärnsledning som också byts ut. 

Arbetet planeras startas i början av november och behöver vara genomfört innan 
julhandeln startar. Projektet utförs med egna resurser. 

Att få genomföra VA-åtgärderna innan årsskiftet är angeläget då gatan ska hinna 
omgestaltas innan sommaren 2018. 

VA-saneringen kalkyleras till en kostnad av 1 000 tkr och föreslås omdisponeras från 
VA-investeringsramen (projekt 92201) för 2017. 

 

VA-sanering Björnstigen 

Ledningarna i Björnstigen, Slätte är från 60-talet och är en så kallad spolsträcka som 
ändå får återkommande avloppsstopp. Spillvattenledningen har djupa svackor och på 
något ställe saknas materialet helt. Dagvattenledningen har för långt mellan 
brunnarna vilket gör att det är svårt att filma och spola ledningen. Ett av husen har 
ingen dagvattenservis och övriga serviser (vatten och avlopp) kommer från andras 
tomter vilket kommer att åtgärdas inom ramen för projektet. Totala projektet 
omfattar 8 st. anslutningar och är på en sträcka av 154 meter. Projektet beräknas 
starta 18 oktober och kommer att pågå under ca tre veckor. Projektet utförs med 
egna resurser. 

VA-saneringen kalkyleras till en kostnad av 1 500 tkr och föreslås omdisponeras från 
VA-investeringsramen (projekt 92201) för 2017.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 216 (forts.)                                                  Dnr 2017/00270  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef ledningsnät Simon Ravik och teknisk chef 
Michael Nordin ”VA - Omdisponering av investeringsmedel 2017 Töreboda (Va-
sanering Östra Järnvägsgatan och Björnstigen)”.    

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 
Enhetschef ledningsnät Simon Ravik  

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-10-06  
Dnr: 2017/00270   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

VA - Omdisponering av investeringsmedel 2017 
Töreboda (Va-sanering Östra Järnvägsgatan och 
Björnstigen) 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera investeringsmedel från VA-
investeringsram (projekt 92201) enligt följande: 
 

1. 1 000 tkr till Projekt 92291, VA-sanering Östra Torggatan 
2. 1 500 tkr till Projekt VA-sanering Björnstigen    

Bakgrund 

VA-sanering Östra Torggatan 
Inför centrumgestaltningen i Töreboda behöver verksamhet teknik byta ut VA-
ledningar delar av sträckan samt relina andra delar (på grund av schaktdjup och 
fjärrvärmeledningar). 
Spillvattenledningen har så kallade blindgångar där råttor drar ut skräp och 
orsakar stopp. 
Vattenledningen är en gammal gjutjärnsledning som också byts ut. 
Arbetet planeras startas i början av november och behöver vara genomfört 
innan julhandeln startar. Projektet utförs med egna resurser. 
Att få genomföra VA-åtgärderna innan årsskiftet är angeläget då gatan ska 
hinna omgestaltas innan sommaren 2018. 
VA-saneringen kalkyleras till en kostnad av 1 000 tkr och föreslås omdisponeras 
från VA-investeringsramen (projekt 92201) för 2017. 
 
VA-sanering Björnstigen 
Ledningarna i Björnstigen, Slätte är från 60-talet och är en så kallad spolsträcka 
som ändå får återkommande avloppsstopp. Spillvattenledningen har djupa 
svackor och på något ställe saknas materialet helt. Dagvattenledningen har för 
långt mellan brunnarna vilket gör att det är svårt att filma och spola ledningen. 
Ett av husen har ingen dagvattenservis och övriga serviser (vatten och avlopp) 
kommer från andras tomter vilket kommer att åtgärdas inom ramen för 
projektet. Totala projektet omfattar 8 st. anslutningar och är på en sträcka av 
154 meter. Projektet beräknas starta 18 oktober och kommer att pågå under ca 
tre veckor. Projektet utförs med egna resurser. 
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VA-saneringen kalkyleras till en kostnad av 1 500 tkr och föreslås omdisponeras 
från VA-investeringsramen (projekt 92201) för 2017.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef ledningsnät Simon Ravik och teknisk 
chef Michael Nordin ”VA - Omdisponering av investeringsmedel 2017 
Töreboda (Va-sanering Östra Järnvägsgatan och Björnstigen)”.    
 
 

Simon Ravik 
Enhetschef ledningsnät  

Michael Nordin 
Teknisk chef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 230                                                   Dnr 2017/00418  

Verksamhetsområde för Sandbäcken i Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Mariestad att besluta:   

1. Kommunfullmäktige i Mariestad beslutar att upprätta verksamhetsområde för 
kommunens allmänna VA-anläggning som omfattar fastigheterna Sandbäcken 4:1, 5:3, 
5:4, 5:5, 5:6 och Grangärdet 3:2, 3:3 enligt dokumentet Verksamhetsområde för den 
allmänna VA-anläggningen i Sandbäcken, Mariestads kommun. Detta för vattentjänsterna 
vatten och spillvatten.  

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att teckna avtal med 
Sandbäckens samfällighetsförening för övertagande av samfällighetens 
ledningsnät.  

Bakgrund 

Sju fastighetsägare i Sandbäcken, Mariestads kommun, har på egen bekostnad anlagt 
ett ledningsnät för vatten och spillvatten som kopplats till det kommunala 
ledningsnätet. Fastigheterna ingår inte i verksamhetsområdet för allmänna 
vattentjänster i Mariestads kommun, föreningens förhållande till kommunen har 
istället reglerats via avtal. Föreningen har kontaktat kommunen med önskan om att 
deras fastigheter ska omfattas av det kommunala verksamhetsområdet. 

Området ligger i direkt närhet till befintligt verksamhetsområde och enligt lagen om 
allmänna vattentjänster har kommunen en skyldighet att upprätta 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten för fastigheterna. Kommunen antog i 
december 2016 VA-plan 2016-2026 och enligt denna är Sandbäcken ett område som 
kommunen ska införliva i verksamhetsområdet under 2017.  

Eftersom det finns ett befintligt ledningsnät i området har det befintliga 
ledningsnätet besiktigats i enlighet med det som sägs om övertagande av befintliga 
anläggningar i VA-planen. Besiktningen påvisade vissa brister i ledningsnätet som 
samfälligheten nu har ställt iordning så att ledningsnätet är komplett.  

Om kommunen tar över ledningsnätet behöver ledningarna skyddas med 
ledningsrätt. För detta ska kommunen inkomma med ansökan till Lantmäteriet och 
fastighetsägarna behöver medge intrånget som ledningarna innebär på fastigheterna. 
Verksamhet teknik rekommenderar att det ingår i avtalet för ett övertagande att 
fastighetsägarna lämnar markupplåtelse för ett sex meter brett område där 
ledningarna är belägna utan ersättning och att ersättningen är en del av värderingen. 
Föreningen erlade en anläggningsavgift när de anslöts år 2002 och det brukliga är att 
kommunen betalar tillbaks anläggningsavgiften som föreningen erlade med en 
avskrivningstid om 30 år vid ett övertagande och att nya anläggningsavgifter erläggs 
enligt rådande taxa. I tabellen nedan redovisas det uppskattade värdet av  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 230 (forts)                                                   Dnr 2017/00418  

ledningsnätet och ersättning för markintrång respektive ersättning för erlagd 
anläggningsavgift med avdrag för 15 år. 

Ersättning till Samfällighetsföreningen [kr] 

Värde ledningsnätet  900 000  
Markintrång 30 000  
Ersättning anläggningsavgift 80 000  
Osäkerhet 10 % 

Summering ersättning till förening 909 000 - 1 111 000 
  
Varje fastighetsägare ska erlägga en anläggningsavgift till kommunen när fastigheten 
tas in i verksamhetsområdet. Summan av de sju fastigheternas anläggningsavgifter 
enligt 2017 års VA-taxa är ca 970 000 kr.  

 

Det summerade värdet av anläggningsavgifterna för fastigheterna i föreningen ligger 
inom intervallet för uppskattningen av den summerade ersättningen till föreningen. 
Förslaget är att ersättningsgraden ska vara lika stor som de samlade 
anläggningsavgifterna och att dessa kostnader kvittas mot varandra.  

 

Kommunfullmäktige i Mariestads kommun beslutade 2016-06-13 om den allmänna 
VA-anläggningens verksamhetsområde. Beslut enligt förslag till beslut blir ett tillägg 
till beslutet från 2016-06-13.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael Nordin 
”Verksamhetsområde för Sandbäcken i Mariestads kommun”.   

 

Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Sandbäcken, Mariestads 
kommun 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Verksamhetsområde för Sandbäcken i 
Mariestads kommun 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Mariestad att besluta:   

1. Kommunfullmäktige i Mariestad beslutar att upprätta 
verksamhetsområde för kommunens allmänna VA-anläggning som 
omfattar fastigheterna Sandbäcken 4:1, 5:3, 5:4, 5:5, 5:6 och Grangärdet 
3:2, 3:3 enligt dokumentet Verksamhetsområde för den allmänna VA-
anläggningen i Sandbäcken, Mariestads kommun. Detta för vattentjänsterna 
vatten och spillvatten.  

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att teckna avtal 
med Sandbäckens samfällighetsförening för övertagande av 
samfällighetens ledningsnät.  

   

Bakgrund 

Sju fastighetsägare i Sandbäcken, Mariestads kommun, har på egen bekostnad 
anlagt ett ledningsnät för vatten och spillvatten som kopplats till det 
kommunala ledningsnätet. Fastigheterna ingår inte i verksamhetsområdet för 
allmänna vattentjänster i Mariestads kommun, föreningens förhållande till 
kommunen har istället reglerats via avtal. Föreningen har kontaktat kommunen 
med önskan om att deras fastigheter ska omfattas av det kommunala 
verksamhetsområdet. 

 

Området ligger i direkt närhet till befintligt verksamhetsområde och enligt lagen 
om allmänna vattentjänster har kommunen en skyldighet att upprätta 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten för fastigheterna. Kommunen 
antog i december 2016 VA-plan 2016-2026 och enligt denna är Sandbäcken ett 
område som kommunen ska införliva i verksamhetsområdet under 2017.  

Eftersom det finns ett befintligt ledningsnät i området har det befintliga 
ledningsnätet besiktigats i enlighet med det som sägs om övertagande av 
befintliga anläggningar i VA-planen. Besiktningen påvisade vissa brister i 
ledningsnätet som samfälligheten nu har ställt iordning så att ledningsnätet är 
komplett.  
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Om kommunen tar över ledningsnätet behöver ledningarna skyddas med 
ledningsrätt. För detta ska kommunen inkomma med ansökan till Lantmäteriet 
och fastighetsägarna behöver medge intrånget som ledningarna innebär på 
fastigheterna. Verksamhet teknik rekommenderar att det ingår i avtalet för ett 
övertagande att fastighetsägarna lämnar markupplåtelse för ett sex meter brett 
område där ledningarna är belägna utan ersättning och att ersättningen är en del 
av värderingen. Föreningen erlade en anläggningsavgift när de anslöts år 2002 
och det brukliga är att kommunen betalar tillbaks anläggningsavgiften som 
föreningen erlade med en avskrivningstid om 30 år vid ett övertagande och att 
nya anläggningsavgifter erläggs enligt rådande taxa. I tabellen nedan redovisas 
det uppskattade värdet av ledningsnätet och ersättning för markintrång 
respektive ersättning för erlagd anläggningsavgift med avdrag för 15 år. 

 

 
Ersättning till Samfällighetsföreningen [kr] 

Värde ledningsnätet  900 000  
Markintrång 30 000  
Ersättning anläggningsavgift 80 000  
Osäkerhet 10 % 

Summering ersättning till förening 909 000 - 1 111 000 
  
 
Varje fastighetsägare ska erlägga en anläggningsavgift till kommunen när 
fastigheten tas in i verksamhetsområdet. Summan av de sju fastigheternas 
anläggningsavgifter enligt 2017 års VA-taxa är 966 205 kr.  
 
Det summerade värdet av anläggningsavgifterna för fastigheterna i föreningen 
ligger inom intervallet för uppskattningen av den summerade ersättningen till 
föreningen. Förslaget är att ersättningsgraden ska vara lika stor som de samlade 
anläggningsavgifterna.  
 
Kommunfullmäktige i Mariestads kommun beslutade 2016-06-13 om den 
allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde. Förslag till beslut blir ett 
tillägg till beslutet från 2016-06-13.  
  

Underlag för beslut 

Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Sandbäcken, 
Mariestads kommun.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef 
Michael Nordin ”Verksamhetsområde för Sandbäcken i Mariestads kommun”.   
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Amanda Haglind 
VA-strateg  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige Mariestads kommun  
 



Datum: 2017-09-18 
Sida: 1 (2) 

 

 

 

Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i 

Sandbäcken, Mariestads kommun  
 

Detta dokument beskriver den del av verksamhetsområdet för Mariestads kommuns allmänna 

VA-anläggning som berör området Sandbäcken. Verksamhetsområdets utbredning redovisas i 

figur 1. Verksamhetsområdet för Mariestads kommuns allmänna VA-anläggning är upprättat för 

fyra olika vattentjänster:  

1. Vatten (V): avser dricksvattenförsörjning.  

2. Spillvatten (S): avser omhändertagande av spillvatten.  

3. Dagvatten fastighet (Df): avser omhändertagande av det dag- och dränvatten som avleds 

från tomtmark. 

4. Dagvatten gata (Dg): avser omhändertagande av det dag- och dränvatten som avleds från 

allmän platsmark, så som till exempel vägar, gator och parkmark. 

I området Sandbäcken är verksamhetsområde upprättat enbart för vattentjänsterna vatten och 

spillvatten, ej för dagvatten fastighet eller dagvatten gata.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Utbredning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen i Sandbäcken. Markeringen S+V anger 
områden inom vilka verksamhetsområde upprättats för vattentjänsterna vatten och spillvatten. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 231                                                   Dnr 2016/00067  

Information om pågående arbete med VA-plan för Mariestad, 
Töreboda och Gullspång 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Mariestads, Töreboda respektive Gullspångs kommuner antog 
i december 2016 en gemensam VA-plan. VA-planen sätter ut riktningen för hur 
arbetet med den kommunala VA-anläggningen ska se ut under en tioårsperiod.  

2017 års arbete och planen för 2018 

Nedan följer en beskrivning av hur verksamhet teknik har arbetat med VA-planen 
under 2017 och vilka insatser som planeras under 2018 förutsatt att politiska beslut 
fattas enligt VA-planen.  

Ledningsnätet 

Enligt VA-planen ska en enprocentstakt hållas för förnyelse av befintligt ledningsnät, 
det vill säga en takt som medför att ledningsnätet byts ut var hundrade år. Under 
2017 har medel tilldelats och projekt kommer att genomföras under året som medför 
att enprocenttakten hålls i Mariestad och Töreboda. I Gullspång har medel tilldelats 
och projekt genomförts eller planerats för att byta ut 0,5 % av ledningsnätet under 
2017.    

Under 2018 är förhoppningen att medel ska tilldelas så att förnyelsetakten av 
befintligt ledningsnät om en procent per år hålls i de tre kommunerna.  

 

Vatten- och avloppsreningsanläggningar 

VA-planen framhåller vilka åtgärder som behöver vidtas på befintliga vatten-och 
avloppsreningsanläggningar för att säkra hållbara processer även i framtiden. Under 
2017 har underlag tagits fram för att utföra åtgärder på Töreboda avloppsreningsverk 
och upphandling pågår för att byta ut Hajstorps avloppsreningsverk. 

Under 2017 har även projektering utförts för åtgärder på Sjötorps 
avloppsreningsverk. Dessa åtgärder samordnas med den eventuella utbyggnationen 
av ledningsnätet till Moviken och Askevik.   

På avloppsreningsverket i Gullspång pågår en provfällning med ny kemikalie för att  

Under 2018 kommer större åtgärder utföras på Töreboda avloppsreningsverk för att 
förbättra kvävereningen och Hajstorps avloppsreningsverk kommer att bytas ut. 
Kapacitetsförbättrande åtgärder kommer att utföras på Sjötorps avloppsreningsverk.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-10-10 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 231 (forts)                                                   Dnr 2016/00067  

 

Skydd av vattentäkter 

Arbetet med att skydda de vattentäkter som används för beredning av kommunalt 
dricksvatten pågår med Hova vattentäkt. Målsättningen är att ett nytt 
vattenskyddsområde ska vara upprättat under första halvåret 2018. Under 2018 
kommer arbetet att gå vidare med att ta fram ett förslag på vattenskyddsområde för 
Haboskogens vattentäkt i Töreboda kommun. 

 

Utbyggnad av kommunala vattentjänster till befintlig bebyggelse  

Under 2017 har arbetet med att upprätta verksamhetsområde för Askevik och 
Moviken påbörjats och utbyggnationen av ledningsnätet beräknas pågå under 2018 
och 2019. Förslag på att inta Sandbäcken i Mariestads kommuns allmänna VA-
anläggning bereds politiskt under hösten 2017.  

 

Under 2018 kommer projekt att startas för att införliva fyra fastigheter i Törnberga i 
det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten och utredning över 
hur ledningsnät ska byggas till Nolhagen (Mariestads kommun) kommer att utföras. I 
Töreboda kommun kommer utredning utföras i Haboskogen för byggnation av nytt 
ledningsnät under 2019.  

 

Frågan har inkommit från Sundets VA-förening om övertagande av deras VA-
anläggningar och ärendet hanteras nu i enlighet med VA-planen.  

Länsstyrelsen har under 2017 beslutat att området Ålösund kan byggas ut i den takt 
som anges i VA-planen.  

Underlag för beslut 

VA-plan MTG 2016-2026.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ”Information om arbetet med VA-planens genomförande”.  

Expedierats till: 
VA-strateg Amanda Haglind 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-09-27  
Dnr: 2016/00067   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Information om arbetet med VA-planens 
genomförande 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.   

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Mariestads, Töreboda respektive Gullspångs kommuner 
antog i december 2016 en gemensam VA-plan. VA-planen sätter ut riktningen 
för hur arbetet med den kommunala VA-anläggningen ska se ut under en 
tioårsperiod.  

2017 års arbete och planen för 2018 

Nedan följer en beskrivning av hur verksamhet teknik har arbetat med VA-
planen under 2017 och vilka insatser som planeras under 2018 förutsatt att 
politiska beslut fattas enligt VA-planen.  

Ledningsnätet 
Enligt VA-planen ska en enprocentstakt hållas för förnyelse av befintligt 
ledningsnät, det vill säga en takt som medför att ledningsnätet byts ut var 
hundrade år. Under 2017 har medel tilldelats och projekt kommer att 
genomföras under året som medför att enprocenttakten hålls i Mariestad och 
Töreboda. I Gullspång har medel tilldelats och projekt genomförts eller 
planerats för att byta ut 0,5 % av ledningsnätet under 2017.    
 
Under 2018 är förhoppningen att medel ska tilldelas så att förnyelsetakten av 
befintligt ledningsnät om en procent per år hålls i de tre kommunerna.  
 

Vatten- och avloppsreningsanläggningar 
VA-planen framhåller vilka åtgärder som behöver vidtas på befintliga vatten-
och avloppsreningsanläggningar för att säkra hållbara processer även i 
framtiden. Under 2017 har underlag tagits fram för att utföra åtgärder på 
Töreboda avloppsreningsverk och upphandling pågår för att byta ut Hajstorps 
avloppsreningsverk. 
Under 2017 har även projektering utförts för åtgärder på Sjötorps 
avloppsreningsverk. Dessa åtgärder samordnas med den eventuella 
utbyggnationen av ledningsnätet till Moviken och Askevik.   
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Inledning/Förord 
VA-anläggningarna i de tre kommunerna är till åren komna. Reinvesterings- och 

underhållsbehovet är stort och börjar bli akut. VA-avdelningen för MTG men även 

respektive kommun ställs ofta inför frågor som; OM och NÄR och till vilken 

KOSTNAD en VA-försörjning ska ske. VA-försörjning är en förutsättning för 

samhällets utveckling, tveksamhet kring hur sådan försörjning ska ske kan hindra 

utvecklingsplaner i våra områden. Samtidigt behöver en kostnadseffektiv förvaltning 

ske av våra befintliga anläggningar och då måste satsningarna göras i rätt tid och på rätt 

ställe för att inte tappa vare sig tid, möjligheter eller pengar.  

VA-anläggningarna befinner sig i tre olika kommuner, med skilda ekonomier. 

Anläggningarna är i vissa fall kopplade till varandra över kommungränser. Ytterligare 

sammankopplingar skulle innebära vinster i form av tryggare vattenförsörjning och 

effektivare drift av våra verk. Anläggningarnas livslängd är lång. Under den tid våra 

investeringar ska fortleva hinner många förutsättningar förändras. Organisationen är i 

ständig pågående utveckling, både vad gäller personal och struktur. Tekniska lösningar 

utvecklas och förändras över tid, myndighetskrav och lagstiftning reformeras. Under 

dessa förutsättningar är det avgörande att VA-verksamheten är handlingskraftig och 

medveten om behoven i den egna verksamheten. VA-plan 2016-2026 ska fungera som 

ett stöd för VA-verksamheten i denna strävan under genomförandetiden. 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, även kallad vattentjänstlagen, styr 

kommunens skyldighet att ordna vattentjänster. För att skyldigheten att ordna med 

vattentjänster till befintlig eller blivande bebyggelse ska ligga på kommunen gäller att 

det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 

vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 

blivande bebyggelse. Som större sammanhang räknas 20-30 fastigheter i en 

koncentrerad grupp. Färre fastigheter kan i specialfall anses vara ett tillräckligt stort 

sammanhang för att ett kommunalt ansvar ska inträda om det existerar särskilda behov 

av att vattentjänster löses i ett större sammanhang för skydd av människors hälsa eller 

miljön. 

I områden där ett kommunalt ansvar förekommer skall kommunen bestämma 

verksamhetsområde för vattentjänsterna och se till att behovet snarast tillgodoses 

genom en allmän va-anläggning. Denna skyldighet kvarstår så länge behovet av 

vattentjänsterna finns kvar.  

Kommunen har också ansvaret för att allmänna dricksvattentillgångar skyddas genom 

inrättandet av vattenskyddsområden1. Krav gällande skyddet av vattentäkter kommer 

från EU:s ramdirektiv2 för vatten. I Sverige inrättas vattenskyddsområden med 

tillhörande skyddsföreskrifter i enlighet med 7 kap. miljöbalken. Enligt förslagen till 

åtgärdsprogram för vattendistrikten ska kommunerna senast 2021 ha säkerställt det 

långsiktiga skyddet för dricksvattenförsörjningen bland annat genom att inrätta nya och 

                                                           
1 Åtgärdsprogram Västerhavets vattendistrikt 2009 – 2015. Vattenmyndigheterna 2010, ss. 8 – 13. 
2 2000/60/EG 
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revidera gamla vattenskyddsområden, samt se till så att alla allmänna vattentäkter har 

tillstånd för vattenuttag.3 

Enligt Västra Götalands regionala tilläggsmål för Levande sjöar och vattendrag så ska 

alla kommunala och större enskilda dricksvattentäkter senast år 2020 ha inrättade 

vattenskyddsområden med aktuella vattenskyddsföreskrifter4.  

 

Inrättandet av vattenskyddsområden är en del i arbetet som görs för att skydda 

dricksvattentillgångar. Alla källor som utgör risk för förorening av vattentäkter kan inte 

hanteras genom reglering i vattenskyddsföreskrifter. Arbetet måste göras på en bredare 

front än så, t.ex. genom beredskapsplanering, skalskydd, IT-säkerhet, 

informationsspridning, dialog med t.ex. väghållare, m.m. Vilka skyddsåtgärder som är 

nödvändiga för skyddet av den enskilda vattentäkten identifieras genom inventering och 

analys av befintliga och potentiella risker. 

Syfte 
VA-plan MTG 2016-2026 ska svara på frågorna: 

 I vilken ordning, och inom vilken tid, ska vi lösa VA-försörjning i områden som 

faller inom kommunalt ansvar enligt § 6 vattentjänstlagen? 

 Vilka anläggningar (avloppsreningsverk och vattenverk) ska finnas kvar de 

närmsta tio åren? 

 Vilka anläggningar ska vi avveckla inom samma tidsperiod, och hur ska det 

göras möjligt? 

 Hur arbetar vi med att förbättra säkerheten i vattenförsörjningen?  

Mål 
Målet med VA-planarbetet under 2015/2016 är att skapa ett dokument som ska vara 

vägledande inför strategiska beslut och fungera som ett underlag till en genomförbar 

10års-investeringsplan.  

Metod 
Till grund för 2015-års analys av kommunernas VA-anläggningar ligger förslag till VA-

strategiplan 2011 (Bilaga 1), arbetet med VA-försörjning på landsbygd, myndighetskrav 

och samhällets förväntningar på vattenförsörjning, samt VA-avdelningens 

utvecklingsplaner för sina anläggningar.  

Metod - Befintliga anläggningar  
Fakta angående den allmänna VA-anläggningen har samlats ihop främst genom 

intervjuer med personal. Den redovisas nedan med avseende på befintliga anläggningar 

(reningsverk och vattenverk). Anläggningarna statusbedömdes 2011 (Bilaga 1), under 

2015 har den bedömningen uppdaterats. Avvikelser från bedömningen 2011 är 

beskrivna nedan. Vad gäller vattenförsörjningen tog 2011 års plan ingen hänsyn till 

                                                           
3 Samrådshandling: Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets respektive Södra Östersjöns vattendistrikt 2015 – 
2021. Vattenmyndigheterna i samverkan. 
4 Länsstyrelsen Västra Götaland och Skogsstyrelsen har den 14 september 2015 beslutat om nya regionala miljömål 
för Västra Götaland. 
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vattentäkterna, vare sig vad gäller råvattenkvalitet eller tillgång på vatten. I de fall en 

täkts status bedöms försvåra vattenförsörjningen i en ort har detta kommenterats jämte 

övriga kommentarer om respektive verk. 

Till grund för uppskattat investeringsbehov gällande ledningsnätet ligger branschens 

rekommendationer om förnyelsetakt om cirka en procent per år, eller 100-års takt. Vi 

har medvetet valt att inte specificera vilka sträckor som ska förnyas efter 2016 eftersom 

det i denna plan bedöms tillräckligt att skapa en bild av behovet, snarare än att i detalj 

redovisa vilka åtgärder som planeras att genomföras. Det anses viktigt att planen är 

flexibel nog att tillåta omprioriteringar, där det är nödvändigt, och frihet att välja 

åtgärder och nya tekniker som anses lämpliga vid varje tidpunkt. 

Metod - Paragraf 6-områden 
Utifrån vattentjänstlagen har representanter från VA-avdelningen, miljö- och 

byggnadsförvaltningen och plan- och exploateringsverksamheten för Mariestads, 

Töreboda och Gullspångs kommuner arbetat med att identifiera områden där det 

förekommer ett kommunalt ansvar att ordna vattentjänster utanför kommunernas 

befintliga verksamhetsområden. De områden som identifierats är enligt VA-

avdelningen, efter avstämning med sakkunniga jurister, områden där kommunen är 

tvingad att ta huvudmannaskap för en eller flera vattentjänster. Analysen har skett 

utifrån vattentjänstlagens mening, kommunernas utvecklingsplaner samt vilka andra 

VA-åtgärder som skulle kunna samordnas med en utbyggnad. De olika aspekterna av 

analysen har viktats och legat till grund för beslut om prioriteringsordning. Arbetet med 

att identifiera områdena beskrivs mer utförligt i Bilaga 2a, 2b och 2c. 

Syftet med arbetet har varit att skapa en plan för hur kommunerna i framtiden ska 

uppfylla sitt ansvar och hur utbyggnaden ska prioriteras de kommande tio åren. De 

områden som inte bedöms vara möjliga att förse med kommunala vattentjänster inom 

tio år, men som är ett kommunalt ansvar, har identifierats men inte prioriterats. En 

kontinuerlig uppföljning och planering är nödvändig. En bieffekt av planen är att den 

tydliggör inom vilka områden som spillvattenhantering och dricksvattenförsörjning ska 

lösas med enskilda anläggningar. 

Metod - Vattenskydd 
I föreliggande plan har arbetet med vattenskyddsområden inventerats utifrån täkt, 

reservvattentillgång, uttag och aktuellt skyddsläge. Utifrån aktuellt läge har kommande 

års arbete med vattenskydd planerats i tidsåtgång och prioritering. 

Resultat 
Uppgifterna i förslag till VA-strategiplan 2011 (Bilaga 1) är i många fall fortfarande 

relevanta, med vissa undantag till följd av investeringar och åtgärder som gjorts sedan 

planen skrevs. För mer utförlig information kring samtliga anläggningar hänvisas till 

uppgifterna i Bilaga 1. 

Resultat – Vattenverk 

 
Lindholmens vattenverk - Mariestad  

Vattenverket är väl fungerande, och bedöms ha OK status (gul) både 2011 och 2015. 

Ett råvatten med stora variationer ställer höga krav på övervakning och ständig styrning 
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av processen för att producera dricksvatten av hög kvalitet. VA-avdelningen bedömer 

att dricksvattenproduktionen ställs inför än större utmaningar i framtiden. 

Utmaningarna är kopplade till ökade krav från abonnenter och samhälle på säker 

dricksvattentillgång både vad gäller leverans och kvalitet. För att möta detta tvingas 

Lindholmens vattenverk till investeringar för att öka kapaciteten och därmed möjliggöra 

utökning av distributionsområdet, men även för att säkerställa produktionen i perioder 

med sämre råvatten.  

Vad gäller vattentäkten har huvudmannen under flera år arbetat för att hitta en 

alternativ täkt att använda som reservvattentäkt, eller som ny huvudvattentäkt. Detta 

arbete har inte gett önskat resultat då lösningar inom rimliga avstånd inte hållit 

tillräcklig vattenkvalitet. VA-verksamheten bedömer idag att vattenförsörjningen under 

planens genomförandetid ska säkerställas genom förebyggande arbete (exempelvis 

vattenskyddsområden och uppströmsarbete) och utvecklad reningsteknik, snarare än 

genom reservvattentäkt. Målet är en robust process med tillräcklig kapacitet för att 

hantera variationer i såväl råvatten som användarkrav. 

Lugnås vattenverk - Mariestad 

Anläggningen håller i det stora hela en god status (grön) 2015, precis som 2011. 

Vattentäkten har dock ett utsatt läge, skyddsområdet gränsar till E20, verket och även 

täkten har låg kapacitet vilket visar sig i en stor känslighet för läckor, och under torra 

perioder sommartid. VA-avdelningen gör bedömningen att dessa problem löses 

lämpligast med en överföringsledning till Mariestad. Om en sådan ledning inte kommer 

på plats innan år 2026 måste problemen lösas med investeringar i verk och täkt istället. 

Om befolkningen i Lugnås ökar väsentligt kommer inte kapaciteten i täkten att räcka till 

och en överföringsledning blir nödvändig.  

Tidavads vattenverk - Mariestad 
Vattenverket bedömdes till god (grön) status 2011. Verket är i gott skick, med hög 

driftsäkerhet. Kapaciteten är däremot låg, en rinnande toalett i en bostad kan leda till 

problem med att hålla nivå i reservoaren. Täkten ligger i närheten av Rv26, med 

bekämpningsmedel och nitrat i råvattnet. Den sammanlagda statusen 2015 blir OK 

(gul). Förstärkning av verket bedöms som det bästa sättet att försörja Tidavad 2016-

2026. 

Vassbackens vattenverk - Töreboda 
Vattenverket har kompletterats med UV-ljus sedan 2011. Verket och täkten bedöms 

idag till god (grön) status, bortsett från lågreservoaren i Moholm som är i behov av att 

byggas om i närtid. 

Fägre vattenverk - Töreboda 
Anläggningen bedömdes till dålig status (röd) 2011. Förbättringar har genomförts sedan 

dess, men verket är dyrt att driva på grund av små volymer och ett svårbehandlat 

råvatten. VA-försörjning av Fägre bedöms lösas bäst med överföringsledning till 

Töreboda. 

Slätte vattenverk - Töreboda 

Vattenverket bedömdes till dålig status (röd) 2011. Här finns fortfarande ett arbete att 

göra, men något annat alternativ än att arbeta med upprustning av verket bedöms inte 

finnas i dagsläget (överföringsledning till/från Slätte är inte aktuellt 2016-2026). 
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Skagersviks vattenverk - Gullspång 
Vattenverket bedömdes till OK (gul) status 2011. Upprustning har skett sedan dess och 

fortsatt arbete ska ske. Verket kommer finnas kvar under perioden fram till 2026. 

Resultat – Avloppsreningsverk 

 
Mariestads avloppsreningsverk - Mariestad 

Ett modernt verk med process i tre steg, kväverening byggdes i slutet av 90-talet. 

Verket bedömdes ha god (grön) status 2011 och OK (gul) status 2015. Ett allmänt 

upprustningsbehov föreligger samt vissa kapacitetsförbättrande åtgärder för att möta 

framtidens krav på rening och att kunna ta hand om en större mängd avloppsvatten då 

fler anslutningar planeras till verket. Med en satsning om att skapa 2000 nya bostäder 

och den befolkningsökning det medför i Mariestads kommun blir de 

kapacitetsförbättrande åtgärderna nödvändiga och mer omfattande. Kostnader för att 

anpassa verket bedöms i nuläget hamna på 40-50 miljoner. Utöver detta påverkas 

reningsverket av att en detaljplan som ska skapa bostäder inom verkets skyddsavstånd 

är påbörjad. Planen kommer att kräva ett nytt tillstånd för verket från Länsstyrelsen 

med erforderliga åtgärder. Åtgärder som bedöms vara nödvändiga är sådana som 

minskar risken för lukt- och smittspridning. Dessa åtgärder bedöms kosta drygt 50 

miljoner. Kostnader som inte bör belasta VA-kollektivet. 

Lugnås avloppsreningsverk - Mariestad  

Ett verk med besvärlig slamhantering och eftersatt underhåll. Inloppsledningen kan inte 

underhållas på tillfredsställande sätt. Under många år har inställningen varit att verket 

ska byggas bort på sikt, vilket också bedöms som genomförbart under planperioden. 

Om verket trots allt ska finnas kvar längre än 2026 behöver ett större tag tas för att 

möta framtidens krav. Verket bedöms ha låg status (röd) 2015. 

Tidavads avloppsreningsverk - Mariestad 
Verket har länge haft problem med ovidkommande vatten, 2014-2016 sker utbyggnad 

av det kommunala dagvattennätet i byn vilket kommer förbättra förutsättningarna för 

en god drift av verket. De öppna markbäddarna är svåra att underhålla och kräver 

ombyggnad under planperioden. Verket bedöms ha OK (gul) status 2015. VA-

försörjning för Tidavad bedöms lösas bäst lokalt fram till minst 2026. 

Sjötorps avloppsreningsverk - Mariestad 
Verket bedömdes till dålig (röd) status 2011 främst beroende på kapacitetsproblem, så 

även idag. Verket har ett utsatt läge i närheten av gästhamn och turiststråk. 

Bedömningen är ändå att verket ska finnas kvar under planperioden och ett bra tag 

efter det. Kapacitetsförbättrande åtgärder behöver prioriteras för att uppnå 

reningskraven. Åtgärderna som bedöms behövas är sådana som möjliggör ny 

filterteknik och skapar större utjämningsmöjligheter. 

Hova avloppsreningsverk - Gullspång 
Verket bedömdes som dåligt (röd status) 2011, bl.a. på grund av konstruktionsfel som 

orsakar rostskador i väggarna. Detta kvarstår, men är möjligt att komma till rätta med. 

Verket har goda reningsresultat och bedöms finnas kvar utan andra större ingrepp 

under planperioden. Statusen 2015 bedöms som OK (gul). 
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Töreboda avloppsreningsverk - Töreboda 
Verket bedöms ha låg (röd) status både 2011 och 2015. Mycket förbättringar har gjorts 

sedan 2011, men en del återstår fortfarande. De största driftproblemen är kopplade till 

ojämn belastning där ett arbete för att jämna ut flöden från ansluten industri pågår. 

Verket kommer i närtid att behöva byggas om/till för att klara kvävereduktionskraven. 

En sådan ombyggnation tillsammans med en planenlig upprustning kommer att leda till 

att verket kommer att uppnå en god status. Verket kommer att finnas kvar under 

överskådlig framtid. 

Älgarås avloppsreningsverk - Töreboda 
Verket bedömdes ha låg (röd) status 2011, så även idag. Även här är driftproblem 

kopplade till ojämn belastning. Ett arbete behöver utföras för att komma till rätta med 

problematiken men VA-avdelningen bedömer att det är möjligt med rimliga insatser. 

Moholms utjämningsdammar - Töreboda 
I Moholm finns inget reningsverk, men väl öppna utjämningsdammar med undermålig 

status. Föreläggande från tillsynsmyndighet om avveckling finns, detta bedöms lösas 

lämpligast genom pumpning, företrädelsevis till Töreboda. Alternativet att fortsätta 

pumpa till Skövde kommun kommer att utredas. 

Hajstorps avloppsreningsverk – Töreboda 
År 2011 gjordes ingen statusbedömning av Hajstorps avloppsreningsverk, som är en 

mindre kommunal avloppsanläggning. Sedan dess har det uppdagats att reningsverket 

inte uppfyller de villkor som ställts på verket. Efter föreläggande från 

tillsynsmyndigheten krävs stora förbättringsåtgärder. Vid tidpunkten för planens 

antagande pågår ett arbete som kan resultera i en större om- och tillbyggnation eller 

överföringsledning till Töreboda reningsverk.  

 

Resultat - Ledningsnät 
Ledningsnätets omfattning och status finns översiktligt beskrivet i Bilaga 3.  

VA-verksamheten arbetar med årsvisa planer för förnyelse av ledningsnätet. Längre 

framförhållning har visat sig svårt att efterleva eftersom prioriteringarna i många fall 

avgörs av utomstående faktorer. Under många år har verksamhetens egna behov stått 

tillbaka till förmån för gator som ska beläggas, eller byggas om, som en följd av en 

samhällsutveckling. År 2015 har inneburit en tempoväxling, där vi har drivit upp takten 

i våra investeringsprojekt, både vad gäller utbyggnad och förnyelse. Ledningsnätet för 

VA i MTG är till stora delar byggda under 50-70 talen. Med en avskrivningstid på 50 år 

lever många ledningar redan på övertid. Ledningar som är lagda under gynnsamma 

förhållanden kan hålla mycket längre än så, men en avsevärd del har redan allvarliga 

brister. 

Till grund för prioritering av vilka sträckor som ska förnyas ligger i första hand 

beläggning och utvecklingsplaner, och i andra hand statusbedömning som grundas på 

ledningarnas ålder, material och kända brister (driftstörningar). 

Svenskt Vatten, branschorganisation för VA, rekommenderar en förnyelsetakt om cirka 1 % per 

år. För Mariestad innebär det 4600 m per år, Töreboda 2100 m och Gullspång 1900 m. Detta är 

meter ledning vilket innebär att grävsträckan blir en tredjedel så lång om man byter tre slag. 2010-
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2014 har vi förnyat 2700m i Mariestad, 1000 m i Töreboda och 230 m i Gullspång, per år i 

genomsnitt. 
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Resultat - Områden som planeras förses med kommunalt VA inom tio år 
Följande områden planeras att förses med kommunala VA-anläggningar och införlivas i 

det kommunala verksamhetsområdet för en eller flera vattentjänster under perioden 

2016-2026. Områdena presenteras mer utförligt i Bilaga 4. För vattentjänster gäller att 

V står för dricksvatten och S för spillvatten. 

Mariestads kommun 

Område Övrigt Vattentjänst 
Fors 12 fastigheter.  

Området ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde. 

V+S 

Del av Askevik 65 fastigheter. Utbyggnad påbörjar reservvattenledning 
mellan Gullspång och Mariestad. Ytterligare exploatering av 
området är planerad. 

V+S 

Sandbäcken 7 fastigheter.  
Området ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde. 

V+S 

Törnberga 4 fastigheter.  
Området ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde. 

V+S 

Område kring 
Brukshundsklubben 

8 fastigheter.  
Området ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde. 

V+S 

Lugnås/Björsäters 
kyrkby 

32 fastigheter.  
Fastigheter i närhet till befintligt verksamhetsområde.  

V+S 

Hindsberg 36 fastigheter.  
Området ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde. 

V+S 

Moviken 31 fastigheter. Utbyggnad påbörjar reservvattenledning 
mellan Gullspång och Mariestad. Ytterligare exploatering av 
området är planerad. 

V+S 

Nolhagen 26 fastigheter.  
Området ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde. 

V+S 

 

Töreboda kommun 

Område Övrigt Vattentjänst 
Haboskogen 19-27 fastigheter.  

Området är lokaliserat inom primär skyddszon för föreslaget 
vattenskyddsområde. 

V+S 

Moholm 5 fastigheter.  
Området ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde. 

V+S 

Lagerfors 23 fastigheter.  
Området ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde. 

V+S 
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Gullspångs kommun 

Område Övrigt Vattentjänst 
Delebäck och 
Delebäckstorp 

Ca 150 fastigheter.  
Stort antal fastigheter med direkt närhet till sjön Skagern. 

S 

Del av Askevik 13 fastigheter. Utbyggnad påbörjar reservvattenledning 
mellan Gullspång och Mariestad. 

V+S 

Söder om Skagersvik Ca 55 fastigheter. Ett område som idag har bristfälliga avlopp 
med utsläpp i Skagern. 

V+S 

 

Områden som åtgärdas senare än de kommande tio åren 
I ett antal områden, vilka listas i Bilaga 5, har det diskuterats att kommunen ska ta 

huvudmammaskap för VA-tjänsterna efter 2026. Den tekniska lösningen i dessa 

områden kommer att se olika ut och är för tidigt att sia om då framtidens krav 

säkerligen kommer att se annorlunda ut precis som möjliga tekniska lösningar. 

Teknisk lösning för nya områden 
I ett kommunalt verksamhetsområde för vattentjänster är det VA-huvudmannen som gör valet av 

teknisk lösning. Historiskt har VA-avdelningen i MTG eftersträvat den långsiktigt mest hållbara 

lösningen utifrån ett drift- och underhållsperspektiv och då är det näst intill uteslutande 

ledningsförläggning med självfallssystem som kommer på tal. I områden som nu ligger i planen 

för att förses med kommunalt VA ser förutsättningarna ofta annorlunda ut i områdenas karaktär 

och avstånd till våra vatten- och avloppsreningsverk jämfört med den historiska utbyggnaden. 

Detta kommer innebära en något förändrad syn på anläggandet, tekniker som LTA-system (lätt 

trycksatt avlopp), kretsloppsanpassade system med slutna tankar, m.m. kan komma att användas 

för att hitta ett möjligt alternativ utifrån en finansieringsförmåga hos både huvudmannen och 

enskilda fastighetsägare. Att använda sig av t ex LTA-system inom verksamhetsområdet kommer 

i vissa fall vara billigare i anläggandet dock mer kostsam över tid med avseende på underhåll och 

livslängd. 

Övertagande av gemensamhetsanläggning 
Kommunen har möjlighet att ta över en gemensamhetsanläggning om denna anses vara 

i sådant skick att den är värdefull för kommunen. Det föreligger aldrig ett tvång för en 

kommun att ta över en anläggning. Ett övertagande av en gemensamhetsanläggning 

innebär alltid att VA-anläggningsavgift skall erläggas för varje fastighet som intas i 

verksamhetsområdet för en eller flera vattentjänster. Vid övertagande av 

gemensamhetsanläggning betalar kommunen ut ersättning för anläggningen 

motsvarande det värde anläggningen anses ha. Ersättningen är aldrig större än den 

samlade anläggningsavgiften för fastigheterna.  

Inför ett eventuellt övertagande av gemensamhetsanläggning ska anläggningens status 

redovisas. Det är upp till förvaltaren av gemensamhetsanläggningen att redovisa skicket 

på anläggningen. Detta görs med hjälp av fullständig dokumentation av ledningar och 

vattenverk/reningsverk där läge i plan och höjd samt material och ålder redovisas. Film 

av ledningsnät där status framgår bör redovisas (filmen ska vara utförd enligt Svenskt 

Vattens publikation P93 TV-inspektion av markförlagda ledningar) tillsammans med 

övriga handlingar som tillsammans är tillräckliga för att bedöma anläggningens skick 

och funktion (exempelvis analysresultat som visar reningsresultat i både vattenverk och 

reningsverk).  



10 
 

Resultat - Säkerhet vattenförsörjning 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner ska arbeta för att 

vattenskyddsområden inrättas för de allmänna vattentäkterna inom respektive kommun. 

I samband med att underlag tas fram för fastställelse av vattenskyddsområden bör en 

övergripande riskanalys, som omfattar befintliga och potentiella riskkällor, utföras. I 

analysen bör belysas vilka risker som kan regleras genom vattenskyddsföreskrifter och 

vilka som kräver att andra typer av skyddsåtgärder vidtas. 

Arbetet med nytt vattenskyddsområde för Hova vattentäkt pågår och ansökan om 

fastställelse planeras att skickas in till länsstyrelsen sent 2016 eller tidigt 2017. Hova 

vattentäkt försörjer huvudsakligen Hova och Älgarås med dricksvatten. 

Arbetet med att ta fram förslagshandlingar till vattenskyddsområde för Vassbackens 

vattentäkt är långt gånget. Arbetet med att färdigställa förslaget samt att förankra det 

politiskt och hos andra berörda grupper planeras att påbörjas under 2017. Vassbackens 

vattentäkt försörjer Moholm samt Tidan i Skövde kommun med dricksvatten. 

När förslagen till vattenskyddsområden för Hovas och Vassbackens vattentäkter är 

färdigställda bör vattenskyddsområde för Haboskogens vattentäkt prioriteras. 2011 

avvisade länsstyrelsen Töreboda kommuns ansökan om fastställelse av 

vattenskyddsområde för Haboskogens vattentäkt. Förslaget till vattenskyddsområde 

behöver revideras samt förankras hos berörda grupper. 

Vattentäkten i Mariestadssjön försörjer Mariestads tätort, Ullervad, Jula, Hasslerör, 

Örvallsbro, Sjötorp, Lyrestad och Böckersboda med dricksvatten. Vänerns 

vattenvårdsförbund arbetar med temat dricksvatten under 2016 och 2017. Under 2016 

kommer vattenvårdsförbundet driva arbetet med att göra en övergripande riskanalys för 

Vänern. Den naturliga följden av ett sådant arbete är att de kommuner som nyttjar 

Vänern som vattentäkt arbetar för att vattenskyddsområden inrättas. 

VA-avdelningen ska ha ambitionen att möta myndigheternas krav i tid och sak om att 

samtliga vattentäkter ska skyddas. 

Framtid 
På nästa sida följer en karta som illustrerar befintliga verks placering och deras framtid. 

Kartan visar också identifierade § 6-områden i stjärnor. Dessutom är befintliga och 

planerade överföringsledningar för vatten och spillvatten markerade. 
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Anläggningarna i Lugnås (VV o ARV), Moholm (uppehållsdammar), Fägre (VV o 

ARV) samt Älgarås (ARV) föreslås byggas bort med hjälp av nya överföringsledningar 

under kommande tioårsperiod. 

Anläggningarna i Säckestad (infiltration), Lagerfors (VV o ARV), Vassbacken (VV), 

Töreboda (VV), Hova (VV o ARV), Gårdsjö (VV o ARV), Gullspång (ARV) bedöms 

finnas kvar under kommande tioårsperiod med normala förnyelseinsatser. 

Anläggningarna i Tidavad (VV o ARV), Lindholmen (VV), Torsö (VV o ARV), Sjötorp 

(ARV), Mariestad (ARV) Töreboda (ARV), Slätte (VV o ARV) samt Skagersvik (VV) 

bedöms finnas kvar fram till 2026. Här finns dock behov av större förbättringsåtgärder 

som i de flesta fall innebär ombyggnationer. En gemensam nämnare för anläggningarna 

är att de tidvis har problem med att leva upp till gällande krav. Behovet av optimering 

för att klara bättre resultat under tuffare förhållanden än när anläggningarna byggdes är 

genomgående. Nedan nämns de större åtgärderna till en bedömd kostnad. 

Lindholmen (VV) Åtgärder för jämnare process 10-15 MSEK 

Sjötorp (ARV) Kapacitetsförbättrande åtgärder 3-4 MSEK 

Mariestad (ARV) Kapacitet-och driftförbättrande åtgärder 40-50 MSEK 

Töreboda (ARV) Om/tillbyggnad kvävereduktion ca 15 MSEK 

Hajstorp (ARV) Om- och tillbyggnad / överföringsledn. 3-4 MSEK 

 

Investeringsplan med tidplan – nya anläggningar 
I tabellerna på nästkommande sida redovisas de nya verksamhetsområden som föreslås 

byggas under perioden 2016-2026, mer ingående beskrivning av respektive område i 

Bilaga 4. Tabellen innehåller även en planering för de överföringsledningar alternativt 

lokala verk som behövs för att försörja dessa nya områden samt de 

överföringsledningar som föreslås byggas för att bygga bort de lokala, mindre verk där 

det föreligger ett större åtgärdsbehov under planperioden.  Kostnaderna som anges för 

respektive projekt är grovt uppskattade och ska ses som en indikation på vilket 

investeringsbehov som föreligger samt vad detta får för påverkan på VA-taxan. 
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Mariestads kommun 

Område (st=antal fastigheter) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Kostnader 

(Tkr) 

Askevik (ca 65 st)           11 500 

Moviken (ca 30 st)           6 000 

Hindsberg (36 st)           10 000 

Fors (12 st)           3 000 

Lugnås (32 st)           8 000 

Nolhagen (26 st)           5 000 

Brukshundsklubben (8st)           2 000 

Sandbäcken (7 st)           1 000 

Törnberga (4 st)           2 000 

Överföringsledningar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Kostnader 

(Tkr) 

Sjötorp-Moviken (2500 m)           14 000 

Moviken-Askevik (3000 m)           20 000 

Mariestad-Lugnås (6500 m)           35 000 

 

Töreboda kommun 

Område (st=antal fastigheter) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Kostnader 

(Tkr) 

Lagerfors (23 st)                     5 000 

Haboskogen (ca 20 st)                     5 000 

Moholm (4 st)                     2 000 

Eventuella 
överföringsledningar 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Kostnader 

(Tkr) 

Moholm-Töreboda (10500 m)                     35 000 

 

Gullspångs kommun 

Område (st=antal fastigheter) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Kostnader 

(Tkr) 

Askevik (13 st)                     2 500 

S Skagersvik (55 st)                     15 000 

Delebäck/ Delebäckstorp (150 
st) 

                    30 000 

Överföringsledning/ annan 
lösning 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Kostnader 

(Tkr) 

Delebäck/ Delebäckstorp                      22 000 
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VA-taxan 
VA-taxan beslutas av Kommunfullmäktige och ser olika ut i de tre kommunerna. 

Förenklat består Taxan av två delar: 

Anläggningsavgifter: Avgift som fastighetsägare skall betala för att 

ansluta sig till den allmänna VA-

anläggningen. Avgiften ska vara rättvist 

fördelad inom kommunens 

verksamhetsområde och vara fastlagd utifrån 

de utbyggnadskostnader som kommunen i 

genomsnitt har. 

Brukningsavgifter: Avgift som en fastighetsägare skall betala för 

att vara ansluten till och använda den 

allmänna VA-anläggningen. 

VA-taxan skall vara bestämd med utgångspunkten att alla kostnader skall fördelas 

skäligt och rättvist. Detta betyder att avgiften skiljer sig beroende på hur stor nytta som 

en fastighetsägare har av den allmänna VA-anläggningen. 

Drift- underhåll och reinvesteringsinsatser finansieras av hela VA-kollektivet med 

brukningsavgifter medan utbyggnad av ledningsnät i nya exploateringsområden eller i 

områden som identifierats som § 6-områden skall finansieras av anläggningsavgifter. 

Vatten- eller avloppsreningsverk, stora som små, centrala eller lokala, är anläggningar 

som finansieras av hela VA-kollektivet med brukningsavgifterna. I de fall 

överföringsledningar byggs mellan områden istället för lokala verk är 

överföringsledningen att betrakta på samma sätt, alltså finansiering via 

brukningsavgifterna. 

Med de aktiviteter och planerade projekt som finns i planen kommer ett kontinuerligt 

taxearbete behöva ske. 

