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Abstract 
 

In 1997, the Swedish parliament adopted a decision on Vision Zero (nollvision) in the road 

and transport system. Vision Zero means that no one should be killed or seriously injured in 

traffic accidents in the road transport system (Prop. 2003/04: 160). For the Transport 

Administration in Sweden (Trafikverket), this means increased demands on security and 

signage at road work sites around the country. This in turn means increased demands on the 

contractors that carry out road work for the Transport Administration. The Transport 

Administration wants a better understanding how entrepreneurs in various operational areas in 

the Eastern Region perceive their role as responsible for safety and accessibility on roadwork 

sites and to better understand the problems that can occur when signage is inadequate. In this 

report, governing documents for the operating entrepreneurs have been studied, in addition, 

searches of literature in various transport databases have been made. Interviews have been 

made with the operating entrepreneurs who have had the opportunity to highlight their views 

on roadwork. The results of the study are a compilation of things the contractors put emphasis 

on. Among other things, several of them want to separate service equipment 

(trafikanordningar) from the procurement because it is possible to win offers with a lower bid 

amount, depending on how signage is made and safety is ensured. Many contractors also call 

for more clarification from the Transport Administration, and say that it is often unclear what 

the relevant directives are. Hopefully, this report will help increase the Transport 

Administration’s understanding of the roadwork performed by contractors and help them 

towards Vision Zero.  
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Sammanfattning 
 

År 1997 fattade riksdagen ett beslut om nollvision inom vägtransportsystemet. Nollvisionen 

innebär att ingen person ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor inom 

vägtransportsystemet (Prop. 2003/04:160). För Trafikverket innebär detta ökade krav på 

säkerhet och skyltning på vägarbetsplatserna runtom i landet. Detta innebär i sin tur ökade 

krav på entreprenörerna som utför vägarbeten för Trafikverket. Trafikverket vill få bättre 

förståelse för hur entreprenörer inom olika driftområden i Region Öst ser på sin roll som 

ansvariga för säkerhet och framkomlighet vid vägarbeten samt få bättre förståelse för vilka 

problem som kan uppstå när skyltning av en vägarbetsplats är bristfällig. I denna rapport har 

styrande dokument för driftentreprenörer studerats, dessutom har sökningar efter litteratur i 

olika transportdatabaser gjorts. Intervjuer har gjorts med driftansvariga entreprenörer som har 

haft möjlighet att lyfta fram sina åsikter kring arbetet på väg. Resultatet av rapporten är en 

sammanställning av de punkter entreprenörerna lägger vikt vid. Bland annat vill flera av dem 

lyfta ur trafikanordningarna ur upphandlingen då det är möjligt att vinna anbud med lägre 

anbudssumma beroende på hur skyltningen utförs och säkerheten säkerställs. Flera 

entreprenörer efterlyser även mer tydlighet från Trafikverket och säger att det många gånger 

är oklart vilka direktiv som gäller. Förhoppningsvis kan denna rapport öka Trafikverkets 

förståelse för entreprenörernas arbete på vägar och vara till hjälp för dem på vägen mot 

nollvisionen. 

 

Nyckelord 

vägarbete, trafikanordning, utmärkning, nollvision, trafikanordningsplan, konkurrenssättning, 

skyltning, framkomlighet 
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Förord 

 
Denna rapport baseras på ett examensarbete utfört på Akademin för hållbar samhälls- och 

teknikutveckling inom programmet Byggnadsingenjör – samhällsteknik 180 högskolepoäng 

vid Mälardalens Högskola. Arbetet är utfört under våren 2011 på uppdrag av Trafikverket 

Region Öst och motsvarar 15 högskolepoäng.  
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1 Inledning 

Denna rapport är utförd på begäran av Trafikverket Region Öst. Arbetet är en undersökning 

av hur de ansvariga vid vägarbeten ser på sin uppgift kopplat till säkerhet och framkomlighet. 

Studien har utförts eftersom Trafikverket vill få större förståelse för de problem som kan 

uppstå då skyltning och säkerhet är bristfällig. Metoden för studien är en kvalitativ 

undersökning, i form av muntliga intervjuer med ansvariga entreprenörer för utmärkning 

(skyltning vid vägarbete). Med intervjuer kan bra personliga kontakter knytas, intervjun kan 

föras som ett samtal och möjlighet ges att anpassa frågorna efter de svar den intervjuade ger 

(Andersson, 1995).  

 

1.1 Bakgrund  

Vid många vägarbeten är skyltning och säkerhet bristfällig. Mellan åren 2003-2009 inträffade 

enligt en rapport från Trafikverket (2011) 1723 trafikolyckor vid olika typer av vägarbeten i 

Sverige, dock framkommer det inte alltid i olycksrapporten om olyckan skett vid ett vägarbete 

och siffran kan då vara högre. På Trafikverkets hemsida kan statistik hämtas från kontroller 

gjorda vid vägarbetsplatserna. En sökning i databasen visade att av 186 utförda kontroller 

(under tidsperioden 2008-01-01 – 2010-12-31) på drift- och underhållssidan inom samhälle 

öst (SÖ) var 116 godkända, 31 mindre allvarliga och 39 allvarliga (se bilaga 2). Trafikverket 

vill få större insikt i var problemen till detta ligger samt öka förståelsen för entreprenörernas 

syn på sin roll och sina arbetsuppgifter kopplat till säkerhet och framkomlighet vid 

vägarbeten. Detta kan ses som en del i riksdagens beslut om nollvision hösten 1997, där det 

sades att ”det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att ingen skall dödas eller 

skadas allvarligt till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet” (Prop. 2003/04:160, 

s.1).  

