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8.1 LEDANDE DOKUMENT 

 

Anläggnings AMA 13 

Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten. 

 

Vägmärkesförordningen, VMF 

(SFS 2007:90) 

 

Trafikförordningen 

(SFS 1998:1276) 

 

Föreskrifter för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun 

Schakttillstånd - Huddinge kommun 

 

VGU 2015 

Vägar och gators utformning, VGU - Trafikverket 

 

Handbok Arbete på väg samt Huddinges bilaga 

Handbok arbete på Väg 

Huddinge kommuns bilaga till Arbete på Väg 

 

Trafikverkets interna föreskrifter och allmänna råd IFS 2009:4 

IFS 2009:4 Trafikverket 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070090.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm
http://www.huddinge.se/Naringsliv-och-arbete/Tillstand-och-regler/schakttillstand/
http://www.huddinge.se/Naringsliv-och-arbete/Tillstand-och-regler/schakttillstand/
http://www.trafikverket.se/vgu
https://www.huddinge.se/globalassets/naringsliv/tillstand-och-regler/schakt-och-trafikanordning/handboken-arbete-pa-vag.pdf
https://www.huddinge.se/globalassets/naringsliv/tillstand-och-regler/schakt-och-trafikanordning/bilaga-till-handbok-arbete-pa-vag-2008-03-hkapv.-rev-2017-02-06.pdf
http://www.trafikverket.se/contentassets/f422142b6225481b88d80c6c8c1f9944/2009_4/bilaga_till_ifs_2009_4_sakerhet_vid_arbete_pa_vag.pdf
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8.2 TRAFIKANORDNINGAR 

 

8.2.1 ALLMÄNT 

Vägutrustningsplan (VGU) 

En vägutrustningsplan ska normalt täcka hela objektet och i förekommande fall innehålla:  

 

• vägmärken (enbart placering, textinnehåll ska ej redovisas) 

• vägskyddsutrustningar (räcken, påkörningsskydd, energiupptagande anordningar, mm),  

• vägmarkeringar,  

• vägkantsutmärkning,  

• refuger, kantsten, stödmurar,  

• trafiksignaler,  

• hastighetsreducerande åtgärder,  

• vägbelysning 

 

Trafikanordningsplan (VGU) 

En trafikanordningsplan är en plan som upprättats för tillfälliga vägutrustningar i samband 

med vägarbete eller andra tillfälliga åtgärder på väg som kräver uppsättning av tillfälliga 

vägutrustningar. 

 

Lokal trafikföreskrift  

Flertalet av vägmärken kräver, för dess juridiska giltighet, att lokal trafikföreskrift (LTF) 

utfärdas. LTF som berör vägar där Huddinge kommun är väghållare utfärdas av Gatu- och 

trafiksektionens handläggare på delegation. Gatu- och trafiksektionens handläggare av LTF 

kontaktas i god tid, dock minst fyra veckor, före planerad skyltuppsättning. 

Se även 8.3.1 Lokala trafikföreskrifter 

 

Gatunamnsskyltar 

Planering av nya lokaliseringsmärken eller gatunamnsskyltar inom projektets ram kan 

innebära att märken/skyltar bortom entreprenadgränsen måste kompletteras/ändras. Dessa 

kompletteringar/ändringar ska ingå i projekteringen. För gatunamnsskyltar gäller att både 

gatunamnet och adressnumret stämmer överens med beslutet som fattats av 

Lantmäterimyndigheten i Huddinge. 

Se även 8.2.4 Gatunamnsskyltar 

 

Samspel vägmärken och vägmarkering 

Det bör uppmärksammas att det oftast finns ett samspel mellan vägmärken och vägmarkering. 