Att kontinuerligt förnya Ledningsnätet med 1 procent per år, samt hålla en löpande 

jämn reinvestering i övriga anläggningar, vilket bör vara målet i samtliga tre kommuner, 

kommer att kräva årliga insatser till en kostnad av: 

För Mariestad: ca 20 MSEK (varav ca 6 MSEK i 

anläggningar ovan mark) 

För Töreboda: ca 11,5 MSEK (varav ca 5,5 MSEK i 

anläggningar ovan mark) 

För Gullspång: ca 9,0 MSEK (varav ca 3 MSEK i 

anläggningar ovan mark) 

Denna takt kommer innebära kontinuerlig ökning av brukningsavgifterna på omkring 3 

procent per år i alla tre kommunerna med antagandet att merparten av dessa åtgärder 

tas som en investering och att den årliga driftbudgeten då bara belastas med 

avskrivningar och ränta för genomförda åtgärder. 
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De överföringsledningar som i planen beräknas byggas kommer också att påverka 

brukningsavgifterna med avskrivningar och ränta för de investeringsmedel som åtgår: 

Sjötorp-Askevik höjning under 2018-2020  med totalt ca 2 % 

Om överföringsledning mellan Moholm-Töreboda visar sig vara den 

mest optimala lösningen, beaktat alternativet att fortsätta pumpning till 

Skövde kommun, finns behov av en höjning under perioden 2021-2022 

med totalt 7-10% 

Mariestad-Lugnås höjning under 2020-2021 med totalt ca 2 % 

För utbyggnader av ledningsnät i nya verksamhetsområden, såväl identifierade § 6- 

områden som nya exploateringar samt förtätningar inom befintliga 

verksamhetsområden så ska dessa finansieras genom taxans anläggningsavgifter. Med 

erfarenhet från de senaste årens utbyggnader och de kostnadsbedömningar som gjorts i 

investeringsplanen kommer taxans anläggningsavgifter behöva höjas. En 

anläggningsavgift för en normalvilla kostar idag för vatten och spillvatten (ej dagvatten): 

 I Mariestad:  Ca 93 000 kr 

 I Töreboda:  Ca 63 000 kr 

 I Gullspång:  Ca 89 000 kr 

För att nå en 100-procentig täckningsgrad på anläggningsavgifterna skulle 

anläggningsavgiften med ett genomförande av planen behöva komma upp till en nivå 

på över 200 000 kronor i samtliga tre kommuner. En höjning av en anläggningsavgift 

får inte göras i för stora steg då det inte anses som skäligt och rättvist om det skiljer för 

mycket för fastighetsägare att ansluta sig från ett år till ett annat. Med anledning av detta 

bör VA-taxans anläggningsavgifter omgående justeras enligt följande: 

Mariestad: 2017 +35%, 2018 +35%, 2019 +35%, därefter ny bedömning 

Töreboda: 2017 +40%, 2018 +40%, 2019 +40%, därefter ny bedömning 

Gullspång: 2017 +35%, 2018 +35%, 2019 +35%, därefter ny bedömning 

Med denna taxeutveckling bör fr.o.m. år 2018-2019 särtaxa (särskild, billigare 

anläggningsavgift) tillämpas vid förtätningar i befintliga verksamhetsområden för att 

inte motverka etableringar och nybyggnationer i tätorten och för att undvika att en 

oskäligt hög avgift tas ut i dessa fall.   

Framgångsfaktorer och organisation 
För att lyckas med genomförandet av VA-plan MTG 2016-2026 behöver arbetet ske 

med ett tydligt fokus både från tjänstemän och förtroendevalda. VA-avdelningen 

behöver delvis ställa om sin organisation och bredda sin kompetens inom nya tekniker. 

VA-avdelningen behöver prioritera mellan arbetsuppgifter och åtgärder där fokus måste 

ligga på var det ges mest effekt för satsade pengar. Gatubeläggningar som tidigare till 

stor del styrt underhållsinsatser på ledningsnätet kommer att få en mindre betydelse i 

framtiden. En politisk förankring av VA-plan MTG 2016-2026 är av yttersta vikt. 
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Vision MTG-VA 
 Vi når eller överträffar de krav som myndigheter har på vår verksamhet genom 

att ligga i framkant när det gäller branschens utveckling 

 Våra kommuninvånare har en hög medvetenhet om och agerar för ett hållbart 

kretslopp 

 Vi är en arbetsgivare som ständigt utvecklar våra medarbetare och som 

branschen pratar om som det goda exemplet 

 Vi är stolta över vår verksamhet och skapar varandras framgång 

Ledningsgruppen MTG-VA 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-10-10 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 234                                                   Dnr 2017/00444  

Begäran om utökad investeringsram för VA i Gullspång år 2018 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden rekommenderar kommunfullmäktige i Gullspångs kommun att 
tilldela VA-verksamheten en investeringsram om totalt 9 000 tkr för år 2018.  

Bakgrund 

VA-kollektivet i Gullspångs kommun har sedan några år tillbaka en ekonomi i balans 
och finansieras av de taxeintäkter verksamheten får. 

Precis som i övriga Sveriges kommuner står Gullspångs kommun inför stora 
reinvesteringskostnader i befintliga VA-anläggningar. I VA-planen som är antagen av 
Kommunfullmäktige framgår att ambitionsnivån/målet är att reinvestera i befintliga; 
VA-ledningar med 1 procent per år, Anläggningar ovan mark med 1/30-del per år 
och maskinutrustning/inkrom med 1/20-del per år. För att finansiera detta krävs 
årliga investeringsmedel om ca 9 000 tkr per år. 

Inför 2018 har tekniska nämnden föreslagit kommunfullmäktige att höja VA-taxans 
brukningsavgifter med 1,6 procent med motiveringen att kunna bära de 
kapitalkostnader som uppkommer på grund av att öka investeringskostnaderna från 
de senaste årens 1 900 tkr per år till VA-planens mål om 9 000 tkr. 

VA-verksamheten står även inför andra investeringar i form av utbyggnader av VA-
anläggningar till områden som idag inte försörjs med kommunalt VA. Dessa 
utbyggnader ska finansieras till största delen av taxans anläggningsavgifter. I nuläget 
finns ett glapp mellan kostnader för utbyggnad relaterat till den avgift som tas ut 
vilket får till följd av brukningsavgifterna delfinansiera kapitalkostnader som är att 
hänföra till utbyggnadsprojekt. 

Om kommunfullmäktige beslutar tilldela en total investeringsram för VA om 9 000 
tkr för år 2018 finns det utrymme att inom denna ram även finansiera de 
utbyggnadsprojekt som planeras.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ”Begäran om utökad investeringsram för VA i Gullspång år 2018”.  

Expedierats till: 

Kommunfullmäktige Gullspång     



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-09-29  
Dnr: 2017/00444   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Begäran om utökad investeringsram för VA i 
Gullspång år 2018 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden rekommenderar kommunfullmäktige i Gullspångs kommun 
att tilldela VA-verksamheten en investeringsram om totalt 9 000 tkr för år 2018.  

Bakgrund 

VA-kollektivet i Gullspångs kommun har sedan några år tillbaka en ekonomi i 
balans och finansieras av de taxeintäkter verksamheten får. 
Precis som i övriga Sveriges kommuner står Gullspångs kommun inför stora 
reinvesteringskostnader i befintliga VA-anläggningar. I VA-planen som är 
antagen av Kommunfullmäktige framgår att ambitionsnivån/målet är att 
reinvestera i befintliga; VA-ledningar med 1 procent per år, Anläggningar ovan 
mark med 1/30-del per år och maskinutrustning/inkrom med 1/20-del per år. 
För att finansiera detta krävs årliga investeringsmedel om ca 9 000 tkr per år. 
Inför 2018 har tekniska nämnden föreslagit kommunfullmäktige att höja VA-
taxans brukningsavgifter med 1,6 procent med motiveringen att kunna bära de 
kapitalkostnader som uppkommer på grund av att öka investeringskostnaderna 
från de senaste årens 1 900 tkr per år till VA-planens mål om 9 000 tkr. 
VA-verksamheten står även inför andra investeringar i form av utbyggnader av 
VA-anläggningar till områden som idag inte försörjs med kommunalt VA. 
Dessa utbyggnader ska finansieras till största delen av taxans 
anläggningsavgifter. I nuläget finns ett glapp mellan kostnader för utbyggnad 
relaterat till den avgift som tas ut vilket får till följd av brukningsavgifterna 
delfinansiera kapitalkostnader som är att hänföra till utbyggnadsprojekt. 
Om kommunfullmäktige beslutar tilldela en total investeringsram för VA om 
9 000 tkr för år 2018 finns det utrymme att inom denna ram även finansiera de 
utbyggnadsprojekt som planeras.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef 
Michael Nordin ”Begäran om utökad investeringsram för VA i Gullspång år 
2018”.      
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Amanda Haglind 
VA-strateg 

Michael Nordin 
Teknisk chef  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 223                                                   Dnr 2016/00662  

Instruktioner för hantering av återvinningsbara massor och 
material 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden antar ”Instruktion för hantering av massor inom Mariestad, 
Töreboda och Gullspångs kommuner” samt ”Instruktion för hantering av 
byggnadsmaterial inom Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner”.  

Bakgrund 

Efter yrkande från Mats Karlsson (MP) gav tekniska nämnden 2016-10-11 
verksamhet teknik i uppdrag att redovisa:  

- Vilka instruktioner finns för hantering av återvinningsbara massor och material vid 
upphandling av nybyggnader och renoveringar.  

- Vilka instruktioner finns för hantering av återvinningsbara massor och material vid 
arbeten i egen regi av nybyggnader och renoveringar.  

 

Instruktionerna har nedtecknats och redovisas till tekniska nämnden enligt två 
bilagor.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör Ida Roos och teknisk chef Michael 
Nordin ”Instruktioner för hantering av återvinningsbara massor och material”.  
 
Instruktion för hantering av massor inom Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
kommuner. 

Instruktion för hantering av byggnadsmaterial inom Mariestad, Töreboda och 
Gullspångs kommuner.  

Expedierats till: 
Miljöingenjör Ida Roos 
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 Verksamhet teknik 
 
 

Tekniska nämnden 

 

Instruktion för hantering av massor och 
byggnadsmaterial inom Mariestad, Töreboda och 
Gullspångs kommuner 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden antar ”Instruktion för hantering av massor inom Mariestad, 
Töreboda och Gullspångs kommuner” samt ”Instruktion för hantering av 
byggnadsmaterial inom Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner”. 

Bakgrund 

Efter yrkande från Mats Karlsson (MP) gav tekniska nämnden 2016-10-11 
verksamhet teknik i uppdrag att redovisa:  
- Vilka instruktioner finns för hantering av återvinningsbara massor och 

material vid upphandling av nybyggnader och renoveringar.  
- Vilka instruktioner finns för hantering av återvinningsbara massor och 

material vid arbeten i egen regi av nybyggnader och renoveringar.  
 
Instruktionerna har nedtecknats och redovisas till tekniska nämnden enligt två 
bilagor.  

Underlag för beslut 

Instruktion för hantering av massor inom Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
kommuner. 
 
Instruktion för hantering av byggnadsmaterial inom Mariestad, Töreboda och 
Gullspångs kommuner. 

Ida Roos 
Miljöingenjör  

Michael Nordin 
Teknisk chef 
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Instruktion för hantering av byggnadsmaterial inom 

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner 

Syfte 
Instruktionen vägleder vid hantering av återvinningsbara material vid nybyggnader och 

renoveringar dels vid upphandling och dels vid arbeten i egen regi. 

Om instruktionen följs bidrar det till att kommunerna: 

 Hushållar med naturresurser 

 Får lika hantering i MTG-kommunerna 

 Har instruktioner så att arbetet underlättas vid nyanställningar 

 Följer regler och förordningar 

Hantering av material 

Större jobb - entreprenader 

Fastighetsavdelningen använder AMA AF 12 (administrativa föreskrifter med råd och anvisningar 

för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) i tillämpliga delar som underlag för att 

förenkla arbetet med att formulera beställarens krav. Punkten AFC.224 eller AFD.224 finns alltid 

med i de generella föreskrifterna för upphandling. C är delen för generalentreprenad och D är 

delen för totalentreprenad. Entreprenören ska i dessa punkter redovisa kvalitets- och miljöplan 

till beställaren innan byggstart. I miljöplanen ingår till exempel rivnings- och saneringsplan, 

källsortering och omhändertagande av avfall mm. Vid arbetes slut ska entreprenören redovisa hur 

punkterna genomförts. 

Fastighetsavdelningen följer de lagar och förordningar som styr i PBL vid byggnation och 

rivning. Det betyder bland annat att det ska göras en materialinventering och en kontrollplan 

(PBL, 10 kap 6 §). Dessa dokument tas fram av byggherren.  

I materialinventeringen bör det anges vilket material som vid rivningsåtgärderna kan ge upphov 

till farligt avfall, bedömd mängd eller omfattning för varje avfallsslag samt var i byggnaden dessa 

material finns. Som avfallsslag räknas de olika typer av avfall som anges i bilaga 4 till 

avfallsförordningen (2011:927). För materialinventeringen anlitas idag Avonova. Gränsen för när 

materialinventering ska göras eller inte styrs av byggnadsåret. Om byggnaden är äldre än 1980-

talet görs alltid materialinventering av Avonova. Även när det är fråga om kemisalar, tandläkare 

eller liknande görs alltid materialinventering. Avonova kontrollerar förekomst av asbest, 
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impregnerat virke, bly, bromerade flamskyddsmedel, freoner, hussvamp, kadmium, kvicksilver, 

olja, PAH (stenkolstjära), PCB. Vid mindre jobb beställs materialinventeringen av entreprenören.  

I kontrollplanen, som upprättas av byggherren, bör följande anges: 

 I vilka avfallsslag farligt avfall kommer att sorteras.  

 I vilka avfallsslag annat avfall kommer att sorteras.  

 I vilken utsträckning sorteringen kommer att ske genom källsortering på arbetsplatsen 

respektive genom eftersortering.  

 Hur de olika avfallsslagen kommer att hanteras, dvs. om de ska bli föremål för 

materialåtervinning, energiutvinning eller deponering.  

 Om särskilda skyddsåtgärder behöver iakttas vid rivningsåtgärderna med hänsyn till risk för 

skador på människor, djur eller växter, t.ex. vid hantering av material som innehåller asbest 

eller PCB.  

 Om särskilda skyddsåtgärder behöver vidtas för att avlägsna och oskadliggöra 

virkesförstörande insekter, annan ohyra eller hussvamp. 

Efter att startbesked fåtts kan rivning/ombyggnad börja. När arbetet är klart ska en ifylld 

kontrollplan, och eventuella kvitton över farligt avfall (mängd och vart det har lämnats) 

sammanställas och lämnas till byggnadsförvaltningen. 

Mindre jobb – entreprenader eller egen regi 

I kommunens s.k. årsavtal om byggnadstjänster ställs krav på att entreprenören står för 

uppsamling, källsortering och borttransport av spill, rivet och överblivet material enligt gällande 

regler och lagstiftning. 

Entreprenörer tar del av och skriver under ”säkerhetsinformation vid arbeten åt 

fastighetsavdelningen”. Även där framgår att källsortering tillämpas i kommunen. 

Material som uppkommer vid renoveringar sorteras och transporteras till återvinningscentral av 

det företag som anlitas. Det kan röra sig om trä, metall, gips, mm. Vid små jobb som kommunen 

själva utför tas materialet med till förrådsgatan där det källsorteras i containrar på plats. Trä, 

metall, brännbart, wellpapp. 

Vid osäkerhet vid rivningsjobb kan Avonova anlitas för att gå igenom och se om det förekommer 

material som ska hanteras som farligt avfall. Byggnadsår kan ge vägledning om när man ska 

misstänka farligt avfall i rivningsmaterial, se ovan. 

Erfarenheter 
Vid ombyggnader och renovering av fastigheter kan alltid dolda fel uppkomma under 

byggnadstiden. Det kan till exempel vara miljöfarligt avfall eller asbest som inte kunnat ses vid 
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materialinventeringen. I kontrollplanen finns oftast med en generell punkt om miljöfarligt avfall 

som säger att prov ska tas vid misstanke om miljöfarligt avfall. Beroende på vad resultaten visar 

så tar man hand om avfallet på lämpligt sätt. 

Utrustning 
För sanering av PCB, Asbest etc. används alltid externa företag. De har då den utrustning som 

krävs enligt miljö och arbetsmiljöregler. 

Anmälan/dokumentering PCB 
I de fall det saneras PCB-haltigt material ska detta anmälas till miljöförvaltningen i förväg. De har 

ett register där detta skrivs in. De vill veta vilken åtgärd som ska göras, mängd material, halt av 

PCB, hur åtgärden kommer genomföras amt av vem och om de som utför åtgärden är utbildad 

på att sanera PCB. Även hur det PCB-haltiga materialet tas omhand samt kvitto på att det 

lämnats som farligt avfall redovisas. 

Styrande dokument och lagrum  
AMA AF 12 (administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenader). 

Lagar och förordningar som styr i PBL, bland annat 10 kap 6 §. 

PCB-förordningen 18 § (regler om anmälan och vad den ska innehålla). 

Kort fakta - Asbest, Kvicksilver och PCB 
Asbest: 1973 kom ett svenskt förbud mot att spruta asbest.1976 kom ett förbud mot blå asbest. Samma 
år kom byggbranschens parter överens om att inte längre använda asbestbaserade produkter. 1982 
totalförbjöds asbest i Sverige 
 
Kvicksilver: År 1992 förbjöds febertermometrar som innehåller kvicksilver. År 1993 förbjöds även 
nytillverkning av andra kvicksilverprodukter, som brytare, reläer, mätinstrument m.m. Man får inte 
heller ta kvicksilverprodukter, t.ex. lagervaror eller begagnade produkter, i bruk efter 1995. Det finns 
dock inget förbud att använda de produkter som fanns i bruk före 1995. 
 
PCB: PCB i byggnader kan bland annat finnas på följande ställen:  

 Fogmassor monterade 1956 - 1973 Äldre fogmassor kan även innehålla till exempel ftalater, 
blyföreningar, asbest och klorparaffiner.  

 Golvmassor, av fabrikatet Acrydur, från 1956 - 1973  

 Isolerrutor monterade 1956 - 1973 eller senare om de är importerade 

 Kondensatorer, huvudsakligen små kondensatorer från början av 1950-talet och fram till några 
år in på 1980-talet. 

 PCB-användning i öppna system (t ex som mjukgörare i fogmassor och golvmassor) förbjöds 
1972. Det är möjligt att fogmassa med PCB som funnits kvar i lager kan ha använts även 
senare. Därför bör kontrollen även omfatta fogmassa som monterats 1973. 

 

http://www.sanerapcb.nu/web/page.aspx?refid=84
http://www.sanerapcb.nu/web/page.aspx?refid=87
http://www.sanerapcb.nu/web/page.aspx?refid=85
http://www.sanerapcb.nu/web/page.aspx?refid=86
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Instruktion för hantering av massor inom Mariestad, 

Töreboda och Gullspångs kommuner 

Syfte 
Instruktionen vägleder vid arbete med återvinningsbara massor som grus, jord, sten, asfalt mm. 

Massor uppkommer tex vid schakt- och sprängarbeten. 

Om instruktionen följs bidrar det till att kommunerna: 

 Hushåller med naturresurser 

 Minskar miljöpåverkan med färre transporter 

 Får samma hantering i MTG-kommunerna 

 Har instruktioner så att arbetet underlättas vid nyanställningar. 

 Följer regler och förordningar. 

Återanvändning och mellanlagring 
Verksamhet teknik, Gata och VA, tar upp sina olika projekt inom olika arbetsgrupper på 

planeringsmöten månadsvis. Ansvarig projektledare eller ansvarig produktionsledare eftersträvar 

att projekt samordnas med andra exploaterings- eller markprojekt så att massor kan återanvändas 

eller slippa mellanlagras. Exempel på samordning är projekt Sjölyckan där överskott på berg har 

försett andra områden med bergkross.  

I första hand ska massor återanvändas i så stor utsträckning som möjligt. Kan massorna läggas 

tillbaka på samma ställe direkt eller inom samma projekt är det bra (exempel vid lednings-

schakter).  

Det är viktigt att massor av olika fraktion inte blandas utan att de hanteras i respektive fraktion. 

Annars minskar användbarheten. De olika lagren av material sorteras redan vid schaktning. 

Massorna ska sedan läggas tillbaka i schakten så att samma typ av material angränsar vid 

återfyllning. Detta ger bäst hållfasthet. 

I andra hand kan massorna läggas upp för mellanlagring. Om massor kan återanvändas på samma 

ställe som där de uppkom räknas massorna inte som avfall och då krävs ingen anmälan enligt 

miljöprövningsförordningen till miljöförvaltningen (se nedan om anmälan mm). Om massorna 

måste läggas upp på annan plats krävs anmälan om det är mer än 10 ton, enligt 

miljöprövningsförordningen 49 §. 
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Inom samma exploateringsområde strävar vi efter att använda massorna i så stor utsträckning 

som möjligt, dvs att material bearbetas och sedan används på plats för att minska transporterna 

(krossning, sortering mm). Massorna kan användas inom samma område eller i andra närliggande 

projekt. Kommunerna eftersträvar så få och korta transportsträckor som möjligt. I praktiken 

behöver dock dofta mellanlagring med bearbetning ske. Då är det bra om platsen för 

mellanlagring är så nära som möjligt. Vid bearbetning och sortering av materialet gäller 

anmälnings- eller tillståndsplikt enligt miljöprövningsförordningen, 29 kap 40-43 §§. 

Det kan vara svårt att hitta platser för mellanlagring av massor, särskilt i centrummiljö. 

Kommunerna använder platser som är lämpliga. Det måste till exempel finnas tillräckligt 

utrymme och det får inte vara rasrisk vid uppläggningen, det får inte finnas skola eller annat 

liknande nära med tanke på risk för olyckor vid lek. Kommunen försöker tänka på allmänheten o 

att det ser snyggt och städat ut. Högar som lossas ska skjuvas ihop för att få bättre upptorkning 

av materialet och nyttja utrymmet bättre. Det ger också ett mer ordnat intryck. 

Inför exploateringsprojekt samlar kommunen material. Kommunen ska helst kunna tillhandahålla 

fyllnadsmassor till tomtmark varför massorna mellanlagras på lämplig plats i närheten. 

Kommunerna ser detta som service till kunderna som köper tomterna. De behöver då bara betala 

lastning o transport istället för att köpa in nya massor till detta (Win-Win situation). 

Sortering av olika material 
Asfalt lämnas till kommunens leverantör av mellanlagring och krossning av asfalt. Leverantören 

har rutiner för att säkerställa att ingen tjärasfalt (med PAH) kommer till användning utan att den 

tas omhand på lämpligt sätt. Vid underhåll av GC-vägar används ibland återvunnen kallasfalt. Där 

gäller ”Grävbestämmelser för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner”. Där anges 

följande ” Uppriven asfalt, fri från grus ska köras till godkänd deponi. Påträffas miljöfarliga 

schaktmassor såsom tjärasfalt eller liknande ska Verksamhet teknik kontaktas.” 

Vid gatuenhetens arbeten kommer det ofta fram järnskrot och plastmaterial (PVC, PC). Dessa 

material sorteras för återvinning. 

Betongrör som påträffas krossas på plats med skopan och återanvänds i fyllningen. 

Större betongelement körs till bergtippen för att krossas. Bergtippen ska ligga så nära ett 

exploateringsområde som möjligt och är alltså inte stationär utan kan flyttas till lämplig plats 

beroende på var projekten är. Vid bearbetning och sortering av materialet gäller anmälnings- eller 

tillståndsplikt enligt miljöprövningsförordningen, 29 kap 40-43 §§. 

Granitmaterial återanvänds. Mellanlagring av granit sker inom kommunens förråd.  

Förorenade massor 
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Den som upptäcker en förorening (inkl tjärasfalt) ska underrätta tillsynsmyndigheten 

(miljöförvaltningen) om det enligt miljöbalken 10 kap 11 §. När sanering krävs ska det anmälas 

till miljöförvaltningen enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarligt verksamhet och 

hälsoskydd. Miljöförvaltningen granskar anmälan och ställer krav på vilka försiktighetsåtgärder 

som behövs samt om mer undersökningar eller annan kontroll måste göras. Det ställs högre krav 

på sanering och skyddsåtgärder om marken ska användas för exempelvis förskola och bostäder 

än när det gäller mark inom ett industriområde eller inom vägområden. 

När markarbetet är klart ska du lämna en slutrapport som visar vad efterbehandlingen har gett för 

resultat och om åtgärderna har gett önskad effekt. Rapporten ska innehålla analysresultat från 

slutproverna. Det ska framgå vem som har tagit hand om schaktmassor och annat material som 

körts bort från fastigheten 

De förorenade massorna ska analyseras för att bedöma vilken sanering som krävs och vart 

massorna kan tas omhand. Om det är fråga om oljeförorenad jord kan en PID-mätare användas 

som indikerande instrument. Det krävs dock verifierande prover för att avsluta en sanering. 

Kommunen har ingen egen PID-mätare utan får anlita något företag till detta och företaget tar 

också de prover som behövs. De som tar prover ska vara utbildade på provtagningsmetodiken. 

Det finns inget företag upphandlat till detta eftersom det rör sig om liten omfattning. Det finns 

kunskap inom den egna organisationen vilka företag som kan användas.  

Oljeförorenad jord kan till exempel lämnas till Entropi vid Bångahagen i Mariestad eller till 

Midroc Miljöteknik i Otterbäcken. Innan transport påbörjas av förorenade massor ska ett 

invägningsnummer fås från respektive företag dit massorna kommer köras. Hänvisa till detta 

nummer vid invägningen. Eftersträva så korta transporter som möjligt. 

I väntan på haltanalyser mm kan massorna behöva lagras på ett säkert sätt. Inga kemikalier får 

riskera att förorena omgivande mark eller vatten. Denna hantering ska alltid ske i samråd med 

miljöförvaltningen. 

Om det finns misstanke om stenkolstjära i asfaltsbeläggningar (på grund av lukt) så ska prov alltid 

göras. Även provtagning på underliggande jordlager kan också behöva göras. Kontakta 

Verksamhet Teknik. Det finns regler på hur PAH-haltig asfalt ska tas omhand eller hur den 

eventuellt får användas. Stenkolstjära innehåller höga halter PAH (polyaromatiska kolväten) varav 

flera klassas som cancerframkallande. 

Anmälan mm 
Olika åtgärder som inkluderar massor kan kräva tillståndsplikt eller anmälningsplikt med stöd av 

bland annat 9 och 10 kap. miljöbalken. Nedan tas det upp fall som kan bli aktuella i arbeten med 

massor av olika slag, men först måste massorna definieras som avfall eller inte avfall. 
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Avfallsförordningen - Är massorna ett avfall? 

Massor är ett avfall. I avfallsförordningen 11§ punkt 3 finns undantag från detta och då behöver 

ingen anmälan göras enligt miljöprövningsförordningen eftersom massorna då inte klassas som 

avfall.  

Avfallsförordningen 11 § punkt 3: avfallsförordningen ska inte tillämpas på icke-förorenad jord 

och annat naturligt material som har grävts ut i samband med en byggverksamhet, om det är 

säkerställt att materialet kommer att användas för byggnation i sitt naturliga tillstånd på den plats 

där grävningen utfördes och att den användningen inte skadar eller innebär någon olägenhet för 

människors hälsa eller miljön.  

Anmäla olika verksamheter - Miljöprövningsförordningen 29 kap 

Återvinning för anläggningsändamål (i någon mån orena massor, föroreningsrisk) 

34 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.131 gäller för att återvinna icke-farligt avfall för 

anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om 

föroreningsrisken inte endast är ringa. Förordning (2016:1188). 

35 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 gäller för att återvinna icke-farligt avfall för 
anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken är ringa. Förordning (2016:1188). 

Mekanisk bearbetning och sortering (krossning, siktning, mm) 

43 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.80 gäller för att sortera icke-farligt avfall, om 

mängden avfall är 

1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- eller 

anläggningsändamål, eller 

2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall. Förordning (2016:1188). 

Lagring som en del av att samla in avfall (högar av material utan bearbetning) 

(se dock undantag av avfall i avfallsförordningen, ovan) 

48 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.30 gäller för att lagra icke-farligt avfall som en del 

av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 

1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller  

2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. Förordning (2016:1188). 

49 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.40 gäller för att lagra icke-farligt avfall som en 

del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är  

1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller 
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anläggningsändamål, eller  

2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. Förordning 

(2016:1188). 

Anmäla upptäckt av förorening 

Miljöbalken 10 kap: Skyldighet att underrätta tillsynsmyndigheten 11 § Den som äger eller brukar 

en fastighet skall oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta 

tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra 

skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Lag (2007:660). 

Anmäla sanering 

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 28 §: Det är förbjudet att utan 

anmälan till tillsynsmyndigheten vidta en avhjälpandeåtgärd med anledning av en 

föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning 

enligt 10 kap. miljöbalken, om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av 

föroreningarna och denna risk inte bedöms som ringa.  

Miljöförvaltningen granskar anmälan och ställer krav på vilka försiktighetsåtgärder som behövs 

samt om mer undersökningar eller annan kontroll måste göras. Det ställs högre krav på sanering 

och skyddsåtgärder om marken ska användas för exempelvis förskola och bostäder än när det 

gäller mark inom ett industriområde eller inom vägområden. 

Erfarenheter 
Det finns lång erfarenhet av hur man hanterar massor inom kommunerna och den här 

instruktionen är till för att bibehålla och utveckla den kunskap som finns. 

Underliggande arbetsinstruktioner 
Verksamhet teknik har inga nedskrivna rutiner idag, men kunskapen inom kommunerna skulle 

bibehållas och säkerställas om vi valde att skriva ned rutinerna. Detta kan till exempel handla om 

hantering av asfalt med stenkolstjära, oljeförorenad jord, skötsel av mellanlagringstippar. 

Vägledande dokument  
Det finns även ”Grävbestämmelser för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner” som 

används för andra aktörer, interna och externa, som gräver i våra gator. De tar mer upp hur själva 

återställningen av marken ska ske för att bibehålla rätt kvalitet på gatorna. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K10
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
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Tekniska nämnden 

Tn § 7                                                   Dnr 2016/00662  

Hantering av återvinningsbara massor och material 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen. 
 
Tekniska nämnden ger verksamhet teknik i uppdrag att upprätta relevanta instruktioner 
för hantering av återvinningsbara massor och material.  

Bakgrund 

Efter yrkande från Mats Karlsson (MP) gav tekniska nämnden 2016-10-11 verksamhet 
teknik i uppdrag att redovisa: 
 

- Vilka instruktioner finns för hantering av återvinningsbara massor och material 
vid upphandling av nybyggnader och renoveringar. 

- Vilka instruktioner finns för hantering av återvinningsbara massor och material 
vid arbeten i egen regi av nybyggnader och renoveringar. 

Verksamhet teknik har i MTG-kommunerna en lång tradition av att hantera 
återvinningsbara schakt- och asfaltsmassor. Någon större skillnad på egen regi och 
entreprenader finns inte. Några upprättade instruktioner för hanteringen finns i 
dagsläget inte. Nedan följer en beskrivning av hur hanteringen sker idag och historiskt.  
 
En grundregel är flytta material så lite som möjligt. Om det går skall mellanlagring av 
massor undvikas. Vid ett markprojekt som ex. VA-sanering, gatuombyggnad, eller 
exploatering, samt vid fastighetsrenoveringar återanvänds det material från 
arbetsområdet i så stor utsträckning som går. 
 
Det kan handla om att återanvända befintliga packningsbara massor till ex. resterande 
fyllning, vägterrass eller uppfyllning av tomtmark. För att undvika ojämna 
sättningsskador i gator och vägar eftersträvas att materialet skall vara av samma typ 
som angränsande vid återfyllning av en ledningsschakt. 
 
Användbara schaktmassor som blir över i ett projekt kan ofta användas i andra projekt 
och vara en tillgång där. Detta blir extra tydligt vid nya exploateringsprojekt. Historiskt 
har material sparats under flera år för att kunna fylla massbehov vid exploatering. 
 
Material som blir över vid fastighetsrenoveringar sorteras och transporteras till 
Återvinningscentral. 
 
Vid mellanlagring av schaktmassor är det viktigt att inte blanda ihop olika material. 
Om grus, lera, rötter, sten, och jord blandas minskar användbarheten. Här finns en 
stor utmaning att hålla isär materialen. 
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Tekniska nämnden 

Tn § 7 (forts.)                                                  Dnr 2016/00662  

 
För att få fram jordmaterial för att anlägga gräsmattor och grönytor sorteras jord från 
egna upplag istället för att köpa in jord externt. Numera köps sorteringen in. 
Kostnaderna för sortering belastar projektet där jorden skall användas. 
 
Vid sprängarbeten ses det bortsprängda berget som en resurs istället för en belastning. 
Berget krossas och används i olika projekt. Ett bra exempel på detta är projekt 
Sjölyckan där området är självförsörjande på mycket av krossmaterialet. Kostnaden för 
krossning belastar det projekt där materialet skall användas. 
 
Återvinning av asfalt i egen regi är tillämpat sedan ca 15 år tillbaka. Uppbruten asfalt 
mellanlagras för att sedan krossas för kallåtervinning. Den krossade asfalten 
återanvänds där det är lämpligt i vägkonstruktioner, vid byggnation av gång- och 
cykelvägar samt till tillfälliga vägar.  
 
Uppbruten asfalt återanvänds även vid tillverkning av ny varm asfalt. Kvalitén blir 
högre men även kostnaderna för transporter och uppvärmning blir högre. 
 
Det går inte att ersätta varm asfalt med kallåtervunnen. Vid ombyggnad av gator 
tillvaratas granitkantsten, smågatsten och storgatsten. Stenmaterialet sätts tillbaka vid 
återställning eller återanvänds i andra projekt.  

Arbetsutskottets förslag 

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till 
beslut och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.  

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Tn § 196/2016. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef VA/Gata Johan Bengtsson och 
fastighetschef Bo Theorén ” Hantering av återvinningsbara massor och material”.  
 

Expedierats till: 
Projektchef VA/Gata Johan Bengtsson 
Fastighetschef Bo Theorén  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 224                                                   Dnr 2017/00441  

Information om skadeanmälningar i samband med sprängning i 
Sjölyckan och Fors 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

I samband med sprängningsarbeten i Mariestads kommun har boende i närområdet 
till sprängarbetsplatsen kontaktat verksamhet teknik beträffande skador på sina 
fastigheter.  
 
Verksamhet teknik har via en oberoende skadeutredare skickat ut information till 
berörda fastighetsägare om hur de skall ställa skadeståndsanspråk till kommunen. 
Anspråken har sedan legat till grund för skadeutredningen. 
 
Totalt är det 6 skadeståndsanspråk som kommit in till kommunen. 5 st från Sjölyckan 
och ett från Fors. Anspråken kommer från fastigheter som besiktigats innan 
påbörjade sprängarbeten och från fastigheter utanför bedömd riskzon. 
Skadeståndsanspråken ligger mellan 10 tkr – 70 tkr per fastighet och uppgår totalt till 
ca 200 tkr.  
 
Skadeståndshanteringen och riskbedömningen har dragit ut på tiden då samordning 
av utredningarna är nödvändiga av kostnadsskäl. 
 
Skadeutredningen ser i samtliga fall inte något samband mellan sprängarbetena och 
förändringar i berörda byggnader. 

 

Utifrån detta avser verksamhet teknik att avslå de ersättningsanspråk som begärts.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va och gata Johan Bengtsson och teknisk 
chef Michael Nordin ”Information om skadeanmälningar i samband med sprängning 
i Sjölyckan och Fors”.  

Expedierats till: 

Projektchef va/gata Johan Bengtsson     



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-09-28  
Dnr: 2017/00441   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik 
Projektavdelningen VA/Gata 

Verksamhet teknik 

 

Information om skadeanmälningar i samband 
med sprängning i Sjölyckan och Fors 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen.     

Bakgrund 

I samband med sprängningsarbeten i Mariestads kommun har boende i 
närområdet till sprängarbetsplatsen kontaktat verksamhet teknik beträffande 
skador på sina fastigheter.  
 
Verksamhet teknik har via en oberoende skadeutredare skickat ut information 
till berörda fastighetsägare om hur de skall ställa skadeståndsanspråk till 
kommunen. Anspråken har sedan legat till grund för skadeutredningen. 
 
Totalt är det 6 skadeståndsanspråk som kommit in till Kommunen. 5 st från 
Sjölyckan och ett från Fors. Anspråken kommer från fastigheter som besiktigats 
innan påbörjade sprängarbeten och från fastigheter utanför bedömd riskzon. 
Skadeståndsanspråken ligger mellan 10 tkr – 70 tkr per fastighet och uppgår 
totalt till ca 200 tkr.  
 
Skadeståndshanteringen och riskbedömningen har dragit ut på tiden då 
samordning av utredningarna är nödvändiga av kostnadsskäl. 
 
Skadeutredningen ser i samtliga fall inte något samband mellan sprängarbetena 
och förändringar i berörda byggnader. 
 
Utifrån detta avser verksamhet teknik att avslå de ersättningsanspråk som 
begärts.   

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va och gata Johan Bengtsson och 
teknisk chef Michael Nordin ”Information om skadeanmälningar i samband 
med sprängning i Sjölyckan och Fors”.      
 
 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Johan Bengtsson 
Projektchef VA/Gata 

 
 

Michel Nordin 
Teknisk chef 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 217                                                   Dnr 2017/00003  

Förslag till handlingsplan med anledning av underskott i 
prognos 3, driftbudget 2017, Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner åtgärdsplan prognos 3 - delår för tekniska nämndens 
driftbudget i Töreboda kommun.  

Bakgrund 

Den skattefinansierade verksamheten göra ett underskott om 800 tkr, inklusive 
bostadsanpassningsverksamheten.  
 

Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva 
de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska 
presenteras för ekonomiutskottet. 
 

Verksamhet teknik har upprättat en åtgärdsplan prognos 3 - delår för tekniska 
nämndens driftbudget Töreboda kommun.  

Underlag för beslut 

Åtgärdsplan Prognos 3 – delår 2017 för tekniska nämndens driftbudget Töreboda 
kommun.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
fastighetschef Robert Malmgren ”Åtgärdsplan prognos 3 - delår driftbudget 
Töreboda kommun 2017”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-09-29  
Dnr: 2017/00003   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnd 

 

Åtgärdsplan prognos 3 - delår driftbudget Töreboda 
kommun 2017  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner åtgärdsplan prognos 3 - delår för tekniska 
nämndens driftbudget i Töreboda kommun.    

Bakgrund 

Den skattefinansierade verksamheten göra ett underskott om 800 tkr, inkl. bo-
stadsanpassningsverksamheten.  
 
Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att besk-
riva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. 
Handlingsplanen ska presenteras för ekonomiutskottet. 
 
Verksamhet Teknik har upprättat en åtgärdsplan prognos 3 - delår för tekniska 
nämndens driftbudget Töreboda kommun.  

Underlag för beslut 

Åtgärdsplan Prognos 3 – delår 2017 för tekniska nämndens driftbudget 
Töreboda kommun.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 
och fastighetschef Robert Malmgren ”Åtgärdsplan prognos 3 - delår driftbudget 
Töreboda kommun 2017”.      
 
 

Cathrin Hurtig Andersson 
Verksamhetsekonom   

Robert Malmgren 
Fastighetschef 

 
 



Datum: 2017-09-29 
 

Sida: 1 (1) 
 
 
 
 

Verksamhet Teknik 
 

 Tekniska nämnden 
 

Åtgärdsplan prognos 3 - delår driftbudget Töreboda kommun 

2017  

1. Omdisponering av kostnader för installation av hiss i Biblioteket från drift till inve-
steringsprojekt ”Enkelt avhjälpta hinder”, reducerar det prognostiserade underskot-
tet om 440 tkr. 

2. Kostnadsbelasta investeringsprojekten med samtliga kostnader vilket innefattar även 
projektledningskostnader.     

 
Ytterligare åtgärder för att komma tillrätta med underskottet är allmän återhållsamhet. 
Denna åtgärd vidtogs direkt efter semestern och visar sig redan ge effekt då kostnaderna 
idag pekar mot ett nollresultat och intäkterna förväntas hålla budget. Bland annat kommer 
inte nedanstående arbeten att kunna utföras hösten 2017. 
 

 Ytterbelysningsarbeten vid Kilenskolan 

 Ytterbelysningsarbeten vid vårdcentralen 

 Byte av mattan i matsalen i Moholms skola 

 Fasadtvätt Syrenen 

 Fönstermålning Älgarås  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robert Malmgren  Cathrin Hurtig-Andersson   
  
Fastighetschef  Controller   
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 218                                                   Dnr 2017/00324  

Redovisning av fördelning av medel för projekt som tas ur 
investeringsram 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna dokumentet ”Omdisponering av medel 
från investeringsramar år 2017”. 

 

Tekniska nämnden beslutar att berörda delar av dokumentet ska bifogas vid samtliga 
omdisponeringsbeslut från övergripande investeringsramar inom verksamhet teknik 
MTG. 

 

Tekniska nämnden beslutar att vid ärenden som kräver finansiering från dessa ramar, 
ska alltid ärendena ha passerat respektive verksamhetsekonom inom MTG för 
finansieringskontroll samt införande av föreslagen omdisponering i detta dokument.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden har gett verksamhet teknik i uppdrag att göra en redovisning av 
fördelning av medel för projekt som tas ur investeringsram (Tn § 149/2017.  

Underlag för beslut 

Tn § 149/2017.  

Dokumentet ” Omdisponering av medel från investeringsramar år 2017”, daterad 
2017-10-04. 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg, 
verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och teknisk chef Michael Nordin 
”Dokument avseende omdisponering av medel från investeringsramar år 2017”.  

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Verksamhets ekonom Cathrin Hurtig Andersson 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-10-05  
Dnr: 2017/00324   

Sida: 1 (1) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Dokument avseende omdisponering av medel 
från investeringsramar år 2017 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna dokumentet ”Omdisponering av 
medel från investeringsramar år 2017”. 
 
Tekniska nämnden beslutar att berörda delar av dokumentet ska bifogas vid 
samtliga omdisponeringsbeslut från övergripande investeringsramar inom verk-
samhet teknik MTG. 
 
Tekniska nämnden beslutar att vid ärenden som kräver finansiering från dessa 
ramar, ska alltid ärendena ha passerat respektive verksamhetsekonom inom 
MTG för finansieringskontroll samt införande av föreslagen omdisponering i 
detta dokument.   

Bakgrund 

Tekniska nämnden har gett verksamhet teknik i uppdrag att göra en redovisning 
av fördelning av medel för projekt som tas ur investeringsram (Tn § 149/2017.  

Underlag för beslut 

Tn § 149/2017.  

Dokumentet ” Omdisponering av medel från investeringsramar år 

2017”, daterad 2017-10-04. 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth 

Westberg, verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 

teknisk chef Michael Nordin ”Dokument avseende omdisponering av 

medel från investeringsramar år 2017”.      

 
 

Elisabeth Westberg 
Verksamhetsekonom 

Cathrin Hurtig Andersson 
Verksamhetsekonom  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

 



2017-10-04

OMDISPONERING AV MEDEL FRÅN INVESTERINGSRAMAR ÅR 2017

MARIESTADS KOMMUN

VA-AVDELNINGEN BESLUT RAM OMDISPONERAS TOTALT

Projekt 1701 "Förnyelse ledningsnät (ram)" 11 000 -11 900 -900

Projekt 1754 "VA-sanering Spinnarevägen" Tn § 102, 2017-05-16 1 600 1 600

Projekt 1749 "VA-sanering Trumpetvägen" Tn § 122, 2017-06-14 3 000 3 000

Projekt 1750 "VA-sanering Munkströmsvägen, Ullervad" Tn § 122, 2017-06-14 5 000 5 000

Projekt 1758 "VA-sanering Trombonvägen" Tn § 156, 2017-09-12 2 300 2 300

Projekt 1702 "Förnyelse anläggningar ovan mark (ram)" 2 000 -1 550 450

Projekt 1755 "Renovering kembassänger, Mariestads ARV" Tn § 122, 2017-06-14 1 200 1 200

Projekt 1756 "Styr- och elinstallation, Torsö vattenverk" Tn § 122, 2017-06-14 350 350

GATUAVDELNINGEN BESLUT RAM OMDISPONERAS TOTALT

Projekt 2500 "Gator (ram)" 4 000 -3 000 1 000

Projekt 2036 "Upprustning av gator" Tn § 65, 2017-04-11 2 500 2 500

Projekt 2088 "Förhöjd GC-passage Marieforsleden vid Marieholmsbron" Tn § 65, 2017-04-11 250 250

Projekt 2089 "GC-passage Göteborgsvägen vid Badhusbron/Circle K" Tn § 65, 2017-04-11 250 250

0

Projekt 2021 "Tillgänglighetsåtgärder i gaturummet" 1 080 -1 000 80

Projekt 2090 "Tillgänglighetsanpassning av passage över Hamngatan mellan 

Esplanaden och Fisktorget" Tn § 65, 2017-04-11 750 750

Projekt 2032 "Universitetsbron" Ks § 145, 2017-09-11 250 250

FASTIGHETSAVDELNINGEN BESLUT RAM OMDISPONERAS TOTALT

Projekt 2507 "Övriga fastigheter" 3 500 0 3 500

Projekt 2489 "Energieffektiviseringsprojekt (EPC) + Riktat fastighetsunderhåll 

(gemensam investeringsram)" 35 000 -2 100 32 900

Projekt 2494 "Ombyggnad av Rotundan 2015" Tn § 144, 2017-06-14 2 100 2 100

Projekt 2520 "Riktat fastighetsunderhåll, Vadsboskolan" Tn §…..

Projekt 2521 "Energieffektiviseringsprojekt (EPC), Vadsboskolan" Tn §…..

Projekt 2522 "Riktat fastighetsunderhåll, Tunaholmsskolan" Tn §…..

Projekt 2523 "Energieffektiviseringsprojekt (EPC), Tunaholmsskolan" Tn §…..

Projekt 2549 "Riktat fastighetsunderhåll, Tidavads skola" Tn §…..

Projekt 2550 "Energieffektiviseringsprojekt (EPC), Tidavads skola" Tn §…..



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-14 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 149                                                   Dnr 6542  

Uppdrag från tekniska nämnden till verksamhet teknik 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger följande uppdrag till verksamhet teknik: 

 

EPC 

Efter yrkande från Mats Karlsson (MP) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att redovisa utfallet av EPC-projekt. 

 

Lekplats i stadsparken 

Efter yrkande från Sven-Inge Eriksson (KD) ger tekniska nämnden verksamhet 
teknik i uppdrag att se över skötseln för lekplatsen som finns i Stadsparken i 
Mariestad då den är eftersatt.  

  
Projektredovisning 

Efter yrkande från Lars Göran Kvist (S) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att redovisa fördelning av medel för projekt som tas ur investeringsram.  

 

Riktlinjer för hastigheter 

Efter yrkande från Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) ger tekniska nämnden 
verksamhet teknik i uppdrag se över riktlinjer för tätortshastigheter i 
trafiksäkerhetsprogrammet. 

 
Trafikmiljö vid Björkängsskolan 

Efter yrkande från Sven Olsson (C) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att se över trafikmiljön vid Björkängsskolan i Töreboda.  

 

Inkoppling av Dyrenäs till Skövdes allmänna VA-anläggning 

Efter yrkande från Anders Bredelius (M) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att utreda möjligheten att även koppla in Dyrenäs till Skövdes allmänna va-
anläggning.       
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 219                                                   Dnr 2017/00322  

Redovisning av utfallet av EPC-projekt 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen gällande pågående och avslutade EPC-
åtgärder.  

Bakgrund 

Vid sammanträdet den 2015-09-23 (Ksau § 387/2015) beviljade kommunstyrelsens 
arbetsutskott igångsättningstillstånd för ”Energieffektiviseringsprojekt” (EPC) 
inklusive riktat fastighetsunderhåll med följande objekt: Vadsbogymnasiet, 
Tunaholmsskolan, Ullervads skola samt stadsbiblioteket. 

 

Dessa EPC-projektet beräknades pågå under perioden 2015-2018. 

Samtliga erforderliga åtgärder avseende fastighetsunderhåll för ovanstående 
fastigheter skulle genomföras i samband med dessa projekt. 
 

Tekniska nämnden gav vid sammanträdet den 2017-06-14 (Tn § 
149/2017)verksamhet teknik i uppdrag att redovisa utfallet av EPC-projekt.  

Underlag för beslut 

Tn § 149/2017.  

 
Redovisning EPC-åtgärder. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren ”Redovisning av EPC-
åtgärder”  

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Robert Malmgren 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-10-05  
Dnr: 2017/00322   
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 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Redovisning av EPC-åtgärder 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen gällande pågående och 

avslutade EPC-åtgärder.   

Bakgrund 

Vid sammanträdet den 2015-09-23 (Ksau § 387/2015) beviljade 
kommunstyrelsens arbetsutskott igångsättningstillstånd för 
”Energieffektiviseringsprojekt” (EPC) inklusive riktat fastighetsunderhåll med 
följande objekt: Vadsbogymnasiet, Tunaholmsskolan, Ullervads skola samt 
stadsbiblioteket. 
 
Dessa EPC-projektet beräknades pågå under perioden 2015-2018. 
Samtliga erforderliga åtgärder avseende fastighetsunderhåll för ovanstående fas-
tigheter skulle genomföras i samband med dessa projekt. 
 
Tekniska nämnden gav vid sammanträdet den 2017-06-14 (Tn § 
149/2017)verksamhet teknik i uppdrag att redovisa utfallet av EPC-projekt.  

Underlag för beslut 

Tn § 149/2017.  
 
Redovisning EPC-åtgärder. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren ”Redovisning av 
EPC-åtgärder”     
 
 

Robert Malmgren 
Fastighetschef   
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Verksamhet Teknik 
 

 Tekniska nämnden 
 

 

 

 

Redovisning av EPC-åtgärder 

Följande fastigheter har erhållit medel för att genomföra EPC-åtgärder. 

Förskolan Sikelvingen 

Förskolan Skrivaren 

Ullervads skola F-6 

Vadsboskolan 

Tunaholmsskolan 

 

Förskolorna Sikelvingen och Skrivaren  

Bakgrund  

Förskolorna är byggda efter samma ritningar med skillnaden att förskolan Skriva-

ren har fyra avdelningar och förskolan Sikelvingen har fem avdelningar. Försko-

lorna är byggda i början av 1990-talet. 

Uppvärmningssystemet i de båda förskolorna har bestått av en värmepump med 

extra värme via elpanna. All ventilation distribueras av ett ventilationsaggregat 

som är placerat på respektive vind tillsammans med frånluftsfläkt som är kopplad 

till kökskåporna. 

Att dessa två förskolor planerades och genomfördes tidigt i projektet berodde på 

att de båda värmepumparna var i behov av att antingen renoveras eller helt bytas 

ut. 
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Verksamheten har anmärkt på att det under vintertid varit kallt i de yttre delarna 

av huset, detta har medfört att personalen varit tvungna att värma upp vissa rum i 

fastigheterna med extra el-fläktar.  

Åtgärd 

Båda förskolorna har fått fjärrvärme indraget i fastigheterna och sedan har värme-

pumparna tagits bort. Försörjningen till respektive ventilationsaggregat har också 

byggts om. 

Arbetet med konverteringen i de båda fastigheterna blev färdigställd under mars 

2016. 

Resultat 

Båda förskolorna har uppnått en avsevärd förbättring när det gäller fördelningen 

av värme i fastigheterna som ger en bättre arbetsmiljö för både pedagoger och 

barn. 

Fördelar med konverteringen rent energimässigt är för tillfället svåra att utläsa då 

fastigheterna går från att varit helt beroende av el i alla delar till att nu bestå av 

elektricitet till fastigheten och elektricitet för verksamheten i fastigheten. Utöver 

detta så försörjs numera fastigheterna med värme och varmvatten via fjärrvärme.  

Ursprungskalkylen utlovade en besparing om ca 21 MWh per år. Denna kalkyl är 

dock svår att jämföra emot, då vi inte har med driftskostnaden för fjärrvärmen i 

kalkylen. Vi ser en besparingspotential i enkom eldriften på ungefär 2.5 MWh men 

anser att det kommer bli svårt att uppnå den besparing som kalkylen visar på. 

Vi bör kunna göra en mer noggrann jämförelse inom något år då vi har ett driftår 

att jämföra med. 

 

Ullervads skola F-6 

Bakgrund 

Skolan är byggd under tidigt 1940-tal och är uppdelad i fyra olika huskroppar. En 

av dessa huskroppar är den ursprungliga som är från 1940-talet och denna hus-

kropp har inte varit föremål för någon del av EPC-projektet.  

Från början har värmen producerats via en oljepanna som blev konverterad i bör-

jan av 2000-talet till en pelletspanna. Värmen har distribuerats till respektive hus-

kropp via en kulvert från huvudbyggnaden. 
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Ventilation tillfördes under sent 1980-tal genom installation av ett aggregat med 

tillhörande distributionsnät och lågflödesdon.  

Åtgärd 

Distributionen av luft i huvudbyggnaden har förändrats från att tidigare hanterats 

via lågflödesdon till att nu hanteras som omblandande ventilation. 

Ventilationen i hus B har ersatts med ett nytt ventilationsaggregat placerat mer 

centralt än tidigare samt försetts med styrning från varje rum. 

Samtliga fönster som inte blivit utbytta tidigare har nu ersatts samt att fönstren i 

söderläge har försetts med solavskärmning för att minska instrålningen av värme. 

Även kulverten till de olika husen, bortsett från kulverten till röda villan, har bytts 

ut då den hade uppnått sin tekniska livslängd med tanke på isoleringsvärdet.  

Varmvattenproduktionen är utbytt då den tidigare varit placerad i hus B och för-

sörjde samtliga huskroppar. Nu har varmvattenproduktionen placerats centralt i 

pannrummet och försetts med styrning. 

Resultat 

Förändringen av distributionen av luft samt nytt ventilationsaggregat i hus B har 

gett en bättre och jämnare temperatur i alla delar av fastigheten. 

Förändringen samt flytten av varmvattenproduktionen har förbättrat tillgången till 

varmvatten i samtliga huskroppar då det tidigare varit en sämre tillgång till varm-

vatten. 

Då färdigställande har skett under våren 2017 så finns det i nuläget inga konkreta 

energiresultat att uppvisa på fastigheten, dock bör besparingen enligt energikalky-

len bli ungefär 77 MWh. Innan projektet startades så åtgick 384 MWh för el, 

värme och varmvatten. Således bör förbrukning bli ungefär 300 MWh per år un-

der de kommande åren. 