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att Trafikverket ska få förståelse för de problem som kan uppstå då 

skyltning och säkerhet är bristfällig på vägarbetsplatserna samt konkretisera problembilden. 

Trafikverket vill också få en bättre förståelse för entreprenörernas syn på sin roll och sina 

arbetsuppgifter kopplat till säkerhet och framkomlighet vid vägarbeten. 

1.3 Problemformulering 

Trafikverket upplever att de behöver få större förståelse för de problem som kan uppstå vid 

bristande skyltning och säkerhet vid vägarbeten.  
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2 Metod 

Litteraturstudien har till stora delar baserats på styrande dokument utgivna av Trafikverket, 

för de entreprenörer som utför driftarbete på det statliga vägnätet. Forskningsartiklar- och 

rapporter samt övriga informationskällor för sammanställandet av denna rapport är hämtade 

från följande databaser: 

 

• STRADA – Swedish Traffic Accident Data Acquisition - Informationssystem för data 

om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Databasen hittades genom en 

rapport från Trafikverket (2011). 

• TRAX – VTI:s (statens väg- och transportforskningsinstitut) bibliotekskatalog. 

Databasen hittades via Trafikverkets länkar till litteraturdatabaser. 

• Transguide – Ämnesportal inom transportforskning. Databasen hittades via 

Trafikverkets länkar till litteraturdatabaser. 

• TRID – En databas som integrerat de två största transportdatabaserna i världen – 

Transportation Research Information Services (TRIS) och International Transport 

Research Documentation (IRTD). Databasen hittades via Trafikverkets länkar till 

litteraturdatabaser. 

• Trafikverkets databaser innehållande statistik, styrande dokument och exempel-

samlingar över trafikanordningar. 

• Mälardalens Högskolas databas för sökning av litteratur inom metodologi och 

konkurrensutsättning. 

 

Sökningar efter relevanta artiklar och rapporter har även gjorts på internet genom att 

kombinera nyckelorden för den här rapporten. 

 

Nyckelord: 

vägarbete, trafikanordning, utmärkning, nollvision, trafikanordningsplan, konkurrenssättning, 

skyltning, framkomlighet 

 

2.1 Metodval och studiens uppläggning 

Metoden för denna studie är kvalitativ i form av intervjuer med driftansvariga entreprenörer 

från olika områden i Region Öst. Metoden har valts på grund av frågeställningen då det enligt 

Denscombe (2000) är en effektiv metod för att få fram material som är mer djupgående från 

ett mindre antal respondenter. Respondenterna har på sitt eget sätt kunnat tolka och återge hur 

de ser på frågan ur sitt eget perspektiv (Kvale 1997). Ett problem som kan uppstå när forskare 
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använder sig av denna metod de första gångerna är att de är för låsta på sina förutfattade 

meningar om vad respondenten kommer att svara, vilket ofta grundas på författarens egen 

teori eller runt den studie på området som skett (Aspers, 2007). Studien i denna rapport har 

därför inletts med en pilotintervju med en av de driftansvariga entreprenörerna, där underlaget 

till intervjuerna har prövats samt att en tematisk öppen intervju har tillämpats för att få 

entreprenörens syn på studiens område. Det blev tydligt att denna metod var lyckad då 

frågeställningar som inte visade sig vara relevanta kunde lyftas ur studien, samt att 

diskussionen med entreprenören ledde till att nya frågeställningar uppkom.  

 

Intervjuerna har byggts på den semistrukturerade metoden, vilket innebär att tydligt fastställda 

frågor har skapats innan studien påbörjades (Aspers, 2007 & Denscombe, 2000).  Frågorna 

har ställts till respondenterna, men samtidigt har det funnits möjlighet att under intervjun följa 

upp de svar som givits. På så sätt har möjlighet till diskussion kring frågorna givits och 

respondenterna har fått tala fritt utifrån den ställda frågan. Uppbyggnaden av den 

semistrukturerade metoden baseras på att forskaren funderat på vilka områden som ska 

behandlas och sedan formulerat frågor, något som har begränsat respondenten från att 

framföra alltför mycket egna perspektiv kring områden som studien inte har behandlat, utan 

att möjligheten för respondenten att utveckla sina idéer och tankar kring frågan som 

behandlats gått förlorad (Aspers, 2007 & Denscombe, 2000). Aspers (2007) tar upp en del 

praktikaliteter som bör göras före, under och efter intervjun. I studien och intervjuer har den 

lista som föreslås av författaren följts så gott som möjligt för att säkerställa en bra genomförd 

intervju, samt att samla in ett bra empiriskt material som har legat till grund för en bra analys. 

Listan kommer inte att redovisas i denna rapport. 

