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Vikten av rätt skyltning

Trafikenheten

Rutin för tillfällig 
utrymning av p-platser  i 
samband med 
vägarbeten/byggen, 
markupplåtelser.
Texten inklusive: fr.o.m
och startdatum är det 
väsentliga.
Inget slutdatum pga t.ex
förlängd tid på arbetet.
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I samband med planerade 

• vägarbeten

• markupplåtelser

• byggarbetsplatser  

• filminspelningar

Åtgärder som krävs för 
att utrymma en gata

Det här fotot av Okänd författare licensieras 
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Trafikanordningsplan (TA-plan)
• Om du ska utföra arbeten som på något sätt påverkar 

framkomligheten eller säkerheten för bil-, gång- eller 
cykeltrafiken behöver du ansöka om en 
trafikanordningsplan (TA-plan).

• Om du ska utföra ett arbete eller ordna ett evenemang 
som påverkar trafiken, behöver du förutom polistillstånd även 
ansöka om en trafikanordningsplan.

• Arbeten får inte påbörjas förrän trafikanordningsplanen 
är godkänd av en handläggare i staden. 
Under arbetets gång ska TA-planen finnas tillgänglig på 
arbetsplatsen.
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Polistillstånd/Markupplåtelser

• Ett polistillstånd krävs när du vill nyttja offentlig plats på ett för platsen 
avvikande sätt:
– Byggetablering,
– Containeruppställning,
– Filminspelning,
– Uteserveringar,
– Et.c.

• Polismyndigheten är tillståndsgivande myndighet.

• Staden är remissinstans med vetorätt vid avstyrkan.

Trafikenheten
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ISY CASE-ärendehanteringssystem
• I samband med ansökan av TA-plan så finns det 

en villkorsbilaga att läsa som ska följas och 
bekräftas att den är läst.

• Handläggningstiden kan vara upp till 3 veckor. 
Om TA-planen behöver justeras eller 
kompletteras för att bli bedömningsbar kan det 
ta längre tid.

• Om arbetet innebär att gatan måste utrymmas 
med stoppförbud behövs en  föreskrift. Då tar 
det i regel längre tid innan arbetet kan starta, 
eftersom skyltar ska sättas upp 10 dagar innan. 
Parkeringsvakterna ska också lägga 
upplysningslappar på parkerade bilar på 
sträckan.

• Om sträckan har en skyltad servicedag/natt så 
kan man etablera sig på den efter 
överenskommelse med trafikingenjörer och 
godkänd ta-plan.

Ansökan via ISY 
Case

För att få tillstånd 
för TA-plan ska du 

ansöka via e-
tjänsten ISY Case.
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OBS! Dessa två exempel visar hur det INTE ska skyltas!

Datum för stoppförbud har här trätt i kraft men p-paketet är ej 
säckat/borttaget.
Dubbla budskap för bilisten.

• Denna skylt är för lågt placerad. Tilläggstavlan saknar text att 
gatan ska vara utrymd fr.om vilket betyder att stoppförbud 
endast gäller detta datum.

• Den vita skylten med svart pil ska inte användas under ett 
förbudsmärke.

• Alltid gula tavlor med svart text och röd bård.

Trafikenheten
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Så här skyltas utrymning av gata!

• Denna text på tilläggstavlan är
så som vi vill att det ska se ut.
Tänk dock på att
utmärkningsansvarig ska se till 
att alla tillfälliga vägmärken
hålls rena och hela och fria från
snö.

• Höjden ska vara minst 2,5m till 
skyltens underkant på
gångbana och minst 3,2 m om 
det är cykelbana.
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Föreskrift till utrymning –TA-plan

Trafikenheten

• I samband med arbeten som kräver utrymning av p-platser skrivs en
föreskrift.

• Föreskriften skrivs enligt TA-planens skiss och läggs sedan in i
ärendet tillsammans med den godkända TA-planen som bifogad fil.

• Den ska sedan skickas till p-vakterna. De kontrollerar att skyltningen
stämmer enligt den skrivna föreskriften.

• Överensstämmer de ej med varandra så meddelas
trafikingenjörerna om att upplysning ej kan utföras.

• På grund av detta kommer även arbetet att behöva flyttas fram i
tiden.

• Upplysningstiden ska i regel utföras under 10 dagar innan
föreskriften träder i kraft.
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I detta läge tar p-vakterna över.

Trafikenheten

När allt stämmer
upplyser p-vakterna
dagligen i 10 dagar
fram tills förbudet
ska träda i kraft.
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När allt stämmer med TA-plan och föreskrift

Trafikenheten

• Om det finns fordon kvar inom
det utrymda området kan p-
vakterna vara behjälpliga med 
bortforsling av fordon .

• TACK FÖR 
UPPMÄRKSAMHETEN 
& LYCKA TILL !
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