 

Vadsboskolan 

Bakgrund 

Skolan är byggd i början på 1960-talet och har haft fjärrvärme installerad under de 

senaste 20 åren.  
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Fastighetens ventilation bestod av 23 st. till- och frånluftsaggregat samt en åter-

luftsfunktion. Återluftsfunktionen blev borttagen i slutet av 1990-talet då denna 

funktion blev förbjuden att använda av Boverket. 

Värmen fördelades via kamflänsradiatorer som var placerade i korridorer och 

klassrum. Dessa var undermåligt dimensionerade då funktionen byggde på en 

oljepanna som gav ut hög tilloppstemperatur på framledningen. Den höga till-

loppstemperaturen var inte möjlig att behålla när fjärrvärmen installerades då 

denna påverkade returtemperaturen till fjärrvärmeverket negativt. När tillopps-

temperaturen i samband med installationen av fjärrvärmen således sänktes, för att 

klara kraven från fjärrvärmeverket, så sänkes även temperaturen inomhus och 

skolan har under åren upplevts som kall.      

Åtgärd 

Den första åtgärden bestod i att byta ut samtliga ventilationsaggregaten och detta 

genomfördes i fem etapper. Anledningen till att arbetet fördelades på fem etapper 

var att skolan inte skulle behöva uppleva alltför stor påverkan i verksamheten. 

Arbetet påbörjades i december 2015 genom att fyra st. befintliga aggregat ersattes 

med ett nytt aggregat. Sedan har arbetet med att ersätta de övriga ventilationsag-

gregaten pågått och arbetet avslutades i juni 2017 då samtliga aggregat blivit ut-

bytta. Alla aggregaten finns numera placerade på markplan då detta tidigare har 

varit ett arbetsmiljöproblem eftersom all service genomfördes på yttertak med 

små luckor för tillgång till aggregaten. 

Samtliga radiatorer i korridorer och lärosalar har blivit utbytta samt att det har 

dragits nya stammar till radiatorsystemet då dessa tidigare hade ständiga problem 

med läckage. 

Vissa av fönstren har bytts ut eller lagts igen, bland annat har de nedre fönstren i 

centralkorridoren monterats ner och ersatts av isoleringsskivor. Även trasiga eller 

spruckna 3-glasfönster har ersatts. 

Resultat 

Då renoveringen nyligen har avslutats går det inte att göra några jämförelser med 

tidigare resultat som visar på helheten. Ett fullständigt resultat kan först uppnås 

sommaren 2018 då driften av aggregaten pågått under ett år, men de preliminära 

siffrorna ger en ganska god uppfattning.  Tidigare år har fastigheten förbrukat i 

snitt 1 200 MWh. Det preliminära utfallet hittills för 2017 visar en besparing om 

440 MWh för resten av helåret. Prognosen visar en besparingspotential om 600 

MWh per år. 
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Kalkylen uppskattar en besparing om ca 750 MWh men vi anser att denna bespa-

ring kommer att bli svår att nå. 

Reaktionen från verksamheten är att det numera är en betydligt trevligare miljö då 

värmen i fastigheten är jämnare och eleverna inte behöva använda sina jackor 

inomhus. 

 

Tunaholmsskolan  

Renoveringen av skolan är påbörjad men ännu inte slutförd. Den del som hittills 

har avslutas är renoveringen av aulan.  

Bakgrund 

Renoveringen av aulan skulle ha påbörjats under 2008 men har av olika anled-

ningar inte genomförts tidigare. 

Historiskt så har taket blivit utbytt på aulan då taket hade problem med läckage 

samt att konstruktionen var sådan att all vattenavrinning skulle ske inom huset, en 

sådan konstruktion innebär alltid en viss typ av problem och utmaningar. 

Ventilationen i fastigheten var utformad så att även all värme hanterades och dis-

tribuerades via ventilationsaggregaten. 

Åtgärd       

Taket har konstruerats om till ett sadeltak med utvändigt takavvattning. 

Ventilationsaggregaten i aulan samt de administrativa delarna i den direkta närhet-

en till aulan har bytts ut till nya aggregat med variabelt flöde för att möjliggöra en 

drift med minsta möjliga åtgång av energi för både ventilation och tillförsel av 

värme. 

Kvarstående åtgärder såsom golvbyte, nya ytskikt, ny belysning, nytt radiatorsy-

stem och nytt ventilationssystem kommer att färdigställas till sommaren 2018. 

Resultat 

De renoveringar och åtgärder som hittills har utförts medför i nuläget ingen mät-

bar energibesparing då det inte går att urskilja aulan från helheten eftersom aulan 

står för en liten del av den totala energiförbrukningen inom fastigheten. 
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Tidigare år har fastigheterna förbrukat i snitt ca 700 MWh och den beräknade 

besparingen enligt kalkylen ligger på 181 MWh. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämnden 

Tn § 149                                                   Dnr 6542  

Uppdrag från tekniska nämnden till verksamhet teknik 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger följande uppdrag till verksamhet teknik: 

 

EPC 

Efter yrkande från Mats Karlsson (MP) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att redovisa utfallet av EPC-projekt. 

 

Lekplats i stadsparken 

Efter yrkande från Sven-Inge Eriksson (KD) ger tekniska nämnden verksamhet 
teknik i uppdrag att se över skötseln för lekplatsen som finns i Stadsparken i 
Mariestad då den är eftersatt.  

  
Projektredovisning 

Efter yrkande från Lars Göran Kvist (S) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att redovisa fördelning av medel för projekt som tas ur investeringsram.  

 

Riktlinjer för hastigheter 

Efter yrkande från Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) ger tekniska nämnden 
verksamhet teknik i uppdrag se över riktlinjer för tätortshastigheter i 
trafiksäkerhetsprogrammet. 

 
Trafikmiljö vid Björkängsskolan 

Efter yrkande från Sven Olsson (C) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att se över trafikmiljön vid Björkängsskolan i Töreboda.  

 

Inkoppling av Dyrenäs till Skövdes allmänna VA-anläggning 

Efter yrkande från Anders Bredelius (M) ger tekniska nämnden verksamhet teknik i 
uppdrag att utreda möjligheten att även koppla in Dyrenäs till Skövdes allmänna va-
anläggning.       
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 220                                                   Dnr 2017/00443  

Omdisponering av medel från projekt 2489 
”Energieffektiviseringsprojekt (EPC) inkl. riktat 
fastighetsunderhåll” samt projekt 2507 ”Övriga 
fastigheter” till specifika projekt 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen och beslutar att: 

 

1. omdisponera medel, 32 900 tkr, från projekt 2489 ”Energieffektiviseringsprojekt (EPC) 
inklusive riktat fastighetsunderhåll” till specifika projekt enligt bilaga ”Omdisponering 
av medel från projekt 2489 ”Energieffektiviseringsprojekt (EPC) inkl. riktat 
fastighetsunderhåll” samt projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till specifika projekt, 
daterad 2017-10-05”. 

 

2. omdisponera medel, 3 500 tkr, från projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till specifika 
projekt angivna enligt bilaga ”Omdisponering av medel från projekt 2489 
”Energieffektiviseringsprojekt (EPC) inkl. riktat fastighetsunderhåll” samt projekt 2507 
”Övriga fastigheter” till specifika projekt, daterad 2017-10-05”.  

Bakgrund 

Projekt 2489 ”Energieffektiviseringsprojekt (EPC) inkl. riktat fastighetsunderhåll” 
har under år 2016-2018 en budget som fördelas enligt nedanstående 
sammanställning: 

  År 2016 År 2017 År 2018 
Projekt 2489  35 000 35 000 10 000 

 
För att varje delprojekt ska kunna följas upp mer specifikt har varje delprojekt fått ett 
eget projektnummer och med anledning av detta bör medel omdisponeras från det 
övergripande projektet 2489, totalt till en summa av 35 000 tkr, till flertalet olika 
delprojekt enligt bifogad bilaga.  
 

Budgetbeloppen för EPC-projekten bygger på en kalkyl framtagen av Reijlers 
Energiprojekt AB. Det riktade fastighetsunderhållet överenskommes tillsammans 
med berörd verksamhet. År 2016 omdisponerades totalt 35 000 tkr fördelat på 
följande projekt; Vadsboskolan, Tunaholmsskolan, Ullervads skola, Sikelvingens 
förskola, Skrivarens förskola och Biblioteket. Projekten Vadsboskolan och  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 220 (forts.)                                                   Dnr 2017/00443  

Tunaholmsskolan kunde inte tilldelas budget i nivå med beräknade kalkylbelopp, 
därför kvarstod budget att dela ut för dessa projekt tillsammans med projekt 
Tidavads skola.  

Utöver detta har det riktade fastighetsunderhållet visat sig bli mer omfattande än 
beräknat.  

Gällande det riktade fastighetsunderhållet på Vadsboskolan uppdagades bl.a. att 
isolering av väggar var undermålig och var tvunget att renoveras fullständigt och i 
samband med arbetet upptäcktes asbest i de befintliga väggarna. Detta medförde en 
fördyring och tidsförskjutning. Under arbetets gång upptäcktes även att på grund av 
fuktskador krävdes en restaurering av golvet. Utöver dessa problem krävdes även ett 
utbyte av allt IT-kablage samt en uppgradering av befintligt brandlarmsystem då detta 
inte uppfyllde aktuella regelverk. 

Gällande EPC på Ullervads skola var fastställd budget tvungen att överskridas på 
grund av krav på utformning av fönster enligt bygglovet samt uppkomsten av 
asbestsanering av befintlig kulvert samt byte av denna efter sanering. 

Hittills utförda åtgärder på Tunaholmsskolan inkluderar bara åtgärder på aulan. För 
att kunna nå i mål med den beräknade energibesparingen på skolan kommer det att 
krävas ett mer utförligt riktat underhåll än vad som från början beräknades. I den 
offert som lämnades av Reijlers för det riktade underhållet finns en post på 2 500 tkr 
avsett för förändring av befintlig utemiljö. Den summan avses inte att användas för 
utemiljön utan kommer att användas som en buffert i pågående projekt. Detta då 
erfarenheten efter tidigare utförda projekt visar på att det riktade underhållet troligen 
kommer att bli dyrare än beräknat på grund av uppkomna problem i fastigheten. 

Arbetet på Tidavads skola har påbörjats men kommer inte att slutföras under 2017. 
Prognosen för det fortsatta arbetet är att budget för riktat underhåll samt EPC-
åtgärder kommer att följa satt budget. 

Då kostnaderna för det riktade underhållet har överskridits för samtliga projekt 
hittills föreslår Fastighetsavdelningen att nyttja den tilldelade övergripande 
fastighetsramen om 3 500 tkr.  

På Sikelvingens och Skrivarens förskola genomfördes projekten enligt plan med ett 
visst överskott.  

Underlag för beslut 

Bilaga - Omdisponering av medel från projekt 2489 ”Energieffektiviseringsprojekt 
(EPC) inkl. riktat fastighetsunderhåll” samt projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till 
specifika projekt, daterad 2017-10-05. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och 
fastighetschef Robert Malmgren ”Omdisponering av medel från projekt 2489 
”Energieffektiviseringsprojekt (EPC) inkl. riktat fastighetsunderhåll” samt projekt 
2507 ”Övriga fastigheter” till specifika projekt”.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 220 (forts.)                                                   Dnr 2017/00443  

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Fastighetschef Robert Malmgren 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-10-05  
Dnr: 2017/00443   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Omdisponering av medel från projekt 2489 
”Energieffektiviseringsprojekt (EPC) inkl. riktat 
fastighetsunderhåll” samt projekt 2507 ”Övriga 
fastigheter” till specifika projekt 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner informationen och beslutar att: 
 
1. omdisponera medel, 32 900 tkr, från projekt 2489 

”Energieffektiviseringsprojekt (EPC) inklusive riktat fastighetsunderhåll” till 
specifika projekt enligt bilaga ”Omdisponering av medel från projekt 2489 
”Energieffektiviseringsprojekt (EPC) inkl. riktat fastighetsunderhåll” samt 
projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till specifika projekt, daterad 2017-10-05”. 

 
2.  omdisponera medel, 3 500 tkr, från projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till 

specifika projekt an-givna enligt bilaga ”Omdisponering av medel från 
projekt 2489 ”Energieffektiviseringsprojekt (EPC) inkl. riktat 
fastighetsunderhåll” samt projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till specifika 
projekt, daterad 2017-10-05”.   

Bakgrund 

Projekt 2489 ”Energieffektiviseringsprojekt (EPC) inkl. riktat 
fastighetsunderhåll” har under år 2016-2018 en budget som fördelas enligt 
nedanstående sammanställning: 

 År 2016 År 2017 År 2018 

Projekt 2489 35 000 35 000 10 000 

 
För att varje delprojekt ska kunna följas upp mer specifikt har varje delprojekt 
fått ett eget projektnummer och med anledning av detta bör medel 
omdisponeras från det övergripande projektet 2489, totalt till en summa av 
35 000 tkr, till flertalet olika delprojekt enligt bifogad bilaga.  

Budgetbeloppen för EPC-projekten bygger på en kalkyl framtagen av Reijlers 
Energiprojekt AB. Det riktade fastighetsunderhållet överenskommes 
tillsammans med berörd verksamhet. År 2016 omdisponerades totalt 35 000 tkr 
fördelat på följande projekt; Vadsboskolan, Tunaholmsskolan, Ullervads skola, 
Sikelvingens förskola, Skrivarens förskola och Biblioteket. Projekten 
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Vadsboskolan och Tunaholmsskolan kunde inte tilldelas budget i nivå med 
beräknade kalkylbelopp, därför kvarstod budget att dela ut för dessa projekt 
tillsammans med projekt Tidavads skola.  

Utöver detta har det riktade fastighetsunderhållet visat sig bli mer omfattande 
än beräknat.  

Gällande det riktade fastighetsunderhållet på Vadsboskolan uppdagades bl.a. att 
isolering av väggar var undermålig och var tvunget att renoveras fullständigt 
och i samband med arbetet upptäcktes asbest i de befintliga väggarna. Detta 
medförde en fördyring och tidsförskjutning. Under arbetets gång upptäcktes 
även att på grund av fuktskador krävdes en restaurering av golvet. Utöver dessa 
problem krävdes även ett utbyte av allt IT-kablage samt en uppgradering av 
befintligt brandlarmsystem då detta inte uppfyllde aktuella regelverk. 

Gällande EPC på Ullervads skola var fastställd budget tvungen att överskridas 
på grund av krav på utformning av fönster enligt bygglovet samt uppkomsten 
av asbetssanering av befintlig kulvert samt byte av denna efter sanering. 

Hittills utförda åtgärder på Tunaholmsskolan inkluderar bara åtgärder på aulan. 
För att kunna nå i mål med den beräknade energibesparingen på skolan 
kommer det att krävas ett mer utförligt riktat underhåll än vad som från början 
beräknades. I den offert som lämnades av Reijlers för det riktade underhållet 
finns en post på 2 500 tkr avsett för förändring av befintlig utemiljö. Den 
summan avses inte att användas för utemiljön utan kommer att användas som 
en buffert i pågående projekt. Detta då erfarenheten efter tidigare utförda 
projekt visar på att det riktade underhållet troligen kommer att bli dyrare än 
beräknat på grund av uppkomna problem i fastigheten. 

Arbetet på Tidavads skola har påbörjats men kommer inte att slutföras under 
2017. Prognosen för det fortsatta arbetet är att budget för riktat underhåll samt 
EPC-åtgärder kommer att följa satt budget. 

Då kostnaderna för det riktade underhållet har överskridits för samtliga projekt 
hittills föreslår Fastighetsavdelningen att nyttja den tilldelade övergripande 
fastighetsramen om 3 500 tkr.  

På Sikelvingens och Skrivarens förskola genomfördes projekten enligt plan med 
ett visst överskott.  

Underlag för beslut 

Bilaga - Omdisponering av medel från projekt 2489 
”Energieffektiviseringsprojekt (EPC) inkl. riktat fastighetsunderhåll” samt 
projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till speci-fika projekt, daterad 2017-10-05. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och 
fastighetschef Robert Malmgren ”Omdisponering av medel från projekt 2489 
”Energieffektiviseringsprojekt (EPC) inkl. riktat fastighetsunderhåll” samt 
projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till specifika projekt”.      
 
 

Elisabeth Westberg 
Verksamhetsekonom  

Robert Malmgren 
Fastighetschef 

 



2017-10-05

Omdisponering av medel från projekt 2489 ”Energieffektiviseringsprojekt (EPC) inkl. 
riktat fastighetsunderhåll” till specifika projekt

Proj.nr. Projekt

Kalkyl-

belopp

Budget  

2016 (samt 

täckning 

2015)

Budget  

2017

Budget 

2018

Totalt 
beslutad 
budget

Bidrag 

totalt 

2015-2017

Slutlig 

prognos 

exkl. 

bidrag

Förslag till 

omdisponering 

2017

2489
Energieffektiviseringsprojekt (EPC) + RUH 
(gemensam investeringsram) 0 35 000 10 000 45 000 0 -35 000

2494

Redan gjord omdisponering till projekt 

"Ombyggnad av Rotundan 2015" 0 2 100

2520 Riktat fastighetsunderhåll, Vadsboskolan 11 735 6 394 6 394 -887 17 757 11 363

2521

Energieffektiviseringsprojekt (EPC), 

Vadsboskolan 8 265 7 332 7 332 -591 8 654 1 322

2522 Riktat fastighetsunderhåll, Tunaholmsskolan 8 258 3 200 3 200 0 14 517 11 317

2523

Energieffektiviseringsprojekt (EPC), 

Tunaholmsskolan 9 742 1 500 1 500 0 9 742 8 242

2549 Riktat fastighetsunderhåll, Tidavads skola 4 360 0 0 0 2 460 195

2550

Energieffektiviseringsprojekt (EPC), Tidavads 

skola 461 0 0 0 461 461

2524 Riktat fastighetsunderhåll, Ullervads skola 7 891 7 891 7 891 0 7 916 0

2525

Energieffektiviseringsprojekt (EPC), Ullervads 

skola 3 109 3 109 3 109 -2 362 3 706 0

2527

Energieffektiviseringsprojekt (EPC), 

Sikelvingens förskola 562 562 562 0 377 0

2529

Energieffektiviseringsprojekt (EPC), 

Skrivarens förskola 412 412 412 0 359 0

2530 Riktat fastighetsunderhåll, Biblioteket 4 303 4 303 4 303 0 4 111 0

2531

Energieffektiviseringsprojekt (EPC), 

Biblioteket 297 297 297 0 302 0

Summa EPC + RUH projekt: 59 395 35 000 35 000 10 000 80 000 -3 840 70 362 0

Omdisponering av medel från projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till specifika projekt

Proj.nr. Projekt

Kalkyl-

belopp

Budget  

2016 (samt 

täckning 

2015)

Budget  

2017

Budget 

2018

Totalt 
beslutad 
budget

Bidrag 

totalt 

2015-2017

Slutlig 

prognos 

exkl. 

bidrag

Förslag till 

omdisponering 

2017

2507 Övriga fastigheter 0 3 500 3 500 -3 500

xxxx Nytt brandlarm och IT-kablage, Vadsboskolan 1 600 1 600

2549 Riktat fastighetsunderhåll, Tidavads skola 1 900 1 900

Summa projekt Övriga fastigheter: 0 0 3 500 3 500 0 0 3 500 0
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 226                                                   Dnr 2017/00233  

Likvärdiga hastigheter vid skolor 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av redovisningen och ger verksamhet teknik i 
uppdrag att:  

 

1. införa 30 km/tim vid alla skolor enligt ”förslag till förändring” i listan nedan i 
Mariestad, Töreboda och Gullspång.  

 

2. införa 30 km/tim, 7-17 vid förskolor enligt ”förslag till förändring” i listan nedan i 
Mariestad, Töreboda och Gullspång.  

Bakgrund 

Arbetsutskottet gav verksamhet teknik i uppdrag att undersöka möjligheten till att ha 
likvärdiga hastigheter vid skolor och förskolor. Nedan beskrivs de hastigheter som 
idag finns genom lokala trafikföreskrifter och vilka förslag till förändring som 
verksamheten föreslår för att få likvärdiga hastighetsgränser inom MTG vid skolor 
och förskolor.  

 

Kommun Skola/Förskola Gällande 
hastighet 

Kommentar Förslag 
till 
förändring 

Mariestad  Prismaskolan 30 km/tim 
7-17 

 30 km/tim 

 Unicaskolan /  Flitiga 
Lisan (fsk) 

30 km/tim 
7-17 

 30 km/tim 

 Högelidsskolan 30 km/tim 
7-17 

 30 km/tim 

 Grangärdets skola 30 km/tim 
7-17 

 30 km/tim 

 Ullervads skola 30 km/tim 
7-17 

 30 km/tim 

 Hasslerör skola 30 km/tim 
7-17 

 30 km/tim 

 Kvarnstenen 30 km/tim 
7-17 

 30 km/tim 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 226 (forts.)                                                  Dnr 2017/00233  

 

 Lyrestads skola Delvis 30 
km/tim 7-
17 

Viss översyn 
krävs 

30 km/tim 

 Tidavads skola 30 km/tim 
7-17 

 30 km/tim 

 Leksberg 30 km/tim 
7-17 

Upphävs då 
förskolan 
stängs 

Upphävs 

 Regattan Rek 30 km Viss översyn 
krävs 

30 km/tim 
7-17 

 Österåsen 30 km/tim 
7-17 

  

 Sjötorp 40 km/h 
(rek 30) 

 30 km/tim 
7-17 

 Flugsvampen 30 km/tim 
7-17 

  

 Torsö skärgårdskola 30 km/tim 
7-17 

  

     

Töreboda Kilenskolan 30 km/tim   

 Centralskolan 30 km/tim 
06.30-18.00 
och 30 
km/tim 

 30 km/tim 

 Björkängsskolan 30 km/tim 
06.30-18.00 

 30 km/tim 

 Älgarås  30 km/tim   

 Moholm 40 km/tim  30 km/tim 

     

Gullspång Gullstensskolan 50 km/tim 
30 km/tim 
på John 
Hedins väg 

Viss översyn 
krävs 

30 km/tim 

 Regnbågsskolan 40/60 
km/tim 

Väg 200 – ej 
kommunens 
beslut 

 

 Gallernäset/Näckrosen 30 km/tim 
7-17 

Allmänna 
vägen 

 

 

Utöver de som listats ovan finns ett antal skolor/förskolor som inte 
hastighetsbegränsats till 30 km/tim då de inte ligger i direkt anslutning till 
gator/vägar och därmed inte bedöms ha behov av detta. 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-10-10 

Sida 3 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 226 (forts.)                                                  Dnr 2017/00233  

 

De flesta av skolorna i våra kommuner har idrottshallar där det förekommer 
verksamhet i form av träningar och tävlingar även utanför skoltid samt på helger. 
Därför anser verksamhet teknik att det alltid ska vara hastighetsbegränsat till 30 
km/tim vid skolorna för god trafiksäkerhet. Vid förskolor förekommer inte 
aktiviteter utanför den ordinarie verksamheten i samma utsträckning då en 
hastighetsbegränsning till 30 km/tim kan var tidsbegränsad till vardagar 7-17.  

Underlag för beslut 

Tnau § 130/2017.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Likvärdiga 
hastigheter vid skolor och förskolor inom Mariestad, Töreboda och Gullspång”.  

 

Expedierats till: 
Trafikingenjör Marie Andersson 
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-09-26  
Dnr: 2017/00233   

Sida: 1 (3) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Likvärdiga hastigheter vid skolor och förskolor 
inom Mariestad, Töreboda och Gullspång 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av redovisningen och ger verksamhet 
teknik i uppdrag att:  
 

1. införa 30 km/tim vid alla skolor enligt ”förslag till förändring” 
i listan nedan i Mariestad, Töreboda och Gullspång.  

 
2. införa 30 km/tim, 7-17 vid förskolor enligt ”förslag till förändring” i 

listan nedan i Mariestad, Töreboda och Gullspång.   

Bakgrund 

Arbetsutskottet gav verksamhet teknik i uppdrag att undersöka möjligheten till 
att ha likvärdiga hastigheter vid skolor och förskolor. Nedan beskrivs de 
hastigheter som idag finns genom lokala trafikföreskrifter och vilka förslag till 
förändring som verksamheten föreslår för att få likvärdiga hastigehtsgränser 
inom MTG vid skolor och förskolor.  
 

Kommun Skola/Förskola Gällande 
hastighet 

Kommentar Förslag 
till 
förändring 

Mariestad  Prismaskolan 30 km/tim 
7-17 

 30 km/tim 

 Unicaskolan /  Flitiga 
Lisan (fsk) 

30 km/tim 
7-17 

 30 km/tim 

 Högelidsskolan 30 km/tim 
7-17 

 30 km/tim 

 Grangärdets skola 30 km/tim 
7-17 

 30 km/tim 

 Ullervads skola 30 km/tim 
7-17 

 30 km/tim 

 Hasslerör skola 30 km/tim 
7-17 

 30 km/tim 

 Kvarnstenen 30 km/tim 
7-17 

 30 km/tim 
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 Lyrestads skola Delvis 30 
km/tim 7-
17 

Viss översyn 
krävs 

30 km/tim 

 Tidavads skola 30 km/tim 
7-17 

 30 km/tim 

 Leksberg 30 km/tim 
7-17 

Upphävs då 
förskolan 
stängs 

Upphävs 

 Regattan Rek 30 km Viss översyn 
krävs 

30 km/tim 
7-17 

 Österåsen 30 km/tim 
7-17 

  

 Sjötorp 40 km/h 
(rek 30) 

 30 km/tim 
7-17 

 Flugsvampen 30 km/tim 
7-17 

  

 Torsö skärgårdskola 30 km/tim 
7-17 

  

     

Töreboda Kilenskolan 30 km/tim   

 Centralskolan 30 km/tim 
06.30-18.00 
och 30 
km/tim 

 30 km/tim 

 Björkängsskolan 30 km/tim 
06.30-18.00 

 30 km/tim 

 Älgarås  30 km/tim   

 Moholm 40 km/tim  30 km/tim 

     

Gullspång Gullstensskolan 50 km/tim 
30 km/tim 
på John 
Hedins väg 

Viss översyn 
krävs 

30 km/tim 

 Regnbågsskolan 40/60 
km/tim 

Väg 200 – ej 
kommunens 
beslut 

 

 Gallernäset/Näckrosen 30 km/tim 
7-17 

Allmänna 
vägen 

 

 
Utöver de som listats ovan finns ett antal skolor/förskolor som inte 
hastighetsbegränsats till 30 km/tim då de inte ligger i direkt anslutning till 
gator/vägar och därmed inte bedöms ha behov av detta. 
 
De flesta av skolorna i våra kommuner har idrottshallar där det förekommer 
verksamhet i form av träningar och tävligar även utanför skoltid samt på helger. 
Därför anser verksamhet teknik att det alltid ska vara hastighetsbegränsat till 30 
km /tim vid skolorna för god trafiksäkerhet. Vid förskolor förekommer inte 
aktiviteter utanför den ordinarie verksamheten i samma utsträckning då en 
hastighetsbegränsing till 30 km/tim kan var tidsbegränsad till vardagar 7-17.  
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Underlag för beslut 

Tnau § 130/2017.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 
”Likvärdiga hastigheter vid skolor och förskolor inom Mariestad, Töreboda och 
Gullspång”.      
 
 

Hanna Lamberg 
Enhetschef gata/trafik   
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 130                                                   Dnr 6432  

Uppdrag från tekniska nämndens arbetsutskott till verksamhet 
teknik 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott ger följande uppdrag till verksamhet teknik: 

Likvärdiga hastigheter vid skolor 

Efter yrkande från Sven-Inge Eriksson (KD) ger arbetsutskottet verksamhet teknik i 
uppdrag att undersöka möjligheten att ha likvärdiga hastigheter vid skolor och förskolor. 

 
Svar till Konkurrensverket  
Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att svara på skrivelse från 
Konkurrensverket gällande uppförande av gruppboende.      
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 227                                                   Dnr 2017/00301  

Medel för enkelt avhjälpta hinder i Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner redovisningen och beslutar att även skicka 
redovisningen vidare till tillgänglighetsrådet i Töreboda.  

Tekniska nämnden ger verksamhet teknik i uppdrag att göra en inventering av enkelt 
avhjälpta hinder i Töreboda. Inventeringen finansieras av medel avsatta för enkelt 
avhjälpta hinder.  

Bakgrund 

Arbetsutskottet gav Verksamhet teknik i uppdrag att redovisa hur medel för enkelt 
avhjälpta hinder kan användas för att åtgärda de brister som tagits upp vid 
tillgänglighetsrådets sammanträde den 22 maj 2017.  

 

Följande åtgärder önskades från tillgänglighetsrådet: 

 Belysning på gång och cykelvägar behöver ses över/förbättras 

 Cykelbanan på Kungsgatan är på fel sida alt sätt upp belysning på cykelbanan 

 Busstation/resecentrum här behövs markering i vägen för att veta hur man ska gå 
(synskadad) 

 Räcke vid kommunhuset saknas vid rampen 

 Skadade plattor på torget behöver åtgärdas 

 Övergångsställe till Mimmis behövs 

 Inventering av tillgänglighet behöver göras till tillgänglighetsdatabasen 

 Beslut om att ingå i tillgänglighetsdatabas måste tas 

 Biblioteket hissen - osäkert om den funkar 

 Vänerenergi svarat att de bara åker ut två ggr per år för åtgärd av belysning kan det 
stämma? 

 Trottoarer sneda och lutar, behöver ses över 

 Blinkande ljus vid övergångsställen, kan det sättas upp på fler ställen än vid 
Björkängsskolan? 

Ett enkelt avhjälpt hinder inom/till fastigheter är enligt Boverket t.ex. att åtgärda 
mindre nivåskillnader eller trappsteg, ta bort höga trösklar, montera ledstänger samt 
att flytta dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller 
utformade.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 227 (forts.)                                                  Dnr 2017/00301  

Det kan även handla om att åtgärda dålig belysning, bristande kontrastmarkering, 
bristande varningsmarkering eller bristande utformning av orienterande skyltning. 
Åtgärder i utemiljön kan vara att kantstenar fasas av vid passage eller ojämnheter 
åtgärdas för att öka tillgängligheten. 

Utifrån definitionen enkelt avhjälpt hinder har verksamhet teknik gått igenom listan 
från tillgänglighetsrådet och nedan beskrivit vilken typ av åtgärd som önskas samt 
vad som kan vara enkelt avhjälpta hinder. 

De skadade plattorna på parkeringen vid torget är åtgärdade. En del av Östra 
Torggatan har byggts om och är nu utformat som ett gångfartsområde med möjlighet 
att korsa gatan på ett tillgängligt sätt. Mer ombyggnad på gatorna kring torget 
kommer framöver för ytterligare ökad säkerhet och tillgänglighet. 

Att se över tillgängligheten vid busstationen/resecentrum skulle kunna vara ett 
projekt inom ramen för enkelt avhjälpta hinder som kräver flera parters inblandning 
(kommun, Trafikverket, annan fastighetsägare). 

För fastighetsavdelningen är åtgärder för hissen vid biblioteket samt räcke vid 
kommunhuset att betrakta som enkelt avhjälpta hinder. 

Ett beslut om att ingå i tillgänglighetsdatabasen skulle kunna ligga till grund för en 
inventering. Inventering av tillgängligheten till kommunens fastigheter och utemiljöer 
skulle kunna finansieras genom medel för enkelt avhjälpta hinder.  

Vad gäller belysning på gång- och cykelvägar är avsaknaden av den inte att betrakta 
som ett enkelt avhjälpt hinder. Blinkande skyltar vid övergångsstället är inte heller det 
ett enkelt avhjälpt hinder då det inte är fråga om en tillgänglighetsanpassning utan en 
trafiksäkerhetsåtgärd. Lutande trottoarer generellt är inte att se som enkelt avhjälpta 
hinder men punktinsatser kan göras om lutningen är kraftig eller om ytan är ojämn.  

Behandling på sammanträdet 

Linn Brandström (M) tillstyrker förslag till beslut med kompletteringen att 
redovisningen skickas över till tillgänglighetsrådet i Töreboda samt att tekniska 
nämnden ger verksamhet teknik att göra en inventering av enkelt avhjälpta hinder i 
Töreboda och att inventeringen finansieras av medel avsatta för enkelt avhjälpta 
hinder.  

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp förslag till beslut samt 
Brandströms (M) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslagen.       

Underlag för beslut 

Tnau § 169/2017. 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Medel för 
enkelt avhjälpta hinder i Töreboda”  

Expedierats till: 

Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg     



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-09-26  
Dnr: 2017/00301   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Medel för enkelt avhjälpta hinder i Töreboda 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisningen.   

Bakgrund 

Arbetsutskottet gav Verksamhet teknik i uppdrag att redovisa hur 
medel för enkelt avhjälpta hinder kan användas för att åtgärda de 
brister som tagits upp vid tillgänglighetsrådets sammanträde den 22 
maj 2017.  
 
Följande åtgärder önskades från tillgänglighetsrådet: 

 Belysning på gång och cykelvägar behöver ses över/förbättras 
 Cykelbanan på Kungsgatan är på fel sida alt sätt upp belysning på 

cykelbanan 
 Busstation/resecentrum här behövs markering i vägen för att veta hur 

man ska gå (synskadad) 
 Räcke vid kommunhuset saknas vid rampen 
 Skadade plattor på torget behöver åtgärdas 
 Övergångsställe till mimmis behövs 
 Inventering av tillgänglighet behöver göras till tillgänglighetsdatabasen 
 Beslut om att ingå i tillgänglighetsdatabas måste tas 
 Biblioteket hissen - osäkert om den funkar 
 Vänerenergi svarat att de bara åker ut två ggr per år för åtgärd av 

belysning kan det stämma? 
 Trottoarer sneda och lutar, behöver ses över 
 Blinkande ljus vid övergångsställen, kan det sättas upp på fler ställen än 

vid Björkängsskolan? 
 
Ett enkelt avhjälpt hinder inom/till fastigheter är enligt Boverket t.ex. 
att åtgärda mindre nivåskillnader eller trappsteg, ta bort höga trösklar, 
montera ledstänger samt att flytta dörröppnare eller andra 
manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade. Det kan 
även handla om att åtgärda dålig belysning, bristande 
kontrastmarkering, bristande varningsmarkering eller bristande 
utformning av orienterande skyltning. Åtgärder i utemiljön kan vara 
att kantstenar fasas av vid passage eller ojämnheter åtgärdas för att 
öka tillgängligheten. 
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Utifrån definitionen enkelt avhjälpt hinder har verksamhet teknik gått igenom 
listan från tillgänglighetsrådet och nedan beskrivit vilken typ av åtgärd som 
önskas samt vad som kan vara enkelt avhjälpta hinder. 
 
De skadade plattorna på parkeringen vid torget är åtgärdade. En del av Östra 
Torggatan har byggts om och är nu utformat som ett gångfartsområde med 
möjlighet att korsa gatan på ett tillgängligt sätt. Mer ombyggnad på gatorna 
kring torget kommer framöver för ytterligare ökad säkerhet och tillgänglighet. 
 
Att se över tillgängligheten vid busstationen/resecentrum skulle kunna vara ett 
projekt inom ramen för enkelt avhjälpta hinder som kräver flera parters 
inblandning (kommun, Trv, annan fastighetsägare). 
 
För fastighetsavdelningen är åtgärder för hissen vid biblioteket samt räcke vid 
kommunhuset att betrakta som enkelt avhjälpta hinder. 
 
Ett beslut om att ingå i tillgänglighetsdatabasen skulle kunna ligga till grund för 
en inventering. Inventering av tillgängligheten till kommunens fastigheter och 
utemiljöer skulle kunna finansieras genom medel för enkelt avhjälpta hinder.  
 
Vad gäller belysning på gång- och cykelvägar är avsaknaden av den inte att 
betrakta som ett enkelt avhjälpt hinder. Blinkande skyltar vid övergångsstället är 
inte heller det ett enkelt avhjälpt hinder då det inte är fråga om en 
tillgänglighetsanpassning utan en trafiksäkerhetsåtgärd. Lutande trottoarer 
generellt är inte att se som enkelt avhjälpta hinder men punktinsatser kan göras 
om lutningen är kraftig eller om ytan är ojämn.  

Underlag för beslut 

Tnau § 169/2017. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Medel 
för enkelt avhjälpta hinder i Töreboda”     
 
 

Hanna Lamberg 
Enhetschef gata/trafik   

   

Expedieras till: 
"[Skriv text här]"   
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-06-07 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 169                                                   Dnr 6432  

Uppdrag från tekniska nämndens arbetsutskott till verksamhet 
teknik 

  

Arbetsutskottets beslut 

Enkelt avhjälpta hinder i Töreboda 
 
Efter yrkande från Linn Brandström (M) ger arbetsutskottet verksamhet teknik i 
uppdrag att redovisa hur medel för enkelt avhjälpta hinder kan användas för att 
åtgärda de brister som tagits upp vid Tillgänglighetsrådets sammanträde den 22 maj 
2017.  

 Utbildningsdag för tekniska nämnden 

Efter yrkande från Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) ger arbetsutskottet 
verksamhet teknik i uppdrag att planera för en utbildningsdag för tekniska nämnden 
antingen den 25 oktober eller 15 november.     

 

 

 



Från: Linn Brandström 
Skickat: den 7 juni 2017 18:36 
Till: Ewa Sallova 
Ämne: Tillgänglighetsrådet synpunkter 2017-05-22 Töreboda 
 

Tillgänglighetsrådet synpunkter 2017-05-22 Töreboda 
Belysning på gång och cykelvägar behöver ses över/förbättras 

Cykelbanan på Kungsgatan är på fel sida alt sätt upp belysning på cykelbanan 

Busstation/resecentrum här behövs markering i vägen för att veta hur man ska gå (synskadad) 

Räcke vid kommunhuset saknas vid rampen 

Skadade plattor på torget behöver åtgärdas 

Övergångsställe till mimmis behövs 

Inventering av tillgänglighet behöver göras till tillgänglighetsdatabasen 

Beslut om att ingå i tillgänglighetsdatabas måste tas 

Biblioteket hissen - osäkert om den funkar 

Vänerenergi svarat att de bara åker ut två ggr per år för åtgärd av belysning kan det stämma? 

Trottoarer sneda och lutar, behöver ses över 

Blinkande ljus vid övergångsställen, kan det sättas upp på fler ställen än vid Björkängsskolan? 

 

Ovanstående är synpunkter från Tillgänglighetsrådet i Töreboda.  

Med vänlig hälsning 

Linn Brandström (m) 

2:e vice ordf. MTG Teknik  

Led. Utbildning och kulturutskottet 

Ers. Kommunstyrelsen  

 

Mobil: 070-444 68 62 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-10-10 

Sida 1 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 228                                                   Dnr 2013/00153  

Förslag till bestämmelser för nyttjande av kommunal mark 
MTG, grävbestämmelser och handbok för arbete på väg 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden antar följande dokument: 

 Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark - MTG 

 Grävbestämmelser - MTG 

 Arbete på väg - MTG 

Bakgrund 

Vid Tekniska nämnden sammanträde i mars 2015 informerade verksamhet teknik om 
det arbete som då påbörjades med att få mer ordning på grävning i och återställande 
av vår kommunala mark, användning av kommunal mark samt arbete på gator/vägar. 

Kommunen är ansvarig för det kommunala vägnätet. Det är därför viktigt att ha 
kontroll över vad som sker på gator, vägar, trottoarer samt andra kommunala ytor. 
Det kan till exempel handla om grävnings- och schaktningsjobb, uppställning av 
byggnadsställningar eller arbete i liftar. För att ha kontroll över vilka arbeten som 
sker runt om i kommunerna är det viktigt att ha tydliga rutiner och information om 
detta samt regler som styr hur detta ska ske. 

Kommunens mark går under benämningen allmän platsmark vilket generellt sett är 
gator, trottoarer, torg, parker och grönområden. För att använda allmän plats för 
tillfälliga aktiviteter som till exempel ställa upp en byggställning, en container, arbeta i 
en skylift, stänga av för en byggarbetsplats, ha en uteservering eller en trottoarpratare 
krävs tillstånd av polisen.  För att utföra gräv- och schaktarbeten på kommunens 
mark krävs istället ett grävtillstånd.  

Sker arbetet/aktiviteten dessutom på någon av våra gator, vägar eller gång- och 
cykelbanor så behövs en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) innan arbetet får 
påbörjas. Detta då arbeten som utförs i och på kommunens gator, vägar och marker 
ofta innebär störningar och säkerhetsrisker. Därför finns bestämmelser för att 
underlätta framkomligheten och minimera riskerna, både för dem som utför arbetet 
som för dem som färdas i området.  

Under 2015 togs ansökningsblanketter för grävtillstånd samt TA-planer fram och 
dessa används numera av alla som planerar att gräva eller arbeta på våra mark eller 
våra gator.  

Verksamhet teknik har nu även tagit fram tre dokument med krav och bestämmelser 
för vad som gäller för de som arbetar på våra kommunala gator, vägar med mera.  



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-10-10 

Sida 2 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 228 (forts.)                                                  Dnr 2013/00153  

Dokumenten har tagit fram i samarbete med Skövde och Falköpings kommuner för 
att skapa samma förutsättningar för alla och för att det ska vara tydligt vad som gäller 
för t.ex. entreprenörer som kanske ofta arbetar i flera kommuner. 

 

Följande dokument föreslås antas av Tekniska nämnden: 

 Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
kommuner 

 Grävbestämmelser för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner 

 Arbete på väg i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner 

 

Syftet med Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark är att tydliggöra vad som 
menas med kommunal mark, vilka dokument som finns att förhålla sig till samt vilka 
olika tillstånd som krävs för olika saker. 

Syftet med Grävbestämmelserna är att säkerställa att grävning/schaktning sker 
korrekt och att återställandet sker på ett sådant sätt att gatorna och grönytorna inte 
tar skada och att det säkerställs att de håller framöver. 

Syftet med Arbete på väg är att säkerställa att alla arbeten som sker i och vid 
trafikerade ytor sker på ett sådant sätt att inte någon kommer till skada båda gällande 
de som arbetar, de oskyddade trafikanterna och övriga trafikanter.  

Underlag för beslut 

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Mariestad, Töreboda och 
Gullspångs kommuner.  
 
Grävbestämmelser för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.  

Arbete på väg i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.  

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Förslag till 
bestämmelser för nyttjande av kommunal mark MTG, grävbestämmelser och 
handbok för arbete på väg”  

Expedierats till: 
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-09-26  
Dnr: 2013/00153   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Förslag till bestämmelser för nyttjande av 
kommunal mark MTG, grävbestämmelser och 
handbok för arbete på väg 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden antar följande dokument: 

 Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark - MTG 

 Grävbestämmelser - MTG 

 Arbete på väg - MTG   

Bakgrund 

Vid Tekniska nämnden sammanträde i mars 2015 informerade verksamhet 
teknik om det arbete som då påbörjades med att få mer ordning på grävning i 
och återställande av vår kommunala mark, användning av kommunal mark samt 
arbete på gator/vägar. 
 
Kommunen är ansvarig för det kommunala vägnätet. Det är därför viktigt att 
ha kontroll över vad som sker på gator, vägar, trottoarer samt andra 
kommunala ytor. Det kan till exempel handla om grävnings- och 
schaktningsjobb, uppställning av byggnadsställningar eller arbete i liftar. För att 
ha kontroll över vilka arbeten som sker runt om i kommunerna är det viktigt att 
ha tydliga rutiner och information om detta samt regler som styr hur detta ska 
ske. 
 
Kommunens mark går under benämningen allmän platsmark vilket generellt 
sett är gator, trottoarer, torg, parker och grönområden. För att använda allmän 
plats för tillfälliga aktiviteter som till exempel ställa upp en byggställning, en 
container, arbeta i en skylift, stänga av för en byggarbetsplats, ha en 
uteservering eller en trottoarpratare krävs tillstånd av polisen.  För att utföra 
gräv- och schaktarbeten på kommunens mark krävs istället ett grävtillstånd.  
 
Sker arbetet/aktiviteten dessutom på någon av våra gator, vägar eller gång- och 
cykelbanor så behövs en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) innan arbetet 
får påbörjas. Detta då arbeten som utförs i och på kommunens gator, vägar och 
marker ofta innebär störningar och säkerhetsrisker. Därför finns bestämmelser 
för att underlätta framkomligheten och minimera riskerna, både för dem som 
utför arbetet som för dem som färdas i området.  
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Under 2015 togs ansökningsblanketter för grävtillstånd samt TA-planer fram 
och dessa används numera av alla som planerar att gräva eller arbeta på våra 
mark eller våra gator.  
 
Verksamhet teknik har nu även tagit fram tre dokument med krav och 
bestämmelser för vad som gäller för de som arbetar på våra kommunala gator, 
vägar med mera. Dokumenten har tagit fram i samarbete med Skövde och 
Falköpings kommuner för att skapa samma förutsättningar för alla och för att 
det ska vara tydligt vad som gäller för t.ex. entreprenörer som kanske ofta 
arbetar i flera kommuner. 
 
Följande dokument föreslås antas av Tekniska nämnden: 

 Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Mariestad, Töreboda och 
Gullspångs kommuner 

 Grävbestämmelser för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner 

 Arbete på väg i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner 
 
Syftet med Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark är att 
tydliggöra vad som menas med kommunal mark, vilka dokument som 
finns att förhålla sig till samt vilka olika tillstånd som krävs för olika 
saker. 
 
Syftet med Grävbestämmelserna är att säkerställa att 
grävning/schaktning sker korrekt och att återställandet sker på ett 
sådant sätt att gatorna och grönytorna inte tar skada och att det 
säkerställs att de håller framöver. 
 
Syftet med Arbete på väg är att säkerställa att alla arbeten som sker i 
och vid trafikerade ytor sker på ett sådant sätt att inte någon kommer 
till skada båda gällande de som arbetar, de oskyddade trafikanterna 
och övriga trafikanter.   

Underlag för beslut 

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Mariestad, Töreboda och 
Gullspångs kommuner.  
 
Grävbestämmelser för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.  
 
Arbete på väg i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.  
 
 Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Förslag 
till bestämmelser för nyttjande av kommunal mark MTG, grävbestämmelser 
och handbok för arbete på väg”    
 
 

Hanna Lamberg 
Enhetschef gata/trafik   
 



 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Bestämmelser för nyttjande 

av kommunal mark 

i Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
kommuner 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antagen av Tekniska nämnden 2017-xx-xx, § xx. 



Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark 
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allmän plats



Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark 
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Allmänt  

Arbeten som utförs i och på kommunens gator, vägar och på övriga allmänna platser innebär ofta 
störningar och säkerhetsrisker för den personal som utför arbetet men även för dem som färdas 
på gator och vägar eller vistas i områden där arbeten pågår. Därför finns det ett behov av att 
utfärda tydliga bestämmelser för att underlätta framkomligheten samt för att minimera störningar 
och risker.  
 
Grundläggande bestämmelser för arbeten på vägar och mark återfinns i ett flertal lagar, 
förordningar, kungörelser, författningar och föreskrifter. Tekniska nämnden för Mariestad, 
Töreboda och Gullspång har därutöver utfärdat ytterligare bestämmelser. 
 
Underordnat bestämmelser för nyttjande av kommunal mark finns detaljerade regler, anvisningar 
och riktlinjer för;  

 arbete på gator och trafikytor där kommunen är väghållare - Arbete på väg 

 schakt- och ledningsarbeten i kommunal mark - Grävbestämmelser 

 Uteserveringar o trottoarpratare – Råd och regler för uteserveringar samt Råd och 
regler för trottoarpratare och fasadskyltar  

 
Tekniska nämnden ansvarar för att dessa dokument revideras och kompletteras för att säkerställa 
att aktuella krav på trafiksäkerhet och arbetsmiljö beaktas. Bestämmelser för nyttjande av 
kommunal mark samt ovan angivna regler och anvisningar gäller för alla som låter utföra arbete 
på eller i kommunal mark samt de som önskar använda en offentlig plats för annat än avsett 
ändamål.  
 
Om ett arbete inte utförs i enlighet med dessa bestämmelser eller underordnade regler och 
anvisningar, och om brister inte åtgärdas inom angiven tid efter påpekande, äger tekniska 
nämnden rätt att stoppa arbetet.  
 

Vid ”Arbete på väg” kan kommunen komma att inspektera arbetsplatsen och tillämpa 

Trafikverkets kontrollmanual (APV 2009-09-10) i tillämpliga delar med eventuella avgift 

enligt beslut från Kommunfullmäktige. 

 

 

  



Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark 
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Tillstånd 

Arbete inom kommunal mark såväl som utnyttjande av kommunal mark fordrar tillstånd. 
Tillstånd behövs för följande;  
− arbeten på trafikerade ytor inom kommunen  

− schaktning och ledningsarbeten i kommunal mark  

− tillfälligt nyttjande av offentlig plats  
 
Märk väl att alla tre fallen ovan kan vara gällande vid ett och samma arbete.  

Arbete i trafikytor  

Vid arbete som utförs i trafikytor ska utföraren upprätta en trafikanordningsplan (Ta-plan). 
Denna skall inlämnas till verksamhet teknik för granskning.  
 
Ta-planen ska redovisa hur trafiken skall ledas förbi arbetsplatsen så att personal såväl som 
trafikanter skyddas mot olyckor och hur hänsyn tas för att minimera störningar i trafikflödet.  
 
Verksamhet teknik kan under arbetets gång göra nya bedömningar som kan komma att kräva 
ytterligare insatser för att arbetena skall kunna genomföras på ett effektivt och säkert sätt. 
Åtgärder i Ta-plan kräver ibland att trafikingenjören utfärdar tillfälliga lokala föreskrifter 
angående t.ex. hastighetsbegränsningar, parkeringsförbud eller avstängning av gatan. Dessa 
föreskrifter delges övriga myndigheter och organisationer.  

Schakt- och ledningsarbeten i kommunal mark  

För att anlägga och ha kvar anläggningar, ledningar och dylikt i kommunal mark fordras avtal 
med kommunen. Arbete i gatu- och grönområden ska planeras och utföras på ett sådant sätt att 
anläggningars konstruktion, bärighet och slitstyrka består. Arbeten intill ledningar och kablar 
utförs i enlighet med ledningsägarens föreskrifter. Krav ställs även på utformning vid 
installationer inom vissa miljöer i stadskärnan.  
 
Ansökan om tillstånd för grävning- och ledningsarbeten lämnas till verksamhet teknik minst 10 
arbetsdagar före igångsättande. Som villkor för tillstånd gäller att utföraren förbinder sig att följa 
dessa bestämmelser samt underordnade regler och anvisningar för grävning i kommunal mark.  

 
Tillstånd ska sökas för varje objekt. Ansökningsblankett för grävning i kommunal mark finns på 
kommunens hemsida.  
 
Till ansökan skall bifogas  
− Ta-plan med skiss  

− tidpunkt för start och färdigställande  

− föreslaget ledningsläge (ritning)  

 

Akuta arbeten anmäls till verksamhet teknik, senast första arbetsdagen efter att arbetet 

har påbörjats. Vid akuta arbeten ska väghållarens generella trafikanordningsplaner följas 

och anpassas efter rådande förhållanden på platsen.  
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Tillfälligt utnyttjande av allmän platsmark/kommunal mark  

Vid behov av att tillfälligt använda offentlig plats för annat ändamål än att utföra arbeten på väg 
och/ eller utföra grävnings- och ledningsarbete t.ex. för att använda offentlig plats för en 
uteservering, kran & liftarbeten, byggetablering, informationstavlor, byggnadsställningar och 
övrigt utnyttjande av allmän plats måste tillstånd sökas hos Polismyndigheten med hänvisning till 
Ordningslagen.  
 
I sådana ärenden inhämtar polismyndigheten yttrande från kommunen eller annan berörd 
markägare vilken har rätt att neka användande av ytan. I sådana fall har inte polismyndigheten rätt 
att bevilja tillstånd.  
 
Vid godkänt tillstånd förutsätter kommunen att användaren följer de anvisningar och riktlinjer 
som kommunen eller markägaren utfärdar, vilka meddelas som villkor i yttrande till polisen. 
Dessa yttranden ligger sedan till grund för de villkor som Polismyndigheten låter meddela i 
tillståndsärendet.  
 
Kommunen har således rätt att ange de villkor som behövs för att tillgodose de intressen som 
kommunen har att bevaka i fråga om skötsel och drift av den offentliga platsen, markanvändning, 
stadsbild, miljö och trafik. Ersättning för användande av offentlig plats regleras enligt gällande 
taxa.  
 
Polisen ställer även krav på den allmänna ordningen och säkerhetsåtgärder för personer och 
egendom. Vid åsidosättande av åtgärder, underlåtelse att följa föreläggande och vid övriga 
förseelser enligt Ordningslagen kan den sökande ådra sig påföljder i form av vite eller böter.  
 
En Ta-plan med ritning eller skiss kan komma att krävas om användningen avser en 
offentlig plats som helt eller delvis utgör en trafikerad led eller yta. Observera att 
användningen inte får utgöra hinder för gående, cyklister, funktionshindrade eller övriga 
trafikanter. Verksamhet teknik kan hjälpa till med att bedöma ärendet innan kontakt tas 
med Polismyndigheten. 
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Samordning och information 

Samordning av arbeten  

Det är av stor vikt att arbeten i och på kommunal mark samordnas redan i planeringsskedet. 
Grävsamordningsmöten sker kontinuerligt för att alla intressenter ska kunna ta del av vilka 
arbeten som planeras framöver. 
 