 

Aspers (2007) behandlar tre olika problem som kan uppstå under en intervju. Första 

problemet är maktobalansen. Denna teori handlar om att mer makt ges åt den intervjuade och 

att en situation där båda parter kan utbyta tankar utan tvång infinner sig. Andra problemet 

som kan uppstå handlar om att den som utför studien enbart ställer frågor utifrån den kunskap 

som fåtts under litteraturstudien. Tredje problemet är att forskarna tolkar svaren som ges 

utifrån kunskapen inom området, det är viktigt att kunna ta emot svar som inte är helt klara 

för senare tydliggörande. Första problemet har lösts genom att ge respondenten större frihet 

att diskutera frågan istället för att endast ge konkreta svar. Andra problemet har motverkats 

genom pilotintervjun, där mer relevanta frågor som inte fanns i kunskapsbanken sedan 

tidigare uppkom. Tredje och sista problemet har lösts genom att låta entreprenörerna svara på 

uppföljningsfrågor då tillfredsställande svar inte har givits på föregående fråga. För de svar 

som givits har vidare studier skett inom området.  
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I studien har en strävan funnits efter att ha så många intervjuer som möjligt i form av möten, 

men då avståndet till vissa orter varierat, har de intervjuer som inte kunnat ske via möten 

istället gjorts i form av telefonintervjuer. Intervjuerna anses inte på något sätt ha försämrats på 

grund av detta, utan resultatet har varit tillfredsställande i merparten av intervjuerna. Samtliga 

intervjuer har spelats in för att underlätta transkriberingen, samt att det har gett möjlighet att 

återgå till intervjuerna för förtydliganden. Frågorna som har legat till grund för intervjuerna 

finns i Bilaga 1. 

 

2.2 Urval 

Vid studiens början mottogs en lista med 21 utmärkningsansvariga entreprenörer för drift i 

Region Öst. Då det ur både tid- och ekonomiaspekt vore orealistiskt att intervjua samtliga har 

entreprenörer valts ut efter Trafikverkets önskemål om vem de helst ville ha svar från. Valen 

har även gjorts för att få en bra geografisk spridning på entreprenörerna. Kontakt togs med 14 

entreprenörer och studien omfattar intervjuer med tio stycken entreprenörer. Respondenterna 

har varierat i ålder och erfarenhet inom branschen. Variationer i driftområdenas storlek och 

typ av vägar har också förekommit. 

 

2.3 Intervjuer 

I intervjuerna har mycket information inhämtats och det som redovisas under detta avsnitt i 

rapporten är en analys och tolkning av det respondenterna lagt särskild vikt vid. Rapporten 

kommer inte klargöra vilka respondenter som svarat vad, utan en sammanställning av svaren 

kommer att göras. Resultatet innehåller endast svar från entreprenörerna, analys och slutsats 

redovisas i kapitlet diskussion. 

 

2.4 Databearbetning och analysmetod 

Analysen av det empiriska materialet har gjorts genom att dela upp materialet som insamlats. 

Indelningen har gjorts efter svar på specifika frågor som sedan sammanställs till en 

sammanfattning av varje fråga. Bearbetningen har skett principiellt enligt intervju – 

transkribering – analys – presentation. Analysen som har använts i denna studie är den statisk-

dynamiska analysen som normalt figurerar i en vetenskaplig studie (Aspers, 2007).  

Analysen innebär att forskaren studerar sambandet mellan teoretiska begrepp och eventuella 

kategorier som hör till begreppen. Den dynamiska delen innebär att även skillnader mellan 

respondenter tas i beaktande, då respondenter med olika bakgrund och förutsättningar kan 

komma att ge skilda svar utifrån samma fråga. (Aspers, 2007)  
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Utöver den statisk-dynamiska analysen har även meningskoncentrering och ad hoc- analys 

använts. Meningskoncentrering innebär att de långa meningarna från intervjuerna arbetas om 

och uttrycks mer koncist. På så sätt minskar mängden empiriskt material, texterna reduceras 

och innehållet är endast av väsentlig innebörd. Ad hoc- analysen är en analys där olika idéer 

förenas till en mening och kan återges i ord, siffror eller figurer. Metoden innebär ingen direkt 

struktur utan en rad olika tekniker används, där det är fritt upp till forskaren att välja. Genom 

denna teori kan forskaren läsa igenom materialet för att skapa sig en helhetsbild och senare gå 

tillbaka till specifika delar för vidare tolkning. På detta vis kan en röd tråd upptäckas som vid 

första genomläsning inte alltid upptäcks. (Kvale, 1997) I denna studie har likheter (eller 

olikheter) i svar som givits av entreprenörerna fångats upp i sammanställningen. Aspers 

(2007) menar att innehållet i analysen är upp till forskaren och har sin utgångspunkt i teorin. 

Teorins roll är betydande för analysen, det är nämligen genom analysen som kritik mot teorin 

kan finnas och stöd kan istället fås genom empirin. 

 

2.5 Presentation 

Presentationen av denna studie är i enlighet med Denscombe (2000) inte en precis redogörelse 

av studien, utan rapporten är en sammanställd version där endast de delar som anses relevanta 

redovisas. 

 

2.6 Trovärdighet och pålitlighet 

Ett underlag till frågeformuläret har skapats, granskats av handledarna på Trafikverket och 

korrigerats efter deras önskemål.  

