Ansökan om Ta-plan

Trafikanordningsplan för arbeten där Ovanåkers
kommun är väghållare
Referensnummer

Sökandes namn

Telefon

Adress

Ansvarig arbetsledare

Telefon

E-post

Skyltansvarig Utmärkningsansvarig

Telefon

Jourtelefon

Arbetsplats (t.ex. gata mellan x och x, del av gata/gångbana sida, gång- och cykelväg etc.)

Arbetets startdatum

Arbetets slutdatum

 Arbetet utförs enligt Trafikverkets exempelsamling, nr________________
 Arbetet utförs enligt egen ritning, bifogas som bilaga
Behövs lokala trafikföreskrifter?
Om ja, vilken typ



Nej



Ja

Denna blankett med bilagor skickas till:
Ovanåkers kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
828 80 Edsbyn

__________________ ___________________________________________________
Datum

Underskrift av ansvarig arbetsledare

Granskad av Samhällsbyggnadsförvaltningen

__________________ ___________________________________________________
Datum

Underskrift av representant för samhällsbyggnadsförvaltningen

Checklista för TA-planer
TA-planen ska upprättas av ledningsägaren eller entreprenören och vara godkänd av
samhällsbyggnadsförvaltningen senast två veckor innan arbetet påbörjas. Vid akuta arbeten ska TAplan skickas in senast nästkommande arbetsdag.
Trafikverkets IFS 2009:4 bilaga ”Säkerhet vid arbete på väg” gäller och ska tillämpas vid alla
vägarbeten där Ovanåkers kommun är väghållare.
All personal som utför väg- och ledningsarbete ska ha utbildningen Säkerhet på väg.
Det ska finnas en utmärkningsansvarig vid varje arbetsplats.
En TA-plan krävs även för arbeten som inte är vägarbeten, men ändå inkräktar på gatumark
och trafik. Ex. på dessa arbeten är takskottning, husdräneringar, fasadrenoveringar m.m.
Följande uppgifter ska framgå av ritningen:


Placering och typ av avstängningsmaterial.



Var och vilka vägmärken som ska sättas upp.



Vilka vägmärken som tillfälligt ska täckas över, alternativt tas ner.



Var eventuell belysning finns.



Var material kommer att läggas upp, och hur detta ska stängas in.



Hur kommer arbetsmaskiner att röra sig kring arbetsplatsen.



Vilka mått finns till förfogande för bil-, cykel- samt gångtrafik.



Vilka åtgärder är vidtagna för att underlätta för funktionshindrade att passera arbetsplatsen.



Vilka informationsinsatser planeras?
Om en gata/gång- och cykelväg måste stängas av, ska detta annonseras i lokaltidning. Det är
ledningsägaren eller entreprenören som ansvarar för informationen. Hur denna annons ska
se ut bifogas TA-planen.



Krävs lokala trafikföreskrifter. Generellt behövs föreskrifter när förbudsskyltar används.
Har kollektivtrafiken blivit informerad att detta arbete ska påbörjas, samt vid ev. omledning att
kollektivtrafiken kommer fram på de gator som omledningen ska ske på.