Varje ingrepp i trafiken innebär någon form av störning. Det är därför mycket viktigt att varje 
åtgärd i arbetena planeras noga, och att de samordnas för att minimera risker och för att reducera 
intrång och störningsmoment.  

Anmälan om planerade arbeten  

För att kommunen skall ha möjlighet att planera och samordna verksamheter inom sina områden 
så skall ledningsägaren anmäla och informera kommunen om de investerings- och 
underhållsarbeten som denne avser att utföra under året. Om det är möjligt är det bra om 
ledningsägaren även kan redovisa planer för de närmaste kommande åren. Anmälan om 
planerade arbeten ska ange typ av arbete, följt av en enkel tidsplan. Dessa redovisas vid första 
grävsamordningsmötet för året.  

Information till övriga parter  

Vid grävningsarbeten, gatuavstängningar, byggbelamringar, upplagsplatser etc. skall berörda 
fastighetsägare och affärsinnehavare meddelas. Extra försiktighetsåtgärder skall iakttas vid skolor, 
vårdhem, lekplatser och dylikt. Vid omfattande arbeten eller i de fall påverkan är stor meddelas 
även allmänheten på lämpligt sätt. Ansvaret för att sådan information delges berörda parter 
åligger således Byggherren.  

Trafikinskränkningar  

Kommunen informerar berörda myndigheter och organisationer när Tillfälliga Föreskrifter måste 
utfärdas för ett arbete. Inga avsteg eller ändringar får göras ifrån Tillfälliga Föreskrifter, eller från 
granskad Ta-plan, utan att först rådgöra med kommunen. Vid eventuella ändringar och/eller 
kompletteringar så måste kommunen återigen informera Räddningstjänsten, Polismyndighet, och 
bussbolagen.  
 
Det förväntas dock att utföraren själv informerar och meddelar fastighetsägare, näringsidkare och 
andra berörda intressenter om ändringarna som medför förändrade förutsättningar för dessa 
parter.  
 
Vid akuta arbeten som utförs efter ordinarie arbetstider då verksamhet teknik inte kan 
kontaktas måste utföraren även informera ovanstående myndigheter och organisationer. 
Ärendet ska dock rapporteras i efterhand (senast nästföljande arbetsdag) till verksamhet 
teknik. 
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Besiktning och återställning 

Syn  

Innan arbetet startar ska utföraren besikta platsen. Vid ett större arbete, samt vid arbeten där 
vegetation eller installationer kommer att beröras måste utföraren kontakta verksamhet teknik för 
gemensam syn. Besiktningen ska dokumenteras, gärna med foto. Se vidare information i 
”Grävbestämmelser”.  
 
Dokumentationen skall omfatta:  
− Arbetsområdets omfattning/utbredning.  

− Gatans och anläggningarnas standard och ev. skador samt åldersslitage.  

− Träd, växter och grönområden som berörs av arbetet, även upplag och transportvägar.  

− Värdering av träd, buskar och andra växter som måste tas bort på grund av arbetet.  

− Skyddsåtgärder som behövs  

− Omfattning av återställande  

Återställningsarbete  

Återställande av hårdgjorda ytor görs av verksamhet teknik enligt gällande taxa. Avslutat arbete 
ska därför anmälas till verksamhet teknik efter anvisningar i gällande tillstånd. 

Kostnadsansvarig - återställning  

Verksamhet teknik ombesörjer återställning av schaktens ytskikt, om inget annat meddelas i 
samband med tillståndsgivningen av arbetet. Byggherren skall ersätta väghållaren för detta 
återställningsarbete samt ökade framtida underhållskostnader enligt avtal. Skada på mark, 
anläggning eller annan anordning tillståndsgivna ytan kommer att debiteras byggherren inklusive 
de ev. kostnader som kan uppkomma för framtida underhåll.  

Ansvarsövertagande vid återställning  

Byggherren ska svara för framkomlighet för trafikanter m.m. tills väghållaren övertagit ansvaret i 
minst 10 dagar efter att anmälan om färdigställande mottagits.  

Slutbesiktning  

Byggherren kallar till slutbesiktning med verksamhet teknik och Entreprenören. I vissa fall räcker 
det med den besiktning som verksamhet teknik gör i samband med inmätningen av ytan för 
återställning av asfalt. Detta är i så fall en särskild överenskommelse mellan verksamhet teknik 
och ledningsägaren/byggherren.   
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Påföljder m.m. 

Påföljder  

Inga arbeten får utföras på kommunal mark utan tillstånd av kommunen. Om ett arbete påbörjas 
utan tillstånd kan polisanmälan ske och arbetet stoppas av kommunen.  
 
Om reglerna och anvisningarna vid arbete inom kommunala trafikytor inte följs och bristerna 
inte åtgärdas inom angiven tid kan kommunen komma att tillämpa Trafikverkets kontrollmanual 
(APV 2009-09-10) i tillämpliga delar. Avgifter kan tas ut enligt Kommunfullmäktiges beslut.   
 
I ansökan om Ta-plan och i ansökan om grävtillstånd skall utföraren skriftligen förbinda sig att 
följa dessa bestämmelser och underordnade regler och anvisningar och att i förekommande fall 
utge sådana avgifter.  
 
Kommunen kan komma att utföra kontroller och inspektioner på arbetsplatserna för att tillse att 
regler och fastställd Ta-plan följs.  
 
Eventuella skador på vegetation och kommunala installationer samt kostnader för 
återställningsarbeten regleras i samband med att arbetsplatsen slutbesiktigas.  
 
Straffbestämmelser för brott mot ordningslagen eller allmänna lokala ordningsföreskrifter finns i 
ordningslagen. Där finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.  

Överklagande  

Överklagan av kommunens beslut om kontrollavgifter, stoppande av arbeten m.m. skall göras till 
tekniska nämnden för Mariestad, Töreboda och Gullspång.   
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Gällande lagar och föreskrifter 

Lagar och Förordningar  

De lagar, förordningar, bestämmelser och anvisningar som styr vägarbetet är t.ex:  

 Väglagen (1971:948) och Vägkungörelsen (1971:954)  

 Plan och bygglagen (1987:10)  

 Miljöbalken (1998:808)  

 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)  

 Arbetsmiljölagen (1997:1160) och Arbetsmiljöförordningen (1977:1166)  

 Ordningslagen (1993:1617)  

 Trafikförordningen (1998:1276)  

 Vägmärkesförordningen (2007:90)  

Lokala föreskrifter i Mariestad, Töreboda och Gullspång  

Lokala föreskrifter i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun som berör arbete och 
aktiviteter är;  

 Lokala ordningsstadgan 

 Lokala trafikföreskrifter 

Övriga styr- och referensdokument  

Utöver lagar och förordningar finns ett antal råd, regler, riktlinjer och andra dokument som 
underlag: 

 Regler och anvisningar vid grävnings- och ledningsarbeten i kommunal mark - 
Grävbestämmelser  

 Regler och anvisningar vid arbete inom kommunala trafikytor – Arbete på väg  

 Exempelsamling trafikanordningsplaner  

 Ordningsföreskrifter för torghandel 

 Råd och regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång  

 Råd och regler för trottoarpratare och fasadskyltar i Mariestad, Töreboda och Gullspång 
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Ansvarsfördelning 

Väghållaransvar  

Tekniska nämnden ansvarar för drift och underhåll av det kommunala vägnätet. I Mariestad, 
Töreboda och Gullspångs kommuner är det verksamhet teknik, Va- och gatuavdelningen, som 
tilldelats dessa uppgifter.  
 
Trafikverket är väghållare och ansvarar för det statliga vägnätet.  
 
Väghållare för övriga vägar är vägföreningar, vägsamfälligheter och enskilda markägare.  

Byggherreansvar  

Byggherre är den som låter utföra arbetet och som ansvarar för att lagar och föreskrifter följs, att 
erforderliga tillstånd inhämtas samt att anlitade entreprenörer följer de anvisningar som 
väghållaren eller förvaltaren meddelat. 

Ledningsägarens ansvar  

Det är ledningsägaren i egenskap av byggherre/beställare som ikläder sig det huvudsakliga 
ansvaret när ett grävningsarbete utförs inom kommunal mark. Denne ställs således till svars om 
av denne anlitad entreprenör inte följer fastställda regler och anvisningar och/eller orsakar fel och 
brister i arbetet.  

Entreprenörsansvar  

Av byggherren utsedd entreprenör har ansvar att följa dessa allmänna bestämmelser och de regler 
och anvisningar som kommunen utfärdat vilka berör dennes uppdrag vid arbeten på väg, vid 
grävningsarbeten och övriga arbeten där denne använder sig av kommunal mark.  

Användare av offentlig plats  

Den som vill använda en offentlig plats för annat ändamål svarar för att alla tillstånd som behövs 
inhämtas från polismyndighet och att uppställda villkor följs. 
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Begreppsförklaringar 

Här beskrivs innebörden av vissa begrepp som förekommer i dessa bestämmelser samt i 
underordnade dokument som bestämmelserna hänvisar till.  

Allmän plats/mark  

Allmän plats/mark är enligt plan- och bygglagen gator, vägar, torg, parker och övriga områden 
som är allmänt tillgängliga och avsedda för gemensamma behov inom områden med detaljplan.  

Offentlig plats  

Offentlig plats är enligt ordningslagen bl.a. allmänna platser men också sådana platser som enligt 
de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för kommunen skall jämställas med offentliga platser, 
t.ex. idrottsplatser, badplatser och begravningsplatser under förutsättning att områdena är 
tillgängliga för allmänheten.  

Kommunal mark  

Med kommunal mark avses såväl allmän platsmark som offentlig plats och kvartersmark som 
förvaltas av kommunen. Sådan mark får inte stängas av för allmänheten eller tas i anspråk för 
annat ändamål utan tillstånd.  

Väghållning och Väghållare  

Väghållning är byggande och drift av vägar och gator. Staten genom Trafikverket är väghållare för 
allmänna vägar och där gäller deras föreskrifter. Det finns även vägar på landsbygden som 
kompletterar det allmänna vägnätet i form av vägföreningar, vägsamfälligheter och enskilda vägar. 
Dessa är då väghållare. Oftast utgår statliga och kommunala bidrag för drift och skötsel.  
 
Kommunen är genom verksamhet teknik, väghållare för det kommunala gatu- och vägnätet och 
inom dem gäller dessa allmänna bestämmelser.  

Förvaltning och förvaltare  

Med förvaltning avses tillsyn, underhåll och skötsel av kommunal mark. Förvaltare av kommunal 
mark är bl.a. verksamhet teknik genom Va- och gatuavdelningen samt fastighetsavdelningen. 
Kommunala fastighetsbolag förvaltar och underhåller också kommunal mark.  

Trafikytor  

Med trafikytor avses gator, vägar, gångbanor, gång- och cykelleder samt övriga ytor som är 
avsedda för fordons- eller gång- och cykeltrafik.  

Vägarbete  

Med vägarbete avses arbeten som normalt kan hänföras till de olika aktiviteter som ingår i 
byggande, underhåll och drift av gator och vägar och dess installationer. Arbetet kan bedrivas på, 
i och under gatan eller vägen eller i nära anslutning till trafikerade ytor.  
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Vägarbetsplats  

Vägarbetsplatsen börjar där den första trafikanordningen (t.ex. markeringsskärm eller 
påbudsmärke) efter varningsmärke är utplacerad, med andra ord den plats där trafikflödet 
begränsas vilket medför att trafikanten tvingas ta hänsyn, bromsa eller svänga.  

Grävningsarbeten  

Med grävning avses ett arbete där en yta eller ett skikt bryts upp för att utföra någon slags av 
urschaktning i de underliggande marklagren, som sedan behöver återställas. Det kan vara 
schaktning som utförs för ledningsarbeten, för iordningställande av ytor som ska beläggas, för 
grundläggning av fundament och stolpar, eller för markberedning som utförs inom ett 
grönområde.  

Arbetsområde  

Arbetsområdet är det område som står till förfogande för att arbetet skall kunna utföras.  

Markupplåtelse på annan plats i samband med väg- och 
grävarbeten  

Möjlighet att disponera kommunal mark (offentlig plats) för ändamål som inte ingår i själva väg-, 
schakt- och ledningsarbetet t.ex. uppställning av manskapsvagnar, redskapsbodar, containrar och 
andra upplag på mark som ligger utanför arbetsområdet), faller dock under ordningslagen. 
Ansökan för sådant utnyttjande ställs till Polismyndigheten som beslutar efter samråd med 
väghållaren eller förvaltaren.  

Byggherre  

Byggherren är den som tar initiativet till och låter utföra ett arbete i eller på kommunal mark, i 
egen regi, eller med hjälp av en entreprenör.  

Ledningsägare  

Med ledningsägare menas i detta dokument den som äger och/eller är ansvarig för drift och 
underhåll av ledning, eller anläggning som förläggs i kommunal mark. I regel föreligger ett avtal 
mellan kommunen och ledningsägaren, vilket reglerar inbördes ansvar och förpliktelser. 
Beteckningen ledningsägare jämställs här med utförare.  
 

Utförare  
Med benämningen utförare menas här byggherren eller av denne anlitad entreprenör.  
 

Entreprenör  
I detta dokument används ibland beteckningen entreprenör, för den som byggherren anlitar för 
utförande av arbetet. 



 

 
 
 
 
 
 

Kontaktuppgifter 
 

Verksamhet teknik 
Mail: tk@mariestad.se 
Telefonnr: 0501-75 50 00 
 
 

www.mariestad.se 
www.toreboda.se 
www.gullspang.se 
 

mailto:tk@mariestad.se
http://www.mariestad.se/
http://www.toreboda.se/
http://www.gullspang.se/
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Allmänt 

Grundläggande bestämmelser för arbeten på vägar och mark återfinns i ett flertal lagar, 

förordningar, kungörelser, författningar och föreskrifter. Mariestad, Töreboda och 

Gullspångs kommuner har därutöver utfärdat bestämmelser för nyttjande av kommunal 

mark som antogs i nämnden 2017-xx-xx.  

 
Underordnat bestämmelserna för nyttjande av kommunal mark återfinns dessa detaljerade regler, 
anvisningar och riktlinjer för schakt- och ledningsarbeten i kommunal mark – Grävbestämmelser. 
 
Grävbestämmelserna gäller för all schaktning i kommunal mark, såväl för anläggande och 
underhåll av ledningar i mark eller schakt som utförs av annan orsak där Mariestad, Töreboda 
eller Gullspång är väghållare samt på kommunala grönytor.  
Grävbestämmelserna syftar till att minimera skador på gatu- och parkanläggningar, begränsa 
framkomlighetsproblem samt tillse att parter får information om planerade och pågående arbeten 
i god tid. Grävbestämmelserna skall även underlätta en långsiktig planering och god samordning 
för att begränsa antalet grävningar i allmän platsmark. 
 
Grävarbeten i allmän platsmark får endast utföras utav en av Verksamhet teknik godkänd 
entreprenör. Arbete i gatu- och grönområden ska planeras och utföras på ett sådant sätt att 
anläggningars konstruktion, bärighet och slitstyrka består. Arbeten intill ledningar och kablar 
utförs i enlighet med respektive ledningsägares föreskrifter. Allt arbete ska bedrivas på ett sådant 
sätt att miljön inte skadas och att olägenheter som buller, vibrationer, damm och 
framkomlighetsproblem minimeras. 
 
Allmänna råd för bullrande arbete, riktvärde är att arbete vid bostäder kan pågå vardagar kl. 
07.00-19.00 med en medelljudivå av 60 dBA. Kvällar och helger kan endast lättare arbeten utföras 
om det inte gäller arbete av akut art (va-läcka, kabelbrott) och som är tidsbegränsad. 
Omkringboende ska informeras i god tid innan byggstart. 

 

  

Arbete på väg
Gräv-

bestämmelser
Upplåtelse av 
allmän plats
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Tillstånd och avtal 

Byggherren – den som låter utföra – ansvarar för att lagar, förordningar och föreskrifter följs och 
att erforderliga tillstånd finns för arbetets bedrivande. Byggherren skall klarlägga alla 
förutsättningar för grävarbetet såsom förekommande ledningar, arkeologiska restriktioner m.m. 
 
För arbeten som sker på kommunal mark fordras ofta såväl tillstånd för att utföra själva schakten 
som en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan). 

Markavtal 

För att anlägga och ha kvar anläggningar, ledningar och dylikt i kommunal mark fordras avtal 
med kommunen. Markavtalet är ett villkor för att få grävtillstånd och reglerar garantitider, 
ersättningar med mera. 

Grävtillstånd 

Ansökan om tillstånd för schakt- och ledningsarbeten – grävansökan - lämnas till Verksamhet 
teknik minst 10 arbetsdagar innan arbetena påbörjas, tk@mariestad.se 
 
Som villkor för tillstånd gäller att utföraren förbinder sig att följa dessa grävbestämmelser samt 
överordnade bestämmelser för nyttjande av kommunal mark.  
 
Tillstånd ska sökas för varje objekt. Akuta grävningar ska anmälas senast första arbetsdagen efter 
arbetet påbörjats på samma blankett som en ordinarie ansökan. 
 
Ansökningsblankett för grävning i kommunal mark finns på kommunens hemsida. Blanketten 
ska bland annat innehålla: 
 

 byggherren/ledningsägarens namn, adress och kontaktperson 

 arbetsplatsens adress 

 beskrivning av arbetet samt arbetsmetod 

 ev. trafikanordningsplan med skiss 

 tidpunkt för start och färdigställande 

 föreslaget ledningsläge (ritning) 
 
Byggherren/ledningsägaren ansvarar för att arbetet följer överenskommen tidplan. Förändringar 
eller avvikelser från tidplanen ska meddelas Verksamhet teknik. 
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Trafikanordningsplan 

Vid arbete som utförs i trafikerade ytor ska utföraren upprätta en trafikanordningsplan (TA-plan). 
Med trafikerade ytor menas i detta fall ytor som är avsedda för såväl biltrafik som gång- och 
cykeltrafik.  
 
Blankett för detta samt regler och riktlinjer finns på kommunens hemsida. Denna skall inlämnas 
till Verksamhet teknik för granskning, tk@mariestad.se 
 
TA-planen ska redovisa hur trafiken skall ledas förbi arbetsplatsen så att personal såväl som 
trafikanter skyddas mot olyckor och hur hänsyn tas för att minimera störningar i trafikflödet. 

Tillfälligt utnyttjande av offentlig plats 

För att nyttja ytterligare ytor som kan behövas vid ett väg- eller ledningsarbete (t.ex. för 
personalbodar, redskapsbodar, material och div. utrustning), vilka inte ryms inom arbetsområdet 
måste tillstånd sökas hos Polismyndigheten, ”ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter”. Verksamhet teknik får ansökan för yttrande och tar ut en avgift för 
ianspråktagen mark enligt av kommunstyrelsen fastslagen taxa. 
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Syn och besiktning 

Utsättning av arbetsområde 

Utsättning som visar arbetets sträckning och omfattning ska göras så att arbetsytans gränser kan 
detaljbestämmas. Syn av området sker efter denna utsättning.  
 
Ägare av träd och befintliga ledningar inom arbetsområdet skall beredas tillfälle att ta del av 
anläggarens förslagshandlingar i god tid innan arbetena påbörjas. Anvisningar som ägare av 
befintliga träd och ledningar i förekommande fall anger på förslagsritningen skall följas.  
 
Före syn skall byggherren/ledningsägaren begära utsättning av befintliga ledningar. 
Byggherren/ledningsägaren ansvarar för skador på ledningar och mätpunkter. 
 
Vid utsättning och kabelmarkering med färg får denna inte användas på kantsten, på 
stenbeläggning och plattor får endast mindre punkter göras, det samma gäller för gångbanor med 
beläggning som inte repareras i anslutning till arbetet. 

Syn före arbetets början 

Innan arbetet startar ska byggherren eller dennes entreprenör genomföra en syn på platsen samt 
dokumentera och fotografera området. Verksamhet teknik ska senast en vecka i förväg beredas 
tillfälle att delta vid synen. 
 
Dokumentationen skall omfatta: 

 Arbetsområdets omfattning/utbredning. 

 Gatans och anläggningarnas standard och ev. skador samt åldersslitage. 

 Träd, växter och grönområden som berörs av arbetet, även upplag och transportvägar. 

 Värdering av träd, buskar och andra växter som måste tas bort på grund av arbetet. 

 Skyddsåtgärder som behövs. 

 Omfattning av återställande. 

Information till tredje man 

Byggherren eller dennes entreprenör ansvarar för att informera de som kommer att beröras av 
arbetena. Vid grävarbete som påverkar framkomligheten är det av stor vikt att allmänhet, 
fastighetsägare, näringsidkare och övriga berörda erhåller erforderlig information. 
 
Informationen ska ske i god tid innan arbetet påbörjas och vid behov ska informationstavlor som 
förvarning om kommande arbeten sättas upp. 
 
I samband med grävtillståndet kan även beslutas att arbetsplatsen skall skyltas med arbetets art, 
ansvarig ledningsägare, entreprenör och tidpunkt när arbetet avslutas. 
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Besiktning och kostnadsansvarig för återställande vid slutfört 
arbete 

Byggherren/ledningsägaren ansvarar för återställning av schakten (framkomlighet för trafikanter 
m.m.) i 10 arbetsdagar. När arbetet är färdigställt ska detta anmälas till Verksamhet teknik. 
Återställandet av schakten ska besiktigas och godkännas av Verksamhet teknik inom 10 
arbetsdagar efter det att anmälan inkommit.  
 
Verksamhet teknik ansvarar för beläggningen som debiteras byggherren/ledningsägaren.  

 
Byggherren/ledningsägaren ansvarar för återställning, vattning och etableringsskötsel av 
växtlighet som berörs av schakten. 
 
Återställning av ytskikt, etableringsskötsel och vattning kan eventuellt beställas av Verksamhet 
teknik som då debiterar byggherren/ledningsägaren för arbetet. 

 
Skada på mark, anläggning eller annan anordning utanför tillståndsgivna ytan kommer att debiteras 
byggherren inklusive de ev. kostnader som kan uppkomma för framtida underhåll. 
 
Arbetsplatsen och berörda ytor skall lämnas väl städade efter arbetets avslutande. 
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Bestämmelser vid schaktning i hårdgjord yta 

Om inget annat anges gäller att allt arbete ska utföras enligt senaste AMA-föreskrift för 
anläggningsarbeten. 

Ledningars placering 

Med ledning avses samtliga typer av ledningar och kablar. 

Ledningar ska placeras så att antalet korsningar med gatan eller gångbanan/cykelvägen 

begränsas.  

En ledning som korsar en väg ska om möjligt placeras vinkelrätt mot vägens riktning.  

Korsning av väg eller gata skall i största möjliga mån utföras genom rörtryckning. Detta 

gäller vid korsning under belagd yta, och i synnerhet vid korsning av högt trafikerad väg 

eller gata samt känslig parkmiljö. 

Ledningar skall placeras på sådant djup att täckningen blir minst 55 cm. 

Ingrepp i nybelagda ytor 

Generellt gäller att ingrepp i nybelagd gata, väg eller gång- och cykelbana inte får göras inom tre 
år efter beläggningens utförande. 
 
För att undvika ingrepp i nylagda beläggningar tar Verksamhet teknik varje år fram ett preliminärt 
program över planerade beläggningsarbeten till aktörer som har ledningar i allmänna gator. 
Särskilda grävmöten hålls också några gånger per år då respektive ledningsägare förväntas 
presentera planerade arbeten. 
 
I de fall ingrepp i belagda ytor ändå görs inom tre år tas en förhöjd återställningskostnad ut enligt 
följande: 
 

 

Schaktning, lagring av massor m.m. 

Schaktning, fyllning och packning ska utföras enligt gällande AMA-föreskrift för 
anläggningsarbeten. Särskild vikt ska läggas vid att schaktväggar blir så jämna som möjligt och har 
en jämn lutning utåt från botten för att kunna uppnå en god komprimering av återfyllda massor. 
Schaktgraven ska också vara tillräckligt bred för att kunna packa materialet ordentligt. 

 
Där ledningen korsar vägbanan i jordarter med tjällyftande egenskaper ska utspetsning utföras 
enligt gällande AMA Anläggning. 
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Återanvändningsbart material får lagras på arbetsplatsen om det kan förvaras på ett 
tillfredsställande sätt, trafik- och ordningsmässigt. Om Verksamhet teknik anser det nödvändigt 
ska dock materialet fraktas bort på byggherrens bekostnad. 
 
Betongplattor, gatsten, kantsten m.m. återanvändes och placeras enligt Verksamhet tekniks 
anvisningar. Material som skadats ska ersättas med likvärdigt. 
 
Påträffas gatsten under asfaltslager ska dessa transporteras till kommunens förråd i respektive 
kommun efter anvisningar från Verksamhet teknik.  
 
Uppriven asfalt, fri från grus ska köras till godkänd deponi. Påträffas miljöfarliga schaktmassor 
såsom tjärasfalt eller liknande ska Verksamhet teknik kontaktas. Tippavgifter och kostnader för 
miljöfarliga schaktmassor betalas av byggherren/ledningsägaren. 

Återfyllnad av schakt 

Schakten skall återfyllas upp till terrass med det bästa av uppschaktade massor och i ursprunglig 
jordartsföljd. Om schaktmassor under terrassbotten behöver bytas ut skall tjälfarlighetsklassen 
vara motsvarande de övriga massorna i gatan/cykelvägen. 
 
Byggherren/ledningsägarens entreprenör ska under arbetet utföra egenkontroll som 
dokumenteras skriftligt och vid anmodan överlämnas till Verksamhet tekniks kontrollant. 
Egenkontrollen skall minst omfatta packningskontroll och materialval. 
 
Om fiberduk förekommer mellan något marklager inom det uppschaktade området och avlägsnas 
vid schaktningsarbetet måste den ersättas med en ny duk. Skarv mellan ny fiberduk och befintlig 
ska göras med minst samma täckning som vid nyläggning av duk. 

Återställning av obundna lager 

Byggherren/ledningsägaren svarar för återställning av obundna lager.  
 
Efter färdigställande ska Verksamhet teknik ges möjlighet att besiktiga arbetet. 
 
Överbyggnad av obundna lager skall utföras enligt gällande AMA Anläggning. Kravet på 
lagertjocklekar anpassas enligt tabellen sid. 11. Undantag från kraven kräver skriftligt 
godkännande och kan göras om Verksamhet tekniks kontrollant bedömer att en annan 
överbyggnad är acceptabel eller att befintliga massor kan användas. 
 
Verksamhet teknik kan komma att kontrollera genom fallviktsmätning eller likvärdigt att 
erforderlig packning utförts.  
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Under ej beläggningssäsong återställs delen som motsvarar blivande asfalttjocklek med kallasfalt 
eller återvinningsasfalt. 

Återställning av bitumenbundna lager 

Byggherren/ledningsägaren ansvarar för återställning av schakten. Arbetet ska utföras enligt 
nedanstående instruktioner. 
 
Återställning av ytskikt beställs av Verksamhet teknik som ansvarar för återställning av det 
bitumenbundna lagret i schakten och som debiterar byggherren/ledningsägaren för arbetet, om 
inte annat överenskommits i grävtillståndet. 
 

 Reparationen begränsas genom sågning eller huggning av raka kanter till rektangulära 
ytor. Nedtryckning eller upplyftning av kvarvarande beläggning får inte göras. Kanterna 
sågas eller huggs på orörd yta minst 50 cm utanför schaktkant. 

 Alla asfaltkanter rengörs och klistras före asfaltering. 

 Efter asfaltering förseglas skarvarna med en 10 cm bred remsa av asfaltemulsion. 

 Beläggningsskarvarna skall placeras i markerad eller tänkt mittlinje, körfältslinje 
eller kantlinje, se exempel nedan. På gångbanor, cykelvägar och motveck (vingar) skall hela 
bredden asfalteras oavsett schaktbredd eller förläggningsmetod. Undantag kan göras på 
breda gång- och cykelbanor om schaktbredden understiger halva vägbredden. 
Detta beslutas av Verksamhet tekniks kontrollant.  
 

I övrigt skall allt beläggningsarbete utföras med minimum av skarvar. 
 

 

Återställning av bitumenbundna lager på gator med flerskiktsbeläggning 

På huvudvägnätet skall tryckning av ledning övervägas i samråd med Verksamhet teknik. 
Återställning av de bitumenbundna lagren ska ske i två etapper. 

Etapp 1 

Den första återställningen sker innan avstängningen har tagits bort. AG med förhöjd 
bindemedelshalt påförs till nivå med färdig yta med motsvarande tjocklek som den uppgrävda 

< 5 
m 
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asfalten eller den med Verksamhet teknik överenskomna tjockleken. 

Etapp 2 

Den andra återställningen utförs alltid av Verksamhet teknik och görs tidigast ett år men senast 
två år efter den första återställningen. 
 
AG-lagret fräses bort till ett djup av minst 3 cm över hela den återställda ytan inklusive ett 
område minst 25 cm utanför den första återställningen, se figur nedan. Därefter påförs 
slitlagerbeläggning lika den ursprungliga, dock minst enligt tabell nedan. 
 
  

 
 

Gator med enskiktsbeläggning 

På mindre gator med enskiktsbeläggning och låg trafikbelastning ska återställning med asfalt ske 
omgående. Under icke asfaltssäsong läggs befintlig asfaltstjocklek med kallasfalt eller 
återvinningsasfalt. Denna ersätts av slutlig beläggning kommande asfaltssäsong. 

Gång- och cykelbanor 

Återställningen av slitlagret sker i en etapp och återställs snarast möjligt. Under tiden före 
asfaltering skall schakten återställas provisoriskt med kallasfalt alternativt återvinningsasfalt till 
befintlig asfaltnivå.  
 
Slutlig slitlagerbeläggning ska vara lika den ursprungliga, dock minst enligt nedanstående tabell. 

Beläggningstyp och tjocklek 

Beläggning ska återställas med samma tjocklek och kvalitet som den upprivna. 
Tjocklekarna ska dock minst vara enligt nedanstående tabell. 
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Övrig återställning 

Återställning av plattor och kantsten 

Byggherren/ledningsägaren ansvarar för återställning av plattor och kantsten. Arbetet ska utföras 
enligt nedanstående instruktioner.  
 
Återställning av ytskikt kan eventuellt beställas av Verksamhet teknik som då debiterar 
byggherren/ledningsägaren för arbetet. Beställningen kan göras direkt på ansöknings-blanketten.  
 
Ytan ska återställas med material, kvalitet, utseende och ev. mönster i enlighet med det upprivna.  
 
Vid uppgrävning av kantsten kan det i vissa fall bli aktuellt att justera denna för att förbättra 
tillgängligheten för funktionshindrade eller höja om kantstenen är för låg. Detta beslutas i 
samband med syn, eller anges på grävtillståndet. 

Brunnar mm i mark 

Höjdjustering av brunnar till beläggningsnivå ingår i den återställning av ytskikt som 
byggherren/ledningsägaren ansvarar för. Betäckningar i det uppschaktade området skall vid 
återställning bytas till flytande. Betäckningar tillhandahålls av respektive ledningsägare.  

Vägmarkering 

Verksamhet teknik ombesörjer återställande av bortgrävda vägmarkeringar och debiterar 
byggherren/ledningsägaren. 
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Bestämmelser vid schaktning i grönytor och 
nära växtlighet 

Vid all slags ledningsarbete och byggnation skall speciell hänsyn tas till växtlighet. Nedanstående 
anvisningar skall följas. Det är Verksamhet teknik som bestämmer vilka åtgärder som åligger 
entreprenören innan grävning/byggnation kan påbörjas. I vissa fall kan Verksamhet teknik 
komplettera med anvisningar utöver nedanstående. 
 
Entreprenören skall kontakta Verksamhet teknik när grävning ska ske i närheten av träd för en 
genomgång av kraven på plats och dokumentering av dessa. 

Schaktning i närhet av träd 

Avser grävning i närheten av träd som står solitärt i hårdgjord miljö, i plantering eller gräsyta. Om 
arbete skall bedrivas innanför trädets droppzon, se figur 1, eller inom ett avstånd av 5 meter från 
stammen skall detta uppges i grävansökan. 

 

 
Figur 1 Arbete innanför droppzon kräver speciell hänsyn 
 
Träd inom arbetsområdet ska förses med brädskydd runt stam. För träd som berörs av grävning, 
styrbar borrning, byggnation eller annat arbete skall ritningar för planerat skydd av träd bifogas 
ansökningen. Kostnader för att skydda träden bekostas av entreprenör.  
 
Långa eller låga grenar (lägre än 4,6m) som inte kan behållas av utrymmesbrist skall beskäras 
innan grävarbetet påbörjas. Beskärningen skall ske av trädvårdsutbildad personal och bekostas av 
entreprenör.  

 
Avgrävda rötter ska omgående och alltid kapas med vass såg eller sekatör för att få ett rent 
snitt. Lämpliga redskap skall alltid finnas på arbetsplatsen. De frilagda rötterna måste omedelbart 
skyddas mot uttorkning och frostskador genom att en fuktig säckväv eller geotextil läggs över de 
synliga rötterna. Om schaktet inte omedelbart återfylls (> 4 tim sommartid, >2 dagar vintertid1) 

                                                 
1 Med vintertid avses perioden när trädet ingått i vintervila (nov-feb), övrig tid är sommartid. 
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måste rötterna skyddas med ett rotdraperi som består av ett ca 30 cm tjockt lager fuktig 
torvblandad jord eller motsvarande. Rötter och rotskydd ska hållas fuktigt. Trädets vattenbehov 
skall alltid tillgodoses. 
 
Transporter, uppställning av arbetsmaskiner eller bodar och upplag av massor får inte 
förekomma innanför träds skyddszon. Bensin, diesel, halkbekämpningsmedel, lösningsmedel eller 
liknande får inte förvaras eller hanteras inom ett avstånd från stammen räknat på tre gånger 
trädkronans radie. 
 
I vissa fall kan markägaren eventuellt be om komplettering i form av en rotkartering eller 
provgrävning innan arbetet påbörjas. Även en metod att suga bort jorden med en mobil 
vakuumsug kan bli aktuell för att skona rötterna på värdefulla träd. Markägaren kan även förorda 
att trädet temporärt ska flyttas. Vid föreläggande av ovanstående, samt vid behov av beskärning 
utöver vad som nämnts i tidigare stycke, ska markägaren kallas till platsen för konsultation. 

Återställning i närheten av träd 

Ytan skall återställas till ursprunglig utformning utan dröjsmål då schaktarbetet är klart. 
Återställningen sker med tidigare separerade massor eller ny matjord. Överbyggnaden för träd 
skall bestå av 30 cm mineraljord och däröver 40 cm matjord. Där skelettjord har påverkats av 
grävarbeten skall återställning ske med skelettjordsblandning. 
 
Gräsyta ska återställas enligt föreskrift i stycke Grävning i gräsmatta. 

 
Underhåll av schakt samt återställning kan eventuellt beställas av Verksamhet tekniks 
arbetsavdelning och då meddelas detta på grävansökan. Om inte beställning gjorts ansvarar 
ledningsägaren eller byggherren för detta. 
 
Markägaren kan komma att begära garantiskötsel och/eller etableringsskötsel av ledningsägaren 
eller byggherren. Kostnaden för denna skötsel bekostas av byggherren/ ledningsägaren. 
 
Byggherren/ledningsägaren kallar vid alla arbeten markägaren till slutbesiktning. 

Schaktning vid buskage/planteringar 

Vid grävning i buskage eller plantering ska befintlig vegetation varsamt flyttas och jordslås i 
matjord. Samtliga rötter skall vara väl täckta medan grenverk och bladverk ej får jordtäckas. 
 
Avgrävda rötter (> 3 cm) på kvarvarande vegetation ska omgående och alltid kapas med vass 
såg eller sekatör för att få ett rent snitt. Lämpliga redskap skall alltid finnas på arbetsplatsen. 
Samtliga frilagda rötter måste omedelbart skyddas mot uttorkning och frostskador genom att en 
fuktig säckväv eller geotextil läggs över de synliga rötterna. 
 
Om schaktet inte omedelbart återfylls (> 4 tim sommartid, > 2 dagar vintertid2) måste rötterna 
skyddas med ett rotdraperi som består av ett ca 30 cm tjockt lager fuktig torvblandad jord eller 
motsvarande. Jordslagna växter, rötter och rotskydd ska hållas fuktigt. 

  

                                                 
2 Med vintertid avses perioden när vegetationen ingått i vintervila (nov-feb), övrig tid är sommartid. 
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Återställning av ytor med buskage/plantering 

Återställningen sker med befintlig separerad mineraljord som täcks med 40 cm ny gödslad och 
torvinblandad jord anpassad till växtbäddstyp.  
 
Innan återplantering av rotslagen växtlighet sker ska markägaren kontaktas. 
 
Beskärning av avbrutna grenar skall ske vid planteringen. Beskärningen skall utföras av 
trädvårdsutbildad personal och bekostas av entreprenör.  
 
Vattning ska ske omgående efter plantering, bekostas av entreprenör. 
Återställning kan eventuellt beställas av Verksamhet teknik och då meddelas detta på 
grävansökan. Om inte beställning gjorts ansvarar ledningsägaren eller byggherren för detta. 

Schaktning i gräsytor 

Grävning och hantering av massor skall ske på sådant sätt att skador på angränsande mark 
minimeras.  
 
Massorna ska separeras i mineral och matjord. 

Återställning av gräsytor 

Ytan skall återställas till ursprunglig utformning utan dröjsmål då schaktarbetet är klart. 
Återställningen sker med befintliga separerade massor eller ny matjord. Överbyggnaden i schaktet 
skall bestå av mineraljord och däröver 20 cm matjord fri från föroreningar. 
 
Inga stenar, rötter eller grenar får vara synliga. 
 
Även eventuella körspår och skador på upplagsplats skall åtgärdas och återställas. 
 
Ytan ska besås med gräsfröblandning sammansatt motsvarande omgivningen. 
 
Återställning kan eventuellt beställas av Verksamhet teknik och då meddelas detta på 
grävansökan. Om inte beställning gjorts ansvarar ledningsägaren eller byggherren för detta. 

Schaktning vid vägkant (dikesslänt och bakslänt + 1m) 

Grävning och hantering av massor skall ske på sådant sätt att skador på angränsande mark 
minimeras. 
 
Träd och buskage inom arbetsområdet skall behandlas som föreskrivet i övriga tillämpliga delar i 
dokumentet. 
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Återställning av vägkant 

Ytan skall återställas till ursprunglig utformning utan dröjsmål då schaktarbetet är klart. 

 
Schakt och ev. körspår skall återställas så naturtroget som möjligt. Efter återställning skall det inte 
förekomma stenar, rötter, eller annan förorening synligt i det översta jordlagret. Ej heller får 
jordtorvor, jordmassor etc. lämnas på dikeskant eller bakslänt. 
 
Vägrensytor återställs med befintliga massor. Schakten besås ej i normalfallet. 

Schaktning i natur- och skogsmark 

Vid grävning i natur- eller skogsmark ger Verksamhet teknik platsspecifika instruktioner för 
vidare hantering innan grävningen påbörjas. 
 
Långa eller låga grenar samt avgrävda rötter ska behandlas som tidigare angivets i stycke Grävning 
i närheten av träd. 

Återställning av natur- och skogsmark 

Ytan skall återställas till ursprunglig utformning utan dröjsmål då schaktarbetet är klart. 
 
I skogsmark ska schakten och ev. körspår återställas så naturtroget som möjligt. 
 
I slåtterhävdade gräsmarker skall det efter återställning inte förekomma stenar, rötter, eller annan 
förorening synligt i det översta jordlagret. 
 
Schakt återställs med befintliga massor och besås ej i normalfallet. 
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Schakt med alternativa metoder 

Nedanstående text är ett komplement till övrig text i denna grävbestämmelse och kan inte 
användas enskilt. 
 
Metoden prövas i varje enskilt fall och kan endast tillämpas på lokalgator inom tättbebyggt 
område. 
 
Ansökan om schaktning med alternativ metod ska granskas i detalj, sträcka för sträcka, av 
Verksamhet teknik och befintliga kommunala ledningsägare för att avgöra om metoden kan 
godkännas. För att granskning/utsättning ska vara hanterbar krävs etappindelning. 
 
Eftersom granskning av handlingar och sträckor blir betydligt mer omfattande än en vanlig 
grävansökan kan det komma att ta längre tid än specificerat i tidigare stycken, varför kontakt 
tidigt i projekteringsstadiet är att rekommendera. D.v.s. projektering på detaljnivå krävs för att 
hitta lägen där det kan vara möjligt att använda alternativa metoder. 
 
Byggherren/ledningsägaren skall informera berörda fastighetsägare om arbetets art, påverkan och 
tidplan i god tid före arbetet påbörjas. 
 
Byggherren/ledningsägaren svarar för återställning av obundna lager och tillser att dessa 
håller en packningsgrad motsvarande gällande AMA Anläggning samt lämnar utökad garanti mot 
sättningar till 10 år.  
 
Med tanke på den grunda förläggningen får byggherren/ledningsägaren vara beredd på, 
och själv bekosta, att skador kan uppstå, ex. vid tjältining. 

Syn och besiktning 

Utsättning som visar arbetets sträckning och omfattning ska göras så att arbetsytans gränser kan 
detaljbestämmas. Syn av området sker efter denna utsättning och ska göras av 
representanter från Verksamhet teknik och Byggherren/ledningsägaren innan arbetet får 
påbörjas. Byggherren/ledningsägaren är sammankallande. 
 
Besiktning ska göras senast 10 arbetsdagar efter slutfört arbete av representanter från 
Verksamhet teknik och Byggherren/ledningsägaren. Byggherren/ledningsägaren är 
sammankallande. 
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Metod ”Micro-trenching” 

Förläggning av ledning i gata, gångbana/gång- och cykelväg. 

 Ledning får inte förläggas i körspår. 

 Maxbredd på sågningsspår 10 cm. 

 Asfaltkanten skärs/sågas i rak linje i samma arbetsmoment som nedläggning av 
fiber/tomrör med direkt påföljande återfyllning, packning och asfaltering. 

 Ledningar ska förläggas på ett sådant djup att täckningen blir minst 30 cm. 

 Byggherren/ledningsägaren ansvarar för återställning av schakten. 

 Efter asfaltering förseglas skarvarna med asfaltemulsion. 

 Återställning av bitumenbundna lager skall vara utförd senast dagen efter avslutat arbete 
på varje delsträcka. 

Metod ”Fräsning” 

Förläggning av ledning i gångbana/gång- och cykelväg/grönyta 

 Asfaltkanten sågas/skärs/fräses i rak linje innan schaktning påbörjas för att få så rent 
snitt som möjligt. 

 Ledning ska förläggas i direkt anslutning till kantsten 

 Borstning och rengöring av asfaltsytor utförs för bästa vidhäftning av asfalt 

 Ledningar ska förläggas på ett sådant djup att täckningen blir minst 30 cm 

 Återställning av asfalt i gångbana ska utföras beroende på rådande 
kvalitetsbestämning, (uppgift erhålls från Verksamhet teknik): 

o Grönt/Gult = Återställning av hela gångbanans bredd, bekostas av 
byggherren/ledningsägaren 

o Rött/nyläggningsbehov inom 5 år = Återställning med asfalt av 
schakten, fråga skall ställas till Verksamhet teknik om beläggning 
av hela ytan med en fördelad kostnad 

 Återställning av asfalt skall alltid minst göras till kantsten eller dylikt för att få 
motsvarande hållfasthet som i övriga gångbanan 

 Byggherren/ledningsägaren ansvarar för återställning av schakten. Arbetet ska 
utföras enligt nedanstående instruktioner 

o Reparationen begränsas genom sågning eller huggning av raka kanter. 
o Nedtryckning eller upplyftning av kvarvarande beläggning får inte göras. 
o Kanterna sågas eller huggs på orörd yta minst 25 cm utanför schaktkant 
o Alla asfaltkanter rengörs och klistras före asfaltering 
o Efter asfaltering förseglas skarvarna med en 10 cm bred remsa av 

asfaltemulsion 

 Vid schaktning och återställning i grönytor och i närheten av träd och annan 

växtlighet, se avsnitt för ”Bestämmelser vid schaktning nära växtlighet”. 

 

 

 



Grävbestämmelser 
 
 

20 
 

Påföljder 

Stoppa arbetet 

Verksamhet teknik kan stoppa arbetet och på byggherrens/ledningsägarens bekostnad slutföra 
nödvändiga åtgärder om: 
 

 Grävning medför att trafikanters eller tredje mans säkerhet äventyras. 

 Gällande säkerhetsföreskrifter eller dessa bestämmelser inte följs. 

 Om arbetet startas utan grävtillstånd. 

 Påtalade brister inte åtgärdas. 

Kostnader för uppkomna skador 

 För bristande återställning, skador på träd eller felaktigt hanterade massor m.m., debiteras 
byggherren/ledningsägaren för Verksamhets tekniks merkostnader inklusive trädets eller 
anläggningen värde. 

 Skador som orsakas på grund av felaktigheter och brister vid grävning etc. ersätts av 
byggherren/ledningsägaren. 

 Skador som orsakas av att sten eller annat material lämnas vid till exempel återställning av 
grönytor och därefter orsakar skador på människor, byggnader, maskiner m.m. debiteras 
byggherren/ledningsägaren. 

 För akuta underhållsåtgärder/felanmälningar eller dylikt från allmänhet eller näringsidkare 
föranledda av ledningsgrävningen debiteras ledningsägaren. 
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Bilaga 1 

Checklista – före igångsättning 

 Fortlöpande informera och samråda med Verksamhet teknik om arbeten som planeras 

eller utreds, både på kort och på lång sikt och i projekteringsskedet. 

 Ta fram uppgifter om andra ledningar på platsen. 

 Samordna arbetet med övriga ledningsägare. 

 Utföra projektering och geotekniska undersökningar. 

 Planera hur träd och parkmark vid arbetsområdet ska behandlas. Detta görs i samråd med 

Verksamhet teknik. 

 Se till att markavtal finns. 

 Ta fram ritningar med angiven skala. 

 Ansöka om grävtillstånd 

 Upprätta arbetsmiljö- och trafikanordningsplan. 

 Samråd med Verksamhet teknik om lämpligt område för upplag, bodar m.m. 

 Begära upplåtelsetillstånd hos polisen för bodar, upplag m.m. utanför arbetsområdet. 

 Informera och samråda med näringsidkare, boende och fastighetsägare så tidigt som 

möjligt. 

 Kalla berörda till syn före arbetets start. 

 Kontrollera att nödvändiga beslut finns om vägarbete och/eller upplåtelse av mark på 

allmän plats.  
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Bilaga 2 

Checklista - under arbetets gång 

 Anmäla startdatum. 

 Ansvara för arbetsområdet och schakten tills arbetsområdet är besiktigat och godkänt. 

 Omhänderta restprodukter miljövänligt (uppriven asfaltbetong, fri från grus, skall tippas 

på godkänd deponi) och se till att mark och vatten inte förorenas. 

 Se till att schakten utförs på ett riktigt sätt. 

 Se till att schakten återställs på ett riktigt sätt 

 Se till att träd, växter och andra parkytor som berörs av arbetet inte kommer till skada. 

 Se till att mot Verksamhet teknik, övriga ledningsägare och tredje man, inte skador, 

förlust, eller intrång uppkommer under arbetet. 

 Se till att ytor utanför upplåten mark inte används utan tillstånd. 

 Se till att brandposter, avstängningsventiler, brunnar m.m. inte skadas eller blockeras 

genom åtgärder på arbetsplatsen. 

 Se till att vattenavrinning från angränsande gatu- och markområden inte hindras genom 

arbetet. 

 Dokumentera utförda kontroller och förändringar. 

 Se till att trafikanordningsplanen följs och anmäla/ansöka om eventuella förändringar. 

 Meddela om arbetet blir försenat. 

 Hålla arbetsplatsen välstädad och se till att förvaring av material och verktyg sker på ett 

betryggande sätt. 

 Att arbetsplatsen och berörda områden lämnas välstädade efter arbetets avslut. 

 Anmäla datum när arbetet är slutfört. 
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Arbete på väg
Gräv-

bestämmelser

Bestämmelser 
för nyttjande 
av kommunal 

mark

 Allmänt 
Grundläggande bestämmelser för arbeten på vägar och mark återfinns i ett flertal lagar, 
förordningar, författningar och föreskrifter. Kommunen har därutöver utfärdat denna 
handbok ”Arbete på väg”. Handboken gäller för de som utför arbeten i och på gator där 
kommunen är väghållare. Den gäller också vid tillfällig disposition av gaturummet som 
inverkar på trafiksäkerhet och framkomlighet. 

Dessutom finns ”Grävbestämmelser” samt ”Bestämmelser för nyttjande av kommunal 
mark”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla typer av vägarbete ska föregås av en riskbedömning som klargör vilka risker som finns 
med att utföra arbetet. Det ska framgå vilka åtgärder som krävs för att skapa en säker miljö 
för både arbetstagare och trafikanter. 

 I första hand ska arbetet planeras så att trafiken leds om, så att arbetet inte berörs 
av passerande trafik. Man ska noga analysera vilka problem som kan uppstå på 
vägen dit trafiken leds om. Vid planeringen av arbetet med trafikanordningsplan 
och arbetsmiljöplan ska man bedöma möjligheterna att leda om passerande trafik 
utan att påtagligt försämra säkerheten för gående, cyklister och kringboende. 
 

 I andra hand leds trafiken så att fordon passerar på ett betryggande avstånd. 
 

 I tredje hand ska trafiken skiljas från arbetsplatsen med trafikanordningar. I den 
utsträckning som behövs ska det finnas skyddsanordningar som effektivt hindrar 
trafiken från att komma in på arbetsplatsen eller som avleder trafiken. 

 

Planeringen av ett arbete på eller i anslutning till en väg kan variera avsevärt i omfattning, 
bland annat beroende på om arbetet kunnat förutses eller inte. Vid planeringen av själva 
arbetet är det viktigt att beakta de åtgärder som behövs med hänsyn till trafiken.  

I samband med planeringen ska det undersökas om något annat arbete ska utföras i vägen. 
Arbetena bör i så fall samordnas så att de kan utföras i en följd och på så sätt undvika 
återkommande trafikstörningar. Ta alltid hänsyn till trafikflödets säsongs-, dygns-, och 
timvariationer för att minimera störningarna för trafiken. 
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 Ansvarsfördelning 

2.1  Arbetsmiljöansvar 

Både beställaren och utföraren ska följa Arbetsmiljölagen och har arbetsmiljöansvar enligt 
AFS 1999:3 ”Bygg och anläggningsarbete” och AFS 2008:16. För varje arbete ska 
byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) samt 
byggarbetsmiljösamordnare för utförandeskedet (BAS-U) utses. 

2.2  Väghållaransvar 

Kommunen är ansvarig väghållningsmyndighet på gator och vissa allmänna vägar inom 
detaljplanelagt område. Av vägmärkesförordningen (VMF) framgår att vägmärken och 
andra anordningar endast får sättas upp av väghållningsmyndigheten eller av den som 
myndigheten anlitar. Kommunen kan genom en tillåten trafikanordningsplan (TA-plan) 
anlita till en entreprenör att få sätta upp vägmärken och andra anordningar. Detta innebär 
att kommunen i egenskap av väghållningsmyndighet måste se till så att;  

− Nödvändiga vägmärken och trafikanordningar finns för att varna, vägleda och värna 
trafikanter och personal.  

− Trafiksäkerhet och framkomlighet upprätthålls förbi arbetsplatsen.  

− Granska TA-planer samt att utfärda tillfälliga trafikföreskrifter när detta är aktuellt.  

− Utöva tillsyn så att denna handbok, förordning, föreskrifter och TA-planer följs i 
utförandeskedet. 

Kontroll och sanktioner 

I egenskap av väghållare ansvarar kommunen för att upprätthålla trafiksäkerheten och 
framkomligheten på gatunätet. Kommunen utövar därför tillsyn så att utföraren följer 
tillåten TA-plan och gällande regelverk vid arbetsplatsen. Bedömning görs enligt en särskild 
kontrollmanual (bil. 2). De eventuella fel och brister som upptäcks på arbetsplatsen kan 
medföra att utföraren avkrävs en sanktion i form av en avgift. Vid en eventuell tvist har 
kontrollanten tolkningsföreträde. 

Om utmärkningen inte överensstämmer med tillåten TA-plan eller om denna inte är 
anpassad till förhållanden på plats kan väghållaren omedelbart stoppa arbetet alternativt 
rätta till arbetsplatsen på beställarens bekostnad. Avvikelser bedöms som avtalsbrott 
gentemot gällande tillstånd för utförande av aktuellt arbete.  

2.3 Byggherrens ansvar 

Byggherren ska bevaka personalens säkerhet och arbetsmiljö. Byggherren ansvarar för att 
alla lagar och föreskrifter följs, att erforderliga tillstånd erhålls samt att den anlitade 
entreprenören följer de anvisningar som väghållaren meddelat.  

Enl. AFS 1999:3 och AFS 2008:16 5a§ ska den som låter utföra ett byggnads- eller 
anläggningsarbete under varje skede av planeringen och projekteringen se till att 
arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden. 

− Att byggtiden och tiderna för deletapperna ska vara så väl tilltagna att arbetena kan 
utföras i sådan takt att risk för ohälsa eller olycksfall undviks 
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− Transporter av byggmaterial, rivningsmassor och utrustning ska kunna ske på ett ur 
arbetsmiljösynpunkt godtagbart sätt 

− Etableringsområdet ska vara så stort att de kontor, personalutrymmen m.m. som 
behövs för all verksamhet på byggarbetsplatsen får rum utan att det blir för trångt. 