 

Reliabilitet är enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) ett mått på hur trovärdigt det 

uppmätta värdet i undersökningen är. Reliabiliteten i de svar som har erhållits från 

respondenterna anses vara hög då det är deras dagliga arbete som studien behandlat. Risken 

för att respondenterna har gett undvikande svar finns dock då det är gentemot deras beställare 

studien sker. I de allra flesta fall har det dock upplevts som att respondenterna tagit chansen 

att få ut sina synpunkter på sitt arbete. 
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3 Litteraturstudie 

Trafikverket, vars mål är att trafiken ska vara så säker som möjligt, har huvudansvaret för 

trafiksäkerheten inom väg- och transportsystemet på det statliga vägnätet. Säkerheten ska 

säkerställas dels för de som arbetar på vägarbeten och dels för trafikanterna. (Vägverket, 

2009) Den tidigare myndigheten Vägverket skötte drift och underhåll av det statliga vägnätet 

fram till 1991 och år 1992 började delar av verksamheten för drift och underhåll att 

konkurrensutsättas. Det tog dock lång tid för processen att avslutas, något som skedde först 

2000/2001. (Statens Offentliga Utredningar, 2007) Efter konkurrensutsättningen sjönk 

kostnaderna för anläggning med ca 20 % (Nilsson et. al, 2005). 

Banverket och Vägverket slogs den 1 april 2010 ihop till en gemensam myndighet, 

Trafikverket (Kallander, 2011). Trafikverket är idag uppdelat i sex regioner: Nord, Mitt, 

Stockholm, Öst, Väst samt Syd. Huvudkontoret är beläget i Borlänge. 

 

När Trafikverket vill ha ett vägarbete utfört upprättas ett förfrågningsunderlag. 

Upphandlingen annonseras i en allmänt tillgänglig databas och på Trafikverkets hemsida. När 

anbuden från entreprenörerna tagits emot stäms utvärderingskriterierna i förfrågnings-

underlaget av och samtliga anbudsinlämnare meddelas om vem som vunnit anbudstävlingen. 

Efter tio dagar kan kontrakt skrivas med vinnande entreprenör och uppföljning av kontraktet 

sker genom hela kontraktstiden. (Trafikverket, 2010)  

Alla statliga och kommunala myndigheter lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Trafikverket berörs dessutom av lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, 

transporter och posttjänster (LUF). När dessa två lagar faller inom tillämpningsramarna 

samtidigt appliceras en översiktsprincip och om det inte kan avgöras vilken lag som ska 

användas, används LOU. Ibland kan även så kallade särskilda undantag åberopas, men det är 

inget som kommer att behandlas närmare i denna rapport. (Fryksdahl & de Jounge, 2011) 

Tidigare forskning ger förslag om att dela på anbuden i en säkerhetsdel och en vägarbetsdel 

för att på så sätt kunna öka säkerheten vid vägarbeten genom nya metoder (Bolling & 

Sörensen, 2008). 

 

För entreprenörerna finns det föreskrifter som skall följas och användas som underlag till väg- 

och ledningsarbeten, framförallt dokumentet Bilaga till IFS 2009:4 – Säkerhet på väg. Denna 

litteraturstudie är framförallt baserad på den föreskriften eftersom den är gällande för de 

entreprenörer som utför vägarbeten på det statliga vägnätet. 
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Sveriges vägnät delas in i tre klasser beroende på hur mycket trafik som belastar vägen 

dagligen. Se indelningen nedan (Vägverket, 2009, s11). Trafikmängden anges i årsdygnstrafik 

(ådt) och är ett mått på medeltrafik-intensiteten per dygn, angivet som antal fordon. 

 

1. Skyddsklassad väg är en väg som har en trafikmängd över 2000 ådt med tillåten 

hastighet 70 kilometer i timmen eller högre. Skyddsklassningen innebär att förstärkt 

skydd för personal erfordras. Är en väg skyddsklassad gäller klassningen även på 

eventuella sträckor med lokal trafikföreskrift som har lägre hastighet än 70 kilometer i 

timmen. 

2. Normalklassad väg har trafikmängderna mellan 250 och 2000 ådt, där basutmärkning 

kan vara tillräcklig. 

3. Lågklassad väg har trafikmängder under 250 ådt, där vissa lättnader på basutmärkning 

kan göras under förutsättning att ingen oskyddad personal befinner sig på vägbanan.  

 

Ett försök att reda ut begreppet basutmärkning har gjorts med kontaktpersonen för 

föreskriften. Tyvärr har ingen tydlig förklaring givits. 

 

Trafikverkets olika regioner, exempelvis Region Öst kan som väghållningsmyndighet ange 

vissa tider när vägarbete inte får förekomma, för att på så sätt förbättra arbetsmiljön för 

personalen på vägen samt öka trafikanternas framkomlighet.  

 

3.1 Arbetsmiljöverkets krav 

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS) ska anläggningsarbete planeras, anordnas och 

bedrivas så att det ger betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall på grund av passerande 

fordonstrafik. Arbetsmiljöverket ger även anvisningar om hur risker som beror på passerande 

trafik ska förebyggas. I första hand ska trafiken ledas om så att arbetet på vägen inte berörs 

(omledning). I andra hand ska trafiken ledas så att fordonen passerar på ett säkert avstånd från 

de som arbetar på platsen. I sista hand ska trafiken skiljas från arbetsplatsen med hjälp av 

trafikanordningar. Om det behövs ska det även finnas skyddsanordningar som på ett effektivt 

sätt avleder trafiken eller hindrar den att komma in på arbetsplatsen. (AFS, 1999) Vidare 

rekommenderas det även att, i samband med punkterna ovan, hastigheten sänks förbi 

arbetsplatsen med hjälp av olika anordningar samt att trafiken eventuellt leds förbi 

arbetsplatsen med antingen trafiksignaler eller signalvakter (AFS, 1999) som är en särskilt 

utsedd person som dirigerar trafiken förbi arbetsplatsen (Rönnqvist, 2005). SEKO (2009) 

vädjar även till allmänheten i en rapport att sänka hastigheten vid ett vägarbete och ställer ett 



 

8 
 

krav på att åtgärder ska tas för att hastigheten ska begränsas till 30 kilometer i timmen vid 

vägarbetsplatser. 