Några trafikanordningar innebär att utmärkning med både vägmärke och vägmarkering måste 

ske. Sådana anordningar är: övergångsställen, väjningsplikt samt stopplikt. 
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8.2.2 VÄGMÄRKEN 

Ledande dokument 

 Grundläggande reglerna för vägmärkenas utseende och användning finns i 

Vägmärkesförordningen 2007:90 (VMF) 

 

Material 

Vägmärken ska utföras antingen av strängpressad aluminiumprofil eller kantbockad 

aluminiumplåt förstärkt i märkets över- och nederdel med påsvetsade eller pånitade 

vinkellister motsvarande SM/BLF-profil respektive SM-skylt, eller likvärdig. Från tidigare 

nämnda undantas toppmonterade samt plana vägmärken och sk reflexrör. Förstärkning med 

korrugerad plåt eller likvärdig tillåts ej. Anordningen ska vara klotterskyddad och komma i en 

målad version istället för den tidigare galvade versionen enligt miljöpolicyn. 

 

Val av reflexmaterial 

Vägmärken ska vara helreflekterande. Undantaget är i trafikmiljöer där man gneom vit 

stenbeläggning i kombination med tillfredsställande vägbelysning uppnår god synbarhet utan 

att markeringen är retroreflekterande. 

 

 Varnings- och förbudsmärken (A och C) ska ha reflexmaterial av typ High Intensity (HI) 

eller Diamond Grade (DG). Från tidigare nämnda undantas sluttavla för zon (C40, 

ändamålstavla) som får utföras i Engeneer Grade (EG).  

 Påbudsmärken D5 och D8 (”Påbjuden gångbana” m fl och ”Påbjuden ridväg”), 

anvisningsmärken E11-3, E12 (”Rekommenderad maximal hastighet 30 km/h” och slut-

märke), E19 (”Parkering”) samt (lokaliseringsmärken för gång-, cykel- och mopedtrafik) 

ska ha reflexmaterial av typ EG.  

 Även lokaliseringsmärken med vit bakgrund (vägvisning till lokala mål, inrättning) får 

utföras i EG dock endast under förutsättningen att märken inte kombineras med andra 

lokaliseringsmärken.  

 Resterande vägmärken ska ha reflexmaterial av typ HI eller DG. 

 Lågt eller i närhet av gång- och cykelväg placerade lokaliseringsmärken ska 

klotterskyddas. Även markeringsskärmar (7.1) ska klotterskyddas. 

 

Vägmärken med olika reflexmaterial får inte monteras på samma stolpe så att märkenas bud-

skap kan avläsas samtidigt. 

 

Placering 

 Gångbanor och cykelbanor 2.5m över gång- och cykelyta 

 Refuger i körbana 2.5m över körbaneyta. 

 Utanför gång-, cykel- eller köryta 1.7m över yta och minst 0.5m från beläggningskant. 

 Skyltar i båge ska placeras 1.0m över gång-, cykel- eller köryta 

 För vägmärken placerade ovanför körbanan på portal gäller att märkets understa kant inte 

placeras lägre än 5,50 m över körbanenivå. 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070090.HTM
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Montage 

 Normalt ska vägmärken monteras på eget stolprör vars längd anpassas så att stolpens övre 

del inte är synlig ovanför märkets översta kant.  

 Lokaliseringsmärken, körfältsvägvisare undantagna, monteras på minst en fyrkantsstolpe. 

 Körfältsvägvisare monteras på eftergivlig portal. Vägvisare ska vara ytterbelyst.  

 Uppsättningsanordningar (stolpe, fundament m m) för lokaliseringsmärken ska 

dimensioneras för projekterad vägvisning kompletterad med ytterligare ett vägvisningsmål 

per färdriktning.  

 Fastsättningsanordningar (klammer) ska vara av aluminium. Vid montering på belysnings-

stolpe ska stolpens yta skyddas mot skada. 

 Fundament, stolpens/portalens övriga dimensioner ska följa skylttillverkarens anvisningar 

och redovisas till gatuavdelningarna. 

 

Storlek 

 Normalt ska vägmärken vara i normalstorlek. 