Enligt 3 kap. 6 § AML ansvarar byggherren för att arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det 
framtida brukandet av objektet beaktas såväl vid planeringen som vid projekteringen. För 
att säkerställa detta ska byggherren utse: 

− En byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) 

− En byggarbetsmiljösamordnare för utförande av arbetet (BAS-U)  

Byggherren befrias inte från ansvar för de uppgifter som BAS-P och BAS-U ska utföra. 

Enligt 3.2.2 AML 4 kap. 8 § och 7-9 § AFS 2008:16 ansvarar byggherren för att: 

− En arbetsmiljöplan upprättas och finns tillgänglig på arbetsplatsen innan arbetsplatsen 
etableras. 

− Arbetsmiljöplanen uppdateras och anpassas allt eftersom arbetet fortskrider. 
Riskbedömning ingår i arbetsmiljöplanen. TA-planen kan vara en del av 
arbetsmiljöplanen. 

2.4 Utförarens ansvar 

Komplettering av Arbetsmiljöplan 

Enligt 3 kap. Arbetsmiljölagen (AML) ska arbetsgivaren, utföraren, vidta alla åtgärder som 
behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren 
ska se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden vilka arbetet bedrivs 
under, och att arbetstagaren blir upplyst om de risker som är förbundna med arbetet. 

Uppföljning och kontroll 

Utföraren ska genom skriftlig egenkontroll säkerställa att man följer denna handbok, lagar 
och föreskrifter som krävs, samt vara beredd att visa att kontrollen fungerar. 

Transporter 

Den som utför arbete på väg har även ansvaret för att alla transporter i samband med 
vägarbetet följer lagar och regler för vägtrafik, inklusive de transporter som sker med 
inhyrda fordon och underentreprenörer. Utföraren ska säkra att detta verkligen görs genom 
rutiner inom företaget. 

Den som utför arbete på väg har även ansvaret för att gällande regler för kör- och vilotider 
följs. 
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Personlig skyddsutrustning 

Personer som utför arbete på väg ska bära 
godkänd varselklädsel med reflex för att 
trafikanterna lätt ska upptäcka dem. 

Kläderna ska uppfylla kraven för EN 471 klass 3 
alt EN ISO 20471:2013. Det fluorescerande 
materialet ska vara i gul och/eller orange färg.  
Kläderna ska ha läslig märkning där det framgår 
vilken klass plagget har.  

Plagg som har oläslig märkning är inte godkända. 

Fordonsförare ska med hjälp av halvljuset kunna upptäcka personal som arbetar på en väg 
eller gata i mörker, dis och dimma eller andra motsvarande förhållanden med dålig sikt. 
Därför ska personalen vid sådana tillfällen dessutom använda varselbyxor med lågt 
placerade reflexer som uppfyller krav lägst motsvarande EN 471 klass 2 alt. EN ISO 
20471:2013. 

Även besökare på vägarbetsplatser ska bära godkänd varselklädsel liksom personal som 
levererar material till arbetsplatsen. 

Arbetsledaransvar  

Den som är ansvarig arbetsledare (eller motsvarande) ska inneha god kunskap och 
kompetens i planläggning av en säker arbetsmiljö och en trafiksäker arbetsplats vid arbete 
på väg. 

Utbildningskrav för arbetsledare är ”Påbyggnadsutbildning” motsvarande TRV 
kompetensnivå 3A. Arbetsledaren ansvarar för att lagar, förordningar och väghållarens 
anvisningar och regelverk följs. 

Ansvarig arbetsledare ska se till att det på en aktiv arbetsplats alltid finns en person som 
ansvarar för vägarbetsutmärkningen och att denna person är lämplig och har rätt 
kompetens för uppgiften samt har resurser och befogenheter för uppdraget. Med lämplig 
och utbildad för uppgiften menas i detta avsnitt att personen ska kunna läsa, tolka och 
förstå gällande regler och trafikanordningsplan med tillhörande ritning. Personen ska kunna 
föra dialog med beställarens ombud och dess kontrollanter. 

Ansvarig arbetsledare har ansvar över att arbetsplatsens säkerhetsanordningar kontrolleras, 
även under tider då aktivt arbete inte pågår som under nätter, helger, semesterstängd period 
etc. Tillsyn ska ha den omfattning som kan anses befogad och ska dokumenteras och 
dokumentationen ska signeras. 

Väghållningsmyndigheten ska kontaktas snarast angående start- och sluttider samt 
förändringar som påverkar framkomligheten vid arbetsplatsen. Ansvarig arbetsledare 
ansvarar för att kontakt tas innan arbetet påbörjas samt omgående efter att arbetet 
avslutats.  

Ansvarig arbetsledaren ansvarar för att utmärkning som är kopplat till en trafikföreskrift 
antecknas i en liggare på arbetsplatsen. 

Kommunen som väghållare får rätta till felaktigheter i utmärkningen via sin 
driftentreprenör eller annan utförare på entreprenörens bekostnad om det inte går att nå 
denne. 
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Utmärkningsansvarig 

Utbildningskrav för utmärkningsansvarig är ”Påbyggnadsutbildning” motsvarande TRV 
kompetensnivå 3A. På varje arbetsplats ska det finnas en person som är utsedd av ansvarig 
arbetsledare (eller motsvarande) och som är ansvarig inför väghållaren för utmärkningen av 
vägmärken och trafikanordningar på arbetsplatsen. Denna person ska ha relevant 
kompetens samt ha befogenheter för uppgiften. Den utmärkningsansvarige ska finnas på 
arbetsplatsen när aktivt arbete pågår.  

Den utmärkningsansvarige ansvarar för att:  

1) Vägmärken och anordningar sätts upp i enlighet med gällande lagar och förordningar, 
regler och tillåten TA-plan. 

2) Tillstånd inhämtas från väghållningsmyndigheten när vägmärken och anordningar ska 
få ändrad placering eller kompletteras. 

3) Vägmärken och anordningar har avsedd funktion även vid nedsatt sikt, i mörker och 
olika väderförhållanden.  

4) Kontroller görs fortlöpande av att vägmärken och anordningar är i gott skick under 
aktiv arbetstid och att brister rättas till. Kontrollerna ska vara planerade och anpassade 
efter trafik- och väderförhållandena och dokumenteras på en blankett eller i en dagbok 
som är avsedd för ändamålet. Dokumentet ska förvaras på arbetsplatsen och redovisas 
vid begäran. 

5) TA-planen är anpassad till de förhållanden som råder på platsen. Om en förändring 
krävs ska förnyad kontakt tas med väghållningsmyndigheten som avgör om en ny TA-
plan måste insändas.   

Uppsatta vägmärken och anordningar kräver planlagd tillsyn. Vid vissa förhållanden krävs 
tillsyn med tätare intervaller än normalt, exempelvis vid arbeten på vägar med mycket trafik 
eller när det finns större risk för åverkan på vägmärken och anordningar. 

Om annan eller flera personer ansvarar för utmärkningen, än den som är angiven på 
trafikanordningsplanens blankett, till exempel på grund av att arbetet pågår under lång 
tidsperiod eller andra omständigheter, måste meddelande lämnas till 
väghållningsmyndigheten vilken person som har ansvaret under varje tidsperiod.  
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 Tillstånd som krävs 
Anmälningsplikt föreligger för alla arbeten som utförs inom kommunal mark. Utförare 
måste ta kontakt med kommunen för att ta reda på vilka regler som gäller och vilka tillstånd 
som krävs. Oftast krävs TA-plan och grävtillstånd. Att starta ett arbete på väg utan anmälan 
och tillstånd innebär att utföraren gör sig skyldig till egenmäktigt förfarande.  

3.1 Trafikanordningsplan (TA-plan) 

Inga arbeten får startas utan en TA-plan som är granskad och tillåten av kommunen. 

TA-planen är ett hjälpmedel för den utmärkningsansvarige och övrig personal som hjälper 
till med utmärkningen. Den ska beskriva vilka vägmärken och anordningar samt eventuella 
föreskrifter som behövs. Detta för att arbetsplatsen ska få säker arbetsmiljö och vara så 
trafiksäker som möjligt samt orsaka minsta störning för trafikanterna. 

TA- planen består av blankett samt en skiss över utmärkningen. Blanketten ska innehålla 
uppgifter om vem som är utförare, plats för arbetet, datum och klockslag för arbetets start 
och slut samt namn på arbetsledare och utmärkningsansvarig.  
 
Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida. Där finns också en exempelsamling på 
olika TA-planer som kan användas.   

En kopia ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen så att personalen fortlöpande kan förvissa 
sig om att utmärkningen stämmer överens med den tillåtna TA-planen. 

Ansökan om granskning av TA-plan ska sändas i god tid till kommunen, dock senast 10 
arbetsdagar innan arbetets planerade start.  

En tillåten TA-plan, är en principiell överenskommelse mellan väghållningsmyndigheten 
och utföraren av ett arbete på väg. Den utmärkningsansvarige ska se till att TA-planen 
anpassas efter förhållandena på platsen. 

För att ändra en TA-plan krävs en ny granskning av kommunen. 

Om ändring gäller placering av vägmärken som kräver särskilda föreskrifter med stöd av 
trafikförordningen, såsom hastighetsbegränsning, svängrestriktioner med flera, så ska detta 
meddelas senast 10 arbetsdagar före det att föreskriften ska börja gälla. 

Generell TA-plan 

Vid enklare återkommande arbeten kan man använda en generell TA-plan som gäller för 
högst ett år i taget. En anteckning om vem som är utmärkningsansvarig ska finnas i 
entreprenörens dagbok eller motsvarande. 

Utmärkningsansvarig ska vara väl förtrogen med vilket utmärkningsexempel som ska 
användas på arbetsplatsen. 

Kopia av utmärkningsexemplet ska alltid finnas på arbetsplatsen. 

Väghållaren kan återkalla den granskade TA-planen med omedelbar verkan om planen 
används för arbeten den inte är avsedd för eller där förhållanden är andra än de planen 
avser. 

Generella TA-planer kan inte användas för vägmärken som kräver tillfälliga föreskrifter 
enligt trafikförordningen.  
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Akuta arbeten 

En entreprenör som måste utföra akuta arbeten ska ha en generell TA-plan för dessa 
arbeten. Här bör också upprättas en arbetsmiljöplan för akuta arbeten. 

Akuta arbeten får påbörjas även om det inte finns en granskad TA-plan. När arbetet 
påbörjas ska detta anmälas utan dröjsmål till kommunen. Efter arbetets slut, dock senast en 
arbetsdag efter att arbetet påbörjats, ska entreprenören överlämna en TA-plan som visar 
använd utmärkning till kommunen. Övrig tid då det ej gå att nå kommunens tjänsteman 
ansvarar entreprenören för att Räddningstjänsten och Polisen meddelas i de fall arbetet 
innebär avstängning av en väg eller gata. 

3.2 Tillfälligt nyttjande av offentlig plats 

För begagnande av offentlig plats krävs tillstånd från Polismyndigheten. Detta medför 
normalt också krav på ansökan om TA-plan till kommunen. Vid byggarbeten är det 
vanligen entreprenören som gör dessa ansökningar. 

3.3 Föreskrifter vid arbete på väg 

Om något av följande förbud eller någon av följande begränsningar behövs med anledning 
av vägarbete eller liknande arbeten, fordras en tillfällig föreskrift: 

− förbud mot trafik med fordon eller med visst slag av fordon 

− begränsning av axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt 

− begränsning av bredd eller längd på fordon, fordonståg eller last 

− förbud mot omkörning 

− förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning 

− förbud mot infart 

− lägre hastighet än som annars gäller 

− stannande eller parkering 

− väjningsplikt 

Behov av föreskrifter ska anges i ansökan om TA-plan. Vägmärkena får sättas upp först 
efter beslut av kommunen i egenskap av väghållningsmyndighet med stöd av VMF och 
VVFS 2007:305 samt TSFS 2010:172. Trafikföreskrifter förs in i en rikstäckande databas, 
RDT. 

Föreskriften ska antecknas i en förteckning på arbetsplatsen eller i en liggare. Där ska 
datum, tid och plats/utbredning noteras. 
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 Vägnät, klassning av vägar 
Kommunen har klassat gatunätet för att förtydliga och anpassa säkerheten för trafikanter 
och de som utför vägarbete utifrån vilken trafikmängd och hastighet som förekommer på 
respektive gata.  

Med klassningen följer olika krav för skyddsfordon samt vilka typer av tunga skydd som 
krävs för respektive klass. Väg och gatunätet delas in i olika klasser enligt nedanstående. 
Observera att denna klassning gäller det vägnät där kommunen är väghållare. 

4.1 Huvudgata 

Denna klass har normalt en trafikmängd >3000 Ådt (årsmedeldygnstrafik). Ofta finns här 

även busstrafik. 

− Vid hastighetsbegränsning 40-60 km/h avgörs vikten på skyddsfordon av utförd 
riskbedömning. 

− Vid hastighetsbegränsning 70 km/h eller högre ska skyddsfordon ha TMA och 
uppfylla dess viktkrav. 

− Barriärer ska vara av godkänd typ. 

Gator inom Mariestads kommun som bedöms som huvudgator: Göteborgsvägen, 
Stockholmsvägen, Sandbäcksvägen, Marieforsleden. I Töreboda och Gullspångs 
kommuner bedöms inga huvudgator finnas där kommunen är väghållare. Förändringar kan 
ske så kontakta kommunen om osäkerhet finns.   

4.2 Lokalgata 

Denna klass har normalt en trafikmängd som understiger 3000 Ådt. 

− Vid hastighetsbegränsning < 50 km/h kan skyddsfordon vara ett servicefordon. 
Dock får aldrig vikten understiga 1,2 ton. 

− Barriärer ska vara av godkänd typ. 

− På lokalgata kan i vissa fall skyddsfordon och barriärer utelämnas efter 
godkännande från kommunen om god trafiksäkerhet ändå kan uppnås. Vid 
ansökan om utelämnande av skydd ska riskbedömning redovisas. I särskilda fall kan 
barriär ersättas med skyddsräck. Sådan ersättning ska godkännas av kommun. 

4.3 Övrigt 

Tidsrestriktioner 

Kommunen kan ange restriktioner då vägarbeten inte får utföras eller ange villkor för på 
vilket sätt vägarbete får genomföras. 

Planeringen av arbetet på huvudgata bör vara sådan att de arbeten som mest inskränker på 
trafikens framkomlighet sker under dagtid mellan 08.30 och 15.00. Nattarbete kan 
övervägas, men då ska även bullerstörning av boende tas med i bedömningen. 

Kollektivtrafik 

Vid arbete på väg ska särskild hänsyn tas till kollektivtrafikens framkomlighet och säkerhet. 
Linjenätet sammanfaller med några få undantag med gatunätets klasser.  
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Omledning av buss i linjetrafik kräver lång planering och bör i möjligaste mån undvikas. 

Annan väghållare 

Trafikverket har annan klassning. Vid planering av arbete på Trafikverkets vägar ska 
kontakt tas med dem för att klara ut vilken klassning och regler som gäller för aktuellt 
arbete. 
 

Utöver Trafikverket och kommunen finns även enskilda väghållare. I dessa fall måste 
kontakt tas med respektive väghållare. 
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 Krav på arbetsplatsens utformning 
Kommunen har som väghållare ansvar för trafikanternas framkomlighet och säkerhet vid 
färd på kommunens vägar. Detta gäller i synnerhet vid arbeten som kan försämra 
framkomligheten och öka olycksrisken. 

Störningen och den ökade olycksrisken för trafikanten ska vara så kortvarig som möjligt. 
Måste arbetet bedrivas under längre tid kan omfattande åtgärder krävas för att vägsträckan 
ska bli så säker och framkomlig som möjligt för trafikanterna. Anordningar som behöver 
finnas på vägen ska vara placerade och utformade så att trafikanterna inte riskerar att köra 
på dem eller inte riskerar att skadas av dem vid en påkörning. Anordningarna ska också 
förhindra att trafikanter kommer in på arbetsplatsen eller utanför den körbara delen av 
vägbanan. 

Kommun godkänner inte vägutrustning eller anordning. I stället kan kommunen tillåta att 
viss vägutrustning eller vissa anordning används på det kommunala vägnätet, under vissa 
förutsättningar. 

5.1 Benämningar för ytor vid arbete på väg 

En arbetsplats delas in I följande olika 
områden:  

− Arbetszon 

− Säkerhetszon 

− Buffertzon  

− Skyddszon   

Inom säkerhets- buffert- och skyddszonen får 
inte material placeras och maskiner ställas 
upp. 

Arbetszon 

Arbetszon är det område där aktivt arbete 
pågår. Ytan begränsas av säkerhets- buffert- 
och skyddszonen. Upplag, maskiner och 
redskap ska vara uppställda inom arbetszon. 
De får inte placeras så att vägmärken skyms eller så att sikten i kurvor eller vägkorsningar 
försämras. Annan placering kräver separat tillstånd. 

Se även avsnitten om tillfälligt nyttjande av offentlig mark. 

Säkerhetszon 

Säkerhetszonen är ett område utanför stödremsan vid sidan om vägbana. 

Område utanför vägkant, inom avstängd arbetszon, räknas inte som säkerhetszon. Detta 

område får användas för placering av material, maskiner och utrustning. 

Bredden på säkerhetszonen dimensioneras utifrån den högsta tillåtna ordinarie hastigheten. 
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Högsta tillåten 
hastighet 

Säkerhetszonens minsta 
bredd 

≤50 km/h  3 meter 

60 km/h 6 meter 

70 km/h 7 meter 

80 km/h 8 meter 

90 km/h 9 meter 

Buffertzon 

Buffertzonen är den del av körbanan bakom tungt tvärgående skydd som trafikanten 
behöver för att få stopp på sitt fordon om de kört in i ett tvärgående tungt skydd. 

Skyddszon 

Skyddszonen är den del av körbanan som en längsgående barriär tar i anspråk vid 
påkörning av barriären. 

5.2 Oskyddade trafikanter 

Avstängning av en väg ska alltid planeras så att gående, cyklar och mopeder klass II kan 
passera vägarbetsområdet på ett säkert sätt, om möjligt separerat från övrig fordonstrafik 

Behovet av skydd och anordningar för funktionshindrade, 
barn och övriga oskyddade trafikanter ska beaktas särskilt 
vid planeringen och genomförandet. Vid trafikerade vägar 
och gång- och cykelbanor ska sträckan med öppet schakt 
vara så kort som möjligt.  
 
När arbetet medför att delar av eller hela gång- eller 
cykelbanan tas i anspråk, ska det ordnas ett tillfälligt gång- 
och cykelutrymme. Alternativt kan man genom 

avstängning och en tillfällig gångpassage hänvisa gående och cyklister över till vägens andra 
sida, där det finns gång- och cykelbana för dem. 
 
En tillfällig gång- eller cykelbana får inte vara smalare än 1,5 meter och är det en GC-bana 
ska den vara min 2,5m. Vid upp eller nedfart mot kantsten ska den spetsas ut (1:6) för att 
det ska vara möjligt för cyklar, rullstolar, rullatorer och liknande att ta sig upp och ned på 
ett säkert sätt. 

Arbete på väg vid skolor och idrottsanläggningar 

Stor hänsyn ska tas till barnens säkerhet när ett arbete utförs i nära anslutning till en skola, 
idrottsanläggning eller motsvarande eller utefter en skolväg, eller väg till idrottsanläggning 
eller liknande. 

Utmärkning för oskyddade trafikanter 

Arbeten på gång- och cykelvägar ska märkas ut på samma sätt som på vägar och gator.  
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Trafikanordningar för oskyddade trafikanter 

Avstängningar tvärs och längs med en gång- och cykelbana eller motsvarande ska vara så 
utformade att de inte ger vika om någon går eller cyklar mot avstängningen. Avstängningar 
mot gång- och cykelriktningen bör vara placerade minst 2 meter före den upptagna gropen 
eller motsvarande. Där gående går utmed en avstängning ska platta fötter på avstängningen 
användas.  

 

Används slirstock 
med skyddsräcke 
ska räcket förses 
med reflex på 
samma sätt som 
grindarna. 
Observera att denna 

anordning inte uppfyller kravet för godkänd barriär. 

För att underlätta för synsvaga ska man placera en nedre markeringsskärm eller 
motsvarande anordning ca 20 cm över marken, denna behöver inte vara reflekterande. Den 
övre markeringsskärmen monteras med underkanten högst ca 80 cm över marken. 
Markeringsskärm ska täcka hela avstängningsgrinden. Indrag om 10 cm på resp. sida får 
göras 

Krav på vägyta för oskyddade trafikanter 

Under byggtiden ska vägar för oskyddade trafikanter vara väl avjämnade så att 
funktionshindrade kan förflytta sig obehindrat. Vägytan ska vara så hårdgjord och av sådant 
material att alla typer av rullstolar och liknande kan ta sig fram utan problem  

Tillfällig bro, brygga eller landgång för oskyddade trafikanter 

Bryggor och landgångar som läggs ut för gångtrafik ska förses med räcken om 
nivåskillnaden vid sidan är 10 cm eller mer. Se till att bredden och anslutningen i ändarna är 
sådan att rullstolar, rullatorer och barnvagnar lätt tar sig fram. Anordningen ska vara 
förankrad eller så tung att den inte vickar eller rubbas av trafiken. Åtgärder ska också vidtas 
för att förhindra halka vid till exempel regn, daggpåslag eller frost. 

5.3 Täckning av ledningsgravar/tryckgropar 

Körbrygga av plåt för fordonstrafik 

Körplåtar kan användas för att tillfälligt släppa fordonstrafik över ledningsgravar eller 
tryckgropar.  

− Plåten ska vara tillräckligt tjock för att klara den aktuella belastningen. 

− Plåten ska läggas så att den inte kan rubbas ur sitt läge. 

− Plåten ska läggas på ordentliga upplag som inte riskerar att undermineras vid 
exempelvis regn. 
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Brygga av plåt för gång- och cykeltrafik 

Plåtar eller bryggor kan användas för att tillfälligt släppa gång- och cykeltrafik över 
ledningsgravar eller tryckgropar.  

− Plåten ska vara tillräckligt tjock för att klara den aktuella belastningen. Tänk på 
snöröjningsfordon. 

− Plåten ska läggas så att den inte kan rubbas ur sitt läge. 

− Plåten ska läggas på ordentliga upplag som inte riskerar att undermineras vid 
exempelvis regn. 

− Bryggorna ska vara försedda med räcke. 

− Plåtarna får inte ha hål avsedda för att underlätta lyft av plåten i de ytor som 
används av gående. 

5.4 Hastighetsbegränsningar 

Hastigheten förbi en vägarbetsplats kan behövas sänkas av säkerhetsskäl för personal och 
trafikanter. Sänkningen kan göras med hjälp av vägmärken eller fysiska anordningar eller 
båda. 

Fysiska anordningar ska placeras på sådant sätt att den önskade verkliga högsta hastigheten 
inte överskrids av passerande fordon. Det kan också finnas andra skäl för 
hastighetsbegränsning, exempelvis kvalitetsskäl. 

Rekommenderad lägre hastighet E 11, och rekommenderad högsta hastighet E 

13 

Märket Rekommenderad lägre hastighet E11 (”blå”) används för att 
informera trafikanter om att förhållandena är sådana, att det inte 
är lämpligt att köra fortare än vad märket anger. Vägsträckan är 
normalt försedd med särskilda hastighetsreducerande åtgärder 
som gör det olämpligt att färdas med högre hastighet än vad som 
anges. Åtgärder kan vara avsmalningar, chikaner eller gupp. Märket bör sättas upp på båda 
sidor av vägen. 
 
Saknas hastighetsdämpande åtgärder ska E11 kombineras med varningsmärke. 

Märket Rekommenderad lägre hastighet upphör E 12, behöver inte sättas upp om det ändå tydligt 
framgår att sträckan upphör. 

 

Den rekommenderade hastigheten får aldrig vara högre än vägens ordinarie 
hastighetsbegränsning. Om hastigheten behöver sänkas längre tid på samma plats ska 
utmärkningen göras med förbudsmärke för hastighetsbegränsning, C31.  

Observera att ordinarie hastighetsbegränsning inte får täckas på sträckan. Dock får man 
täcka upprepningsmärken efter en vägkorsning eller på sträcka. Den ordinarie 
hastighetsbegränsningen ska då märkas ut där vägarbetet slutar. 

Om förhållandena medger det ska utmärkningen med rekommenderad hastighet tas bort 
när arbetet inte är aktivt eller en högre rekommenderad hastighet anges. 

Märket Rekommenderad högsta hastighet E13 (”svart”) används som omställbart vägmärke. Det 
anger att förhållandena tillfälligt är sådana att det inte är lämpligt att färdas med högre 
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hastighet än den som anges på märket. Den angivna hastigheten är alltid lägre än den 
högsta tillåtna. Märket får vara placerat på fordon. 
 
Vid intermittent arbete räknas det fordon som används för arbetet i sig som 
hastighetsdämpande åtgärd. Märkena ska ha lysande symbol och bård. VMS-märke. 

Hastighetsbegränsning, C 31 

Hastighetsbegränsning genom vägmärket C31 kräver föreskrift enligt TrF. 
Vägmärket får sättas upp först efter beslut av kommunen. 

Erfarenheten visar att en god utmärkning av en arbetsplats påverkar 
hastigheten betydligt mer än siffermässig begränsning med vägmärken Därför 
bör de fysiska anordningar som installeras på gatan stämma överens med den utmärkta 
hastighetsbegränsningen. Det är mycket viktigt för respekten och efterlevnaden av 
hastighetsbegränsningar att de endast gäller under tider och förhållanden när det är befogat. 

En tillfällig hastighetsbegränsning ska gälla så kort vägsträcka som möjligt utan att 
säkerheten åsidosätts. 

Utmärkning av hastighetsbegränsning, märke C 31  

Utmärkning ska göras på båda sidor av vägen. När märke C31 används ska båda sidor av 
vägen märkas ut både vid nedsättning och vid höjning av hastigheten. Vid nedtrappning 
bör hastigheten märkas ut med steg om 20 kilometer i timmen. Mellanrummet mellan 
nedsättningarna är normalt 200 meter. Mellanrummet mellan vägmärkena 50 och 30 km 
ska inte vara längre än 50 – 100 m. Märkena 30 respektive 50 km bör placeras längst 50 m 
respektive 100 m före arbetsplatsen.  

Istället för nedtrappning av hastighet kan förberedande utmärkning om sänkt hastighet ges 
genom vägmärke C 31 med tilläggstavla som anger avstånd till där begränsningen börjar. 
Har vägen mer än ett körfält i samma riktning ska denna förberedande utmärkning göras på 
båda sidor.  

Återgång 

I färdriktningen ska vägens grundhastighet märkas ut så snart det är möjligt, det vill säga 
oftast direkt efter det att trafikanten lämnat arbetsområdet. Det är därför viktigt att 
föreskriften utformas så att återgång till ordinarie hastighetsbegränsning kan ske så snart 
som möjligt efter vägarbetsplatsen. 
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5.5 Verklig hastighet på passerande trafik förbi arbetsplatsen 

Arbetsmiljöverkets har tolkat 81 § i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete 
(AFS 1999:3) i väglednings PM för passerande fordonstrafik, daterat 2005-01-12. Enligt 
detta PM ska nedanstående verkliga maximala hastigheter uppfyllas när det finns oskyddad 
personal på vägen. 

 

 

30 kilometer i timmen. 

På en arbetsplats där personal uppehåller sig närmare 
trafiken än 2,5 meter ska verklig hastighet på passerande 
fordon inte överstiga 30 kilometer i timmen.  

 

 

 

 

50 kilometer i timmen. 

Är avståndet mer än 2,5 m mellan personal och närmsta 
del av körfält för passerande trafik och förhållanden i 
övrigt är goda kan verklig hastighet hos passerande trafik 

få uppgå till 50 kilometer i timmen. 

 

 

 

 

 

70 kilometer i timmen 

Används barriär av godkänt utförande och längd som 
avskiljande anordning mellan passerande trafik och 
arbetsplatsens personal kan verklig hastighet hos 

passerande trafik få uppgå till högst 70 kilometer i timmen. 

 

 

 

På vissa arbeten kan man efter platsspecifik riskbedömning komma fram till att det är 
större risk för personalen att märka ut arbetsplatsen som vid ett fast arbete än att göra det 
som intermittent. I dessa fall ska varningen göras med fordonsutmärkning. 
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5.6 Fysiska hastighetsdämpande åtgärder 

Exempel på hastighetsdämpande åtgärd är visuell eller faktisk avsmalning av körfält, 
minigupp, aktivt farthinder, bullerräfflor, chikan (S- kurvor) och sidoförflyttning av 
trafiken. 

Som en tumregel vid hastighetsdämpande åtgärd kan följande rekommendation ges för 
vilken faktisk hastighet som uppnås. 

  

   
   
   
   
 vid gupp 30 km/h 
   

    
     

  

   vid chikan 50 km/h 

 

 

    

 

  vid avsmalning 70 km/h 

 

Gupp 

 

 

 

 

 

Ett minigupp, är ett tillfälligt mobilt gupp avsett att sänka den verkliga hastigheten vid en 
aktiv arbetsplats. Minigupp har en höjd om ca 2,5 - 3,5 cm och är gul till färgen. 

Minigupp ska markeras med X 3 markeringsskärm på både V och H sida om guppet. 
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Avsmalning 

Körbana/banor smalnas av för att ge en tydlig körledning samt att genom avsmalningen 
erhålla en låg hastighet förbi arbetsplatsen. Vid dubbelriktad trafik ska körbanorna 
begränsas och delas med X3 markeringsskärm för sidohinder eller gul linje och ordinarie 
linjer ska täckas för bästa körledning. Minsta bredd på körfält för trafik med motorfordon 
ska vara 3,5m men kan behöva minskas för att uppnå tillräckligt låg hastighet förbi 
arbetsplatsen. I sådana fall måste det finnas personal på arbetsplatsen som kan flytta 
utmärkningen och släppa förbi fordon som är bredare.  

5.7 Belysning vid arbetsplatsen 

Arbetsplatsbelysningen bör utformas för att ge bästa belysning på vägarbetsområdet och 
samtidigt minsta störning för trafikanterna. Den får inte monteras så att trafikanterna blir 
bländade. 

Genom att använda två master undviker man djupa skuggor inne på arbetsområdet.  
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 Klassificering av arbetsplatser 

6.1 Fast arbetsplats 

En fast arbetsplats är en arbetsplats som inte klassas som kortvarig. Vid en fast arbetsplats 
ska det finnas såväl tvärgående som längsgående avstängningsanordningar mellan trafiken 
och arbetsplatsen. En bedömning ska göras om vilka vägmärken och anordningar som 
behövs för att upprätthålla trafiksäkerheten under tid då inget aktivt arbete pågår, som 
under helger och nätter och andra längre avbrott. 

Avstängningsanordningar och markeringsskärmar ska minst täcka hindrets hela bredd. Är 
vägen helt avstängd ska avstängningen täcka vägbanans hela bredd. Detta görs med 
markeringsskärm X2 och förbudsmärke C32. För att använda märket C 32 krävs en 
föreskrift utfärdad av kommunen. Avstängningsanordningen kan kompletteras med en 
lykta med fast rött. Markeringsskärm X3 får inte användas som avstängningsanordning 
tvärs vägen. Skärmen kan med fördel användas för att till exempel skilja trafikriktningar åt. 
Markeringsskärm X3, är även avsedd att användas vid farthinder.  

6.2 Kortvarig arbetsplats 

Med enstaka arbeten av kortvarig natur avses arbeten som varar högst 10 – 15 min.  

Arbetet med att sätta upp och ta bort varningsmärken och avspärrningsanordningar 
innebär en stor risk för personalen. Därför kan utmärkningen av kortvariga arbetsplatser 
vara som vid intermittenta arbeten. Energiupptagande skydd kan, efter riskbedömning, 
krävas även vid denna typ av arbeten. Dessa arbetsplatser kan förkomma på alla typer av 
vägar.  

Exempel på kortvariga arbeten: Justering vägmärke, borttagning av däcksrester och 
djurkroppar, återställning av brunnslock, utläggning av trafikräknare m.fl. liknande arbeten.  

Ta alltid hänsyn till vad som gäller för vägtypen i övrigt. En aktuell riskbedömning är alltid 
ett krav. 

6.3 Intermittent arbetsplats 

Intermittent arbete är arbeten som utförs från fordon och fortskrider framåt ryckvis eller 
som utförs med arbetsfordon med markant lägre hastighet än trafikrytmen. Intermittent 
arbete utförs normalt från en säker hytt. Om personal finns på vägen eller i vägområdet får 
verklig hastighet inte överstiga 30 kilometer i timmen.  

Markbundna utmärkningar och varningar kan utelämnas om 
siktförhållandena är goda. 

Fordon ska vara utrustade med de avstängningsanordningar och 
vägmärken som krävs enligt avsnittet om krav på fordon vid arbete 
på väg. Observera att detta är ett grundutförande för de 
vägmärken med mera som kan användas.  

När personal befinner sig på vägbanan eller närmare än 2,5 meter från densamma gäller 30 
km/h verklig hastighet förbi arbetsplatsen. 

 

  



Handbok Arbete på väg 

22 

 

6.4 Rörligt arbete 

Ett rörligt arbete är ett arbete som utförs med eller från ett 
motordrivet fordon som rör sig kontinuerlig längs vägen.  

Arbetet kan till exempel vara snöröjning, saltning, sandning 
och mätningsarbete som utförs från fordon. Vid rörligt 
arbete krävs normalt endast utmärkning med en eller flera 
varningslyktor.  
 
 

 

6.5 Övrigt 

Vinterväghållning 

Vid arbete med snöbortforsling, snöslungning, bortlastning, is- och väghyvling, 
vallavskärning, snödikning, siktförbättrande åtgärder på en vägsträcka, i vägkorsningar, i 
trafikplatser, vid övergångställen, på parkeringsplatser och liknande platser, på dessa platser 
ska fordon ha fordonsutmärkning som vid intermittent arbete. 

Vid snövallsavskärning ska fordonet ha fordonsutmärkning, och vid arbete på huvudgator 
med hastighetsbegränsning 70 km/tim ska TMA användas.  

Bakåtriktat vitt ljus som bländar trafikanten är förbjudet att använda vid plogning och 
snöupptagning, tänk på logistiken vid lastning av snö på vägar, använd rätt maskiner och 
redskap. 

 

 

 

 

 

 

 

Etablering och avveckling av vägarbetsplatser 

Uppsättning och nedtagning av vägmärken och trafikanordningar ska utföras med 
säkerheten i fokus. Till ansökan om trafikanordningsplan skall även finnas TA-planer för 
etablering och avveckling av arbetsplatser.  

Vid etablering och avveckling av en arbetsplats på en huvudgata krävs skyddsfordon.  
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Arbetsplatsens maximala längd 

En aktiv arbetsplats ska göras så kort som möjligt. Undantag kan göras för förstärknings-, 
ombyggnads- och beläggningsarbeten efter beslut av kommunen. 

Varningsmärken som gäller för en längre sträcka, 1 km eller längre, ska kompletteras med 
en tilläggstavla som anger sträckans längd. 

Ej aktiv arbetsplats 

När arbetsplatsen inte är aktivt ska bara de vägmärken som krävs för trafiksäkerheten 
finnas kvar.  
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 Arbete vid och inom spårområde 
Vid arbete vid och inom spårområde, invid räls, måste man följa spårägarens 
säkerhetsregler. Kontakta alltid spårägaren innan arbete ska bedrivas i närheten av spår och 
inom säkerhetszonen. 

 

 

 

 

 

Normalt är säkerhetszonen området inom ett 
avstånd på 2,2 meter från närmaste räl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om det behövs en upplagsplats i närhet av 
spårområdet gäller normalt att den måste ligga 
minst 5 meter från spänningsförande ledningar. 

 

 

 

 

 

 

Vid arbete där människor och föremål riskerar att 
komma inom närområdet för el måste avståndet till 
spänningsförande ledning normalt vara minst 1,4 – 
1,7 meter. 
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 Krav på skydd vid arbete på väg 

8.1 Tungt skydd 

Tungt skydd ska användas vid fasta arbetsplatser på hela vägnätet där högsta tillåtna 
hastighet är över 50 kilometer i timmen oavsett vägens klassning.  I AFS 1999:3 81§ står 
det att det alltid ska finnas en skyddsanordning som effektivt hindrar eller avleder trafiken 
att komma in på arbetsplatsen. 

Tungt skydd, trafikbuffert, TMA, TA och skyddsbarriär med flera, är skyddsanordningar 
för personal som uppehåller sig på en arbetsplats och för trafikanter som passerar 
arbetsplatsen. 

Anordningen ska effektivt avleda eller hindra trafiken från att komma in på arbetsplatsen 
eller att köra ned i schakt eller nedför branta slänter. Tunga skydd ska även monteras för att 
förhindra påkörning av oeftergivligt material eller fyllning, så som sten eller bergmaterial 
som läggs upp i anslutning till körbanan. 

Ett tungt skydd kan inte ersättas med en tillfällig hastighetsbegränsning. 

En längs- eller tvärgående avstängningsanordning ska finnas mellan passerande trafik och 
ett tungt skydd, Skydd som placeras tvärs körriktningen ska vara energiupptagande. 

Undantag från kraven på att använda tungt skydd kan göras efter godkännande av kommun 
och under nedanstående förutsättningar. 

− Tungt skydd kan utelämnas efter godkännande av kommunen vid arbetsplatser i 
samband med ny- och ombyggnad samt vid förstärkningsarbeten där 
framkomligheten är begränsad och trafikens möjliga hastighet är mycket låg. 

− På lokalgata kan tungt skydd utelämnas efter godkännande av kommunen om god 
trafiksäkerhet ändå kan uppnås. 

− Vid beläggnings- och/fräsningsarbeten kan tungt skydd ersättas med en buffertzon 
som är dubbelt så långt som den normala buffertzonen (”förlängd buffertzon”). 

− Om vägsträckan är mötesreglerad kan utspetsningen på en längsgående barriärs 
ersätta ett energiupptagande tvärgående tungt skydd och buffertzon. Vinkeln 
mellan barriären och vägens längdriktning ska vara 6 grader eller mindre. 

8.2 Tvärgående skydd 

Tvärgående skydd, en trafikbuffert och en buffertzon ska 
fungera tillsammans för att hindra fordon att komma in i 
arbetsytan. Det tvärgående skyddet ska vara 
energiupptagande och vara konstruerade så att fordon 
bromsas upp och stannar före arbetszonen.  

  

Trafikbuffert som gäller från 2011-01-01 

på dom statliga vägarna

Trafikbuffert 2000/100

Trafikbufferten består av 3st hopmonterade 

däcktravar och är komplett för att användas 

direkt på vägen där hastigheten är upp till 

100km/h.

Tillåten att användas på Trafikverkets vägar.

2011-02-11

Säkerhet på väg    Trafikutveckling AB 78

Trafikbuffert 2000/70

Trafikbufferten består av 3 st hopmonterade 

däcktravar och är komplett för att 

användas direkt på vägen där hastigheten är 

understigande 90km/h.

Tillåten att användas på Trafikverkets vägar.



Handbok Arbete på väg 

26 

 

En trafikbuffert ska vara sammanlänkad enligt leverantörens anvisningar. Om travarna 
placeras som en trekant, på grund av exempelvis brist på utrymme, ska bredaste sidan med 
de båda yttersta travarna vara vänd mot trafiken, denna del ska inte vara sammanlänkad. Se 
leverantörens anvisningar. 

 

 

Avstängningsanordningen före det tvärgående skyddet 
ska placeras tätt mot den mittersta traven i skyddet. 

Om skyddet har ett kättinggaller innan bufferten får 
inte utrustning som kan ta bort effekten av gallret, 
placeras framför bufferten. 

 

 

 

Buffertzon vid tungt tvärgående skydd 

En buffertzon i vägens längdriktning ska finnas mellan tvärgående skydd t.ex. trafikbuffert, 
och den plats där maskiner, personal, redskap, upplag, schakt etc. förekommer.  

Buffertzonen är till för att trafik som kör in i arbetsplatsen ska bromsas upp inom zonen.  

Buffert- och arbetszonerna ska vara tydligt avskärmad på en fast arbetsplats med tvärs och 
längsgående avstängning, för att markera gränsen för den avstängda ytan. 

Längden på en buffertzon är hälften av talet för den ordinarie hastighetsbegränsningen i 
meter plus 10 meter. Om hastighetsbegränsningen är 50 kilometer i timmen ska alltså 
buffertzonen vara 35 meter lång. 

Inom tätort kan det vara svårt att få utrymme för denna längd. I dessa fall ska buffertzonen 
vara så lång som det faktiska förhållandena på platsen medger, men den får inte understiga 
5 meter om ordinarie hastighets begränsning är högst 50 kilometer i timmen. 

8.3 Energiupptagande skydd TMA, etc. 

Som bärar- eller dragfordon ska fordon som 
rekommenderas av TMA-leverantören användas. 

Eventuell last ska vara så väl förankrad att den tål 5 g-
krafter i fordonets längdriktning utan att lossna.  

Krav på bruttovikt avser bärar- eller dragfordons vikt 
exklusive vikten av energiupptagande skydd med 
infästningsanordning. 
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Kommunen ställer samma krav på energiupptagande skydd som gäller för statliga vägar. 

Föraren av skyddsfordon som bär energiupptagande skydd ska se till att buffertzonens 
längd uppnås. Det skyddar såväl föraren själv som framförvarande. 

Om flera arbetsfordon finns på vägbanan ska energiupptagande skydd vara monterade på 
det första fordonet som trafikanten når i varje körfält och på vägrenen. 

Om avståndet mellan två väghållningsfordon eller mellan vart och ett av flera fordon 
överstiger 250 m ska alla var försedda med energiupptagande skydd. 

Det energiupptagande skyddet ska vara i fullständigt funktionsläge innan arbetet påbörjas 
och så länge det finns risk för påkörning. 

Buffertzon vid energiupptagande skydd 

Buffertzonens längd vid intermittent arbete får anpassas efter förhållandena på platsen, 
men den får inte vara kortare än 20 m om ett fordon utrustat med energiupptagande skydd 
används som tungt skydd. 

8.4 Skyddsbarriär 

Respektive tillverkares rekommendationer vid uppsättning och förankring ska följas. 

Skyddsbarriärer ska förhindra passerande trafik att komma in på arbetsplatsen eller att köra 
ner i schakt eller branta slänter. Barriärerna ska monteras enligt tillverkarens eller 
leverantörens anvisningar. Skyddsbarriärens ände ska ha nedfasat ändelement och vid 
mötesreglering ska detta vara vinklat 6 grader från vägens mitt. Som alternativ till utvinkling 
kan energiupptagande ändelement användas. Ändelementet för tillfällig barriär ska uppfylla 
EN 1317-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyddsbarriären ska som helhet vara av en typ som Trafikverket har tillåtit för användning 
på det statliga vägnätet. Länk till av Trafikverket godkända barriärer finns på Trafikverkets 
hemsida www.trafikverket.se/apv  

Barriärer ska motsvara kravet för kapacitetsklass T2 eller högre. 

Där ett permanent väg eller broräcke tillfälligt demonteras ska detta ersättas med en 
skyddsbarriär som minst motsvarar T3 eller N2. 

T står för temporär, N = normal och H = hög 

Högre kapacitetsklass kan behövas på barriären vid utsatta arbetsmiljöer på kurviga vägar 
eller där andelen tung trafik är stor. 

I stadsmiljö kan andra arbetsbredder vara godtagna att använda. 

http://www.trafikverket.se/apv
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Skyddsbarriär ska finnas: 

− vid fasta arbetsplatser när passerande trafiks verkliga hastighet är mer än 30km/h 
och personal befinner sig närmare än 2,5 m från avstängningen 

− där ett schakt eller annan nivåskillnad från en trafikerad yta vid ett arbete är djupare 
än 50 cm, oavsett gällande hastighetsbegränsning och vägens klassning. 

− där en slänt som är brantare än 1:3 tillfälligt gjorts brantare än vägens normala 
standard och där en slänt som är flackare än 1:3 tillfälligt gjorts brantare än 1:3. 
Däremot krävs ingen barriär vid slänter som är brantare än 1:3 men inte brantare än 
vägens normala standard. 

− där ett permanent väg- eller broräcke har demonterats ska det ersättas med en 
skyddsbarriär som minst motsvarar kravet T2 för vägräcke och T3 eller N2 för 
broräcke 

− där överlast eller annat oeftergivligt material eller fyllning, så som sten eller 
bergmaterial finns i anslutning till körbanan. 

− Byggnadsställning och liknande i anslutning till passerande trafik ska skyddas mot 
påkörning med barriär lägst klass T2 
 

Skyddsbarriär krävs normalt vid schakter som är djupare än 1 m inom säkerhetszonen 

Vid akuta arbeten kan barriär utelämnas om tillräcklig säkerhet ändå kan uppnås med andra 
trafikanordningar och den faktiska hastigheten på passerande trafik kan nedbringas till max. 
30km/h.  

Undantag från krav på barriärer och barriärers utspetsning kan ske efter beslut av 
väghållningsmyndigheten i följande fall: 

− Skyddsbarriären kan utelämnas under dagtid när aktivt arbete pågår om säkerheten 
är tillräcklig god i förhållande till verklig hastighet. Exempel på sådana arbeten är 
byte av räcke, kabelschakt och tryckgrop. Under övrig tid ska schaktgravar täckas 
eller förses med skyddsbarriär. 

− Om vägsträckan är mötesreglerad kan utspetsningen på en längsgående barriär 
ersätta ett energiupptagande tvärgående tungt skydd och buffertzon.  

 

 

− Skyddsbarriär kan uteslutas i sidled när en schakt är mindre än 1m djup om 
skyddszonen minst har en bredd av 3,5m. 
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Skyddszon för skyddsbarriär 

En skyddszon ska finnas i sidled mellan en skyddsbarriär och en arbetsplats eller schakt. 
Bredden på zonen avgörs av barriärens arbetsbredd. Zonen ska vara tydligt avskärmad för 
att markera gränsen för den avstängda ytan. 

Arbetsbredden, W, är avståndet från trafiksidan av en barriär före påkörning till räckets 
maximala yttre läge under påkörningen.  

Skyddszon är den yta som barriären flyttas i sidled vid en påkörning. Denna yta ska vara fri 
från hinder. 

 

Arbetsbreddsklass 

 

 

Arbetsbredd 
i meter 

 

 

 

 

 

 

 

 

W=Arbetsbredd 

W1 W ≤ 0,6 

W2 W ≤ 0,8 

W3 W ≤ 1,0 

W4 W ≤ 1,3 

W5 W ≤ 1,7 

W6 W ≤ 2,1 

W7 W ≤ 2,5 

W8 W ≤ 3,5 

 

Vid planering av vilken typ av barriär som ska användas får simulerade beräkningar av 
arbetsbredd och barriärlängd användas. Leverantören av barriären ska i så fall tillhandahålla 
dessa beräkningar. 
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 Ledning av trafik förbi eller runt arbetsplatsen 
Vid planering av arbete på väg ska man alltid beakta möjligheten till omledning eller 
överledning av trafik. Möjligheter att utföra flera olika typer av åtgärder samtidigt ska också 
tas in i planeringen. Om omledning eller överledning görs för till exempel 
beläggningsarbete ska man om möjligt planera in reparation av vägräcken, 
belysningsåtgärder, reparation av kantstolpar eller andra åtgärder samtidigt med 
beläggningsarbetet. 

9.1 Omledning till annan väg 

Omledning innebär att trafik tillfälligtvis leds av från en viss vägsträcka till en alternativ 
vägsträcka.  

Behovet av att leda om trafiken till alternativa vägar eller gator har ökat under senare år. 
Det finns olika förklaringar till detta. Krav på säkrare och hälsosammare arbetsmiljö för 
vägarbetare innebär att vägar och gator allt oftare stängs för trafik under den tid som 
arbetet pågår. Ju mera trafik, desto mera uttalat blir detta krav. 
Vid omledning av trafik ska man beakta de risker omledning kan medföra för boende och 
övrig trafik på den vägsträcka trafiken ska ledas om på. Kontrollera om det på 
omledningssträckan finns tättbebyggda områden, skolor, daghem, stor andel gående och 
cyklister, busshållplatser med mera. Undersök om vägens standard är lämplig för den 
utökade trafikbelastning som en omledning innebär. 
Omledningsvägarna ska fastställas i samarbete med berörda andra väghållare. Skolor ska 
informeras i förväg om att vägen kan komma att få omledningstrafik om huvudvägen 
stängs. 

Det kan finnas motiv till att ha olika omledningsvägar för olika färdriktningar. Motivet kan 
exempelvis vara att inte skapa framkomlighetsproblem på grund av begränsad kapacitet, 
köbildningar eller liknande längs omledningsvägen. Omledningsvägen ska vara så kort som 
möjligt.  

Vid planering för ett omledningsvägnät är det viktigt att beakta bland annat följande: 

− trafikvolymer 

− andel tung trafik 

− kollektivtrafik 

− lämpliga start- och slutpunkter för omledningsvägar 

− trafiksäkerhet på omledningsvägnätet, särskilt för oskyddade trafikanter 

− förekomst av skolor, lekplatser och liknande. längs omledningsvägnätet 

− störningar genom buller och luftföroreningar 

− framkomlighet på omledningsvägnätet 

− bärighet på omledningsvägnätet 

− höjdbegränsningar på omledningsvägnätet 

− inställningar och driftformer för trafiksignaler 
 

En dialog bör ske mellan inblandade väghållare för att säkerställa att ett utpekat 
omledningsvägnät inte förändras så att det inte fungerar om det behöver tas i bruk, En 
sådan överenskommelse bör också delges andra instanser som kan vara berörda, 
exempelvis länsstyrelse, polis, räddningstjänst och skolmyndigheter. 
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Vägmärken före omledningsvägens början 

För att ge en förberedande information om en framförvarande omledning 
sätts orienteringstavla, F 23, upp. En stor fördel med detta märke är att 
det ger en symbol för vad som kommer att hända längre fram i 
färdriktningen.  

 

Som alternativ eller komplettering till orienteringstavla kan 
Upplysningsmärke, J 2, sättas upp med informativ text om 
omledningen och visning för färdväg. 

  

Vägmärken längs omledningsvägen 

Omledningsvägvisning kan också ske genom att tillfälliga orangesvarta märken ersätter 
befintlig vägvisning eller genom en kombination av orange-svarta märken och permanent 
uppsatta vit-blå märken.  

Tillfällig vägvisning vid trafikomläggning ska ske med F5 alt. F 24.  

F 5 används då det finns ett lämpligt mål, ändpunkt att ange för omledningsvägen. 

Om lämpligt mål, ändpunkt saknas används märke F24.  

          

 

F 5 

 

Märket vänds i den riktning trafiken ska ledas om. Före korsning kan märket vara uppsatt 
vertikalt om omledningsvägen fortsätter rakt fram. Märket kan med fördel användas som 
upprepning på omledningssträckan för att informera trafikanten att de är på rätt väg.
  

9.2 Ledning av trafik förbi arbetsplatsen 

Koner och trafikrör får inte användas för trafikledning i kommunen.  

Vid sidoförflyttning, av trafiken från ett körfält till ett annat körfält, används enkla 
markeringspilar. Vid skarpa sidoförflyttningar, ungefär 90-graderskurvor, används dubbel 
eller fyrdubbel markeringspil. För att trafikanterna ska få en så tydlig vägledning som 
möjligt är det viktigt att man inte blandar markeringsskärmar för sidohinder med 
markeringspilar och markeringsskärm. 
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Trafikledningslist 

Trafikledningslister kan med fördel användas som ett 

komplement till övriga anordningar då trafik behöver 

extra tydlig körledning, till exempel då körfältsbredden 

minskar eller körfält flyttas i sidled. Listen ger också 

en tydlig körledning vid överledningar och chikaner. 

Trafikledningslister består av ca1 m långa sektioner 

som kan sammanfogas till en längre enhet. 

Markeringsskärmar för sidohinder kan monteras i listen. Den kan även förses med 

reflexbyglar. 

Återstående körbanebredd 

Vid arbeten på väg med mötande trafik där arbetet 
inkräktar på körbana ska återstående körbanebredd 
för passerande trafik vara minst 6,0 meter. Vägbredd 
på 3,5m – 6,0 meter ska undvikas. Det ska klart 
framgå för förare om det går att mötas vid 
arbetsplatsen. Om det inte går att mötas ska den 
avsmalnade delen vara överblickbar. I annat fall ska 
trafiken regleras med signal eller vakt som kan 
kombineras med lots. 
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  Trafikreglering vid arbete på väg 
Om det behövs reglering för vilken av trafikanterna som ska köra förbi vägarbetsplatsen 
först ska denna göras med vakt, trafiksignal eller vägmärken. 

Arbetsplatsen ska utformas så att väntetiden för trafikanterna normalt inte blir längre än 5 
minuter när det används vakt, eller lots och vakt och 3 minuter när trafiksignal används. 
Om det finns särskilda skäl kan kommunen avgöra att längre tider får förekomma. 

Om en vägkorsning eller väganslutning finns på den reglerade sträckan ska även den vara 
reglerad. Vid all trafikreglering ska åtgärder vidtas för att förhindra att trafik från 
arbetsplatsen, bebyggelse eller annan väg kan komma ut på vägen mot trafikriktningen. 

När risk för kö kan uppstå ska märke A 34 Varning för kö placeras på lämpligt avstånd. 

10.1  Vakt 

En vakt ska ha vaktutbildning för arbetsuppgiften och införstådd med uppgiften. 