3.2 Ansvar och uppföljning 

Väghållningsmyndigheten är den myndighet som bestämmer vem som får sätta ut vägmärken 

och övriga trafikanordningar. Respektive region är som väghållningsmyndighet ansvarig för 

alla vägmärken och övriga anordningar på det allmänna vägnätet. Det är alltså regionen som 

ger tillstånd till uppsättning och underhåll av vägmärken, dessutom är de den myndighet som 

kontrollerar att vägarbeten är utmärkta på ett korrekt sätt. All utmärkning som sker ska 

kontrolleras och godkännas mot en så kallad trafikanordningsplan (TA-plan). Mer 

information om TA-planer finns under kapitlet trafikanordningsplan. För att kontrollera att 

regelverket följs, har Trafikverket rätt att inspektera anordningarna så att de följer TA-planen. 

Brister i utförandet kan leda till anmärkningar och bötesfällning. Bristerna delas in i 

godkända, allvarliga och mindre allvarliga. (Vägverket, 2009) Exempel på mindre allvarliga 

brister kan vara att mindre ändringar gjorts i förhållande till TA-planen och exempel på 

allvarliga brister kan vara att TA-plan saknas eller större förändringar har gjorts från befintlig 

godkänd plan utan nytt godkännande. Ett annat exempel på allvarliga brister är att fel skyltar 

eller anordningar använts. (Trafikverket, 2009) 

 

En arbetsledare ansvarar för att det vid varje vägarbetsplats finns en utmärkningsansvarig, 

som även svarar för fortlöpande tillsyn på plats. Arbetsledaren svarar för att utmärkningen 

sker enligt föreskrifterna. Ansvarig person ska även ha genomgått utbildning vilket behandlas 

vidare under kapitlet utbildning. Den utmärkningsansvarige ska ha befogenheter och vara 

utbildad så att denne förstår och kan tolka gällande regler i exempelvis Arbetsmiljölagen 

(AML) och AFS, samt förstå uppbyggnaden av en TA-plan med tillhörande ritning. 

(Vägverket, 2009) Ansvarig person ska vara på arbetsplatsen när arbete pågår och ansvarar 

för att följande punkter följs (Vägverket, 2009, s15):  

 

1. Vägmärken och anordningarna sätts upp i enlighet med gällande regler, godkänd 

trafikanordningsplan och Vägverkets riktlinjer. 

 

2. Vägmärken och anordningar anpassas till rådande förhållanden vid varje tillfälle och 

att tillstånd inhämtas från väghållningsmyndigheten för förändringar av märken och 

anordningar beslutade med stöd av en överordnad föreskrift. 
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3. Vägmärken och anordningar har avsedd funktion även vid nedsatt sikt, i mörker, olika 

väderförhållanden liksom utanför ordinarie arbetstid. 

 

4. Vägmärken och anordningarna kontrolleras att de är i gott skick och att brister rättas 

till, vid behov ska anordningarna fortlöpande förbättras. Kontrollerna dokumenteras 

och förvaras på arbetsplatsen, samt ska kunna visas upp för Vägverkets personal. 

 

5. När trafikanordningsplanen behöver förändras ska kontakter tas med väghållnings-

myndigheten. 

 

Vägar med mycket trafik, eller då risk för att skyltar och anordningar saboteras eller förstörs 

kan innebära att kontroller utförs oftare (Vägverket, 2009). 

3.3 Utbildning 

Det har tidigare nämnts att personer som är utmärkningsansvariga ska ha genomgått en 

utbildning, men även personal som ska arbeta på en väg där Trafikverket är väghållare ska ha 

genomgått utbildningen Säkerhet på väg, grundutbildning. Den person som ansvarar för 

vägmärken och anordningar vid vägarbetsplatser ska även utöver grundutbildningen ha 

genomgått en påbyggnadsutbildning. Det finns två olika utbildningsnivåer på denna som den 

utmärkningsansvariga kan genomgå, vilken nivå den utmärkningsansvariga behöver beror på 

arbetsplatsens storlek. Nivå 2 ger behörighet till en större arbetsplats, samt behörighet att vara 

gruppansvarig för intermittenta (rörliga) arbetsplatser och/eller liten arbetsplats. Den personal 

som skapar TA-planer ska ha genomgått nivå 2 av denna utbildning. (Vägverket, 2009) 

 

3.4 Uppföljning 

Den entreprenör som utför arbetet ska genom skriftlig egenkontroll kunna visa på att 

föreskriften IFS 2009:4 följs, samt kunna visa att kontrollen är fungerande. Vidare ansvarar 

Trafikverket för att uppföljning av föreskriften görs och att den följs. Detta görs genom 

kontroller av personal från Trafikverkets avdelningar. Denna kontroll görs enligt en manual 

som täcker hela föreskriften och är gemensam för hela Trafikverket. Trafikverket har rätt att 

ta ut en avgift om brister upptäcks. (Vägverket, 2009) 