 Skyltar i 30-bågar och gång- och cykelskyltar ska vara i understorlek 

 Understorlek i övrigt regleras i VMF. 

 

Samspel vägmärke och vägmarkering 

Vägmärken: B1 (”Väjningsplikt”), B2 (”Stopp vid vägkorsning eller järnvägskorsning”) samt 

B3 (”Övergångsställe”) ska alltid kompletteras med respektive vägmarkering. 

 



6 

HANDBOK  

KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen 

Huddinge Kommun  

 

8.2.3 VÄGMARKERING 

Ledande dokument 

 Grundläggande reglerna för vägmärkenas utseende och användning finns i 

Vägmärkesförordningen 2007:90 (VMF) 

 

Material 

 Normalt ska ytlagd vit termoplastisk massa användas, gul markering utförs dock i färg. 

Närmare kravspecifikation finns i AMA13 

 För provisorisk körfältsmarkering kan orange färg användas. 

 

Bredd 

 Längsgående vägmarkering ska vara 10 cm breda. (gäller ej begränsningslinje för 

spärrområde linjen ska vara 20 cm.) 

 Tvärgående vägmarkering regleras Vägmärkesförordningen (2007:90) 

 

Linjetyp 

 Huvudgator med körbanebredd ≥ 6,5 m ska indelas i körfält med antingen mittlinje, 

dubbelriktade körbanor eller körfältslinje, flera körfält i samma ritning. 

 Huvudgator utan avgränsande kantstöd ska förses med vägren >0.5m och kantlinje. 

Lokalgator förses normalt ej med kantlinje, kan dock prövas från fall till fall. 

 För vägar med ≤ 40 km/h ska normalt längdförhållandet mellan dellinje och mellanrum 

vara 1:1 för mittlinje samt, 1:2 för kantlinje. 

 Mittlinje och kantlinje ska markeras genomgående i korsning med företrädes regler.  

 Om högerregeln gäller i korsningen markeras ej genomgående mittlinje; kantlinje följer 

vägskälskurvan.  

 Kantlinjen ska markeras intermittent linje förbi busshållplatsficka 

 Kantlinjen ska markeras heldragen linje förbi parkeringsficka.  

 

Samspel vägmarkering och vägmålning 

Vägmarkeringen:(”Stopplinje”), (”Väjningslinje”) samt (”Övergångsställe”) ska alltid 

kompletteras med respektive vägmärke. Detta gäller dock ej vid signalanläggning. 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070090.HTM
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8.2.4 GATUNAMNSSKYLTAR 

Tillämpning: 

Normerna är avsedda att tillämpas vid skyltsättning av nya områden, samt vid utbyte av 

skadade eller äldre skyltar. 

Typ: 

 Placeras vid gatuhörn 

 Placeras vid gångväg 

 

 

        

                             

  
 

 

Skylt: 

 

Typer: 

  rektangulär, enkelsidig,  

  utformad som vägmärke (Vägvisare till inrättning mm) förekommer både enkel- och 

dubbelsidig (2 stycken skyltar). 

Gatunamn får infogas som vägvisning till inrättning m m (vit botten / svart text) i alla 

typer av vägvisare. 

 

Material: 

  aluminium I-profil 

  kantvikt aluminiumplåt med pånitade förstärkningslister motsvarande SM-skylt eller 

strängpressad aluminiumplåt motsvarande SM-press eller BLF-profil. 

 Klotterskyddad 

 

Färg: 

Vit botten, negativ svart text och bård. 

  reflekterande botten 

  VMF:s anvisningar för vägmärken ska följas. 

 

Typsnitt: 

Typsnittet Tratex ska användas 
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Texthöjd: 

 gatunamn 60/44 mm, siffror 60 mm 

 gatunamn 40/30 mm, siffror 80 mm 

 

Höjd: 

  250 mm 

fd TSV:s Regler om vägmärken och trafik (RVT) ska följas  

 

Längd: 

Längden anpassas till antal tecken på skylten samt till fd TSV:s Regler om vägmärken och 

trafik (RVT) 

För  vars längd överstiger 900 mm (16-18 tecken) ska förkortning av gatunamn övervägas. 