Den som utses till vakt ska ha lägst B-körkort och erfarenhet från arbete på väg. 

Vakten ska bära särskild varseljacka (klass 3 EN 471) med lång ärm i fluorescerande gul 
färg. Jackan ska ha texten ”VAKT” såväl bak som fram. Texten ska vara versal, ca 80 mm 
hög och centrerad på fram och baksidan.  

Vakten ska vara utrustad med: 

− röd fluorescerande flagga, 400x400 m.m. alternativt märke C 34 stopp storlek liten 
(D 0.45). 

− i mörker en lykta med rött ljus, som ska ha en ljusöppning på minst 50 cm2, ha en 
god ljusspridning åt sidorna och vara väl synlig på 200meters håll 

− siren för att kunna ge varningssignal till personalen 

− varselbyxor i lägst klass 2 vid arbete i mörker eller vid dis och dimma eller andra 
förhållanden med dålig sikt. 

Förvarning om att trafiken regleras med vakt ska lämnas med varningsmärket ”Annan fara” 
och med tilläggstavla "Vakt 500 m". Inom tätort kan andra avstånd gälla. 

Vaktens arbetspass planeras så att det följer arbetstidslagen. Passen bör normalt vara en 
timme och som längst två timmar sammanhängande tid. Därefter ska avlösning ske. Vakten 
kan då ges vila eller andra arbetsuppgifter. 

Detta innebär att arbetsplatsen ska ha minst tre personer som tilldelats vaktuppgiften och 
som alternerar som vakt.  
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X10 Stopp  

Tecken ges med röd flagga alt. vägmärke C34, stopp för 
angivet ändamål, VAKT. 

Märket får vara i storleken liten. 

Under mörker ges tecknet med lykta med rött ljus.  

 

X11 Kör fram 

Tecknet anger att trafikanten får fortsätta framåt. Tecknet ges med en 
vinkande rörelse i färdriktningen. 

 

X12 Kännetecken 

 Kännetecken ska bäras både framtill och baktill, texten ska vara 80 mm hög. 

 

10.2  Trafikreglering med lotsfordon 

Då det finns krav på att trafiken passerar arbetsplatsen med låg 
hastighet kan vakten kombineras med en lots. 

Lotsen transporterar sig med ett tillfälligt väghållningsfordon och 
hämtar väntande kö vid vakten för att med lämplig hastighet visa 
kön fram till nästa vakt. 

Lotsens fordon utmärks med en J2 tavla som ska placeras min. 
1,60m över vägbanan med texten ”Lots följ mig”.  

Lotsning kan kombineras med en tillfällig trafiksignal istället för vakt. Anläggningen ska då 
vara anpassad så att den styrs av lotsfordonets förare. 

Lotsen har då två funktioner, dels att lotsa trafik förbi arbetsplatsen dels att styra 
trafiksignalen. I detta fall är trafiksignalen fjärrmanövrerad av lotsen. 

Trafikregleringen går då till på detta sätt: 

1. Vid start ställer lotsen båda signalerna på rött. 
2. Lotsen ställer den signal han är vid på grönt och ger tecken åt trafiken att följa efter. 
3. Signalen ska vara så inställd att den efter en förutbestämd tid slår om till rött (båda 

signalerna visar nu rött). 
4. När lotsen når ändpunkten kör han eller hon åt sidan och vinkar förbi trafiken. 
5. Nystart från punkt 2 

 
J2 med vidstående utformning bör sättas upp vid lotsning med 
trafiksignal. 

Denna kan då ersätta varningsmärke för signal. Dock måste det 
finnas ett förberedande varningsmärke A 22. 

  

Om 250 m 

invänta 

lots 
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10.3  Trafikreglering med tillfällig trafiksignal 

En tillfällig signalanläggning kan användas då trafikanterna inte kan mötas där de passerar 
en vägarbetsplats. Tillfälliga trafiksignaler ska vara trafikstyrda för att ge god 
framkomlighet. 

Används signalanläggning är det viktigt att inte andra anordningar skymmer 
anläggningen. 

Signalen ska monteras så att den gröna lampans underkant är 1,9 m över 
körbanan 

Tidssättningen måste anpassas så att den minst svarar mot den sträcka som 
regleras. Varningsmärket för kö, A34, bör placeras på lämpligt avstånd före 
signalen. 

Gult blinkande ljus är inte en tillåten driftform. 

Lyktor och ljusanordningar på exempelvis vägmärkesvagnar ska vara släckta när vagnen 
står i närheten av en tillfällig eller permanent trafiksignal, om det finns risk att trafikanterna 
missuppfattar signalen. 

10.4  Trafikreglering med vägmärken 

Där sikten är god kan reglering av vem som ska köra först kan göras med vägmärken om 
grundregeln enligt trafikförordningen för vem som kör först inte kan användas. 

Märkena B6, Väjningsplikt mot mötande trafik, och B7, Mötande trafik har väjningsplikt, 
får bara sättas upp på en sträcka som kan överblickas i sin helhet, även under mörker. 
Sträckan bör inte överstiga 100 meter. Märkena får inte sättas upp om trafiken regleras med 
trafiksignal eller om vakt används. 

Vägmärket B6 och B7 kan användas: 

− för att ange vilken körriktning som ska lämna företräde för motriktad trafik, när det 
finns hinder för båda trafikriktningarna 

− när det finns oklarhet om vilken körriktning som har skyldighet at lämna företräde 

− när vägen är så smal att möte är olämpligt, i normalfallet smalare än 6 meter. 

10.5  Tillfälligt stoppande av trafik 

Då trafiken behöver stoppas för sprängning, trädfällning eller liknande arbeten kan detta 
göras med personal utbildad för uppgiften. 

Personal som stoppar trafiken utrustas och agerar som vakter enligt avsnitt om 
trafikreglering. Vid denna typ av stopp på trafikintensiva vägar kan det vara lämpligt att 
anlita polisen. Ett alternativ till att tillfälligt stoppa trafiken är att stänga vägen genom 
föreskrift med stöd av 10 kap. 14§ trafikförordningen.1 
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  Krav på personalens utbildning och kompetens 
Ansvarig arbetsledare ansvarar för att samtlig personal på arbetsplatsen har erforderlig 
kompetens. 

Kompetens ska vid anmodan kunna styrkas på arbetsplatsen med intyg eller motsvarande. 

Respektive utbildning gäller i fem år. Riktad säkerhetsinformation ska förnyas vid nya 
arbetsuppgifter och gäller upp till ett år 

11.1 Grundutbildning (TRV kompetensnivå 2) 

Samtlig personal på en vägarbetsplats ska ha grundläggande kompetens innan arbetet 
påbörjas. Därmed ska man uppnå att vägarbetsplatserna får en säker arbetsmiljö och är 
trafiksäkra. För att få grundläggande kompetens ska personalen genomgå lärarledd 
grundutbildning APV om ~8 tim.  

Utbildning ska innehålla: Ansvar och ansvarsfördelning, grundläggande säkerhetskrav, 
fordonsutmärkning, utmärkning av vägarbetsplats, personligt skydd, kännedom om regler 
och föreskrifter t.ex. VMF, TrF, VVFS/TSFS, AFS, Handbok APV. 

11.2 Påbyggnadsutbildning (TRV kompetensnivå 3A) 

Utmärkningsansvarig och ansvarig arbetsledare ska ha särskild kompetens, lärarledd 
påbyggnadsutbildning ~16 tim.  

Påbyggnadsutbildning ska innehålla: upprättande av TA-plan, utmärkning och kontroll av 
vägarbetsplats och väghållningsfordon, montage och placering av tunga skydd, 
trafikreglering, lagar, föreskrifter, förande av anteckningar om föreskrifter och regler inom 
arbete på väg.  

11.3 Vaktutbildning (TRV kompetensnivå 3B) 

All personal som arbetar med trafikdirigering vid vägarbete ska ha genomgått lärarledd 
vaktutbildning. 
Den som har kompetensnivå 3B får vara vakt eller lots. 

11.4 Riktad säkerhetsinformation (TRV kompetensnivå 1) 

Riktad säkerhetsinformation kan ges av ansvarig arbetsledare som har 
påbyggnadsutbildning. 
Den kan också ske genom interaktiv distansutbildning via Trafikverkets hemsida. 

Tillfällig personal som vistas på en vägarbetsplats ska lägst ha erhållit riktad 
säkerhetsinformation anpassad för arbetsplatsen och det arbete personalen ska utföra. 
Ansvarig arbetsledare kan ge denna information och gör bedömningen om den är tillräcklig 
utifrån den arbetsinsats som ska utföras. 

Med tillfällig personal menas anställningstid upp till 5 månad. 

Personal som utför arbete i eller i anslutning till allmän trafik ska ha riktad 
säkerhetsinformation anpassad till aktuell arbetsplats. Här avses personal som utför 
fastighetsreparation och liknande arbete med hjälp av skylift från vägområdet, montage av 
byggställning och liknande arbeten inom vägområdet. 

Om avstängning medför tillfällig föreskrift krävs annan utbildning 
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  Krav på och användning av vägmärken vid arbete 

på väg 
Vägmärken och trafikanordningar som är i dåligt skick, har låg reflexförmåga eller inte 
godkänd reflexfolie ska bytas ut. Vägmärken och trafikanordningar och dessas bärare ska 
vara fria från klotter, reklam, smuts, skador och snö som försämrar budskapet till 
trafikanterna. Entreprenörer ska ha sådan egenkontroll att vägmärken och 
trafikanordningar har fullgod funktion under hela byggtiden. Upptäckta brister ska 
omgående åtgärdas.  

12.1 Vägmärken 

Varningsmärken 

A5 Varning för avsmalnande väg 

 

A8 Varning för ojämn väg 

 

A 9 Varning för farthinder 

  

A10 Varning för slirig väg 

 

A11 Varning för stenskott 

 

Märket sätts upp när som ersättning för A20 när en 

vägarbetsplats tillfälligt är stängd och det endast är 

avsmalning på vägarbetsplatsen.  

Märket anpassas efter förhållandena på platsen. 

Märket sätts upp när det finns lokala ojämnheter. Om 

vägen är ojämn på en längre sträcka ska sträckans längd 

anges på tilläggstavla. 

 

Märket sätts upp före farthinder. 

Använd den av symbolerna som bäst beskriver formen på 

farthindret. 

 

Märket sätts upp där det är risk för halka. 

 

Märket sätts upp om det finns risk för stenskott. Om risken 

gäller längre sträckor upprepas märket på lämpligt avstånd. 

 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trafikregler-vagmarken/Vagmarken/Varningsmarken/Varning-for-farthinder/Varning-for-farthinder/
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A20 Varning för vägarbete 

 

 

 

 

 

 

 

A21 Slut på sträcka med vägarbete 

 

A22 Varning för flerfärgssignal 

 

A25 Varning för mötande trafik 

 

                                 

 

A27 Varning för svag vägkant eller hög körbanekant 

 

 

 

Vid fasta arbetsplatser: 

Märket sätts upp på båda sidor om vägen när ett vägarbete 

medför att personal, fordon eller material förekommer på sådant 

sätt att övrig trafik behöver varnas. Vid en fast arbetsplats med 

personal i verksamhet måste även någon annan 

hastighetsdämpande anordning användas för att öka säkerheten 

på arbetsplatsen. 

I de fall det finns anledning att varna för enstaka faror som inte 

finns på hela sträckan inom området där A20 finns uppsatt ska 

annat relevant varningsmärke användas. 

Vid intermittent arbete: 

Märket ska vara monterat på ett fordon. Vid arbete utmed en 

vägsträcka med dåliga siktförhållanden ska märket även 

placeras på marken i varje ände av vägsträckan och med 

tilläggstavla som anger sträckans längd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Märket används när stödremsa saknas utanför 

beläggningskanten.  

Märket används med fördel istället för A20 när endast 

arbetet med att lägga stödremsa kvarstår vid ett 

beläggningsarbete. 

 

Sluttavlan ska användas vid långsträckta arbeten där det inte 

är tydligt var arbetet slutar. Märket sätts inte upp om det 

ändå tydligt framgår var sträckan slutar. 

Märket ska användas vid vägarbeten där en tillfällig 

trafiksignal används. 

 

Märket anger att en körbana med enkelriktad trafik övergår 

i en körbana med trafik i båda riktningarna. 

 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trafikregler-vagmarken/Vagmarken/Varningsmarken/Varning-for-flerfargssignal-/
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trafikregler-vagmarken/Vagmarken/Varningsmarken/Varning-for-svag-vagkant-eller-hog-korbanekant-/
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A34 Varning för kö 

 

A40 Varning för annan fara 

 

Väjningspliktsmärken 

B1 Väjningsplikt 

 

B6 Väjningsplikt mot mötande trafik 

 

B7 Mötande trafik har väjningsplikt 

 

 

 

  

Märket anger att det finns risk för köbildning, till exempel 

där det finns en tillfällig trafiksignal eller vakt. 

 

Märket anger att det finns en annan fara än sådan som kan 

anges med något annat varningsmärke. 

Farans art ska anges med en tilläggstavla. 

 

För att märket ska få användas krävs föreskrift  

 

Märket anger att det är förbjudet att passera en sträcka om 

detta inte kan ske utan att mötande fordon hindras. 

 

Märken B6, B7 används bara i undantagsfall, som när det 

är lämpligare att den som har hindret på sin sida lämnar 

företräde  

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trafikregler-vagmarken/Vagmarken/Varningsmarken/Varning-for-ko/
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trafikregler-vagmarken/Vagmarken/Varningsmarken/Varning-for-annan-fara/
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Förbudsmärken 

C2 Förbud mot trafik med fordon 

 

 

C3 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II 

 

C27 Omkörning förbjuden 

 

 

C28 Slut på förbud mot omkörning 

 

 

C31 Hastighetsbegränsning 

 

 

  

För att märket ska få användas krävs föreskrift Märket 

används endast då all fordonstrafik förbjuds, även cykel- 

och mopedtrafik. 

 

För att märket ska få användas krävs föreskrift Märket 

ger möjlighet att utesluta vissa fordon från förbudet. 

Detta ska framgå av föreskriften och ska tillkännages 

med en tilläggstavla  

Märket anger förbud att köra om andra fordon än 

tvåhjuliga motorfordon. För att märket ska få användas 

krävs föreskrift. Märket ska sitta på båda sidor av vägen. 

Slut på sträcka ska anges med märke C28 

 

 

Märket anger förbud mot att föra fordon med högre 

hastighet än den som anges på märket. För att märket ska få 

användas krävs föreskrift  
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Påbudsmärken 

D2 Påbjuden körbana 

  

Anvisningsmärken 

E 11 Rekommenderad lägre hastighet 

 

 

 

 

 

E 12 Rekommenderad lägre hastighet upphör 

 

E13 Rekommenderad högsta hastighet 

 

 

 

 

E14 Rekommenderad högsta hastighet upphör 

 

 

Märket används då det kan uppstå tveksamheter om på 

vilken sida trafikant ska passera framförvarande hinder eller 

väghållningsfordon  

 

Märket anger en vägsträcka eller ett område där särskilda 

åtgärder vidtagits eller där förhållandena är sådana att det är 

lämpligt att färdas med lägre hastighet än den högsta 

tillåtna. Den rekommenderade lägre hastigheten anges på 

märket. 

Märket kan användas till exempel vid vägarbeten, där 

hastighetssäkrande åtgärder med farthinder har vidtagits 

som motsvarar det märket anger.  

Märket E 12 eller C 31 ska sättas upp om det inte 

tydligt framgår arr sträckan upphör 

Märket används endast som omställbart vägmärke. Det anger 

att förhållandena tillfälligt är sådana att det inte är lämpligt att 

köra med högre hastighet än den som anges på märket. Den 

angivna hastigheten är alltid lägre än den högsta tillåtna. 

Den rekommenderade hastigheten ska gälla under kort tid, på 

samma plats. 

Märkena får ha lysande symbol och bård. Om märket är 

monterat på ett fordon ska det vara lysande  

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt 

framgår att de tillfälliga förhållandena upphör. 
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Lokaliseringsmärken 

F 23 Orienteringstavla för omledningsväg 

 

 

F 5-8 Vägvisare 

 

 

F24 Färdriktning vid omledning 

 

 

 

F25 Körfält upphör 

 

 

 

 

 

 

 

  

Märket används som förberedande upplysning då trafiken 

leds om på annat vägnät. I märket får infogas märke F14, 

vägnummer, eller F15, omledning. Utanför tättbebyggt 

område ska märket placeras 300-400 m före 

omledningsvägens början och inom tättbebyggt område 

ska det placeras högst 100 m före omledningsvägens 

början. 

 

Lokaliseringsmärken med orange botten, svart versal 

text och svarta symboler används för vägvisning till mål 

vid tillfällig trafikomläggning. Märket sätts upp i 

omedelbar anslutning till en vägkorsning. 

 

Märket används vid omledning av trafik. Vid upprepning 

eller visning av färdriktning rakt fram monteras märket 

med pilen uppåt. Märket kan med fördel användas som 

upprepningsmärke för att ge trafikanter upplysning om att 

de är på rätt väg. 

 

Märket anger att ett körfält är tillfälligt är avstängt och att ett annat körfält kan 

användas i färdriktningen. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. 

Märket sätts upp på båda sidor om körbanorna i samma riktning. Märket ska 

sättas upp som förberedande upplysning på vägar där den högsta tillåtna 

hastigheten är 70 kilometer i timmen eller högre och vara försett med 

parallellblinkande lyktor på höger sida. Avståndet till det körfält som upphör ska 

anges på tilläggstavla. Textstorlek på tilläggstavla ska följa storleken på märket. 

När vägmärke F25 är markplacerad på vägar där Trafikverket är 

väghållningsmyndighet ska det förses med lyktor. Lyktor kan utelämnas i till 

exempel trånga miljöer, mittskiljeremsa, placering i eller vid wireräcke på en 

mötesseparerad väg. När märket placeras i anslutning till en trafiksignal ska 

märkets lyktor vara släckta om det bedöms att de stör signalen. 

 

Vidstående utformning används när man använder sig av chikan 
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F26 Körfält avstängt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplysningsmärken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Märket anger att ett körfält tillfälligt är avstängt och att inget annat körfält i 

färdriktningen kan användas. Märket är anpassat efter förhållandena på 

platsen. 

Sätts märket upp mer än 50 meter före platsen där körfältet är avstängt ska 

avståndet anges på tilläggstavla. Märket ska sättas upp som förberedande 

upplysning på väg där den högsta tillåtna hastigheten är 70 kilometer i 

timmen eller högre. Avståndet till platsen där körfältet är avstängt ska 

anges på tilläggstavla. Textstorlek på tilläggstavla ska följa storleken på 

märket. 

Som upplysning för trafikanter som inte har hindret på sin sida kan 

motsvarande märke F26-2 användas. 

 

Märket kan också användas för att ge annan viktiginformation till 

trafikanterna. Vidstående utformning är exempel på sådan 

information.  

 

Kyrkvägen  
avstängd 

11 juni - 18 juli 

J 2, Märket ger upplysning av väsentligt intresse för framkomlighet eller 

säkerhet som inte kan ges på annat sätt. Varnings- eller förbudsmärke 

kan vara infogat som förberedande upplysning. 

 

J2 ska bara användas för sådana budskap som inte kan anges med 

vägmärke. Märket ersätter inte på något vis det ordinarie varnings- eller 

förbudsmärket, utan detta ska sättas upp på lämpligt avstånd före eller 

efter J2. Märket ska inte innehålla enbart uppmaningar som stopp, kör 

sakta, visa hänsyn etc. med infogade märken som har den betydelsen i 

VMF eller TrF. Varnings- eller förbudsmärken bör inte infogas för 

upplysning om framtiden (planerad händelse). 

Om 250 m 
invänta 

lots 
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Tilläggstavlor 

T1 Vägsträckas längd 

    

 

 

T2 avstånd 

   

  

  

T12 Riktning  

  

 

 

 

Avstängningslykta 

Rött fast ljus 

 

 

 

Gult blinkande ljus 

 

   

 

 

 

 

 

 

Signalen anger att en väg är helt avstängd. 

En lykta med fast rött sken kan monteras på en avstängningsanordning 

när en väg är avstängd på sådant sätt att trafikanterna måste vända vid 

avstängningen 

 

Lyktor med gult blinkande ljus används för att förstärka en 

avstängningsanordning. 

En blinkande lykta kan också användas för att förstärka en varning som 

anges med varningsmärke. Lyktan monteras då på toppen av 

varningsmärket. Lyktor som används för att förstärka ett 

upplysningsmärke om körfält, ska monteras parvis på märkets övre kant 

respektive ytterkant.  

 

 200 -  

800 m 

  0,2 - 

 8 km 

 400 m 

   

Tavlan anger början och slutet på en vägsträcka.   

Tavlorna monteras under ett vägmärke för att ange längden på den 

sträcka som ett vägarbete eller annat omfattar 

 

Tavlan anger avstånd till det som märket ovan avser 

Tavlan anger riktning till angivelsen på märket. Pilen anpassas efter 

förhållandena på platsen. 

Tavlan används till exempel under varningen för ett vägarbete som finns 

omedelbart in på anslutande väg. Ett varningsmärke med tilläggstavla placeras 

då vid den passerande vägen med tilläggstavlans pil riktad mot den anslutande 

vägen där vägarbetet förekommer. 
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Andra anordningar 

X1 Markeringspil 

 

      

   

  

 

X2 Markeringsskärm för hinder 

 

 

X3 Markeringsskärm för sidohinder, farthinder mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X5 Gul ljuspil eller ljuspilar 

 

 

 

  

Anordningen anger att fordonsförare måste svänga kraftigt i pilarnas riktning 

på grund av till exempel en kurva. 

Markeringspilar finns i enkelt, dubbelt och fyrdubbelt utförande. Enkel 

markeringspil används vid ”mjuka” radier, till exempel sidoförflyttning av 

trafik till annat körfält eller en överledning på motorväg. Vid mindre radier 

används dubbel markeringspil. Fyrdubbel vid skarpa avvikelser, såsom 

gatukorsningar. 

 

Markeringsskärmar används då framkomligheten på vägen är 

inskränkt på grund av ett hinder. De används även när en väg är helt 

eller delvis avstängd för trafik. 

 

Markeringsskärmar för sidohinder, farthinder med mera används då förhållandena ändras så 

att hastigheten behöver anpassas. 

Markeringsskärmarna anger vägens eller körbanans kant eller skiljer trafikriktningarna åt vid 

komplicerade passager. 

Anordningen är placerad så att fälten lutar nedåt på den sida där trafiken ska färdas. 

Fälten kan även vara vågräta Markeringsskärmar med vågräta fält används då två körfält i 

samma riktning delas upp. 

Markeringsskärm X3 är även avsedd för att användas vid farthinder.  

Den är inte användbart som avstängningsanordning tvärs vägen annat än som längsgående 

markering vid breddbegränsning eller för att styra trafik vid en avsmalning, chikan eller 

liknande. Avståndet mellan två markeringsskärmar får som längst vara 36 meter (anpassat för 

110 km/h, vid lägre hastigheter ska avståndet vara kortare). 

Vid chikaner ska markeringsskärmarna placeras markant tätare än det maximala avståndet. 

Detsamma gäller vid markering av andra liknande sidoförflyttningar av trafiken. I tätortsmiljö 

ska avståndet mellan markeringsskärmarna vara högst 15 m på raksträcka och högst 5 m vid 

chikaner och annan sidoförflyttning av trafiken. 

Anordningen anger att trafikanterna ska passera på den sida som pilen eller 

pilarna visar. Pilen eller pilarna kan vara blinkande. 

Anordningen har samma juridiska innebörd som D2 för trafikanterna. 
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12.2  Vägmärkens storlek 

Vägmärken som används vid arbete på väg ska minst vara normalstorlek. På vägar med 2 
eller fler körfält i samma riktning och vägar som är 11 meter eller bredare ska märkena vara 
i storleken stor eller mycket stor. Upprepningsmärken och markeringspil får vara i 
normalstorlek. 

På mötesseparerade vägar utan körbar vägren får markplacerade varnings-, förbuds- och 
påbudsmärken vara i normalstorlek. 

Märken som placeras i en smal mittremsa där utrymmet är begränsat får vara i 
normalstorlek. 

Märket körfält upphör, ska vara i storleken mycket stor när det placeras vid sidan om 
vägbanan. 

När det gäller vägmärken monterade på fordon se kapitlet om krav på fordon. 

Storlek på varningsmärken 

Vägmärken som används ska minst vara av normalstorlek. På vägar som har bredden 11 
meter och mer ska märken vara i minst storlek stor, med undantag för följande:  

− Upprepningsmärken  

− På mötesseparerade vägar utan körbar vägren  

− Märken som placeras i en smal mittremsa där utrymmet är begränsat.  

Om märket F25 Körfält upphör placeras vid sidan om vägen och om D2 Påbjuden 
körbana används i vägmärkesvagn vid chikan ska de vara i storleken mycket stor.  

På gång- och cykelbanor ska vägmärken vid väg- och ledningsarbeten vara minst i storlek 
liten. 

Textstorlek på tilläggstavla 

Text på tilläggstavlor ska ha följande storlekar. Textstorlek i mm för respektive tavelstorlek. 

 

 Liten Normal Stor Mkt Stor 

Versaler 80 100 150 200 

Gemener 58 73 109 145 

 

Storlek på markeringsskärm 

Storleken på markeringsskärmar ska anpassas efter förhållandena. Skärmen ska täcka hela 
hindrets bredd. 
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12.3  Materialkrav på vägmärken 

Märkning på vägmärken 

Trafikanordningens ägare eller produktens namn får finnas på en icke reflekterande yta om 
märkningen har en diskret placering. Märkningens får maximalt vara 55x85 mm. 

Reflexmaterial på vägmärken 

Reflexmaterial på vägmärken och anordningar som används vid arbeten på väg ska vara 
typgodkänt eller uppfylla kraven enligt VVFS 1994:95  

Reflexkraven gäller inte när VMS-skyltar, (någon form av lysande skyltar) eller innerbelysta 
märken används. 

Fluorescerande reflexmaterial 

De gula alt. orange fälten på följande vägmärken och trafikanordningar ska vara 
fluorescerande vid arbeten på alla typer av vägar: 

− A 20 Vägarbete 
 

− A 40 Annan fara, vakt 
 

− X 1 Markeringspil 
 

− X 2 Markeringsskärm för hinder 
 

− X 3 Markeringsskärm för sidohinder, 
farthinder m.m. 
 

− Orange lokaliseringsmärken och  
anvisningsmärken för tillfällig omläggning av trafik 
 

− Orange upplysningsmärken 

Baksidesreflex 

Ett vägmärke som är placerat på vägbanan syns dåligt, speciellt under 
mörker. Därför ska det på baksidan finnas en 10x15 cm stor gul reflex på 
den sida av vägmärket som är närmast trafiken eller på båda sidorna.  

12.4  Placering och montage av vägmärken 

Vägmärken och andra anordningar ska tillsammans med väg- och gatuutformningen ge 
trafikanten vägledning, styrning och information så att framkomligheten för trafiken blir 
bra och säker. De ska vara utformade och placerade på sådant sätt samt vara i sådant skick 
att trafikanterna kan upptäcka dem i tid och förstå dem. De får inte sättas upp så att de 
innebär fara för trafikanterna eller onödigtvis hindrar dem. Särskild hänsyn ska tas till barn, 
äldre och funktionshindrade. 

Vägmärken och andra anordningar för anvisningar av trafik får placeras på vägbanan i 
samband med arbete på väg eller andra förhållanden av tillfällig natur om detta kan ske 
utan fara för trafiksäkerheten. 
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Anordningarna ska monteras och belastas så att de inte faller eller kan kastas in på 
arbetsplatsen av passerande fordon eller av vinden vid normala vindförhållanden. 

Vägmärken och trafikanordningar ska monteras rakt och med räta vinklar i förhållandet till 
vägen. Vägmärken ska upprepas efter korsning. 

Dubbelsidigt montage av vägmärken 

Följande märken ska sättas upp på båda sidor om vägen:  

− A20 varning för vägarbete,  

− C 31 begränsad hastighet  

− C27 omkörningsförbud 

− F25 körfält upphör  

Anm. Om det finns särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten och 
vägarbetsplatsens säkerhet behöver märke A20 varning för vägarbete dock inte sättas upp 
på vänster sida. 

 

Följande märken bör sättas upp på båda sidor om vägen:  

− A40 Annan fara med tilläggstavla ”Vakt”  

− E11 rekommenderad lägre hastighet 

Avstånd för varningsmärken 

Varningsmärken ska om inte annat anges i vägmärkesförordningen (2007:90) eller i dessa 
föreskrifter vara uppsatta på följande avstånd före faran. 

Högsta tillåtna 
hastighet 

50 km/h eller 
lägre 

60 eller 70 
km/h 

80 eller 90 
km/h 

90 km/h eller 
högre 

Avstånd till 
faran 
 

5-75 meter 50-200 meter 150-250 meter 200-400 meter 

Om det finns särskilda skäl att avvika från ska ett varningsmärke sättas upp på annat 
avstånd före faran. I sådana fall skall avståndet anges på en tilläggstavla T2, avstånd. 

Upprepning av vägmärken 

I de fall ett varnings- eller förbudsmärke gäller en längre sträcka ska märket upprepas var 
500 m. På motorvägar och motortrafikleder upprepas märket var 1000 m.  

Efter en korsning med en väg ska varnings- och förbudsmärken samt E11 och E13 
upprepas. 

Upprepningsmärken sätts upp på en sida av vägen och får vara i normalstorlek även på 
vägar som är bredare än 11 m. 

Varningsmärken som monterats som förvarning ska upprepas efter varje väganslutning. 
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Ej gällande vägmärken 

Vägmärken och anordningar som inte gäller ska täckas eller tas bort i sin helhet. 
Täckningen utförs med material avsett för ändamålet. 

Permanent vägvisning som inte gäller ska kryssas med röd eller orange/svart reflekterande 
tape, godkänd av vägmärkesleverantören. Krysset utförs med 50 mm bred tejp. Vid större 
textstorlekar än 200 mm används100 mm bred tejp. Krysset sätts över hela 
vägvisningsmålet i dess diagonaler. 

Om det är en mycket kort tid som ett vägmärke inte ska gälla, till exempel en natt eller helg, 
får märket läggas i vägslänten på ett sätt så att det tydligt framgår att det har lagts åt sidan 
med avsikt för att inte gälla. Märkets reflekterande yta ska vara dold för trafikanten. 

Material för bärare av vägmärken 

Bärare av vägmärken och andra trafikanordningar ska i sin helhet vara tillverkade av mjuka 
material då de placeras på vägbanan eller inom säkerhetszon. Detta gäller inte om 
vägmärket är monterat på ett fordon. När vägmärkesbärare och trafikanordningar av 
permanent typ tillfälligt monteras utanför vägbanan får sedvanligt material användas. 
Aluminium, plast och gummi räknas som mjuka material. 

En vägmärkesvagn är ett efterfordon som liksom övriga fordon får användas till att bära 
vissa vägmärken.  
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  Krav på vägmarkering 
Vägmarkering kan vara permanent, tillfällig eller provisorisk.  

13.1 Tillfällig vägmarkering, eller vilseledande markering 

I samband med arbete på väg kan vita markeringar tillfälligt ersättas av gul vägmarkering 
eller annan tydlig körledning. 

Vita markeringar ska då tas bort om de kan utgöra fara eller föranleda tveksamheter för 
trafikanterna. 

Tillfälliga markeringar i gul färg som inte längre gäller ska tas bort. Desamma gäller 
tillfälliga markeringar i vit färg. 

Permanent vägmarkering som inte gäller och har styrande effekt ska täckas eller tas bort 
om den kan vara vilseledande. Observera att detta gäller all vägmarkering, spärrområden, 
mittmarkeringar, kantlinjer, körfältsmarkeringar (pilar), övergångsställen med flera. 

Som ett komplement till tillfällig vägmarkering kan gula vägbanereflektorer användas. 

Användningen av vägbanereflektorer beskrivs närmare i VGU. Tillfälliga vägmarkeringar 
ska liksom permanenta uppfylla Trafikverkets krav enligt TBT Vägmarkering rev 1, TRV 
Publ 2010:109 

Vid beläggningsarbete, exklusive tankbeläggningsarbete, på vägar med passerande trafik ska 
vägmitt och körfältslinje markeras efter varje dagsetapp. Utmärkningen ska göras som 
provisorisk markering med vit reflekterande tape 50 x 250 millimeter på var tolfte meter. 
Vid justeringsarbeten ska provisorisk markering utföras då en sammanhängande justerad 
sträcka överstiger 100 m.  

Kommunen kan ange kortare tider för utmärkning med provisorisk markering efter 
beläggningsarbeten. 
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  Bestämmelser för lyktor vid arbete på väg 

14.1 Avstängningslyktor 

Bestämmelser om lyktor finns i vägmärkesförordningen i kapitlet Signaler för påkallande av 
särskild försiktighet. 
Färgen på lyktorna ska vara C gul 1, Amber (orangegul). 
 
Lyktor med riktat ljus kan användas som 
avstängningslyktor för avstängning av en väg, helt 
eller delvis.  
 
Varningslyktor på fordon ska vara av en typ som godkänts enligt ECE-reglemente 65 
kategori T eller X eller vara av en typ som tillåtits av Trafikverket.  
 
Lyktor med riktat ljus ska uppfylla kraven i EN 12 352  
 
En lykta ska ha tydlig typgodkännandebeteckning samt en etikett med lyktans klass-, 
tillverkare Den ska dessutom vara CE-märkt. 
 
Lyktorna ska placeras vinkelrätt mot markplanet för att ljusriktningen ska bli rätt. 

Avstängningslykta 

Avstängningslyktor monteras på väghållningsfordon som har 
avstängningsanordning. 

Avstängningslyktor används parvis och ska avge samtidigt blinkande ljus.  

Avstängningslykta som rinnande ljus 

Flera lyktor med blinkande ljus kan anordnas så att de 
tänds upp i löpande följd, ”rinnande ljus”. 

 Sådana lyktor får användas som komplement vid en 
avstängning för att ge en bättre visuell ledning. 

Avstängningslykta med rött fast sken 

Lyktor med fast rött sken kan användas under mörker när vägen är helt avstängd på 
en sådan plats att fordon måste vända. Normalt ska trafikanterna informeras om att 
omledningsväg finns.  

Signalen anger att en väg är helt avstängd. 

Avstängningslykta med gult blinkande sken 

Lyktor med gult blinkande sken används för att förstärka en avstängning eller för att 
öka upptäckbarheten av ett vägmärke. 

  

Märkning enligt 

ECE-reglemente. 

Siffran anger viket  

E2 
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Tillfällig trafiksignal 

Signalanläggningar för tillfällig trafiksignal ska vara försedda med så kallad 
rödlampskontroll. Rödlampskontrollen bevakar att alla röda lampor fungerar så att 
ingen trafikant kan åka mot trafikriktningen på grund av att en lampa är trasig. 
Anläggningen ska automatiskt övergå till att visa gult blinkande sken vid samtliga 
tillfarter när en signalsäkring löser ut eller något annat fel uppstår som kan registreras 
eller indikeras genom rödlampskontrollen.  
 

14.2 Lyktor placerade på fordon 

Allmänt 

Fordon i väghållningsarbete får ha varningslykta och avstängningslyktor. 
Varningslyktan på väghållningsfordon ska ha roterande eller blinkande gult ljus vid 
vägarbete eller liknande arbete när fordonet utgör hinder eller fara för övrig trafik genom 
sin plats på vägen eller genom framförandet.  
Avstängningslyktor ska monteras på väghållningsfordon med avstängningsanordning. 
Lyktorna utgörs av två parallellt blinkande gula lyktor. 
Lyktor får inte monteras så att de kan förväxlas med fordonets ordinarie körriktningsvisare 
eller fordons backningsvarningslyktor. 

Varningslykta 

Varningslyktor får användas endast om det behövs för att varna för att 
fordonet måste ställas upp eller köras så att det kan utgöra hinder eller fara för 
övrig trafik på grund av verksamheten eller förhållandena. Detta innebär att 
varningslyktor inte får användas vid normala transporter och normalt inte 
heller inom en avstängd arbetsplats. 
Varningslyktor ska placeras på fordonet så att de står i det närmaste vågrätt 
mot markplanet. 
Om en varningslykta kompletteras med en annan blinkande lykta ska denna vara ansluten 
på ett sådant sätt att den endast kan vara tillkopplad då varningslykta är tänd. 
Ljuskällans centrum på minst en varningslykta ska kunna ses runt om fordonet från en höjd 
av 1,2 meter över markplanet och på ett avstånd av 20 meter och längre från fordonet.  
Riktade varningslyktor som är godkända enligt ECE R65 kategori X kan användas om 
deras antal och placering på fordonet ger synbarhet runtom.  
Då avstängningslyktor är monterade på ett fordon behöver varningslyktan inte synas åt det 
håll avstängningslyktorna är riktade. 
Lyktor får inte monteras så att de kan förväxlas med fordonets ordinarie körriktningsvisare 
eller fordons backningsvarningslyktor. 
Tänk på att lyktorna kan komma att motverka varandra om man använder fler lyktor än 
vad som krävs för att uppfylla grundkraven för varningslykta. 

Funktionskontroll 

Fordon med varningslykta eller annan ljusanordning ska ha en kontrollampa som visar fast 
orangegult ljus när lyktan eller anordningen är tillkopplad. Lampan ska vara väl synlig från 
förarplatsen. 
Kontrollampan ska vara så kopplad att den släcks om varningslyktan inte är i funktion. 
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Varningsblinkers 

Fordonets ordinarie varningsblinker får inte användas vid vägarbeten annat än i akuta lägen 
när varningslyktor saknas eller tillfälligt är ur funktion. 

Avstängningslyktor 

Avstängningslyktor monteras på väghållningsfordon som har avstängningsanordning. 
Avstängningslyktor används parvis och ska avge samtidigt blinkande ljus.  
När avstängningslyktor är kombinerade med en varningslykta ska avstängningslyktorna 
vara anslutna på ett sådant sätt att de endast kan vara tillkopplade då varningslyktan är 
tillkopplad.   
 

Ljusanordning på fordon 

Väghållningsfordon och tillfälliga väghållningsfordon får ha 
en kompletterande bakgrundskärm med en ljusanordning 
som visar en pil, ett blinkande kryss, ett vägmärke eller annan 
symbol. Syftet är att öka upptäckbarheten.  
Anordningen kan formas antingen av separata lyktor eller av 
sammansatta diodmatriser. 
 

Lyktor för varning vid backning 

Lastbilar och dumprar samt övriga fordon med begränsad runtomsikt ska vara utrustade 
med backningsvarning i form av två lyktor med orangegult ljus för att minska risken att 
människor blir påkörda vid backning. Detta gäller framför allt på arbetsplatser där personal 
uppehåller sig i närheten av fordonet och vid arbete på platser där andra trafikanter kan 
uppehålla sig och där det inte går att få god sikt på alla sidor av fordonet. Som ytterligare 
hjälp åt föraren ska det dessutom finnas teknisk utrustning eller en backningsvakt som gör 
föraren uppmärksam på hinder vid backningen. 

Lyktorna ska vara lågt placerade baktill på fordonet, ca 0,75 m 
från fordonets ytterkant respektive över körbanan. Annan 
utformning än enligt figuren accepteras.    
Lyktorna ska kopplas så att de tänds automatiskt när backväxeln läggs i och varningslyktan 
samtidigt är tänd. 
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  Definitioner av utrustning vid arbete på väg 

15.1  Fordonstyper 

Arbetsfordon 

Arbetsfordon är ett fordon som utför någon form av väghållningsarbete och liknande 
arbete. 

Då avstängningslyktor är monterade behöver ingen varningslykta synas åt det håll som 
avstängningslyktorna är riktade. Fordonet kan vara sitt eget skyddsfordon och ska då även 
vara utrustat med energiupptagande skydd vid arbete på väg där krav om sådant finns. 

Förarhytten ska ha sådan hållfasthet och vara så fastsatt att förare och passagerare får 
tillfredsställande skydd mot skada (1§ 16 kap. VVFS 2003:22). När arbete utförs inom 
avstängt område krävs ingen fordonsburen avstängning. 

Skyddsfordon 

Ett skyddsfordon är ett fordon som har till uppgift att skydda vägarbetare vid ett vägarbete 
och kan förses med energiupptagande påkörningsskydd. Arbetsfordon som fraktar material 
som riskerar att antändas eller explodera vid en påkörning får inte användas som 
skyddsfordon. 

Skyddsfordon ska vara utrustade med varningslykta och markeringsskärm X2 samt 
nödvändiga vägmärken. 

Fordonen ska ha en säker förarmiljö. Säkerhetsbälte och nackskydd ska finnas och 
användas. 

Bruttovikten på ett skyddsfordon utan TMA-skydd kan variera beroende på vägklass och 
entreprenörens riskanalys.  

Varningsfordon 

Varningsfordon är fordon som har till uppgift att varna för en framförliggande arbetsplats. 

Minsta vikt på ett varningsfordon på vägar med hastighetsgräns över 60km/h är 3,5 ton 
bruttovikt. 

Varningsfordon ska vara utrustade med varningslykta och markeringsskärm X2 tillsammans 
med två avstängningslyktor samt nödvändiga vägmärken som får användas på fordon. 

Om så krävs ska fordonet vara utrustat med energiupptagande påkörningsskydd (TMA). 

Fordon som är lastade med farligt gods får inte vara varningsfordon. 
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Mobil arbetsplattform 

Med mobila arbetsplattformar avses fordon med en hisskorg 
som arbeten kan utföras från. Personal i korg räknas som 
oskyddad personal på vägen vilket begränsar hastigheten för 
passerande trafik till högst 30km/h, åtgärder måste göras så 
att rätt hastighet uppnås. 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter Användning av 
arbetsutrustning (AFS 2006:4) samt Användning av 
lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6) anger 
förutsättningar för användningen vid arbete på väg. 

Skyddsfordon eller tungt skydd ska användas när arbete 
utförs från mobila arbetsplattformar på gator.  

Efter riskbedömning kan arbete från skylift ske utan 
skyddsfordon där den verkliga hastigheten är mycket låg och 

att ingen risk för påkörning kan uppkomma enl. riskbedömning. Åtgärder ska vidtas för att 
hindra anordningen från att välta, glida eller förflyttas oavsiktligt. 

Fallskyddsutrustning ska användas. 

 

Tillfälligt väghållningsfordon 

Ett tillfälligt väghållningsfordon kan vara till exempel en 
personbil, van eller minibuss som används för att utföra ett 
arbete på väg. Fordonet ska vara utrustat med varningslykta och 
logotyp. Varningsmärke för vägarbete A 20 i normalstorlek får 
användas på tillfälliga väghållningsfordon på alla vägtyper.   

 

Lots 

Väghållningsfordonet ska vara utrustat med varningslykta samt 
med en informationstavla som är högt placerad på fordonet– 
minst 1,6 m över vägbanan. Informationstavlan ska vara 
utformad som tillfällig tilläggstavla, med texten ”Lots följ mig”. 
Textstorleken ska vara 150 mm för versal text och 110 mm för 
gemen text.  

 

Vägmärkesvagn 

Vägmärkesvagnen är funktionellt sett ett fordon avsett för att bära 
vägmärken, markeringsskärmar och avstängningslyktor. Vagnen är 
ett efterfordon vid transport till och från en vägarbetsplats. 
Fordonet får köras i 70 kilometer i timmen om vagnen uppfyller de 
krav som framgår av TSVFS 1987:15.  

Om två vagnar kopplas samman är den högsta tillåtna hastigheten 
30 kilometer i timmen. LGF skylt ska finnas monterad på den bakersta vagnen. 
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Bredden på vagnens markeringsskärmar kan variera mellan ca 1 600 mm och 2 200 mm. 

Vagnen får endast bära utpekade vägmärken, se avsnitt om vägmärken på fordon nedan. 

Baksidan av vagnen ska vara försedd med gula reflexer (10x15 cm) för att den ska vara lätt 
att upptäcka i mörker. 

Två parallellblinkande avstängningslyktor med riktat gult ljus ska placeras ovanför den 
översta markeringsskärmen. Lyktorna ska placeras 100–300 mm från markeringsskärmens 
ytterkant. 

Då en vägmärkesvagn är placerad bakom trafikanordningar, till exempel en markeringspil 
eller markeringsskärm för sidohinder ska nedre skärmen täckas. Detta för att ge en tydligare 
körledning till trafikanterna som ska passera hindret. 

15.2  Övrig utrustning 

Vid arbeten på väg förekommer även fordon som klassas som motorredskap, till exempel 
vägvältar, fräsar, klistermopeder och läggare. Dessa fordon ska vara utrustade med 
varningslyktor. 

Då motorredskap utför arbete utanför vägarbetsområdet ska man montera 
markeringsskärmar på redskapet.  

 Fordonsutrustning 

Som fordonsutrustning räknas lyktor, ljusanordningar, vägmärken och trafikanordningar, 
som är monterade på fordon. Fordonsmarkeringar för tungt fordon. Registreringsskyltarna 
ska vara väl synliga och hållas i sådant skick att de lätt kan avläsas. Under färd får last eller 
annat inte placeras så att skyltarna inte går att avläsa. 

Detta gäller dock inte när en bil används i väghållningsarbete eller liknande arbete och den 
ena skylten skyms av redskap som används i arbetet. 

Säker hytt 

Fordon ska uppfylla de krav som gäller för förarhytt enligt föreskrifter (TSFS; VFS) och 
EEG-direktiv för den aktuella fordonskategorin. 

För motorredskap gäller att: 

Förarhytt ska ha sådan hållfasthet och vara så fastsatt att förare och passagerare får 
tillfredställande skydd mot skada. Förare i arbetsredskap eller fordon som inte uppfyller 
dessa förutsättningar räknas som personal på vägen. 

Vägmärken på fordon 

Inga andra än nedan avbildade vägmärken får monteras på fordon. Vägmärkena får ha 
Tilläggstavla. Förutsättningarna är att fordonet har två markeringsskärmar monterade som 
Kraven för vägmärkesvagn. Alla fordonsmonterade vägmärken ska vara minst storleken 
Normal, markeringsskärm får dock vara i storleken liten. 
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Observera att all utmärkning ska vara täkt vid transport till och från arbetsplatsen. 

Varningsmärken monterade på fordon får vara i normalstorlek, även på vägar som är 11m 
eller bredare. 

På fordon med normal fordonsutmärkning ska påbudsmärket vara i storleken stor. 
Normalt ska påbudsmärken inte finnas på fordon som är placerade till höger på körbanan. 

   

När en vägmärkesvagn placeras som chikan ska påbudsmärket vara av storleken mycket 
stor 1,2m. 

Ett fordon som har ett vägmärke monterat ska även vara försett med markeringsskärmar 
om fordonet utgör fara för trafiken på grund av sin storlek eller placering. Skärmarna får 
visas både bakåt och framåt. Vid förstärkt fordonsutmärkning kan den övre skärmen 
utelämnas. 

Avstängningslyktor monteras max 100 mm ovanför markeringsskärmen och max 100 mm 
från dess ytterkant. Markeringsskärm ska täcka den fordonsdel den är monterad på.  

Indrag om 100 mm får göras på resp. sida. Markeringsskärm ska täcka hela hindrets 
(fordonets) bredd. 

Märke F25, Upplysning om körfält, ska dock vara i minst normalstorlek när det placeras på 
ett fordon. När märket är utfört i storleken mycket stor och fordonet är placerat på 
vägrenen får markeringsskärmar utelämnas. 

Markeringsskärmar på fordon 

Skärmarna ska vara placerade över varandra. Avståndet mellan skärmarna ska vara minst 1 
meter. Den nedre markeringsskärmen får vara placerad med underkanten högst 1 200 mm 
från vägbanan och längst bak på fordonet eller det redskap fordonet bär. 

Skärmen ska täcka hela fordonets eller redskapets (hindrets) bredd. Skärmen får dock sluta 
100 mm från hindrets ytterkanter och får ha ett mellanrum med plats för ett släpvagnsdrag 
eller fotsteg. Mellanrummet får dock inte vara större än 500 mm.  

Den övre markeringsskärmen får förskjutas i längdled. Den ska täcka den fordonsdel som 
den är monterad på men får sluta 100 mm från fordonsdelens ytterkanter.  
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En markeringsskärm som monteras på fordonets front får anpassas efter fordonets 
utrustning om den av tekniska skäl inte kan täcka hela fordonets bredd. Skärmen ska då 
kompletteras med vertikalt placerade markeringsskärmar, 800 x 200 mm, på fordonets båda 
sidor. Dessa skärmar ska ha reflex på båda sidor. 

Inom tättbebyggt område där verklig hastighet inte överskrider 50 kilometer i timmen får 
båda markeringsskärmarna placeras på fordonets tak eller hytt som rullgardinsmontage eller 
fällbart montage. 

Vägmärken och avstängningsanordningar som är monterade på fordon ska vara täckta eller 
demonterade vid transporter till och från arbetsplatsen. Vid kortare förflyttning under 
intermittent arbete krävs dock ingen täckning eller demontering. 

Fordonsmarkering 

Battenburgmönster får användas som förstärkt fordonsmarkering på väghållningsfordon. 
Markeringen ska utföras i ett sammanhängande mönster och även fordonets konturer ska 
vara utmärkta. Mönstret ska bestå av rektangulära rutor i förhållandet ca 1:3 som anpassas 
efter fordonets storlek Markeringen ska vara utförd i prismatiskt reflekterande 
fluorescerande orange folie och i prismatiskt reflekterande blått. Bilens färg bör vara ljus 
för att kontrasteffekten ska bli bra.  

 

Logotyper 

Skyltar med företagets namn eller logotyp ska finnas anbringade på sådant sätt att de kan 
läsas från sidorna.  

Skyltens ska vara minst 400x110 mm och textens eller logotypens höjd minst 40 mm. 

  



Handbok Arbete på väg 

59 

 

Förstärkt fordonsutmärkning 

Förstärkt fordonsutmärkning ska användas på vägar när upptäckbarheten måste vara hög i 
samband med arbete på väg. 

 

Förstärkt fordonsutmärkning utformas enligt figuren. 
Anordningen kan bestå av lyktor eller annan 
motsvarande teknik. Ljusanordningen ska kunna 
manövreras från förarplatsen med fjärrstyrning eller 
kabelförsedd manövrering. Nödmanövrering ska finnas. 
Systemet ska kunna övervakas från förarplats i realtid, 
det vill säga det budskap som visas måste bekräftas och 
övrig relevant säkerhetsinformation som fungerande 
lampor och batteristatus, ska kunna avläsas. Blinkande 
kryss kan användas då ett körfält är stängt och det inte 
finns annat körfält att hänvisa trafiken till, till exempel 
enfältsdelen på en mötesseparerad landsväg. Krysset 
består av 9 lyktor eller motsvarande sammansatta 
diodmatriser. 

Information 

Informationstavlor kan sättas upp som upplysning till 
trafikanterna vid långvariga fasta arbetsplatser.  

Beställaren av informationstavlorna avgör vid vilken 
tidpunkt som är lämplig att sätta upp tavlorna beroende 
på arbetets påverkan på trafiken och begränsningar i 
framkomligheten för boende efter vägen. 
Informationstavlorna bör dock vara uppsatta senast 2-3 
veckor innan arbetet påbörjas.  

För att få sätta upp informationstavla erfordras tillstånd från kommunen 

  

Klostervägen

avstängd

11 juni - 18 juli

Följ orange vägvisning
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  Gällande lagar och förordningar 
Det är alltid den myndighet som har hand om väghållningen i området som har ansvaret 
för trafikanternas säkerhet vid ett gatu- eller vägarbete. Arbetsledningen eller utförarens 
representant ansvarar för trafikanternas säkerhet direkt på arbetsplatsen och byggherren 
eller väghållaren och projektörerna ansvarar för deras säkerhet innan arbetet startar. 
Kommunen som är väghållningsmyndighet har ansvaret för trafiksäkerheten och för att 
tillämpliga lagar, regler, förordningar och föreskrifter följs. De är ansvariga även om en 
entreprenör utför arbetet. Det är viktigt att det finns tydliga överenskommelser om hur 
arbete ska märkas ut, när det ska göras, vem som skall göra det och vem som ska ha 
ansvaret för att utmärkningen kontrolleras och hålls i ett godtagbart skick. 

Arbete på gator och vägar innebär att trafik och arbete blandas, vilket betyder att det berörs 
av många lagar och förordningar. Här beskrivs kortfattat några som berör arbete på väg. 

16.1  Trafikförordningen (TrF) 

Trafikförordningen innehåller grundläggande bestämmelser för trafik på väg. 

Många av dessa bestämmelser är sådana att det skulle vara omöjligt att genomföra ett 
arbete på väg om det inte fanns undantag från grundbestämmelserna. I TrF finns därför 
angivet i vilka sammanhang som väghållningsarbete får utföras i strid mot de generella 
bestämmelserna. 

Undantag från TrF finns i 12 kapitlet, Bestämmelser för väghållningsarbete. 

Inga undantag medges från bestämmelser av renodlad säkerhetskaraktär.  

Förare av fordon i väghållningsarbete är till exempel skyldiga att följa trafiksignaler och 
iaktta väjningsplikt. Det är heller inte tillåtet att köra traktor eller motorredskap på en 
motorväg eller motortrafikled längre sträcka än vad som behövs för att utföra ett arbete på 
väg. Man måste alltid uppträda så att människor på och invid vägen inte utsätts för risker 
eller blir hindrade eller störda i onödan. 