 

3.5 Trafikanordningsplan 

En TA-plan är ett dokument som visar hur utmärkning av vägarbeten med hjälp av 

vägmärken, anordningar etc. ska projekteras och genomföras. Planen innehåller en ansökan 
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(faktablad), en ritning som visar på hur utmärkningen ser ut i verkligheten med korrekta 

avstånd (exempel) och ett beslut (godkännande) som ges av ansvariga på gällande 

väghållningsmyndighet. Ansökan om en TA-plan görs på Trafikverkets hemsida i ett särskilt 

program – FIFA - där uppgifter om vem som ska utföra arbetet, tider för arbetets start och 

slut, ansvariga personer etc. ska fyllas i. Ansökan om en TA-plan ska utföras minst tre veckor 

innan arbetet är beräknat att börja. (Vägverket, 2009) Exempel på TA-planer finns i bilaga 3. 

När TA-planen inlämnats till Trafikverket kontrolleras den av handläggarna för TA-planer 

som antingen godkänner eller beslutar om vissa ändringar behöver göras. Är planen godkänd 

får planen användas vid det planerade vägarbetet. En godkänd TA-plan är ett formellt 

myndighetsdokument som redogör för vilka föreskrifter, vägmärken och anordningar som får 

användas samt vilka anordningar som behövs för att arbetet ska utföras. (Vägverket, 2009)  

Trafikverket har en exempelsamling som entreprenörerna kan använda som utgångspunkt, 

men entreprenörerna kan även bifoga en egen ritning som de anser vara bättre ur 

arbetsmiljösynpunkt eller efter gällande förhållanden. (Vägverket, 2009) 

 

En TA-plan ska behållas i original hos väghållningsmyndigheten, såväl som i en kopia på 

arbetsplatsen. Skulle förhållandena på platsen inte stämma överens med vad som anges i TA-

planen ska den anpassas till de verkliga förhållandena. Ändringar i en godkänd plan innebär 

att entreprenören måste kontakta Trafikverket, som då beslutar om ett nytt godkännande 

behövs. Detta sker i så fall över telefon eller via Trafikverket hemsida och det avsedda 

programmet FIFA. Om ett arbete behöver utföras akut får arbetet påbörjas utan en godkänd 

TA-plan. Arbetet ska istället anmälas omgående till Trafikledningscentralen (TLC) och när 

arbetet är utfört ska en TA-plan inlämnas senast en dag efter påbörjande av arbetet till 

väghållningsmyndigheten. (Vägverket, 2009) 

 

Vid drift- och underhållsarbeten som ofta är återkommande kan entreprenörerna använda sig 

av så kallade generella TA-planer. Vid användning av generella TA-planer är entreprenören 

skyldig att direkt meddela status för arbetet till TLC. En generell TA-plan är ofta gällande i 

ett år, ett beslut som tas av väghållningsmyndigheten. De generella TA-planerna får inte 

innehålla utmärkning som kräver föreskrifter, vilket exempelvis kan vara förbudsskyltar som 

finns vid hastighetsbegränsning (C31), se figur 1 nedan. Istället används anvisningsmärken, 

exempelvis rekommenderad lägre hastighet (E11). (Vägverket, 2009) 
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3.6 Vägmärken, trafikanordningar och trafikregleringar 

I Trafikverkets föreskrifter om vägmärken och anordningar anges all tänkbar information om 

hur skyltarna ska se ut, placeras etc. Denna rapport kommer inte att ta upp all den 

informationen utan kommer att vara mer inriktad på några få saker som anses vara relevanta 

för studien. Som nämnts i stycket ovan är märket C31 ett förbudsmärke som innebär att det är 

förbjudet att köra fortare än vad märket anger. 

 

 
Figur 1. Första märket visar förbudsmärket, C31, andra visar märket för rekommenderad lägre hastighet, E11 
och det tredje visar märket för rekommenderad högsta hastighet, E13.  (Transportstyrelsen, 2011a,b,c). 
 
Istället för att använda förbudsmärket används ofta rekommenderade hastigheter vid 

vägarbetsplatser. Ett av dessa är E11, Rekommenderad lägre hastighet som finns i figur 1 

ovan. Märket används för att uppmärksamma trafikanterna på att vissa åtgärder är gjorda och 

att det är lämpligt att sänka hastigheten. Ett annat märke som ofta används är E13, 

Rekommenderad högsta hastighet och visar på att förhållandena på kommande område gör att 

det är olämpligt att köra fortare än vad denna skylt visar på. För att använda skylten C31, 

innebär det att en trafikföreskrift måste lämnas in till väghållningsmyndigheten som får ta 

beslut om ett förbud ska tillämpas under arbetstiden. Vägmärken och anordningar som inte är 

gällande ska tas bort eller täckas, exempelvis på natten vid en fast arbetsplats då inget arbete 

förekommer. (Vägverket, 2009) 

 