 

Uppsättningsanordning: 

 Fundament 

Betongfundament ska normalt användas. Fundamentets dimension anpassas till den totala 

skyltytan enligt skylttillverkarens anvisningar. 

 Stolpe 

 ska utföras av målat stålrör  60 mm 

Stolpe för  ska utföras av målad fyrkantsstolpe med minimimått 60×60 mm. 

 Klammer 

Vid uppsättning av skylt ska anpassad klammer användas. För att förhindra vridning av 

skylt ska klammer förses med stoppskruv. Vid montering på stolpe ska stolpens yta 

skyddas mot stoppskruvens mekaniska åverkan. 

 

Skylttext: 

 Gatunamn och gatunummer 

Gatunamn och avstavning av namn, samt gatunummer ska vara godkända av kommunens 

Lantmäterimyndighet. 

 Skylttext 

Gatunamn samt gatunummer på , ska uppvisa gatuadresser mellan aktuell gatukorsning 

samt närmast intilliggande gatukorsning. Numrering på skylt ska alltid uppvisa närmast 

liggande gatunummer intill stolpe, vare sig skyltning sker mot vänster eller höger. All text 

på den vänsterhängda ska vara vänsterjusterad och på den högerhängda skylten ska texten 

högerjusteras. 

 

Placering: 

 placeras alltid parallellt med vägkanten. 

 placeras i enlighet med fd TSV:s Regler om vägmärken och trafik (RVT). 

 

Placering i höjdled: 

 Generella regler: 

Skyltar ska placeras så att de lätt kan observeras av trafikanter och ej är siktskymmande. 

 Endast gatunamnsskylt 

 placeras med nedersta skyltens underkant lägst 2.5 m över beläggning.  

 Gatunamnsskylt och vägmärke: 

Förekommer det att gatunamnsskylten  uppsättes på samma stolpe som vägmärke, 
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placeras den sistnämnda under gatunamnsskylten. Detta gäller dock ej vid toppmonterade 

vägmärken; i så fall monteras gatunamnsskylten underst. Placering i höjdled samma som 

ovan. Dock gäller måttet för underkanten av det lägst placerade märket / skylten. 

 

Placering i sidled: 

Stolpe till skylten placeras med ett avstånd som är lika med skyltens längd plus 0.5 m från 

beläggningskant. Om totalbredden utanför beläggningen ej medger detta placeras skylten 

(stolpe) i tomtgräns eller på husfasad överenskommelse med fastighetsägare måste träffas. 

 

Placering på belysningsstolpe: 

Skylten får fastsättas på en belysningsstolpe om stolpens placering motsvarar kraven på 

placering av gatunamnsskylt. 

 

Register: 

Textlydelse samt numrering redovisas på en särskild blankett. Blanketten utgör dels 

beställning dels information om skyltuppsättningen. Blanketten samlas i ett särskilt register. 
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8.2.5 VÄGVISNING 

Arbete med att fram en vägvisningsplan för biltrafik pågår och beräknas bli klar 2017 

 

Vägvisningsplan för cykel togs fram 2010 och vägvisningen är utförd på det kommunala 

huvudcykelnätet. 

Cykelvägvisning - Huddinge kommun 

 

 

https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/trafik-och-resor/gang--och-cykelvagar/cykelvagvisning/
https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/trafik-och-resor/gang--och-cykelvagar/cykelvagvisning/
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8.3 FÖRESKRIFTER OCH BESLUT 

 

8.3.1 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER (LTF) 

Lagrum: Trafikförordningen 10 kap. 1 § 
 
Kommunen får besluta om LTF inom/på följande: 

1. Vilket eller vilka områden som ska utgöra tättbebyggda områden, 

2. alla kommunala och enskilda vägar inom tättbebyggt område, 

3. alla vägar inom tättbebyggt område ang. hastighet, stannande och parkering,  

4. vägar utom tättbebyggt område där kommunen är väghållare samt 

5. terräng. 
 