Slutligen finns det i TrF bestämmelser som gör det möjligt för väghållare att utfärda 
föreskrifter vid arbeten på väg. 

Föreskrifterna kan gälla förbud mot trafik med visst slag eller mot omkörning, påbjuden 
och förbjuden körriktning, högsta tillåten hastighet eller stannande och parkering.  

16.2 Vägmärkesförordningen (VMF) 

Vägmärkesförordningen innehåller bestämmelser om vägmärken och andra anordningar. 

Där finns de allmänna bestämmelserna om hur vägmärken ska sättas upp och hur de ska 
vara utförda. VMF ställer krav på att arbete på väg ska utmärkas och anger grundläggande 
krav för hur det ska ske. Vidare finns bestämmelser som reglerar uppsättningen och 
underhåll av vägmärken och anordningar samt bestämmelser om kostnadsansvaret.     

 

16.3  Arbetsmiljölagen (AML) och Arbetsmiljöförordningen (AMF) 

Arbetsmiljölagen tillämpas i varje verksamhet där arbetstagare utför arbete för en 
arbetsgivares räkning. Observera att lagen gäller även för ensamföretagare. 
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Lagen anger minikraven för arbetsmiljöns standard. Den säger också att arbete ska 
planläggas och bedrivas så att det kan utföras i en säker och betryggande miljö. 
Skyddsåtgärder ska vidtas när det finns risk för skada. 

Det finns ytterligare krav i AML och dess förordningar och föreskrifter, som bl.a. gäller:  

 planering och projektering 

 riskbedömning innan arbetet börjar 

 kompetenskrav 

 personlig skyddsutrustning 
 
AML och arbetsmiljöförordningen AMF anger också de olika aktörernas skyldigheter och 
rättigheter i hela byggprocessen t.ex. för: 

 byggherren eller väghållaren 

 projektören 

 byggarbetsmiljösamordnaren 

 arbetsgivaren 

 ensamföretagaren 

 skyddsombud 

 arbetstagaren 
 

Det är Arbetsmiljöverket som har tillsynen över tillämpningen av AML.  

Arbetsmiljöverket har gett ut föreskrifter om arbete på vägar och gator, Byggnads och 
anläggningsarbete (AFS 1999:3). I föreskrifterna finns bland annat krav på att det ska finnas 
en arbetsmiljöplan och att arbetet ska förhandsanmälas i vissa fall. 

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns exempel på utformningen av arbetsmiljöplanen 
www.av.se. Arbetsmiljöverkets bestämmelser om passerande fordonstrafik finns i 
föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) och i Väglednings-PM 
CTB 2004/21068 

16.4  Byggnads- och anläggningsarbeten, AFS 1999:3 

Arbetsmiljöverkets bestämmelser om passerande fordonstrafik finns i föreskrifterna om 
byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3 81§). 

16.5  Väglagen, (Väg L) 

Väglagen innehåller bestämmelser om allmänna vägar, byggande och drift med mera. 

Väglagen anger också att det inom vägområdet inte utan väghållningsmyndigheten eller 
väghållarens tillstånd får vidtas åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten eller 
förekomma anordningar som kan vara till olägenhet för vägens bestånd, drift eller 
brukande. 

16.6  Ordningslagen (OL) 

Enligt ordningslagen ska man ha tillstånd från polismyndigheten för upplag, avlägg, 
försäljning, ställningar och liknande på allmänna platser inom detaljplanelagt område. 

  

http://www.av.se/
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16.7  Plan och bygglagen (PBL)  

Enligt plan- och bygglagen har kommunen, där denna är huvudman, ansvar för allmän 
plats och ska därmed anlägga och underhålla gator och andra allmänna platser. Det är en 
kommunal angelägenhet att planlägga användning av mark enligt denna lag avseende bl.a. 
trafik, hälsa och miljö. Speciell hänsyn ska tas till personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga.   

16.8  Lag om gaturenhållning och skyltning (1998:814)  

På gator, torg, parker och andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan och för 
vilka kommunen är huvudman, får inte tavlor eller skyltar sättas upp utan tillstånd.    

16.9  Lokala ordningsföreskrifter 

Vilka lokala ordningsföreskrifter som gäller inom en kommun framgår av kommunens 
författningssamling. 

16.10 Lokala trafikföreskrifter (LTF) 

På Transportstyrelsens webbplats finns samtliga trafikföreskrifter tillgängliga i en 
rikstäckande databas. Dessa uppgifter finns även att hämta på respektive kommun. 

16.11 Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) och 

Vägverkets författningssamling (VVFS) 

Transportstyrelsens författningssamling innehåller myndighetsföreskrifter som gäller alla 
väghållare. En föreskrift kan även innehålla allmänna råd. Vägverkets författningssamling 
har övertagits av Transportstyrelsen och gäller som deras författningssamling 

Här finns bland annat bestämmelser om storlekar och placering av vägmärken och andra 
trafikanordningar samt bestämmelser om hur och när de får användas.  

16.12 Trafikverkets interna föreskrift (IFS 2009:4) 

Föreskrift som enbart gäller Trafikverket och statens vägar. 

16.13 Övriga bestämmelser och anvisningar 

Vissa väghållare har gett ut egna anvisningar eller liknande för den egna verksamheten. 
Kontrollera därför vad som gäller vid arbete på väg eller liknande arbete på platsen. 
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  Begreppsförklaring 
 

Följande definitioner och begrepp används i denna handbok: 

Anordning 
Sådana trafikanordningar och avstängningsanordningar som beskrivs i 
Vägmärkesförordningen  

Arbetsbredd 
Summan av skyddsbarriärens bredd och den sträcka barriären flyttas i sidled vid en 
påkörning.  

Arbetsfordon 
Fordon som utför någon form av väghållningsarbete eller liknande arbete. 

Arbetszon 
Den yta som arbete utförs i och som ligger innanför avstängningsanordningar och buffert, 
skydds och säkerhetszon. 

Avstängningsgrind 

Stålräcke som är avsett för avstängning mot gång- och cykeltrafik 

Avveckling 
Nedtagning av vägmärken och trafikanordningar enligt TA-plan. 

Barriär, skyddsbarriär 
Tungt längsgående eller tvärgående skydd. 

Blankett ”ansökan om TA-plan" 
Ifylld blankett vid ansökan om TA-plan som innehåller uppgifter om typ av arbete, plats, 
utförare, kontaktuppgifter, utförandetid m.m. 

Blanketten finns att hämta på kommunens hemsida. 

Buffertzon 
Ett helt fritt område mellan ett tungt skydd och en arbetszon. 

Byggherre 
Enligt arbetsmiljölagstiftningen den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete. 

Chikan 
Hastighetsdämpande åtgärd i form av en S-kurva som skapats med vägmärkesvagnar, 
fordon eller andra trafikanordningar. 

Etablering 
Uppsättning av vägmärken och trafikanordningar enligt TA-plan. 

Energiupptagande skydd 
Anordning vid en vägarbetsplats som tar upp krockenergi vid en ev. påkörning. 

Fast arbetsplats 
Arbete som bedrivs på en viss plats eller vägsträcka och som inte är kortvarigt eller 
intermittent. 

Förbiledning 
Trafiken leds förbi vägarbetsplatsen på det andra körfältet eller på en tillfällig vägbana. 
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God sikt 
Förhållanden när sikten vid följande högsta tillåtna hastigheter är minst följande: 110 
kilometer i timmen = 400 m, 90 kilometer i timmen = 300 m, 70 kilometer i timmen = 200 
m samt 50 kilometer i timmen = 125 m Kommentar: Uppnås inte god sikt kan efter 
riskbedömning extra varning för arbetet erfordras. 

Godkännande av vägutrustning 
Se Tillåten produkt. 

Intermittent arbete 
Arbeten som utförs från fordon och fortskrider framåt ryckvis eller som utförs med 
arbetsfordon med markant lägre hastighet än trafikrytmen. 

Kortvarig arbetsplats 
Arbeten som är så kortvariga, högst 10 – 15 min, att arbete med att sätta upp och ta bort 
varningsmärken och anordningar innebär större risk för personalen än att utföra arbetet 
som intermittent. 

Ljusanordning 
Skylt som monterats på fordon och kan visa ljusbild. 

Minigupp 
Hastighetsdämpande tillfälligt gupp som läggs ut på en arbetsplats för att sänka den 
verkliga hastigheten. 

Omledning 
Flyttning av trafiken så att den får gå alternativa vägar eller gator för att sedan återkomma 
till huvudvägen. 

Personal på vägen 
Personal som befinner sig direkt på vägbana eller i eller på mindre arbetsredskap eller 
fordon som inte ger acceptabel säkerhet. Hit hör även arbeten som utförs från mobil 
arbetsplattform (t.ex. skylift). 

Rörligt arbete 
Ett arbete som utförs med eller från ett motordrivet fordon som rör sig kontinuerlig längs 
vägen. 

Skyddsfordon 
Ett fordon som har till uppgift att skydda vägarbetare vid ett arbete på väg. 

Skyddsräcke 
Avstängningsanordning där ett räcke monterats på en slirstock eller liknande. 

Skyddszon 
Området i sidled mellan trafiken och en arbetszon eller schakt. 

Kommentar: I skyddszonen ingår det område som en skyddsbarriär eller anordning 
behöver i sidled för att bromsa trafiken före arbetsplatsen eller schakten. 

Säkerhetszon 
Område utanför stödremsan vid sidan om vägbana, som är utformat för att minska riskerna 
vid avkörningsolyckor. 

Tillåten produkt 
Viss vägutrustning eller anordning som väghållaren under vissa förutsättningar har tillåtit 
för användning på gatu- eller vägnätet. 

Kommentar: Väghållaren godkänner inte vägutrustning eller anordning som sådan. 
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TMA, TA, SAA (Truck Mounted Attenuator, Trailed Attenuator, Stand Alone 
Attenuator). 
Ett energiupptagande påkörningsskydd monterat på fordon, vagn eller växelflak. 

Tillfälligt väghållningsfordon 
Ett tillfälligt väghållningsfordon kan vara till exempel en personbil, van eller minibuss som 
används för att utföra ett arbete på väg. 

Trafikanordningsplan (TA-plan) 
En tydligt utformad ritning som tillsammans med blankett redovisar vilka vägmärken och 
anordningar som behövs för arbetsplatsens och trafikantens säkerhet. 

Trafikbuffert 
Tvärgående tungt energiupptagande skydd.(ex. däckstravar). 

Trafikledningslist 
Gummisektioner om ca.1 m som kan sammanfogas till längre enhet för delning, ledning 
och styrning av trafik. 

Tungt skydd 
Samlingsnamn för barriärer och skydd som effektivt ska hindra fordon från att komma in 
på en arbetsplats eller utanför vägbanan. 

Tättbebyggt område 
Ett område som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara tättbebyggt område. 

Utförare 
Den som genom kontrakt eller avtal med väghållningsmyndigheten åtagit sig att utföra 
arbete på väg. 

Varningsfordon 
Ett fordon som har till uppgift att varna för en framförliggande eller bakomvarande 
arbetsplats. 

VMS 
Anordning med omställbara vägmärken och skyltar. 

Kommentar: Vägmärken och skyltar kan vara lysande. 

Väg 
1 En sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med 
motorfordon, 

2 en led som är anordnad för cykeltrafik och 

3 en gång- eller ridbana invid väg enligt 1 eller 2. 

Väganordning 
Anordning som stadigvarande behövs för vägens bestånd, drift eller brukande och som 
kommer till stånd genom väghållarens försorg eller har övertagits av denne. Se 2§ väglagen.  

Vägarbete 
Allt arbete som normalt är till för en vägs, gatas eller väganordnings byggande, underhåll 
eller drift. Hit räknas också annat arbete som liknar vägarbete såsom arbete med el-, tele- 
eller VA-ledningar, olika typer av mätningsarbeten med flera. 

Kommentar: Vägarbete indelas i rörligt, intermittent och fast arbete. 

Vägarbetsområde 
Ett område eller en sträcka som har tagits i anspråk för vägarbete som påverkar passerande 
trafik.  
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Vägarbetsplats 
En plats eller ett område som tagits i anspråk för vägarbete och där arbetet har påbörjats 

Kommentar: En vägarbetsplats börjar där den första anordningen efter varningsmärke är 
placerad. 

Vägarbetsplats delas in i: 

− Aktivt vägarbete - en arbetsplats där maskiner och personal utför pågående arbete. 

− Icke aktivt vägarbete - en arbetsplats där inget arbete pågår. 

Väghållare 
På de allmänna vägarna eller gatorna är antingen staten eller kommunen väghållare. 
På det enskilda vägnätet är det vägens ägare som är väghållare. 
 
Väghållningsfordon 
Ett fordon som utför väghållningsarbete eller väghållningsliknande arbete. 

Väghållningsmyndighet 
Den myndighet som ansvarar för väghållning inom ett visst område 

Vägklassning 
Indelning av väg och gatunätet i olika klasser  

Vägområde 
Den mark eller det utrymme som har tagits i anspråk för väganordning (3 § väglagen). 

ÅDT 
Årsdygnstrafik, ett mått på medeltrafikflödet per dygn. 

Överledning: 
Flyttning av trafik till den del av en flerfältsväg som annars endast har motriktad trafik. 
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Bilaga 1 
Kontroll och sanktioner 

Kontrollmanual 

 

Kontroll av utmärkning vid vägarbete

 Väg/ gata..................................... Plats...............................................................

 Typ, klass av väg/gata

 Typ av arbete    Va.                     El. tel.                      Fjärrvärme

   Drift. Uh.             Nybyggnad            Övrigt

 Arbete utförs på uppdrag av.......................................................................................................

 Utförare.........................................................Tel..........................Fax/mail.................................

 Adress.........................................................................................................................................

 Platschef...............................................................................  Utmärkningsansvarig..................................................

 Deltagit vid kontroll...................................................................... Sign........................................

 Projektledare, motsvarande extern...........................................................................................

1 2 3 Anmärkning

 Tillstånd                A

 TA-plan

 Schakttillstånd

 Trafikanordningar  B

 Montage/plac. belastn.

 Kvalitet, renhet

 Avstånd

 Avsaknad/ felaktig.

 Tilläggstavla

 Körledning

 Vägvisning

 Fordon                  C

 Utmärkning

 Utrustning

 Tillfälligt vägh. fordon

 Vägmärkesvagn

 Utrustning

 Placering

 Arb.pl.organisation D

 Arbetsstation,  "bodar"

 Materialupplag

                        Antal 2 resp. 3:or

Dat.               Kl.

Kontrollant:

Sändlista:

Diarienr. motsv.

Trafikintensiv

Huvudgata

Lokalgata
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             Trpt.antal 2 resp. 3:or

1 2 3 Anmärkning

 Tungt skydd/zoner E

 Montage/plac. tvärs

 Montage/plac. längs

 Häns. oskydd. traf.   F

 Åtgärder

 Utmärkning

 Trafikreglering      G

 Signal

 Drift

 Utmärkning

 Vakt / lots            

 Utrustning

 Utmärkning

 Utbildning             H

 Grundutbildning

 Övrig utbildning

 Vaktutbildning

 Arbetsledare (Ta-plan)

 Personligt                  I

 Varselklädsel

 Information/hänvisn. J

 Utmärkning

 Tydlighet, läsbarhet

 Tillf. föreskrift        K

 Beslut

 Utmärkning

 Anteckningar

 Kontroller              L

 Arbetstid

 Övrig tid

 Dokumentation

 Utmärkningsansv. M

 Utsedd, arbetsfunktion

 Utbildning

                        Antal 2 resp. 3:or

  Upprepad bedömning                                           

  0 - 2 st 2:or                             Godkänt

  3- 5 st 2:or eller 1 st 3:a        Mindre  a llva rligt

  > 6st 2:or eller  >2 st 3:or       Allvarligt                                                  

Summa  2:or 3:or

Avgift

Kr: ..................
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Sanktioner 

Vid eventuella brister som uppdagas vid en kontroll av arbetsplatser inom trafikerade ytor 
kan sanktionsavgifter tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige i respektive 
kommun. 
 
Bedömningsgrund 
Kontroll utförs enligt punkter A-M i ovanstående kontrollmanual och anmärkningarna 
bedöms enligt en skala som genererar 2:a och/eller 3:a. 
 

Bristerna bedöms som: 
Godkänd: 0-2 st. 2:a. 
Mindre allvarligt: 3-5 st. 2:a eller 1 st. 3:a. 
Allvarligt: ≥6 st. 2:a eller ≥2 st. 3:a. 
 

Övriga principer 
Om det vid återkommande kontroll kvarstår tidigare brist (2:a) bedöms denna brist som en 
3:a. 
I rutan anmärkningar skall skrivas kommentarer om vad kontrollklass 2 resp. 3 avser.  
Vid fler brister på samma funktion kan endast ges en markering i var ruta. Det är dock 
möjligt att ge en 2:a och en 3:a på samma rad.  
Om tidigare brist som gett 3:a kvarstår vid återbesök ges ytterligare en 3:a. Denna 3:a 
redovisas och läggs till i sammanräkningen med kommentar i det vita fältet. Kvarstår vid 
nästa kontroll brist i nivå 3 från ursprungliga kontrollen anmäls detta skriftligt till 
projektledaren och byggherren.  
Ett montage bedöms som en enhet. T.ex. varningsmärke med tilläggstavla är en enhet.  
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Kontaktuppgifter 
 

Verksamhet teknik 
Mail: tk@mariestad.se 
Telefonnr: 0501-75 50 00 

 
 

www.mariestad.se 
www.toreboda.se 
www.gullspang.se 

  
 

 

mailto:tk@mariestad.se
http://www.mariestad.se/
http://www.toreboda.se/
http://www.gullspang.se/


Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 6 
 2015-03-17  
 
 
 
 
 
 

Tekniska nämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tn § 58 TN 2013/153 

Information om grävningsbestämmelser, arbete på väg och rutiner 
kring detta 

 __________________________________________________________________________________________________________________________  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden har tagit del av informationen. 

Bakgrund 

Kommunen är ansvarig för det kommunala vägnätet. Det är därför viktigt att ha kontroll 
över vad som sker på gator, vägar, trottoarer samt andra kommunala ytor. Det kan till ex-
empel handla om grävnings- och schaktningsjobb, uppställning av byggnadsställningar eller 
arbete i liftar. För att ha kontroll över vilka arbeten som sker runt om i kommunerna är det 
viktigt att ha tydliga rutiner och information om detta samt regler som styr hur detta ska 
ske. 
 
Enligt beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2011-05-17 fick förvaltningen i uppdrag 
att ta fram underlag för ansökningsförfarandet för schakttillstånd och trafikanordningspla-
ner. Förvaltningen redovisade ett förslag till förenklat förfarande till nämnden 2013-06-11 i 
väntan på nytt ärendehanteringssystem. 
 
Nu med förnyade resurser och ett gemensamt arbete som pågår med grannkommunerna så 
arbetar Verksamhet teknik med nya rutiner, regler och ansökningsförfaranden för grävtill-
stånd samt trafikanordningsplaner. 
 
Kommunens mark går under benämningen allmän platsmark vilket generellt sett är gator, 
trottoarer, torg, parker och grönområden. För att använda allmän plats för tillfälliga aktivite-
ter som till exempel ställa upp en byggställning, en container, arbeta i en skylift, stänga av 
för en byggarbetsplats, ha en uteservering eller en trottoarpratare krävs tillstånd av polisen. 
För att utföra gräv- och schaktarbeten på kommunens mark krävs istället ett grävtillstånd. 
 
Sker arbetet/aktiviteten dessutom på någon av våra gator, vägar eller gång- och cykelbanor 
så behövs en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) innan arbetet får påbörjas. Detta då 
arbeten som utförs i och på kommunens gator, vägar och marker ofta innebär störningar 
och säkerhetsrisker. Därför finns bestämmelser för att underlätta framkomligheten och mi-
nimera riskerna, både för dem som utför arbetet som för dem som färdas i området. 
 
För att ta ett helhetsgrepp om arbeten som sker på våra kommunala gator, vägar med mera 
ser Verksamhet teknik över rutiner, ansökningsförfarande och vilka dokument som kan be-
hövas för att det ska bli tydligt och enkelt att verka i kommunerna. Dokument som Verk-
samhet teknik anser bör tas fram som är kopplade till grävning, schaktning samt arbeten på 
det kommunala vägnätet är följande: 
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Tekniska nämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tn § 58 (forts.) TN 2013/153 

• Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Mariestad, Töreboda och Gull-
spångs kommuner 

• Grävningsbestämmelser i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner 
o Ansökningsblankett – Grävningstillstånd 

• Arbete på väg (gemensam med Skövde och Falköping som förslag) 
o Ansökningsblankett - TA-plan 

• Exempelsamling TA-planer (generella som finna att använda) 
 

Dokumenten ovan finns hos de flesta grannkommunerna och att ha samma förutsättningar 
som bland annat Skövde och Falköping i dessa frågor underlättar för entreprenörer som 
ofta arbetar i flera av kommunerna. 
 
Vad gäller en handbok om ”Arbete på väg” så finns här ett förslag från Skövde och Falkö-
ping att denna tas fram gemensamt med dem då detta är ett dokument som till stor del in-
nehåller sådant som inte är kommunspecifikt utan gäller för alla som arbetar i trafikmiljö. 
 
Som ett första steg i arbetet att förtydliga och få kontroll över arbeten på våra allmänna 
platser kommer en ansökningsblanketter för grävtillstånd samt en för trafikanordningspla-
ner att tas fram och i samband med detta kommer hemsidan att kompletteras med inform-
ation kring detta. Sedan kan hemsidan fyllas på med information vartefter dokumenten an-
tas av Tekniska nämnden. 
 
Verksamhet teknik arbetar för närvarande med detta och hoppas att ansökningsblanketter 
och uppdaterad hemsida kan lanseras inom kort och att dokument för beslut i Tekniska 
nämnden kan komma under våren/sommaren. 
 
Vid nästa grävsamråd som äger rum i mars kommer Verksamhet teknik att informera om 
det arbete som pågår. 

Arbetsutskottets förslag  

Överensstämmer med tekniska nämndens beslut.  

Behandling på sammanträdet  

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget. 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuingenjör Hanna Lamberg ” Information om grävningsbe-
stämmelser, arbete på väg och rutiner kring detta”. 
 ______________________________________________________  

Expedieras till:  
Gatuingenjör Hanna Lamberg 
Tf. gatuchef Johan Bengtsson 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 229                                                   Dnr 2017/00354  

Remiss - motion om tillgänglighet vid och i områdena kring våra 
busshållplatser i Mariestad  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Mariestad tillstyrker motionen 
med följande motivering:  

 

Verksamhet teknik har under flera år arbetat med att tillgänglighetsanpassa 
busshållplatser i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Tillgänglighetsanpassningen av 
busshållplatserna har till stor del prioriterats utifrån antalet resenärer som använder 
hållplatsen. Det innebär att de mest centrala hållplatserna som ofta ligger i anslutning 
till redan tillgängliga stråk har byggts om. När vi kommer lite längre ut från centrum 
finns det även ofta brister i tillgängligheten till/från hållplatserna ofta i form av 
avsaknaden av gångbanor fram till hållplatserna. Verksamhet teknik gjorde därför en 
inventering av alla busshållplatser i Mariestad under sommaren 2017. Detta för att 
komplettera åtgärdslistan över hållplatser som behöver tillgänglighets anpassas med 
denna typ av kringåtgärd. Verksamhet teknik avser fortsätta arbetet med 
tillgänglighetsanpassningen av busshållplatser med avseende på plattformen samt 
området till/från utifrån sommarens inventering och tillgängliga investeringsmedel.  

Bakgrund 

Ida Ekeroth (s) har i en motion föreslagit att det ska göras en utredning kring 
tillgängligheten i anslutning till busshållplatserna i kommunen och att miljön vid 
busshållplatserna vid behov åtgärdas. 

Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till tekniska nämnden för beredning 

Verksamhet teknik har sedan några år ett etablerat arbetssätt för 
tillgänglighetsanpassning av busshållplatser och föreslår därför att tekniska nämnden 
tillstyrker motionen.  

Underlag för beslut 

Remiss - motion om tillgänglighet vid och i områdena kring våra busshållplatser i 
Mariestad. 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg och teknisk 
chef Michael Nordin ”Remiss - motion om tillgänglighet vid och i områdena kring 
våra busshållplatser i Mariestad”.  

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-09-26  
Dnr: 2017/00354   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Remiss - motion om tillgänglighet vid och i 
områdena kring våra busshållplatser i Mariestad  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden tillstyrker motionen med följande motivering:  
 
Verksamhet teknik har under flera år arbetat med att tillgänglighetsanpassa 
busshållplatser i Mariestad, Töreboda och Gullspång. 
Tillgänglighetsanpassningen av busshållplatserna har till stor del prioriterats 
utifrån antalet resenärer som använder hållplatsen. Det innebär att de mest 
centrala hållplasterna som ofta ligger i anslutning till redan tillgängliga stråk har 
byggts om. När vi kommer lite längre ut från centrum finns det även ofta 
brister i tillgängligheten till/från hållplatsern ofta i form av avsaknaden av 
gångbanor fram till hållplatserna. Verksamhet teknik gjorde därför en 
inventering av alla busshållplatser i Mariestad under sommaren 2017. Detta för 
att komplettera åtgärdslistan över hållplaster som behöver 
tillgänglighetsanpassas med denna typ av kringåtgärd. Verksamhet teknik avser 
fortätta arbetet med tillgänglighetsanpassningen av busshållplatser med 
avseende på plattformen samt området till/från utifrån sommarens inventering 
och tillgängliga investeringsmedel.    

Bakgrund 

Ida Ekeroth (s) har i en motion föreslagit att det ska göras en utredning kring 
tillgängligheten i anlustning till busshållplatserna i kommunen och att miljön vid 
busshållplatserna vid behov åtgärdas. 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till tekniska nämnden för 
beredning 
 
Verksamhet teknik har sedan några år ett etablerat arbetssätt för 
tillgänglighetsanpssning av busshållplatser och föreslår därför att tekniska 
nämnden tillstyrker motionen.  
 

Underlag för beslut 

Remiss - motion om tillgänglighet vid och i områdena kring våra busshållplatser 
i Mariestad. 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg och 
teknisk chef Michael Nordin ”Remiss - motion om tillgänglighet vid och i 
områdena kring våra busshållplatser i Mariestad”.      
 
 

Hanna Lamberg 
Enhetschef gata/trafik  

Michael Nordin 
Teknisk chef 
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Haadlaggar e / avsdndare

Administtativa enheten

Insdnt av

Ida Ekeroth (S)

Svar senast

16 oktobet 2017

Ovedimnat for yttrande tili
Chef ftir sektor samhZillsbyggnad

Notera

Arende

Motion om tillglinglighet vid och i omtidena kring
vira busshillplatser

Registrerat

2077-06-76
Diarient

Ks zu\e{fursrn NAMNDEN
Mariestad, Toreboda, GullsPing

2017 -07- 12

Diarienummer-r}r ue t? , 1l'l

N'Iariestads kommun, Administrativa enheten

Malin Eriksson
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Dnr 2017/00015

Beslut i tekniska namnden (KS 2017/34)

N{ccll>orgarforslag orn slinkt hastighet pfr cicl av l-eksbergsviigen'

.JpIart l-liicig har lrirnnnt in ett meclborgarforslag otrr s,irrl<rring av hastighet samt

[nrthinclcr pi cle) av Leksbergsvngcn, fltfitr nr 107 rill t28.

'fel<nislta niitnncJen bcslutacle 2017-05-16 att avsli medborgarforslaget rnecl

hanvisnirrg till priglende arbete oclr planet, irlancl atrnat trppdatcring av kotnmunens

trafiksiihciir.trprogrnm sanrt arbete pfr nationcllnivi tned att se ijvet villtcn hastighct

sorn sha grilla sorn baslrnstighet inom tiittbebyggt onrrfide,

Motion om att uppdatera kommunens regler fOr resor och transporter (KS 20171214)

Kommunfullmdktiges beslut

l(ommrrnfirllmriktige beslutar att civerliimna tnotioncn rill konrmr'rnsryrelser: for

be rcclrring.

Bakgrund

lVlats I(nrlsson (NIP) lrnl i cn motion forcshgir 
^tt 

l(ol]lmulrcns regelvcrh

"llegler fiir resor och transporter" sl(a rcvideras foL att anPassas tiil dagens

fortrtsattniugar sar11t ivcn att hornrnuncn sl<a tttrcrla hur samtliglt selrforet ltan

r.rp1:rri trrAlet om att e nl)att ar:viinda fornyabara brinslen hr 2020'

Motion om att trafiksflkra och tillgsnglighetsanpassa bucshAllplatset (KS 2011431)

Kommunfirllmdktiges beslut

I(o mnru n fulhniikrigc bcsluta r n tt overliitnrra tnotion ct: till k ornrnttnsryrclscn

och tel<r'risl<a niitnnclen fclt beredning'

1,1'li
Justgrandes stgn



MARIESTAD SammantrXdssProtokoll
Sammantradesdatum
2017-06-12

Kommunfullmtiktige

Kf S 51 (forts),

Bakgrund

Icla iil<croth (S) har i en motion foreslagit art det sltn goras cn tttredning kr:ing

rillgringliglreten i anslutning rill busshlllplatserna i komtnunen och att rnilion vid
bussliillsplatserna v id behov 11tgarclas,

Iixpdicrat ti/l:
Kontutn tt),rc/tcn
'['tkiltka tanndea

Slda 6

1\
lL



Motion

Trafi ksiikra vi ra busshillplatser

Pi flera platser i v6r kommun 6r det dAlig tillgiinglighet till busshillplatser. Det kan till
exempel handla om att man miste gi 6ver en griismatta, vilket blir besviirligt ftir de som har

rullator, barnvagn eller rullstol. Niir det har sndat blir dessa busshillplatser 6nnu mer

otillgiingliga eftersom de inte skottas.

Socialdemokratema i Mariestad yrkar

- Att tillgangligheten till busshillplatserna i Mariestads kommun utreds och vid behov

itgerdas.

Mariestad den 916-2017

Genom

Ida Ekeroth

*f **** i 
:, l-.l !rs 

r r,.!j: 
:':1{*r$-}{,r
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 237                                                   Dnr 2017/00297  

Remiss till tekniska nämnden - Medborgarförslag om att det ska 
finnas fler soptunnor där människor rör sig 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Mariestad att besluta följande: 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att verksamhet teknik redan idag arbetar med att 
identifiera platser där soptunnor behövs och anser därmed att den första delen i 
medborgarförslaget är besvarad.  

2. Kommunfullmäktige avslår den andra delen i medborgarförslag som handlar om 
att utlysa en tävling där medborgare kan lämna in förslag på hur soptunnorna ska 
se ut med motiveringen att kommunens stadsplaneavdelning ska vara de som 
aktivt arbetar med hur kommunen ska gestaltas ur olika perspektiv.  

Bakgrund 

Klass 6 (läsåret 2016/2017) på Lockerudsskolan har inkommit till 
Kommunfullmäktige i Mariestad med ett medborgarförslag om bland annat att det 
ska finnas fler soptunnor där människor rör sig. Kommunfullmäktige beslutade på 
sammanträdet 2017-05-29 att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden 
för beredning. 

Verksamhet teknik har berett ärendet och kommit fram till följande: 

Medborgarförslaget är bra och att fler soptunnor säkerställer att människor i mindre 
omfattning skräpar ner i vår miljö. Verksamhet teknik arbetar redan idag med att 
identifiera platser där fler soptunnor behövs dels genom medborgares synpunkter, 
men också genom våra medarbetare som rör sig runt om i kommunen. Att en 
välskött kommun ger ett bra intryck på medborgare och turister och få dessa att 
trivas i Mariestad är något som tekniska nämnden genom verksamhet teknik 
eftersträvar. 

Den andra delen i medborgarförslaget handlar om att utlysa en tävling där 
medborgare och andra kan lämna in förslag på hur kommunens soptunnor ska se ut. 
Här anser verksamhet teknik att kommunens planeringsfunktioner ska var de som 
aktivt arbetar med hur kommunen ska gestaltas i olika perspektiv. 

Utifrån detta rekommenderar verksamhet teknik att medborgarförslaget avslås.  

Behandling på sammanträdet 

Björn Nilsson (S) och Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att tekniska nämnden ska besluta:  
 
”Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Mariestad att besluta följande:  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 237 (forts.)                                                  Dnr 2017/00297  

1. Kommunfullmäktige konstaterar att verksamhet teknik redan idag arbetar med att 
identifiera platser där soptunnor behövs och anser därmed att den första delen i 
medborgarförslaget är besvarad.  

2. Kommunfullmäktige avslår den andra delen i medborgarförslag som handlar om att 
utlysa en tävling där medborgare kan lämna in förslag på hur soptunnorna ska se ut 
med motiveringen att kommunens stadsplaneavdelning ska vara de som aktivt arbetar 
med hur kommunen ska gestaltas ur olika perspektiv. ”  

 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp Nilssons (S) och Erikssons (KD) 
yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.       

Underlag för beslut 

Remiss till tekniska nämnden - Medborgarförslag om att det ska finnas fler 
soptunnor där människor rör sig. 

Tjänsteskrivelse upprättad av parkchef Jan Larsson och teknisk chef Michael Nordin 
”Remiss till tekniska nämnden - Medborgarförslag om att det ska finnas fler 
soptunnor där människor rör sig”  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-10-05  
Dnr: 2017/00297   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet teknik Tekniska nämnden 

 

Remiss till tekniska nämnden - Medborgarförslag 
om att det ska finnas fler soptunnor där 
människor rör sig 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Mariestad att avslå 
medborgarförslaget.    

Bakgrund 

Klass 6 (läsåret 2016/2017) på Lockerudsskolan har inkommit till 

Kommunfullmäktige i Mariestad med ett medborgarförslag om bland 

annat att det ska finnas fler soptunnor där människor rör sig. 

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet 2017-05-29 att 

överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 

Verksamhet teknik har berett ärendet och kommit fram till följande: 

Medborgarförslaget är bra och att fler soptunnor säkerställer att 

människor i mindre omfattning skräpar ner i vår miljö. Verksamhet 

teknik arbetar redan idag med att identifiera platser där fler soptunnor 

behövs dels genom medborgares synpunkter, men också genom våra 

medarbetare som rör sig runt om i kommunen. Att en välskött 

kommun ger ett bra intryck på medborgare och turister och få dessa 

att trivas i Mariestad är något som tekniska nämnden genom 

verksamhet teknik eftersträvar. 

Den andra delen i medborgarförslaget handlar om att utlysa en tävling 

där medborgare och andra kan lämna in förslag på hur kommunens 

soptunnor ska se ut. Här anser verksamhet teknik att kommunens 

planeringsfunktioner ska var de som aktivt arbetar med hur 

kommunen ska gestaltas i olika perspektiv. 

Utifrån detta rekommenderar verksamhet teknik att 

medborgarförslaget avslås.    
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Underlag för beslut 

Remiss till tekniska nämnden - Medborgarförslag om att det ska finnas fler 
soptunnor där människor rör sig. 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av parkchef Jan Larsson och teknisk chef Michael 
Nordin ”Remiss till tekniska nämnden - Medborgarförslag om att det ska finnas 
fler soptunnor där människor rör sig”     
 
 

Jan Larsson 
Parkchef  

Michael Nordin 
Teknisk chef 

   
 



REMISS 
_________________________________ 
Handläggare/avsändare  Registrerat  Diarienr 

Administrativa enheten  2017-06-08  KS 2017/221 
 
 
 
 
 
 
Insänt av   Ärende 

Klass 6 på Lockerudsskolan Medborgarförslag om fler soptunnor 
    
 
    
 
 
 
Svar senast 

15 oktober 2017 
 
 
 
 
Överlämnat för yttrande till 

Tekniska nämnden 
 
 
 
Notera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Mariestads kommun, Administrativa enheten 
 
Malin Eriksson 
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Medborgarforslag om textildtervinning (KS 201 7 lZ1 1)

Kommunfullmdktiges beslut

I(ott'rtnntrftrllm;iktigc beslutal att ovcrliimna rneclborgarfirrslaget ull kornmunsryrelsen
for beteclning och tiLl l<ornururralforbr.rncler r\OS (r\vfallshrntcr:ing Ostra Skaraborg)
[or synpr"rnl<ter.

Bakgrund

f.va l-rrrcson pi Nlarieholtnsviigen 61 har: i ctt r:redborgar:forslag forslagit att
Nlariestacls kotnnrttn sl<a starta tcxtilfrtcrvinning och in[or:a separata iterwinningsl<arl
for tex ulicr.

l)i avfallshatrterittgen inotn hournrunen hanteras och sl<ots av l<ornr:rurralforbundet
r\r'falJshanterirrg Ostra Skaraborg overliir:rnas rncdborgarforslaget clit for sl,npunl<rcr.

Medborgarf6rslag om kallbadhus (KS 2017tZOg)

Kommunfullmdktiges beslut

I(onln-rtttlftrlhlal<tigc bcslutar att ijverl?irnna medborgarforslagct rill l<or:rmunsryrelsen
for ltcrcdning.

Bakgrund

It'laria Sanclbcr:g oclr UIla Gusrafsson pi B)or:kvrigen 9 i lvlaricstacl har i ett
tncclborgarforslag foreslagrt att clct sl<a uppfciras ctt l<allbaclhr.rs i ivlariestacl.

Medborgadorslag om fler soptunnor (KS 201TlZZj)

Komm unfullmdktiges beslut

I(ot'ntnuufull'nakuge beslr"rtar am cjvelliirnna mcdbotgarforslage t rrll tel<niska
niinrnden for bercdr-rirrg.

Bakgrund

Elevcrtta i l<lass (r pi Locl<err.rdssl<olan lrar i ett rncdborgarforslag ger']1ensalnt
[oLeslagit 

^tt 
clet sl<a ftnnas fler soptnnnor i I\4nriestads I<ornrnr,rn. Onsl<r,irt iir iven

at[ soPtLrnnolna iir snygga oclr passar irr i der: u-riljon de placcr:as i.

[,9 g1fi | r.'sil7ri"iri it",i,]&4 i.,T i.J [,,1

riiu ;'rieijriiriiltkofi ic, et 
7
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 236                                                   Dnr 2017/00283  

Kommuners kvalitet i korthet (KKiK) 2016 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner upprättad handlingsplan med utvalda mått utifrån 
tekniska nämndens verksamhet och lämnar informationen vidare till 
kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad.  

Bakgrund 

Sedan år 2012 deltar Mariestads kommun i Kommuners kvalitet i korthet, KKiK, 
som är ett arbete som drivs av Sveriges kommuner och landsting, SKL. KKiK består 
av ett antal, för kommuninvånarna, viktiga kunskapsområden som beskriver 
kommunernas kvalitet och effektivitet. Under år 2016 har totalt 250 av Sveriges 290 
kommuner deltagit i KKiK. SKL har sammanställt resultatet av 2016 års KKiK i en 
rapport där samtliga deltagande kommuner finns med. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslutade på sammanträdet 2017-05-24 
att ge i uppdrag till de olika nämnderna i kommunen att identifiera för nämnden 
förbättringsområden samt ta fram en handlingsplan med tillhörande åtgärder. 

Verksamhet teknik har analyserat resultatet och valt ut tre ”Mått” som berör tekniska 
nämnden verksamhet och där det bedöms finnas förbättringspotential. 

 

Mått 2 Hur stor del av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får 
ett svar på en enkel fråga? Resultat 46 %, Medelvärde 52 % 

Handlingsplan och åtgärder: 

1. Säkerställa att växeln har korrekta uppgifter så att inkomna samtal kopplas till 
rätt handläggare. 

2. Införa mätning av svarsfrekvens inom verksamheten och även målsätta detta. 

Mått 3 Hur stor del av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de 
via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? Resultat: 75 %, Medelvärde 78 %. 

Handlingsplan och åtgärder: 

1. I Verksamhet Tekniks verksamhetsplan ingår att utveckla servicekulturen i 
stort. Inom denna aktivitet ingår t.ex. kundbemötande. 

Mått 37 Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar? 
Resultat: 36 %, Medelvärde 33 %. 

Handlingsplan och åtgärder: 

1. Skapa en för Verksamhet Teknik rutin kopplad till den övergripande policyn 
som säkerställer att ett miljöfordon alltid utvärderas som alternativ 1.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 236 (forts.)                                                  Dnr 2017/00283  

Behandling på sammanträdet 

Linn Brandström (M) tillstyrker förslag till beslut med tilläggsyrkandet att beslutet 
kompletteras med ”med utvalda mått utifrån tekniska nämndens verksamhet”.  

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp förslag till beslut samt 
Brandströms (M) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förslagen.    

Underlag för beslut 

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig Andersson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Kommuners kvalitet i korthet (KKiK) 2016”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 

 



 

 
 

 
 
 

  

 Datum: 2017-09-29  
Dnr: 2017/00283   

Sida: 1 (2) 
 

  

 

 Verksamhet Teknik Tekniska nämnden 

 

Kommuners kvalitet i korthet (KKiK) 2016 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättad handlingsplan och lämnar 
informationen vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad.   

Bakgrund 

Sedan år 2012 deltar Mariestads kommun i Kommuners kvalitet i korthet, 
KKiK, som är ett arbete som drivs av Sveriges kommuner och landsting, SKL. 
KKiK består av ett antal, för kommuninvånarna, viktiga kunskapsområden som 
beskriver kommunernas kvalitet och effektivitet. Under år 2016 har totalt 250 
av Sveriges 290 kommuner deltagit i KKiK. SKL har sammanställt resultatet av 
2016 års KKiK i en rapport där samtliga deltagande kommuner finns med. 
Ksau i Mariestad beslutade på sammanträdet 2017-05-24 att ge i uppdrag till de 
olika nämnderna i kommunen att identifiera för nämnden förbättringsområden 
samt ta fram en handlingsplan med tillhörande åtgärder. 
Verksamhet teknik har anlayserat resultatet och valt ut tre ”Mått” som berör 
tekniska nämnden verksamhet och där det bedöms finnas förbättringspotential. 
 
Mått 2 Hur stor del av medborgarna som tar kontakt med kommunen via 
telefon får ett svar på en enkel fråga? Resultat 46%, Medelvärde 52% 
Handlingsplan och åtgärder: 

1. Säkerställa att växeln har korrekta uppgifter så att inkomna samtal 
kopplas till rätt handläggare. 

2. Införa mätning av svarsfrekvens inom verksamheten och även målsätta 
detta. 

Mått 3 Hur stor del av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när 
de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? Resultat: 75%, Medelvärde 
78%. 
Handlingsplan och åtgärder: 

1. I Verksamhet Tekniks verksamhetsplan ingår att utveckla 
servicekulturen i stort. Inom denna aktivitet ingår t.ex. kundbemötande. 

Mått 37 Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal 
bilar? Resultat: 36%, Medelvärde 33%. 
Handlingsplan och åtgärder: 

1. Skapa en för Verksamhet Teknik rutin kopplad till den övergripande 
policyn som säkerställer att ett miljöfordon alltid utvärderas som 
alternativ 1.      
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Underlag för beslut 

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet.  
 
Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig Andersson och teknisk 
chef Michael Nordin ”Kommuners kvalitet i korthet (KKiK) 2016”.   
 
 

Cathrin Hurtig-Andersson 
Controller MTG-Teknik 

Michael Nordin 
Teknisk chef  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ksau § 198                                                   Dnr 2017/00191  

Kommuners kvalitet i korthet (KKiK) 2016 

  

Arbetsutskottets beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sektorerna/verksamheterna väljer ut 
viktiga mått ur KKiK-rapporten och upprättar en handlingsplan med åtgärdslista för 
att åtgärda de brister som tydliggjorts i rapporten. 
 
Handlingsplan med åtgärdslista ska presenteras för berörd nämnd och för 
kommunstyrelsen.       

Bakgrund 

Sedan år 2012 deltar Mariestads kommun i Kommuners kvalitet i korthet, KKiK, 
som är ett arbete som drivs av Sveriges kommuner och landsting, SKL. 
 
KKiK består av ett antal, för kommuninvånarna, viktiga kunskapsområden som 
beskriver kommunernas kvalitet och effektivitet. Under år 2016 har totalt 250 av 
Sveriges 290 kommuner deltagit i KKiK.  
 
SKL har sammanställt resultatet av 2016 års KKiK i en rapport där samtliga 
deltagande kommuner finns med.   
 
Ekonomichef Jonas Eriksson och ekonom Cathrin Hurtig-Andersson redogör för 
Mariestads kommuns resultat 2016 i jämförelse med resultatet från år 2015 samt 
jämfört med medelvärdet för övriga kommuner.    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-05-05, 
Resultatrapport Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK) 
 
Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 upprättad av SKL i januari 
2017 
 
Sammanställning över Mariestads kommuns resultat i KKiK 2016 (power point) 
 
Tjänsteskrivelse upprättad av ekonom Cathrin Hurtig-Andersson 2017-05-03, 
Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2016      
  

Expedieras till: 

Samtliga sektorer, Ekonom Cathrin Hurtig Andersson, Ekonomichef Jonas Eriksson 



 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 
 

Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, 10 oktober 2017, kl. 14.00 -17.45 

 
Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson  (S) Ordförande 

Sven-Inge Eriksson  (KD) 1:e vice ordförande 
Linn Brandström  (M) 2:e vice ordförande ej § 240-241 
Björn Nilsson  (S) Ledamot 
Peter Granath  (S) Ledamot 
 

Övriga deltagare Simon Ravik  Enhetschef ledningsnät § 216 
Cathrin Hurtig Andersson  Verksamhetsekonom § 217-218 
Robert Malmgren  Fastighetschef § 217, 219-22 
Elisabeth Westberg  Verksamhetsekonom § 218-220 
Dan Hjalmarsson  Fastighetsförvaltare § 219-221 
Ida Roos  Miljöingenjör § 223 
Johan Bengtsson  Projektchef va/gata § 224 
Marie Andersson  Trafikingenjör § 225-226 
Hanna Lamberg  Enhetschef gata/trafik § 225-229 
Amanda Haglind  VA-strateg § 230-234 
Michael Nordin  Teknisk chef 
Ewa Sallova  Sekreterare 

Justerare Björn Nilsson 

Justeringens plats och tid Verksamhet teknik efter överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 215-241 

 Ewa Sallova  

Ordförande  
 

 Suzanne Michaelsen Gunnarsson  

Justerande  
 

 Björn Nilsson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Tekniska nämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2017-10-10 

Anslagsdatum 2017-10-12 Anslaget tas ner 2017-11-06 

Förvaringsplats för protokollet Verksamhet teknik 
 

Underskrift 

  

 Ewa Sallova  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 215                                                   Dnr 6469  

Godkännande av dagordning 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag på dagordning.       
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 216                                                   Dnr 2017/00270  

VA - Omdisponering av investeringsmedel 2017 Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera investeringsmedel från VA-
investeringsram (projekt 92201) enligt följande: 

 

1. 1 000 tkr till Projekt 92291, VA-sanering Östra Torggatan 

2. 1 500 tkr till Projekt VA-sanering Björnstigen    

Bakgrund 

VA-sanering Östra Torggatan 

Inför centrumgestaltningen i Töreboda behöver verksamhet teknik byta ut VA-
ledningar delar av sträckan samt relina andra delar (på grund av schaktdjup och 
fjärrvärmeledningar). 

Spillvattenledningen har så kallade blindgångar där råttor drar ut skräp och orsakar 
stopp. 

Vattenledningen är en gammal gjutjärnsledning som också byts ut. 

Arbetet planeras startas i början av november och behöver vara genomfört innan 
julhandeln startar. Projektet utförs med egna resurser. 

Att få genomföra VA-åtgärderna innan årsskiftet är angeläget då gatan ska hinna 
omgestaltas innan sommaren 2018. 

VA-saneringen kalkyleras till en kostnad av 1 000 tkr och föreslås omdisponeras från 
VA-investeringsramen (projekt 92201) för 2017. 

 

VA-sanering Björnstigen 

Ledningarna i Björnstigen, Slätte är från 60-talet och är en så kallad spolsträcka som 
ändå får återkommande avloppsstopp. Spillvattenledningen har djupa svackor och på 
något ställe saknas materialet helt. Dagvattenledningen har för långt mellan 
brunnarna vilket gör att det är svårt att filma och spola ledningen. Ett av husen har 
ingen dagvattenservis och övriga serviser (vatten och avlopp) kommer från andras 
tomter vilket kommer att åtgärdas inom ramen för projektet. Totala projektet 
omfattar 8 st. anslutningar och är på en sträcka av 154 meter. Projektet beräknas 
starta 18 oktober och kommer att pågå under ca tre veckor. Projektet utförs med 
egna resurser. 

VA-saneringen kalkyleras till en kostnad av 1 500 tkr och föreslås omdisponeras från 
VA-investeringsramen (projekt 92201) för 2017.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 216 (forts.)                                                  Dnr 2017/00270  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef ledningsnät Simon Ravik och teknisk chef 
Michael Nordin ”VA - Omdisponering av investeringsmedel 2017 Töreboda (Va-
sanering Östra Järnvägsgatan och Björnstigen)”.    

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson 
Enhetschef ledningsnät Simon Ravik  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 217                                                   Dnr 2017/00003  

Förslag till handlingsplan med anledning av underskott i 
prognos 3, driftbudget 2017, Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner åtgärdsplan prognos 3 - delår för tekniska nämndens 
driftbudget i Töreboda kommun.  

Bakgrund 

Den skattefinansierade verksamheten göra ett underskott om 800 tkr, inklusive 
bostadsanpassningsverksamheten.  
 

Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva 
de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska 
presenteras för ekonomiutskottet. 
 

Verksamhet teknik har upprättat en åtgärdsplan prognos 3 - delår för tekniska 
nämndens driftbudget Töreboda kommun.  

Underlag för beslut 

Åtgärdsplan Prognos 3 – delår 2017 för tekniska nämndens driftbudget Töreboda 
kommun.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och 
fastighetschef Robert Malmgren ”Åtgärdsplan prognos 3 - delår driftbudget 
Töreboda kommun 2017”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Töreboda 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 218                                                   Dnr 2017/00324  

Redovisning av fördelning av medel för projekt som tas ur 
investeringsram 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna dokumentet ”Omdisponering av medel 
från investeringsramar år 2017”. 

 

Tekniska nämnden beslutar att berörda delar av dokumentet ska bifogas vid samtliga 
omdisponeringsbeslut från övergripande investeringsramar inom verksamhet teknik 
MTG. 

 

Tekniska nämnden beslutar att vid ärenden som kräver finansiering från dessa ramar, 
ska alltid ärendena ha passerat respektive verksamhetsekonom inom MTG för 
finansieringskontroll samt införande av föreslagen omdisponering i detta dokument.  

Bakgrund 

Tekniska nämnden har gett verksamhet teknik i uppdrag att göra en redovisning av 
fördelning av medel för projekt som tas ur investeringsram (Tn § 149/2017.  

Underlag för beslut 

Tn § 149/2017.  

Dokumentet ” Omdisponering av medel från investeringsramar år 2017”, daterad 
2017-10-04. 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg, 
verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och teknisk chef Michael Nordin 
”Dokument avseende omdisponering av medel från investeringsramar år 2017”.  

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Verksamhets ekonom Cathrin Hurtig Andersson 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 219                                                   Dnr 2017/00322  

Redovisning av utfallet av EPC-projekt 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen gällande pågående och avslutade EPC-
åtgärder.  

Bakgrund 

Vid sammanträdet den 2015-09-23 (Ksau § 387/2015) beviljade kommunstyrelsens 
arbetsutskott igångsättningstillstånd för ”Energieffektiviseringsprojekt” (EPC) 
inklusive riktat fastighetsunderhåll med följande objekt: Vadsbogymnasiet, 
Tunaholmsskolan, Ullervads skola samt stadsbiblioteket. 

 

Dessa EPC-projektet beräknades pågå under perioden 2015-2018. 

Samtliga erforderliga åtgärder avseende fastighetsunderhåll för ovanstående 
fastigheter skulle genomföras i samband med dessa projekt. 
 

Tekniska nämnden gav vid sammanträdet den 2017-06-14 (Tn § 
149/2017)verksamhet teknik i uppdrag att redovisa utfallet av EPC-projekt.  

Underlag för beslut 

Tn § 149/2017.  

 
Redovisning EPC-åtgärder. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren ”Redovisning av EPC-
åtgärder”  

 

Expedierats till: 
Fastighetschef Robert Malmgren 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 220                                                   Dnr 2017/00443  

Omdisponering av medel från projekt 2489 
”Energieffektiviseringsprojekt (EPC) inkl. riktat 
fastighetsunderhåll” samt projekt 2507 ”Övriga 
fastigheter” till specifika projekt 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen och beslutar att: 

 

1. omdisponera medel, 32 900 tkr, från projekt 2489 ”Energieffektiviseringsprojekt (EPC) 
inklusive riktat fastighetsunderhåll” till specifika projekt enligt bilaga ”Omdisponering 
av medel från projekt 2489 ”Energieffektiviseringsprojekt (EPC) inkl. riktat 
fastighetsunderhåll” samt projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till specifika projekt, 
daterad 2017-10-05”. 

 

2. omdisponera medel, 3 500 tkr, från projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till specifika 
projekt angivna enligt bilaga ”Omdisponering av medel från projekt 2489 
”Energieffektiviseringsprojekt (EPC) inkl. riktat fastighetsunderhåll” samt projekt 2507 
”Övriga fastigheter” till specifika projekt, daterad 2017-10-05”.  