3.7 Hastighetsdämpande åtgärder 

En hastighetsdämpande åtgärd innebär att hastigheten på de fordon som ska passera genom 

vägarbetet fysiskt sänks. Det krävs att de fysiska anordningarna är utsatta på ett sådant sätt att 

den maximala hastighetsgränsen inte går att överskrida. Om sådana anordningar används 

måste utfallet av utmärkningen stämma överens med dessa. Några exempel på åtgärder kan 

vara avsmalning av vägen, gupp, bullerräfflor och chikan (S-kurvor med en liten radie), i 

samband med dessa används ofta sidomarkeringsskärmar. (Vägverket, 2009) 
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Figur 2. Till vänster ses en röd sidomarkeringsskärm som trafikanten ska hålla till höger om, i mitten ses en vit 
sidomarkeringsskärm som trafikanten ska hålla till vänster om, till höger ses minigupp. (ATA, 2011a,b) 
 

Om personal befinner sig i direkt närhet till trafiken får hastigheten på passerande fordon inte 

överstiga 30 km/h. Om personalen befinner sig mer än 2,5 meter ifrån trafiken får hastigheten 

under goda förhållanden uppgå till maximalt 50 km/h. Om någon form av barriär eller 

avskiljande skydd används mellan trafiken och personalen på vägarbetet får hastigheten 

uppgå till maximalt 70 km/h. (Vägverket, 2009) 

 

3.8 Tungt skydd 

Ett tungt skydd är en skyddsanordning för personalen som arbetar vid vägarbeten. Syftet med 

dessa är att hindra eller avleda trafiken så att de inte kan komma in på arbetsplatsen eller köra 

på material som används vid vägarbetet. Alla tunga skydd som används ska vara 

energiupptagande och vara testade och godkända av Trafikverket. Ett antal olika tunga skydd 

används och nedan finns en liten kort förklaring till några av dem. (Vägverket, 2010) 
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Figur 3. Exempel på tunga skydd. (ATA, 2011c,d,e) 
 

Efter ett tungt skydd ska det finnas en buffertzon, där varken material, fordon eller personer 

får finnas. Längden på buffertzonen beräknas genom att dividera vägsträckans ordinarie 

högsta tillåtna hastighet med två och addera tio. Svaret fås i meter och är den sträcka som 

måste finnas mellan det tunga skyddet och pågående arbete. (Vägverket, 2010) 

 

 

  

Trafikbuffert – Kan vara en trave med fyllda 

gummidäck som sätts upp på vägbanan, normalt tre 

stycken som står mot varandra.  

 

Skyddsbarriär – En skyddsbarriär ska hindra 

trafikanterna från att komma in på arbetsplatsen eller 

köra ner i schakt och branter som kan finnas vid 

vägarbeten. Dessa kan vara permanenta eller mobila. 

 

TMA – Truck Mounted Attenuator är ett 

energiupptagande skydd som är monterat på ett fordon 

eller dras i släp av ett fordon. 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av det insamlade empiriska materialet som presenteras i 

form av en analys av respondenternas synpunkter. 

 

4.1 Skyltning, säkerhet och framkomlighet 

Samtliga respondenter är eniga om att vägarbete innebär en farlig arbetsmiljö, där arbete på 

motorvägar och andra större vägar upplevs som farligast, något de anser ofta beror på dålig 

respekt från trafikanterna. Även arbete i storstäder upplevs innebära högre risker och farligare 

arbetsmiljö på grund av den höga trafikintensiteten. Ett specifikt problem som nämns hos de 

flesta respondenterna är att trafikanterna (särskilt tung- och yrkestrafik) inte sänker 

hastigheten när de närmar sig arbetsplatsen och följer den utsatta skyltningen. Respondenterna 

upplever även att trafikanterna inte förstår sig på hur sidomarkeringsskärmar fungerar 

(exempelvis vilken sida de ska köra om dem). Flera respondenter nämner även drog- och 

alkoholpåverkade trafikanter som ett problem vid vägarbetsplatserna och menar att det inte 

går att skylta för denna grupp av trafikanter. 

  

De flesta respondenterna uppger att onödiga risker ibland tas i arbetet. Som exempel nämns 

de korta jobben där hinder på körbanan måste avlägsnas snabbt. De tycker att det ofta inte är 

värt insatsen att använda sig av tungt skydd även om det skulle behövas för arbetarens 

säkerhet. Detta motiveras med att på den tiden det tar att få ut det tunga skyddet har flera 

bilister hunnit hamna i farliga situationer på grund av hindret samt att det inte finns rum för 

att använda tungt skydd i budgeten. Ofta får entreprenörerna göra en avvägning mellan tid, 

risk och ekonomi. Respondenterna efterlyser fler åtgärdsplaner för akutsituationer från 

Trafikverkets sida. Vid arbeten på trängre vägar upplever vissa respondenter att det nästan blir 

farligare att köra med TMA-fordon eftersom trafiken riskerar att komma in i buffertzonen 

mellan fordonet och arbetarna på vägen. Samtidigt menar de att arbetarna är medvetna om 

riskerna och undviker att sätta sig i farliga situationer.  

 

För att få en säker arbetsplats är de flesta respondenterna överens om att omledning är det 

bästa alternativet och att om det inte går, få ner hastigheten genom arbetsplatsen. Vissa 

respondenter efterlyser bättre samarbete med polisen då det anses ge bra effekt när de finns på 

arbetsplatserna. I samband med detta nämns också att de skulle vilja använda sig av blått ljus 

på arbetsplatserna och att det skulle kunna ha effekt på trafikanternas uppmärksamhet.  
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Merparten av respondenterna är överens om att fokus från Trafikverkets sida ligger på nöjda 

trafikanter och inte på arbetarnas säkerhet. Det nämns dock att Trafikverkets medvetenhet för 

att öka säkerheten för arbetarna ökat de senaste åren.  