Det kommunala LTF-mandatet omfattar i huvudsak följande regleringar: 

-  Tättbebyggt område 

-  Huvudled. 

-  Gågata respektive gångfartsområde.  

-  Cirkulationsplats. 

-  Körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl. 

-  Att en plats ska vara busshållplats där stannande- alt. parkeringsförbud råder. 

-  Ändamålsplats (vändplats, lastplats) eller laddplats. 

-  Förbud mot trafik med fordon. 

-  Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning. 

-  Förbud mot omkörning. 

-  Väjningsplikt eller stopplikt. 

-  Hastighet på sträcka (30, 40, 50, 60 och 70 km/tim). 

-  Förbud att stanna eller parkera. 

-  Villkor för parkering. 

-  Begränsningar av vikt, bredd och längd. 

-  Trafik med terrängmotorfordon eller terrängsläp. 

 

Permanenta och tillfälliga lokala trafikföreskrifter (LTF) beslutas med stöd av samma lagrum. 

Tillfälliga LTF.er får inte användas vid vägarbeten eller liknande (se 8.3.3 Väghållarbeslut). 

Upphävande av lokal trafikföreskrift görs med stöd av samma lagrum som vid införande. 

 

Gällande parkeringsregler för bil finns det utöver vad som står i trafikförordningen även 

regleringar i de lokala trafikföreskrifterna. Huddinge kommuns lokala trafikföreskrifter 

arkiveras i en trafikliggare som finns på Transportstyrelsen. De generella parkeringsreglerna 

är rikstäckande och finns att läsa i Trafikförordningen (3 kap. 47-57 §§ och 9 kap. 1-2 §§). 

 

https://rdt.transportstyrelsen.se/rdt/AF06_Search.aspx?UseStfs=1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm
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8.3.2 TRAFIKFÖRSKRIFTER 

Lagrum: Trafikförordningen 3 kap. 17 §. 
 
- Enligt detta lagrum gäller generellt 50 km/tim som högsta tillåtna hastighet inom område 

som enligt lokal trafikföreskrift beslutats ska vara tättbebyggt område. Kommunen får dock 

med stöd av detta lagrum meddela föreskrifter om att den högsta tillåtna hastigheten inom 

sådant eller del av sådant område istället ska vara 30 eller 40 km/tim.  
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8.3.3 VÄGHÅLLARBESLUT 

Lagrum: Trafikförordningen 10 kap. 14 §. 

 

Följande föreskrifter får meddelas av väghållaren om det behövs under kortare tid på grund av 

vägarbete, evenemang eller liknande. 

 

-  förbud mot trafik med fordon eller visst slag av fordon, 

-  begränsning av längd, bredd och vikt/tryck på fordon 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 samt 

-  minsta avstånd mellan fordon. 

 

Vad som är att betrakta som ”kortare tid” framgår inte. 

 

Beslutade föreskrifter måste kungöras på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling (STFS) 

för att få formell kraft. Kommunen utformar och levererar sina trafikföreskrifter till 

Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT) från vilken STFS hämtar 

sin information.  
 
Förutom kungörande och eventuell nödvändig skyltning måste det dessutom finnas en 

underskriven papperskopia av varje föreskrift hos kommunen.  
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8.3.4 VÄGARBETE – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Juridiskt är kommunen väghållare med därtill hörande väghållaransvar. Undantagna är de 

vägar där Trafikverket är väghållare. Tillfälliga trafikföreskrifter ansvarar både Gatu- och 

trafiksektionen och Natur- och gatudriftsavdelningen för. För permanenta trafikföreskrifter 

ansvarar Gatu- och trafiksektionen. Beredning och beslut om schakttillstånd ansvarar Natur- 

och gatudriftsavdelningen för. 