Bakgrund 

Projekt 2489 ”Energieffektiviseringsprojekt (EPC) inkl. riktat fastighetsunderhåll” 
har under år 2016-2018 en budget som fördelas enligt nedanstående 
sammanställning: 

  År 2016 År 2017 År 2018 
Projekt 2489  35 000 35 000 10 000 

 
För att varje delprojekt ska kunna följas upp mer specifikt har varje delprojekt fått ett 
eget projektnummer och med anledning av detta bör medel omdisponeras från det 
övergripande projektet 2489, totalt till en summa av 35 000 tkr, till flertalet olika 
delprojekt enligt bifogad bilaga.  
 

Budgetbeloppen för EPC-projekten bygger på en kalkyl framtagen av Reijlers 
Energiprojekt AB. Det riktade fastighetsunderhållet överenskommes tillsammans 
med berörd verksamhet. År 2016 omdisponerades totalt 35 000 tkr fördelat på 
följande projekt; Vadsboskolan, Tunaholmsskolan, Ullervads skola, Sikelvingens 
förskola, Skrivarens förskola och Biblioteket. Projekten Vadsboskolan och  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 220 (forts.)                                                   Dnr 2017/00443  

Tunaholmsskolan kunde inte tilldelas budget i nivå med beräknade kalkylbelopp, 
därför kvarstod budget att dela ut för dessa projekt tillsammans med projekt 
Tidavads skola.  

Utöver detta har det riktade fastighetsunderhållet visat sig bli mer omfattande än 
beräknat.  

Gällande det riktade fastighetsunderhållet på Vadsboskolan uppdagades bl.a. att 
isolering av väggar var undermålig och var tvunget att renoveras fullständigt och i 
samband med arbetet upptäcktes asbest i de befintliga väggarna. Detta medförde en 
fördyring och tidsförskjutning. Under arbetets gång upptäcktes även att på grund av 
fuktskador krävdes en restaurering av golvet. Utöver dessa problem krävdes även ett 
utbyte av allt IT-kablage samt en uppgradering av befintligt brandlarmsystem då detta 
inte uppfyllde aktuella regelverk. 

Gällande EPC på Ullervads skola var fastställd budget tvungen att överskridas på 
grund av krav på utformning av fönster enligt bygglovet samt uppkomsten av 
asbestsanering av befintlig kulvert samt byte av denna efter sanering. 

Hittills utförda åtgärder på Tunaholmsskolan inkluderar bara åtgärder på aulan. För 
att kunna nå i mål med den beräknade energibesparingen på skolan kommer det att 
krävas ett mer utförligt riktat underhåll än vad som från början beräknades. I den 
offert som lämnades av Reijlers för det riktade underhållet finns en post på 2 500 tkr 
avsett för förändring av befintlig utemiljö. Den summan avses inte att användas för 
utemiljön utan kommer att användas som en buffert i pågående projekt. Detta då 
erfarenheten efter tidigare utförda projekt visar på att det riktade underhållet troligen 
kommer att bli dyrare än beräknat på grund av uppkomna problem i fastigheten. 

Arbetet på Tidavads skola har påbörjats men kommer inte att slutföras under 2017. 
Prognosen för det fortsatta arbetet är att budget för riktat underhåll samt EPC-
åtgärder kommer att följa satt budget. 

Då kostnaderna för det riktade underhållet har överskridits för samtliga projekt 
hittills föreslår Fastighetsavdelningen att nyttja den tilldelade övergripande 
fastighetsramen om 3 500 tkr.  

På Sikelvingens och Skrivarens förskola genomfördes projekten enligt plan med ett 
visst överskott.  

Underlag för beslut 

Bilaga - Omdisponering av medel från projekt 2489 ”Energieffektiviseringsprojekt 
(EPC) inkl. riktat fastighetsunderhåll” samt projekt 2507 ”Övriga fastigheter” till 
specifika projekt, daterad 2017-10-05. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och 
fastighetschef Robert Malmgren ”Omdisponering av medel från projekt 2489 
”Energieffektiviseringsprojekt (EPC) inkl. riktat fastighetsunderhåll” samt projekt 
2507 ”Övriga fastigheter” till specifika projekt”.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 220 (forts.)                                                   Dnr 2017/00443  

 

Expedierats till: 
Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg 
Fastighetschef Robert Malmgren 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 221                                                   Dnr 2017/00407  

Eftersatt underhåll Hassle IP inför föreningsövertagande 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till verksamhet teknik för att 
föra en vidare dialog med Hassle GOIF för att nå en överenskommelse.    

Bakgrund 

I juni 2017 tecknades ett upplåtelseavtal gällande föreningslokalen på fastigheten, 
Hasslerör 6:2 mellan Mariestads kommun, tekniska nämnden och Hassle GOIF med 
avtalstiden 2018-01-01 – 2021-01-01. 

Inför att upplåtelseavtal tecknades diskuterades det mellan dåvarande 
fastighetsförvaltare och föreningen om hur kommunen inför avtalets ikraftträdande 
skulle verka för att lokalens driftkostnader skulle sänkas. Detta skulle ske genom att 
föreningen och kommunen samverkade kring åtgärderna där kommunen skulle stå 
för material och föreningen skulle stå för det mesta av arbetet. 

Då det visat sig att föreningen och nuvarande representanter från kommunen har 
olika uppfattning om i vilket skick och i vilken omfattning kommunen skulle verka 
för att föreningens driftkostnader under avtalstiden skulle sänkas vill verksamhet 
teknik redovisa de förväntningar föreningen har och vilka driftkostnader nämnden 
haft på Hasslerörs IP. Upplåtelseavtalet innebär att Hassle GOIF även tar över 
skötseln av större delar av området. 

Tekniska nämndens driftkostnader: 

ÅR UTFALL   BUDGET  

2013: 80 000 137 000 

2014: 66191 118 000 

2015: 82969 8400 

2016: 50692 86000 

2017: 27482 71000 

 

Krav och förväntningar från Hassle GOIF vid ett övertagande: 

1. Ny och större klubblokal! Föreningen gör jobbet (förutom golvet) men får materialet 
från kommunen, d.v.s. innerpanel, takplattor, material och stommar till nytt kök i ena 
hörnet. Befintlig handikapptoalett kommer att rivas så där skulle kommunen ställa upp 
med byggnationen av en ny, i direkt anslutning till den nya lokalen. 

2. Energifönster runt om 

3. En luft-luft värmepump i den nya klubblokalen 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 221                                                   Dnr 2017/00407  

4. Ny panel plus färg till ytterväggarna 

5. En stor åkgräsklippare eller en robotgräsklippare. Vi har blivit lovade att vi ska kunna 
köpa en själva för upp till 35 000 kr och den ska kommunen betala! 

6. Belysningsstolparna som idag står runt grusplanen ska tas ner eftersom de är utdömda. 
Om det går, önskar vi att stolparna närmast klubbhuset tas ner till kanske hälften av 
nuvarande längd. Detta för att vi ska kunna behålla lysarmaturen inför 
skridskoåkningen på vintrarna. Men stolparnas skick måste naturligtvis bestämma om 
detta är möjligt. En av stolparna har ju redan blåst omkull. När det gäller stolpen som 
är närmast RC-banan vill vi att par meter lämnas kvar med ett el-uttag från befintligt 
kablage som RC-sektionen kan använda sig av för laddning av sina bilar. 

 

Verksamhet teknik gör bedömningen att kostnaden för kommunen enligt listan ovan 
uppgår till ca: 500 tkr.  

Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att ärendet återremitteras till verksamhet teknik för 
att för en vidare dialog med Hassle GOIF för att nå en överenskommelse. 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp Erikssons (KD) yrkande 
och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.       

Underlag för beslut 

Upplåtelseavtal av föreningslokalen på fastigheten Hasslerör 6:26. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Dan Hjalmarsson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Eftersatt underhåll Hassle IP inför föreningsövertagande”.  

 

Expedierats till: 
Hassle GOIF 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 222                                                   Dnr 2017/00358  

Upphandling - Renovering Idrottshall 2017-2018, Töreboda 
Sim- och Idrottshall 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott ger verksamhet teknik, fastighetsavdelningen i 
uppdrag att genomföra en direktupphandling för ombyggnad av entrén samt 
träningslokaler i källarplan på Idrottshallen.  

Bakgrund 

Under de senaste åren har idrottshallen renoverats i etapper. Verksamhet teknik, 
fastighetsavdelningen, har för den senaste etappen genomfört upphandling för 
ombyggnad av entrén och träningslokaler i källarplan på Idrottshallen. 
Förfrågningsunderlag har varit ute för anbudsräkning under perioderna 2017-05-12 -
2017-06-15 och 2017-08-16 – 2017-09-26. Vid båda tillfällena har inga anbud 
inkommit.  

 

Enligt de förutsättningar som medges av Lagen om offentlig upphandling, LOU, är 
det möjligt att göra en direktupphandling med en eller flera entreprenörer när 
upphandling varit utannonserad och inga anbud inkommit. Förutsättningen är att 
inga förändringar görs från det utannonserade förfrågningsunderlaget. 

 

Verksamhet teknik föreslår tekniska nämndens arbetsutskott att ge 
fastighetsavdelningen i uppdrag att påbörja en direktupphandling i enlighet med de 
förutsättningar som LOU medger för ombyggnaden i Idrottshallen.  

Underlag för beslut 

Anbudsöppningsprotokoll. 

Tjänsteskrivelse upprättad av assistent Ingalill Lindblad, fastighetschef Robert 
Malmgren och teknisk chef Michael Nordin ”Upphandling - Renovering Idrottshall 
2017-2018, Töreboda Sim- och Idrottshall”.  

Expedierats till: 
Assistent Ingalill Lindblad 
Fastighetschef Robert Malmgren 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 223                                                   Dnr 2016/00662  

Instruktioner för hantering av återvinningsbara massor och 
material 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden antar ”Instruktion för hantering av massor inom Mariestad, 
Töreboda och Gullspångs kommuner” samt ”Instruktion för hantering av 
byggnadsmaterial inom Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner”.  

Bakgrund 

Efter yrkande från Mats Karlsson (MP) gav tekniska nämnden 2016-10-11 
verksamhet teknik i uppdrag att redovisa:  

- Vilka instruktioner finns för hantering av återvinningsbara massor och material vid 
upphandling av nybyggnader och renoveringar.  

- Vilka instruktioner finns för hantering av återvinningsbara massor och material vid 
arbeten i egen regi av nybyggnader och renoveringar.  

 

Instruktionerna har nedtecknats och redovisas till tekniska nämnden enligt två 
bilagor.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av miljöingenjör Ida Roos och teknisk chef Michael 
Nordin ”Instruktioner för hantering av återvinningsbara massor och material”.  
 
Instruktion för hantering av massor inom Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
kommuner. 

Instruktion för hantering av byggnadsmaterial inom Mariestad, Töreboda och 
Gullspångs kommuner.  

Expedierats till: 
Miljöingenjör Ida Roos 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 224                                                   Dnr 2017/00441  

Information om skadeanmälningar i samband med sprängning i 
Sjölyckan och Fors 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

I samband med sprängningsarbeten i Mariestads kommun har boende i närområdet 
till sprängarbetsplatsen kontaktat verksamhet teknik beträffande skador på sina 
fastigheter.  
 
Verksamhet teknik har via en oberoende skadeutredare skickat ut information till 
berörda fastighetsägare om hur de skall ställa skadeståndsanspråk till kommunen. 
Anspråken har sedan legat till grund för skadeutredningen. 
 
Totalt är det 6 skadeståndsanspråk som kommit in till kommunen. 5 st från Sjölyckan 
och ett från Fors. Anspråken kommer från fastigheter som besiktigats innan 
påbörjade sprängarbeten och från fastigheter utanför bedömd riskzon. 
Skadeståndsanspråken ligger mellan 10 tkr – 70 tkr per fastighet och uppgår totalt till 
ca 200 tkr.  
 
Skadeståndshanteringen och riskbedömningen har dragit ut på tiden då samordning 
av utredningarna är nödvändiga av kostnadsskäl. 
 
Skadeutredningen ser i samtliga fall inte något samband mellan sprängarbetena och 
förändringar i berörda byggnader. 

 

Utifrån detta avser verksamhet teknik att avslå de ersättningsanspråk som begärts.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va och gata Johan Bengtsson och teknisk 
chef Michael Nordin ”Information om skadeanmälningar i samband med sprängning 
i Sjölyckan och Fors”.  

Expedierats till: 
Projektchef va/gata Johan Bengtsson     



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-10-10 

Sida 17 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 225                                                   Dnr 2017/00085  

Återrapportering gällande utökad delegation inom enhet 
gata/trafik 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

Bakgrund 

Enheten gata/trafik ansvarar för de lokala trafikföreskrifterna inom Mariestad, 
Töreboda och Gullspångs kommuner. Det är av stor vikt att de lokala 
trafikföreskrifterna är korrekta och finns publicerade i den databas som 
Transportstyrelsen ansvarar för.  

Enligt gällande delegationsordning har trafikingenjören endast delegation på att 
utföra tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter (högst tre månader) samt göra mindre 
förändringar av redaktionell karaktär.  

Enligt beslut i TN 2017-03-14 (Tn § 50) fick verksamhet teknik, genom 
trafikingenjören, utökad delegation för att besluta om lokala trafikföreskrifter med 
undantag för permanenta hastighetsbegränsningar.  

Delegationen att på tjänstemannanivå kunna besluta om lokala trafikföreskrifter 
innebär att verksamheten under året på ett effektivt sätt kunna arbeta med att rätta 
till felaktigheter i de lokala trafikföreskrifterna. Det innebär även att 
handläggningstiden för nya regleringar som har behövts har hållits kort och vi har 
snabbt kunna komma till rätta med olika problem som uppstått. Verksamhet teknik 
har under året haft god dialog med polis, räddningstjänst, Västtrafik med flera för 
förankring. Verksamhet teknik önskar fortsatt delegation på lokala trafikföreskrifter 
(förutom hastighetsbegränsningar samt föreskrifter av betydande karaktär) för att 
kunna fortsätta upprensningen av lokala trafikföreskrifter i alla tre kommuner samt 
ha den snabba handläggningstiden och flexibilitet som delegationen inneburit.  

Underlag för beslut 

Tn § 50/2017.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Återrapport 
gällande utökad delegation inom enhet gata/trafik”.  

 

Expedierats till: 
Trafikingenjör Marie Andersson 
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 226                                                   Dnr 2017/00233  

Likvärdiga hastigheter vid skolor 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har tagit del av redovisningen och ger verksamhet teknik i 
uppdrag att:  

 

1. införa 30 km/tim vid alla skolor enligt ”förslag till förändring” i listan nedan i 
Mariestad, Töreboda och Gullspång.  

 

2. införa 30 km/tim, 7-17 vid förskolor enligt ”förslag till förändring” i listan nedan i 
Mariestad, Töreboda och Gullspång.  

Bakgrund 

Arbetsutskottet gav verksamhet teknik i uppdrag att undersöka möjligheten till att ha 
likvärdiga hastigheter vid skolor och förskolor. Nedan beskrivs de hastigheter som 
idag finns genom lokala trafikföreskrifter och vilka förslag till förändring som 
verksamheten föreslår för att få likvärdiga hastighetsgränser inom MTG vid skolor 
och förskolor.  

 

Kommun Skola/Förskola Gällande 
hastighet 

Kommentar Förslag 
till 
förändring 

Mariestad  Prismaskolan 30 km/tim 
7-17 

 30 km/tim 

 Unicaskolan /  Flitiga 
Lisan (fsk) 

30 km/tim 
7-17 

 30 km/tim 

 Högelidsskolan 30 km/tim 
7-17 

 30 km/tim 

 Grangärdets skola 30 km/tim 
7-17 

 30 km/tim 

 Ullervads skola 30 km/tim 
7-17 

 30 km/tim 

 Hasslerör skola 30 km/tim 
7-17 

 30 km/tim 

 Kvarnstenen 30 km/tim 
7-17 

 30 km/tim 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 226 (forts.)                                                  Dnr 2017/00233  

 

 Lyrestads skola Delvis 30 
km/tim 7-
17 

Viss översyn 
krävs 

30 km/tim 

 Tidavads skola 30 km/tim 
7-17 

 30 km/tim 

 Leksberg 30 km/tim 
7-17 

Upphävs då 
förskolan 
stängs 

Upphävs 

 Regattan Rek 30 km Viss översyn 
krävs 

30 km/tim 
7-17 

 Österåsen 30 km/tim 
7-17 

  

 Sjötorp 40 km/h 
(rek 30) 

 30 km/tim 
7-17 

 Flugsvampen 30 km/tim 
7-17 

  

 Torsö skärgårdskola 30 km/tim 
7-17 

  

     

Töreboda Kilenskolan 30 km/tim   

 Centralskolan 30 km/tim 
06.30-18.00 
och 30 
km/tim 

 30 km/tim 

 Björkängsskolan 30 km/tim 
06.30-18.00 

 30 km/tim 

 Älgarås  30 km/tim   

 Moholm 40 km/tim  30 km/tim 

     

Gullspång Gullstensskolan 50 km/tim 
30 km/tim 
på John 
Hedins väg 

Viss översyn 
krävs 

30 km/tim 

 Regnbågsskolan 40/60 
km/tim 

Väg 200 – ej 
kommunens 
beslut 

 

 Gallernäset/Näckrosen 30 km/tim 
7-17 

Allmänna 
vägen 

 

 

Utöver de som listats ovan finns ett antal skolor/förskolor som inte 
hastighetsbegränsats till 30 km/tim då de inte ligger i direkt anslutning till 
gator/vägar och därmed inte bedöms ha behov av detta. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 226 (forts.)                                                  Dnr 2017/00233  

 

De flesta av skolorna i våra kommuner har idrottshallar där det förekommer 
verksamhet i form av träningar och tävlingar även utanför skoltid samt på helger. 
Därför anser verksamhet teknik att det alltid ska vara hastighetsbegränsat till 30 
km/tim vid skolorna för god trafiksäkerhet. Vid förskolor förekommer inte 
aktiviteter utanför den ordinarie verksamheten i samma utsträckning då en 
hastighetsbegränsning till 30 km/tim kan var tidsbegränsad till vardagar 7-17.  

Underlag för beslut 

Tnau § 130/2017.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Likvärdiga 
hastigheter vid skolor och förskolor inom Mariestad, Töreboda och Gullspång”.  

 

Expedierats till: 
Trafikingenjör Marie Andersson 
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 227                                                   Dnr 2017/00301  

Medel för enkelt avhjälpta hinder i Töreboda 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner redovisningen och beslutar att även skicka 
redovisningen vidare till tillgänglighetsrådet i Töreboda.  

Tekniska nämnden ger verksamhet teknik i uppdrag att göra en inventering av enkelt 
avhjälpta hinder i Töreboda. Inventeringen finansieras av medel avsatta för enkelt 
avhjälpta hinder.  

Bakgrund 

Arbetsutskottet gav Verksamhet teknik i uppdrag att redovisa hur medel för enkelt 
avhjälpta hinder kan användas för att åtgärda de brister som tagits upp vid 
tillgänglighetsrådets sammanträde den 22 maj 2017.  

 

Följande åtgärder önskades från tillgänglighetsrådet: 

 Belysning på gång och cykelvägar behöver ses över/förbättras 

 Cykelbanan på Kungsgatan är på fel sida alt sätt upp belysning på cykelbanan 

 Busstation/resecentrum här behövs markering i vägen för att veta hur man ska gå 
(synskadad) 

 Räcke vid kommunhuset saknas vid rampen 

 Skadade plattor på torget behöver åtgärdas 

 Övergångsställe till Mimmis behövs 

 Inventering av tillgänglighet behöver göras till tillgänglighetsdatabasen 

 Beslut om att ingå i tillgänglighetsdatabas måste tas 

 Biblioteket hissen - osäkert om den funkar 

 Vänerenergi svarat att de bara åker ut två ggr per år för åtgärd av belysning kan det 
stämma? 

 Trottoarer sneda och lutar, behöver ses över 

 Blinkande ljus vid övergångsställen, kan det sättas upp på fler ställen än vid 
Björkängsskolan? 

Ett enkelt avhjälpt hinder inom/till fastigheter är enligt Boverket t.ex. att åtgärda 
mindre nivåskillnader eller trappsteg, ta bort höga trösklar, montera ledstänger samt 
att flytta dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller 
utformade.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 227 (forts.)                                                  Dnr 2017/00301  

Det kan även handla om att åtgärda dålig belysning, bristande kontrastmarkering, 
bristande varningsmarkering eller bristande utformning av orienterande skyltning. 
Åtgärder i utemiljön kan vara att kantstenar fasas av vid passage eller ojämnheter 
åtgärdas för att öka tillgängligheten. 

Utifrån definitionen enkelt avhjälpt hinder har verksamhet teknik gått igenom listan 
från tillgänglighetsrådet och nedan beskrivit vilken typ av åtgärd som önskas samt 
vad som kan vara enkelt avhjälpta hinder. 

De skadade plattorna på parkeringen vid torget är åtgärdade. En del av Östra 
Torggatan har byggts om och är nu utformat som ett gångfartsområde med möjlighet 
att korsa gatan på ett tillgängligt sätt. Mer ombyggnad på gatorna kring torget 
kommer framöver för ytterligare ökad säkerhet och tillgänglighet. 

Att se över tillgängligheten vid busstationen/resecentrum skulle kunna vara ett 
projekt inom ramen för enkelt avhjälpta hinder som kräver flera parters inblandning 
(kommun, Trafikverket, annan fastighetsägare). 

För fastighetsavdelningen är åtgärder för hissen vid biblioteket samt räcke vid 
kommunhuset att betrakta som enkelt avhjälpta hinder. 

Ett beslut om att ingå i tillgänglighetsdatabasen skulle kunna ligga till grund för en 
inventering. Inventering av tillgängligheten till kommunens fastigheter och utemiljöer 
skulle kunna finansieras genom medel för enkelt avhjälpta hinder.  

Vad gäller belysning på gång- och cykelvägar är avsaknaden av den inte att betrakta 
som ett enkelt avhjälpt hinder. Blinkande skyltar vid övergångsstället är inte heller det 
ett enkelt avhjälpt hinder då det inte är fråga om en tillgänglighetsanpassning utan en 
trafiksäkerhetsåtgärd. Lutande trottoarer generellt är inte att se som enkelt avhjälpta 
hinder men punktinsatser kan göras om lutningen är kraftig eller om ytan är ojämn.  

Behandling på sammanträdet 

Linn Brandström (M) tillstyrker förslag till beslut med kompletteringen att 
redovisningen skickas över till tillgänglighetsrådet i Töreboda samt att tekniska 
nämnden ger verksamhet teknik att göra en inventering av enkelt avhjälpta hinder i 
Töreboda och att inventeringen finansieras av medel avsatta för enkelt avhjälpta 
hinder.  

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp förslag till beslut samt 
Brandströms (M) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslagen.       

Underlag för beslut 

Tnau § 169/2017. 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Medel för 
enkelt avhjälpta hinder i Töreboda”  

Expedierats till: 
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg     
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 228                                                   Dnr 2013/00153  

Förslag till bestämmelser för nyttjande av kommunal mark 
MTG, grävbestämmelser och handbok för arbete på väg 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden antar följande dokument: 

 Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark - MTG 

 Grävbestämmelser - MTG 

 Arbete på väg - MTG 

Bakgrund 

Vid Tekniska nämnden sammanträde i mars 2015 informerade verksamhet teknik om 
det arbete som då påbörjades med att få mer ordning på grävning i och återställande 
av vår kommunala mark, användning av kommunal mark samt arbete på gator/vägar. 

Kommunen är ansvarig för det kommunala vägnätet. Det är därför viktigt att ha 
kontroll över vad som sker på gator, vägar, trottoarer samt andra kommunala ytor. 
Det kan till exempel handla om grävnings- och schaktningsjobb, uppställning av 
byggnadsställningar eller arbete i liftar. För att ha kontroll över vilka arbeten som 
sker runt om i kommunerna är det viktigt att ha tydliga rutiner och information om 
detta samt regler som styr hur detta ska ske. 

Kommunens mark går under benämningen allmän platsmark vilket generellt sett är 
gator, trottoarer, torg, parker och grönområden. För att använda allmän plats för 
tillfälliga aktiviteter som till exempel ställa upp en byggställning, en container, arbeta i 
en skylift, stänga av för en byggarbetsplats, ha en uteservering eller en trottoarpratare 
krävs tillstånd av polisen.  För att utföra gräv- och schaktarbeten på kommunens 
mark krävs istället ett grävtillstånd.  

Sker arbetet/aktiviteten dessutom på någon av våra gator, vägar eller gång- och 
cykelbanor så behövs en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) innan arbetet får 
påbörjas. Detta då arbeten som utförs i och på kommunens gator, vägar och marker 
ofta innebär störningar och säkerhetsrisker. Därför finns bestämmelser för att 
underlätta framkomligheten och minimera riskerna, både för dem som utför arbetet 
som för dem som färdas i området.  

Under 2015 togs ansökningsblanketter för grävtillstånd samt TA-planer fram och 
dessa används numera av alla som planerar att gräva eller arbeta på våra mark eller 
våra gator.  

Verksamhet teknik har nu även tagit fram tre dokument med krav och bestämmelser 
för vad som gäller för de som arbetar på våra kommunala gator, vägar med mera.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 228 (forts.)                                                  Dnr 2013/00153  

Dokumenten har tagit fram i samarbete med Skövde och Falköpings kommuner för 
att skapa samma förutsättningar för alla och för att det ska vara tydligt vad som gäller 
för t.ex. entreprenörer som kanske ofta arbetar i flera kommuner. 

 

Följande dokument föreslås antas av Tekniska nämnden: 

 Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
kommuner 

 Grävbestämmelser för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner 

 Arbete på väg i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner 

 

Syftet med Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark är att tydliggöra vad som 
menas med kommunal mark, vilka dokument som finns att förhålla sig till samt vilka 
olika tillstånd som krävs för olika saker. 

Syftet med Grävbestämmelserna är att säkerställa att grävning/schaktning sker 
korrekt och att återställandet sker på ett sådant sätt att gatorna och grönytorna inte 
tar skada och att det säkerställs att de håller framöver. 

Syftet med Arbete på väg är att säkerställa att alla arbeten som sker i och vid 
trafikerade ytor sker på ett sådant sätt att inte någon kommer till skada båda gällande 
de som arbetar, de oskyddade trafikanterna och övriga trafikanter.  

Underlag för beslut 

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Mariestad, Töreboda och 
Gullspångs kommuner.  
 
Grävbestämmelser för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.  

Arbete på väg i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.  

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg ”Förslag till 
bestämmelser för nyttjande av kommunal mark MTG, grävbestämmelser och 
handbok för arbete på väg”  

Expedierats till: 
Enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 229                                                   Dnr 2017/00354  

Remiss - motion om tillgänglighet vid och i områdena kring våra 
busshållplatser i Mariestad  

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Mariestad tillstyrker motionen 
med följande motivering:  

 

Verksamhet teknik har under flera år arbetat med att tillgänglighetsanpassa 
busshållplatser i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Tillgänglighetsanpassningen av 
busshållplatserna har till stor del prioriterats utifrån antalet resenärer som använder 
hållplatsen. Det innebär att de mest centrala hållplatserna som ofta ligger i anslutning 
till redan tillgängliga stråk har byggts om. När vi kommer lite längre ut från centrum 
finns det även ofta brister i tillgängligheten till/från hållplatserna ofta i form av 
avsaknaden av gångbanor fram till hållplatserna. Verksamhet teknik gjorde därför en 
inventering av alla busshållplatser i Mariestad under sommaren 2017. Detta för att 
komplettera åtgärdslistan över hållplatser som behöver tillgänglighets anpassas med 
denna typ av kringåtgärd. Verksamhet teknik avser fortsätta arbetet med 
tillgänglighetsanpassningen av busshållplatser med avseende på plattformen samt 
området till/från utifrån sommarens inventering och tillgängliga investeringsmedel.  

Bakgrund 

Ida Ekeroth (s) har i en motion föreslagit att det ska göras en utredning kring 
tillgängligheten i anslutning till busshållplatserna i kommunen och att miljön vid 
busshållplatserna vid behov åtgärdas. 

Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till tekniska nämnden för beredning 

Verksamhet teknik har sedan några år ett etablerat arbetssätt för 
tillgänglighetsanpassning av busshållplatser och föreslår därför att tekniska nämnden 
tillstyrker motionen.  

Underlag för beslut 

Remiss - motion om tillgänglighet vid och i områdena kring våra busshållplatser i 
Mariestad. 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg och teknisk 
chef Michael Nordin ”Remiss - motion om tillgänglighet vid och i områdena kring 
våra busshållplatser i Mariestad”.  

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 230                                                   Dnr 2017/00418  

Verksamhetsområde för Sandbäcken i Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Mariestad att besluta:   

1. Kommunfullmäktige i Mariestad beslutar att upprätta verksamhetsområde för 
kommunens allmänna VA-anläggning som omfattar fastigheterna Sandbäcken 4:1, 5:3, 
5:4, 5:5, 5:6 och Grangärdet 3:2, 3:3 enligt dokumentet Verksamhetsområde för den 
allmänna VA-anläggningen i Sandbäcken, Mariestads kommun. Detta för vattentjänsterna 
vatten och spillvatten.  

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att teckna avtal med 
Sandbäckens samfällighetsförening för övertagande av samfällighetens 
ledningsnät.  

Bakgrund 

Sju fastighetsägare i Sandbäcken, Mariestads kommun, har på egen bekostnad anlagt 
ett ledningsnät för vatten och spillvatten som kopplats till det kommunala 
ledningsnätet. Fastigheterna ingår inte i verksamhetsområdet för allmänna 
vattentjänster i Mariestads kommun, föreningens förhållande till kommunen har 
istället reglerats via avtal. Föreningen har kontaktat kommunen med önskan om att 
deras fastigheter ska omfattas av det kommunala verksamhetsområdet. 

Området ligger i direkt närhet till befintligt verksamhetsområde och enligt lagen om 
allmänna vattentjänster har kommunen en skyldighet att upprätta 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten för fastigheterna. Kommunen antog i 
december 2016 VA-plan 2016-2026 och enligt denna är Sandbäcken ett område som 
kommunen ska införliva i verksamhetsområdet under 2017.  

Eftersom det finns ett befintligt ledningsnät i området har det befintliga 
ledningsnätet besiktigats i enlighet med det som sägs om övertagande av befintliga 
anläggningar i VA-planen. Besiktningen påvisade vissa brister i ledningsnätet som 
samfälligheten nu har ställt iordning så att ledningsnätet är komplett.  

Om kommunen tar över ledningsnätet behöver ledningarna skyddas med 
ledningsrätt. För detta ska kommunen inkomma med ansökan till Lantmäteriet och 
fastighetsägarna behöver medge intrånget som ledningarna innebär på fastigheterna. 
Verksamhet teknik rekommenderar att det ingår i avtalet för ett övertagande att 
fastighetsägarna lämnar markupplåtelse för ett sex meter brett område där 
ledningarna är belägna utan ersättning och att ersättningen är en del av värderingen. 
Föreningen erlade en anläggningsavgift när de anslöts år 2002 och det brukliga är att 
kommunen betalar tillbaks anläggningsavgiften som föreningen erlade med en 
avskrivningstid om 30 år vid ett övertagande och att nya anläggningsavgifter erläggs 
enligt rådande taxa. I tabellen nedan redovisas det uppskattade värdet av  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 230 (forts)                                                   Dnr 2017/00418  

ledningsnätet och ersättning för markintrång respektive ersättning för erlagd 
anläggningsavgift med avdrag för 15 år. 

Ersättning till Samfällighetsföreningen [kr] 

Värde ledningsnätet  900 000  
Markintrång 30 000  
Ersättning anläggningsavgift 80 000  
Osäkerhet 10 % 

Summering ersättning till förening 909 000 - 1 111 000 
  
Varje fastighetsägare ska erlägga en anläggningsavgift till kommunen när fastigheten 
tas in i verksamhetsområdet. Summan av de sju fastigheternas anläggningsavgifter 
enligt 2017 års VA-taxa är ca 970 000 kr.  

 

Det summerade värdet av anläggningsavgifterna för fastigheterna i föreningen ligger 
inom intervallet för uppskattningen av den summerade ersättningen till föreningen. 
Förslaget är att ersättningsgraden ska vara lika stor som de samlade 
anläggningsavgifterna och att dessa kostnader kvittas mot varandra.  

 

Kommunfullmäktige i Mariestads kommun beslutade 2016-06-13 om den allmänna 
VA-anläggningens verksamhetsområde. Beslut enligt förslag till beslut blir ett tillägg 
till beslutet från 2016-06-13.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael Nordin 
”Verksamhetsområde för Sandbäcken i Mariestads kommun”.   

 

Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Sandbäcken, Mariestads 
kommun 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
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Information om pågående arbete med VA-plan för Mariestad, 
Töreboda och Gullspång 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner informationen.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Mariestads, Töreboda respektive Gullspångs kommuner antog 
i december 2016 en gemensam VA-plan. VA-planen sätter ut riktningen för hur 
arbetet med den kommunala VA-anläggningen ska se ut under en tioårsperiod.  

2017 års arbete och planen för 2018 

Nedan följer en beskrivning av hur verksamhet teknik har arbetat med VA-planen 
under 2017 och vilka insatser som planeras under 2018 förutsatt att politiska beslut 
fattas enligt VA-planen.  

Ledningsnätet 

Enligt VA-planen ska en enprocentstakt hållas för förnyelse av befintligt ledningsnät, 
det vill säga en takt som medför att ledningsnätet byts ut var hundrade år. Under 
2017 har medel tilldelats och projekt kommer att genomföras under året som medför 
att enprocenttakten hålls i Mariestad och Töreboda. I Gullspång har medel tilldelats 
och projekt genomförts eller planerats för att byta ut 0,5 % av ledningsnätet under 
2017.    

Under 2018 är förhoppningen att medel ska tilldelas så att förnyelsetakten av 
befintligt ledningsnät om en procent per år hålls i de tre kommunerna.  

 

Vatten- och avloppsreningsanläggningar 

VA-planen framhåller vilka åtgärder som behöver vidtas på befintliga vatten-och 
avloppsreningsanläggningar för att säkra hållbara processer även i framtiden. Under 
2017 har underlag tagits fram för att utföra åtgärder på Töreboda avloppsreningsverk 
och upphandling pågår för att byta ut Hajstorps avloppsreningsverk. 

Under 2017 har även projektering utförts för åtgärder på Sjötorps 
avloppsreningsverk. Dessa åtgärder samordnas med den eventuella utbyggnationen 
av ledningsnätet till Moviken och Askevik.   

På avloppsreningsverket i Gullspång pågår en provfällning med ny kemikalie för att  

Under 2018 kommer större åtgärder utföras på Töreboda avloppsreningsverk för att 
förbättra kvävereningen och Hajstorps avloppsreningsverk kommer att bytas ut. 
Kapacitetsförbättrande åtgärder kommer att utföras på Sjötorps avloppsreningsverk.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 231 (forts)                                                   Dnr 2016/00067  

 

Skydd av vattentäkter 

Arbetet med att skydda de vattentäkter som används för beredning av kommunalt 
dricksvatten pågår med Hova vattentäkt. Målsättningen är att ett nytt 
vattenskyddsområde ska vara upprättat under första halvåret 2018. Under 2018 
kommer arbetet att gå vidare med att ta fram ett förslag på vattenskyddsområde för 
Haboskogens vattentäkt i Töreboda kommun. 

 

Utbyggnad av kommunala vattentjänster till befintlig bebyggelse  

Under 2017 har arbetet med att upprätta verksamhetsområde för Askevik och 
Moviken påbörjats och utbyggnationen av ledningsnätet beräknas pågå under 2018 
och 2019. Förslag på att inta Sandbäcken i Mariestads kommuns allmänna VA-
anläggning bereds politiskt under hösten 2017.  

 

Under 2018 kommer projekt att startas för att införliva fyra fastigheter i Törnberga i 
det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten och utredning över 
hur ledningsnät ska byggas till Nolhagen (Mariestads kommun) kommer att utföras. I 
Töreboda kommun kommer utredning utföras i Haboskogen för byggnation av nytt 
ledningsnät under 2019.  

 

Frågan har inkommit från Sundets VA-förening om övertagande av deras VA-
anläggningar och ärendet hanteras nu i enlighet med VA-planen.  

Länsstyrelsen har under 2017 beslutat att området Ålösund kan byggas ut i den takt 
som anges i VA-planen.  

Underlag för beslut 

VA-plan MTG 2016-2026.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ”Information om arbetet med VA-planens genomförande”.  

Expedierats till: 
VA-strateg Amanda Haglind 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 232                                                   Dnr 2016/00240  

Detaljplan för Sunds verksamhetspark, Mariestads centralort 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott yttrar sig enligt följande:  

Det bör förtydligas i planbeskrivningen att ledningsnätet inom planområdet ägs av 
kommunen fram till förbindelsepunkt. Internt ledningsnät ägs av fastighetsägaren.  

Verksamhet teknik noterar att behovet av avsatta områden för VA-ledningar kan 
variera beroende på om planområdet delas upp i flera fastigheter. Kommunens 
möjlighet att uppfylla sin skyldighet genom att upprätta förbindelsepunkt för 
vattentjänster till samtliga fastigheter inom verksamhetsområdet för den allmänna 
VA-anläggningen bör bevakas vid en eventuell försäljning och/ eller avstyckning av 
delar av eller hela planområdet.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestads kommun beslutade den 30 augusti 
2017 att förslag för del av Sund 4:6 ska bli föremål för granskning. Planförslaget 
syftar till att skapa förutsättningar för etablering av i huvudsak industri, handel, lager, 
bilservice och liknande verksamheter inom del av fastigheten Sund 4:6.  

Underlag för beslut 

Granskningshandlingar del av Sund 4:6.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind, enhetschef gata/trafik 
Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin ”Yttrande på Detaljplan för del av 
Sund 4:6, Mariestads centralort”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tnau § 233                                                   Dnr 2017/00395  

Förslag till detaljplan för del av Lillängen 2:1 m.fl., Mariestad 
centralort, Mariestads kommun 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott yttrar sig enligt följande: 
 

Det är ännu inte beslutat huruvida planområdet ska delas upp i fler fastigheter eller ej 
och hur en eventuell uppdelning skulle se ut. Delas området upp i fler fastigheter har 
kommunen en skyldighet att upprätta förbindelsepunkt för VA i fastighetsgräns till 
nya fastigheter. I detaljplanen är det önskvärt att avsätta område för VA-ledningar, 
men i detta fall är det inte möjligt då eventuell avstyckning inte är klargjord och 
sträckning för eventuella nya ledningar inte är möjligt att fastställa. Det är önskvärt 
att fastighetsgränserna beslutas innan detaljplanen antas. 

 

På sida 23 i planbeskrivningen, under rubriken Ansvarsfördelning, står det att 
”Ledningsnätet för vatten och avlopp ägs och förvaltas av Mariestads kommun.” 
Mariestads kommun äger inga ledningar inom det föreslagna planområdet och texten 
bör raderas.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestads kommun beslutade den 30 augusti 
2017 att förslag till rubricerad detaljplan ska bli föremål för samråd. 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ny flerbostadshusbebyggelse 
och centrumverksamheter inom den nordvästra delen av johannesbergsområdet.  

Underlag för beslut 

Samrådshandlingar Förslag till detaljplan för del av Lillängen 2:1 m.fl., Mariestads 
centralort.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind, enhetschef gata/trafik 
Hanna Lamberg och teknisk chef Michael Nordin ”Yttrande, förslag till detaljplan 
för del av Lillängen 2:1 m.fl., Mariestad centralort, Mariestads kommun”.  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 234                                                   Dnr 2017/00444  

Begäran om utökad investeringsram för VA i Gullspång år 2018 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden rekommenderar kommunfullmäktige i Gullspångs kommun att 
tilldela VA-verksamheten en investeringsram om totalt 9 000 tkr för år 2018.  

Bakgrund 

VA-kollektivet i Gullspångs kommun har sedan några år tillbaka en ekonomi i balans 
och finansieras av de taxeintäkter verksamheten får. 

Precis som i övriga Sveriges kommuner står Gullspångs kommun inför stora 
reinvesteringskostnader i befintliga VA-anläggningar. I VA-planen som är antagen av 
Kommunfullmäktige framgår att ambitionsnivån/målet är att reinvestera i befintliga; 
VA-ledningar med 1 procent per år, Anläggningar ovan mark med 1/30-del per år 
och maskinutrustning/inkrom med 1/20-del per år. För att finansiera detta krävs 
årliga investeringsmedel om ca 9 000 tkr per år. 

Inför 2018 har tekniska nämnden föreslagit kommunfullmäktige att höja VA-taxans 
brukningsavgifter med 1,6 procent med motiveringen att kunna bära de 
kapitalkostnader som uppkommer på grund av att öka investeringskostnaderna från 
de senaste årens 1 900 tkr per år till VA-planens mål om 9 000 tkr. 

VA-verksamheten står även inför andra investeringar i form av utbyggnader av VA-
anläggningar till områden som idag inte försörjs med kommunalt VA. Dessa 
utbyggnader ska finansieras till största delen av taxans anläggningsavgifter. I nuläget 
finns ett glapp mellan kostnader för utbyggnad relaterat till den avgift som tas ut 
vilket får till följd av brukningsavgifterna delfinansiera kapitalkostnader som är att 
hänföra till utbyggnadsprojekt. 

Om kommunfullmäktige beslutar tilldela en total investeringsram för VA om 9 000 
tkr för år 2018 finns det utrymme att inom denna ram även finansiera de 
utbyggnadsprojekt som planeras.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av va-strateg Amanda Haglind och teknisk chef Michael 
Nordin ”Begäran om utökad investeringsram för VA i Gullspång år 2018”.  

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Gullspång     
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 235                                                   Dnr 2017/00392  

Information om upphandling för renovering av Hajstorps 
reningsverk i Töreboda kommun 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner informationen.  

Bakgrund 

En upphandling pågår gällande nytt reningsverk i Hajstorp. Tiden för att lämna 
anbud går ut den 8 oktober och verksamhet teknik tillsammans med 
upphandlingsenheten avser att ha en utvärdering klar så att antagande av anbud kan 
ske på nämndens sammanträde den 17 oktober. Det kan även bli aktuellt att ta ett 
nytt beslut kring finansieringen av projektet på sammanträdet.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Information om 
upphandling gällande Hajstorps reningsverk”.  

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 236                                                   Dnr 2017/00283  

Kommuners kvalitet i korthet (KKiK) 2016 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden godkänner upprättad handlingsplan med utvalda mått utifrån 
tekniska nämndens verksamhet och lämnar informationen vidare till 
kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad.  

Bakgrund 

Sedan år 2012 deltar Mariestads kommun i Kommuners kvalitet i korthet, KKiK, 
som är ett arbete som drivs av Sveriges kommuner och landsting, SKL. KKiK består 
av ett antal, för kommuninvånarna, viktiga kunskapsområden som beskriver 
kommunernas kvalitet och effektivitet. Under år 2016 har totalt 250 av Sveriges 290 
kommuner deltagit i KKiK. SKL har sammanställt resultatet av 2016 års KKiK i en 
rapport där samtliga deltagande kommuner finns med. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad beslutade på sammanträdet 2017-05-24 
att ge i uppdrag till de olika nämnderna i kommunen att identifiera för nämnden 
förbättringsområden samt ta fram en handlingsplan med tillhörande åtgärder. 

Verksamhet teknik har analyserat resultatet och valt ut tre ”Mått” som berör tekniska 
nämnden verksamhet och där det bedöms finnas förbättringspotential. 

 

Mått 2 Hur stor del av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får 
ett svar på en enkel fråga? Resultat 46 %, Medelvärde 52 % 

Handlingsplan och åtgärder: 

1. Säkerställa att växeln har korrekta uppgifter så att inkomna samtal kopplas till 
rätt handläggare. 

2. Införa mätning av svarsfrekvens inom verksamheten och även målsätta detta. 

Mått 3 Hur stor del av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de 
via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? Resultat: 75 %, Medelvärde 78 %. 

Handlingsplan och åtgärder: 

1. I Verksamhet Tekniks verksamhetsplan ingår att utveckla servicekulturen i 
stort. Inom denna aktivitet ingår t.ex. kundbemötande. 

Mått 37 Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar? 
Resultat: 36 %, Medelvärde 33 %. 

Handlingsplan och åtgärder: 

1. Skapa en för Verksamhet Teknik rutin kopplad till den övergripande policyn 
som säkerställer att ett miljöfordon alltid utvärderas som alternativ 1.  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 
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Behandling på sammanträdet 

Linn Brandström (M) tillstyrker förslag till beslut med tilläggsyrkandet att beslutet 
kompletteras med ”med utvalda mått utifrån tekniska nämndens verksamhet”.  

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp förslag till beslut samt 
Brandströms (M) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
förslagen.    

Underlag för beslut 

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet.  

 

Tjänsteskrivelse upprättad av controller Cathrin Hurtig Andersson och teknisk chef 
Michael Nordin ”Kommuners kvalitet i korthet (KKiK) 2016”.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 237                                                   Dnr 2017/00297  

Remiss till tekniska nämnden - Medborgarförslag om att det ska 
finnas fler soptunnor där människor rör sig 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Mariestad att besluta följande: 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att verksamhet teknik redan idag arbetar med att 
identifiera platser där soptunnor behövs och anser därmed att den första delen i 
medborgarförslaget är besvarad.  

2. Kommunfullmäktige avslår den andra delen i medborgarförslag som handlar om 
att utlysa en tävling där medborgare kan lämna in förslag på hur soptunnorna ska 
se ut med motiveringen att kommunens stadsplaneavdelning ska vara de som 
aktivt arbetar med hur kommunen ska gestaltas ur olika perspektiv.  

Bakgrund 

Klass 6 (läsåret 2016/2017) på Lockerudsskolan har inkommit till 
Kommunfullmäktige i Mariestad med ett medborgarförslag om bland annat att det 
ska finnas fler soptunnor där människor rör sig. Kommunfullmäktige beslutade på 
sammanträdet 2017-05-29 att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden 
för beredning. 

Verksamhet teknik har berett ärendet och kommit fram till följande: 

Medborgarförslaget är bra och att fler soptunnor säkerställer att människor i mindre 
omfattning skräpar ner i vår miljö. Verksamhet teknik arbetar redan idag med att 
identifiera platser där fler soptunnor behövs dels genom medborgares synpunkter, 
men också genom våra medarbetare som rör sig runt om i kommunen. Att en 
välskött kommun ger ett bra intryck på medborgare och turister och få dessa att 
trivas i Mariestad är något som tekniska nämnden genom verksamhet teknik 
eftersträvar. 

Den andra delen i medborgarförslaget handlar om att utlysa en tävling där 
medborgare och andra kan lämna in förslag på hur kommunens soptunnor ska se ut. 
Här anser verksamhet teknik att kommunens planeringsfunktioner ska var de som 
aktivt arbetar med hur kommunen ska gestaltas i olika perspektiv. 

Utifrån detta rekommenderar verksamhet teknik att medborgarförslaget avslås.  

Behandling på sammanträdet 

Björn Nilsson (S) och Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar att tekniska nämnden ska besluta:  
 
”Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Mariestad att besluta följande:  
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Tekniska nämndens arbetsutskott 
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1. Kommunfullmäktige konstaterar att verksamhet teknik redan idag arbetar med att 
identifiera platser där soptunnor behövs och anser därmed att den första delen i 
medborgarförslaget är besvarad.  

2. Kommunfullmäktige avslår den andra delen i medborgarförslag som handlar om att 
utlysa en tävling där medborgare kan lämna in förslag på hur soptunnorna ska se ut 
med motiveringen att kommunens stadsplaneavdelning ska vara de som aktivt arbetar 
med hur kommunen ska gestaltas ur olika perspektiv. ”  

 

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp Nilssons (S) och Erikssons (KD) 
yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.       

Underlag för beslut 

Remiss till tekniska nämnden - Medborgarförslag om att det ska finnas fler 
soptunnor där människor rör sig. 

Tjänsteskrivelse upprättad av parkchef Jan Larsson och teknisk chef Michael Nordin 
”Remiss till tekniska nämnden - Medborgarförslag om att det ska finnas fler 
soptunnor där människor rör sig”  

 

Expedierats till: 
Kommunfullmäktige Mariestad 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 238                                                   Dnr 2017/00179  

Avskrivning av ärende - Skötsel och gestaltning kring 
Karlsholmeområdet 

  

Arbetsutskottets beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner informationen och avslutar uppdraget.  

Bakgrund 

Tekniska nämndens arbetsutskott gav på sammanträdet 2017-03-07 
(Tnau § 76/2017) verksamhet teknik i uppdrag att ta fram ett förslag på gestaltning 
av Karlsholme-området. Uppdraget innefattade även att se över ansvar för skötsel av 
de olika delarna av området. Skötseln är delad mellan folkparksföreningen och 
verksamhet teknik. Uppdelningen är tydligt reglerat i avtal med folkparksföreningen. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad gav på sammanträdet 2017-08-30 (Ksau 
§ 288/2017) kommunchefen i uppdrag att ta fram ett gestaltningsförslag för 
parkområdet på Karlsholme. Gestaltningsförslaget ska syfta till att tydligare ”knyta 
samman” de olika anläggningarna i parken och även innefatta förslag på nya 
entrékurer. 
 

Verksamhet teknik föreslår med anledning av detta att tekniska nämndens 
arbetsutskotts uppdrag till verksamhet teknik skrivs av eller avslutas.  

Underlag för beslut 

Tnau § 76/2017. 

 

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Avskrivning av ärende - 
Skötsel och gestaltning kring Karlsholmeområdet”  

 

Expedierats till: 
Teknisk chef Michael Nordin 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2017-10-10 

Sida 39 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 239                                                   Dnr 2017/00008  

Handlingar att anmäla 2017 

  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lägga följande anmälda ärenden till handlingarna:  

1. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Gullspång om hantering av ärende kring flytt av 
fordon på Vibylundsvägen i Hova. 
(Ksau § 146/2017) 

2. Från kommunstyrelsen i Töreboda om uppföljning av tekniska nämndens 
investeringsbudget, prognos 2.  
(Ks § 264/2017) 

3. Från kommunfullmäktige i Gullspång om ansökan om hastighetssänkande åtgärder i 
Skagersvik 
(Ks 275/2017) 

4. Från kommunstyrelsen i Mariestad om omdisponering av medel till ny bro över Tidan i 
Universitetsparken.  
(Ks §145/2017) 

5. Från kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda om parkering för fastigheten 
Prästkragen 1.  
(Uu § 150/2017) 

6. Från kommunfullmäktige i Mariestad om avslag på medborgarförslag om gång- och 
cykelbana mellan Hasslerör och Lyrestad.  
(Kf § 64/2017) 

7.  Från kommunfullmäktige i Mariestad om överlämnande av medborgarförslag om 
ändring av Leksbergsvägen som genomfartsled till tekniska nämnden för beslut.  
(Kf § 63/2017)) 

8. Från kommunfullmäktige i Mariestad om överlämnande av medborgarförslag om fler 
sopkärl och kärl för fimpar till tekniska nämnden för beslut.  
(Kf § 63/2017)    

9. Från kommunfullmäktige i Gullspång om formellt samråd om förslag till nytt 
vattenskyddsområde för Hova vattentäkt.  
(Kf § 126/2017) 

10. Från kommunfullmäktige i Gullspång svar på medborgarförslag att inför 30 
km/timmer i Skagersvik.  
(Kf § 127/2017) 

11. Från Länsstyrelsen beslut om vattenförsörjning och avloppshantering för fastigheterna 
i Ålösund i Gullspångs kommun.  
(Dnr 567-9398-2017)  

 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 240                                                   Dnr 6433  

Aktuell information/frågor 

  

Arbetsutskottets beslut 

Följande aktuell information och frågor tas på dagen sammanträde:  

Upphandling av nybyggnad av överföringsledning från Sjötorp till Askevik och Moviken 
På tekniska nämndens sammanträde den 17 oktober så kommer ärende gällande antagande 
av entreprenör för nybyggnad av överföringsledning från Sjötorp till Askevik och Moviken 
att tas upp.  

Utbildningsdag för tekniska nämnden 25 oktober 
Tekniske chefen Michael Nordin informerar om utbildningsdagen för tekniska nämnden 
den 25 oktober.  

 

Inställd presidiekonferens  
Presidiekonferensen för tekniska nämnder den 24 – 25 oktober 2017 är inställd på grund 
av för få anmälda deltagare.  

 

Passage mellan Esplanaden och Fisktorget i Mariestad  
Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) informerar att hon gett klartecken att 
passagen mellan Esplanaden och Fisktorget i Mariestad får påbörjas. Detta då det bör bli 
klart innan åtgärder på Marieholmsbron påbörjas.  

 

Hastighet vid vägen Lockerudsvägen/Rödjan  
Björn Nilsson (S) ställer frågan om uppdraget gällande hastighet på Lockerudsvägen ut 
mot Rödjan. Tekniske chefen Michael Nordin tar med frågan till verksamheten.  

 

Belysningen på Marieforsleden mellan Sandbäcksrondellen och infarten till Bångahagen i 
Mariestad  
Sven-Inge Eriksson (KD) ställer frågan om beslut fattat om belysningen på Marieforsleden 
mellan Sandbäcksrondellen och infarten till Bångahagen i Mariestad. Tekniske chefen 
Michael Nordin tar med frågan till verksamheten.   

 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

Tnau § 241                                                   Dnr 6432  

Uppdrag från tekniska nämndens arbetsutskott till verksamhet 
teknik 

  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger inga uppdrag till verksamhet teknik vid dagens sammanträde.      

 

 

 