 

Lagstiftningen säger att vägarbeten på platser där allmänheten har tillträde ska märkas ut och 

stängas av så att ingen kommer till skada. Lagstiftningen säger också att erforderliga 

utmärkningar och skydd ska användas för att inte arbetstagare ska skadas av trafikanter. 

 

Utföranden ska lämna erforderliga anvisningar om hur trafikföring, utmärkning och fysisk 

avstängning ska utföras och väghållaren ska utföra kontroll av tillämpningen. Varje 

vägarbetsområde måste planeras efter de anvisningar som Natur- och gatudriftsavdelningen 

anger för trafikföring och trafikantskydd. 

Vid alla arbeten ska TA-plan upprättas  

Se även 8.3.6 Tillfälliga trafikanordningsplaner 

 

Vägmärken och övriga trafikanordningar ska hållas hela, rena, rättvända och väl synliga under 

hela den tid projektet pågår. Likaså ska dessa fortlöpande anpassas till arbetets förändringar. 

 

För varje arbetsområde ska det finnas en namngiven person som är ansvarig för 

trafikanordningarna. Denne kan av Natur- och gatudriftsavdelningen åläggas att informera 

eventuellt berörda såsom boende, husägare, trafikanter, företag m.fl. 

 

Utmärkningsansvarig är utsedd av ansvarig arbetsledare, ska finnas på arbetsplatsen när 

arbete pågår och ha Vägverkets utbildning för utmärkesansvar. Vem som är ansvarig för 

utmärkning ska framgå av trafikanordningsplanen. Kommunen ska alltid veta vilken person 

som har ansvar under varje tidsperiod.  
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8.3.5 PÅFÖLJDER 

Vid grova eller upprepade förseelser mot trafiksäkerhet och/eller framkomlighet kan 

kommunen: 

 Polisanmäla och stoppa arbetet tills föreskrifterna är uppfyllda. 

 Kräva utbyte av den person som står ansvarig för arbeten på offentlig mark. 

 Uttaga viten av den som bryter mot föreskrift. 

 Avstänga person upp till två år från att stå som ansvarig för arbeten på offentlig mark. 
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8.3.6 TILLFÄLLIGA TRAFIKANORDNINGSPLANER 

Trafikanordningsplan (TA-plan) är en plan över trafikföringen i, och i vissa fall omkring, ett 

vägarbetsområde som visar hur utmärkning med vägmärken, vägmarkeringar samt skydd och 

andra anordningar ska utföras. Av TA-planen ska framgå vägarbetsområdet, d v s den yta som 

inleds vid första tillfälliga vägmärke (enligt föreskrift) som upplyser/varnar eller förändrar 

trafikföringen av fordon, cyklar eller gående. Området avslutas vid den på TA-planen 

redovisade sista avstängningen/markeringen eller tillfälliga vägmärket och där trafiken återgår 

i sin normala bana.  

 

TA-planen ska tydligt åskådliggöra den tänkta trafikledningsmetoden, d v s hur trafiken ska 

förbiledas, överledas eller omledas. 

 

Vid upprättande av en TA-plan ska särskild hänsyn tas till de oskyddade trafikanterna.  

 

Före igångsättande av arbete i väg där kommunen är väghållare ska kommunen ha getts skälig 

tid för granskning och godkännande av TA-plan. 

 

TA-planen ska utformas utifrån Handbok Arbete på väg. Huddinge kommun har tagit fram en 

bilaga som upplyser om de tillägg och avsteg från Handbok Arbete på Väg som Huddinge 

kommun beslutat gälla inom kommunens gatumark. 

Tillfälliga trafikanordningsplaner - Huddinge kommun 

 

 

https://www.huddinge.se/naringsliv/tillstand-och-regler/schakt-och-trafikanordning/
https://www.huddinge.se/naringsliv/tillstand-och-regler/schakt-och-trafikanordning/