Majoriteten av respondenterna tycker att det framgår klart och tydligt vad de som 

entreprenörer har för ansvar kopplat till säkerhet och framkomlighet. Vissa upplever dock att 

de inte alltid får skylta som de skulle vilja. En allmän inställning är att det är svårt att skydda 

de arbetare som skyltar upp arbetsplatsen och att detta är något som borde jobbas mera med. 

Tid och pengar måste sättas i relativitet till arbetets storlek. Dock är respondenterna eniga om 

att de gör vad de kan med de medel som finns att tillgå. Här påpekar även ett par respondenter 

att om Trafikverkets riktlinjer följs kan extra åtgärder göras för att öka säkerheten, men att 

dessa åtgärder ibland inte utförs eftersom det inte ingår i planen och det är inget de får 

ersättning för. 

 

De flesta respondenterna är överens om att det vid bristfällig skyltning och säkerhet kan 

uppstå farliga situationer, där t.ex. trafikanter kan komma in på arbetsplatsen och orsaka 

olyckor. De upplever att fysiska hinder, som tvingar trafikanten att sänka farten, är mycket 

effektivare än att uppmana till hastighetssänkning via skyltar.  Vissa respondenter menar 

samtidigt att för mycket skyltar kan leda till förvirring hos trafikanterna. Då kan det vara bra 

att sätta sig in i trafikantens situation och själv prova köra igenom arbetsplatsen. På så sätt kan 

de se att skyltningen fungerar som tänkt. 

Att få trafikanterna uppmärksamma på att det pågår ett vägarbete är viktigt, flera respondenter 

säger att genom att sätta upp skyltar någon kilometer innan vägarbetsplatsen förvarnas 

trafikanterna på att de kommer till ett vägarbete och blir mer uppmärksamma på vad som sker 

längre fram på vägen. Det nämns också att större enhetlighet i skyltningen runtom i landet 

skulle behövas. Skyltningen vid vägarbeten ska se precis likadan ut runtom i Sverige, så att 

trafikanterna känner igen sig oavsett vilket vägarbete de kommer till. Orsaken till att det inte 

är så tror respondenterna är kopplat till att trafikingenjörerna på Trafikverket har olika 

tolkningar av direktiven och inga enhetliga riktlinjer att följa. 

 

De entreprenörer som intervjuats använder sig nästan uteslutet av rekommenderade 

hastigheter. Orsakerna till detta är att de upplevs ha i princip lika bra effekt som 

förbudsskyltar och kan användas mer fritt. Förbudsskyltarna (C31) innebär mer 

administration och noggrann inmätning på plats vilket innebär risker för arbetarna. 

Användning av rekommenderade hastighetsskyltar är mer fritt och kräver inga speciella 

åtgärder. De flesta är dock överens om att förbudsskyltar skulle användas i större utsträckning 
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om de vore lika lätta att få använda som de rekommenderade hastighetsskyltarna E11 och 

E13. 

 

Flera respondenter anser att de som utför arbetsplatskontroller är ganska anonyma och inte 

alla gånger hör av sig då de utför eller har utfört en kontroll av arbetsplatsen. Bemötandet från 

kontrollanterna upplevs ganska olika, mycket beroende på vem som gör kontrollen. De flesta 

ser kontrollerna som något nödvändigt ont, då de bidrar till att öka säkerheten, men kan leda 

till böter för entreprenören. Vissa respondenter upplever att kontrollanterna ibland kan vara 

onödigt petiga och att de är ute efter att ge böter. En respondent påpekar att det ibland är svårt 

att veta vad som är godkänt, då de i vissa fall kan få nerslag på att skyltarna är för solblekta 

eller liknande. Här föreslås att Trafikverket skulle tillhandahålla en service där utrustning och 

anordningar gemensamt kunde ses över. Det påpekas också att kontrollerna kanske lite för 

ofta inriktar sig på de större vägarna. En av respondenterna säger att de bruka bjuda in 

kontrollanterna på informationsmöte då de startar upp nya projekt och använder sig av deras 

expertis på området. Detta är något de verkligen kan rekommendera till andra entreprenörer. 

 

På grund av oklarheter i de styrande dokumenten är det inte alltid klart vilka krav som gäller 

och en respondent menar att det först skulle utfärdas en anmärkning som senare, om denna 

inte åtgärdats, kan leda till böter.  

4.2 Trafikanordningsplaner 

De flesta respondenterna är överens om att handläggningstiden för TA-planerna är bra och 

säger att de ofta blir godkända inom någon dag. Någon säger dock att handläggningstiden är 

bra på vintern men kan vara sämre på högsäsongen och flera respondenter upplever ibland att 

Trafikverket är underbemannade under den tiden. 

 

Samtliga respondenter använder sig mycket av de generella TA-planerna, men uppger att de 

ofta modifieras för att bättre anpassas till gällande situation. Några få tycker inte det är några 

problem att få tag på den information som krävs för att göra en korrekt TA-plan, men flera 

upplever dock att det kan vara svårt ibland och att det inte alltid är klart vad som gäller. En 

respondent säger att det kan vara svårt att upprätta TA-planer för platser som ligger längre 

bort, där entreprenören på grund av tidsbrist inte alltid kan åka ut och bilda sig en uppfattning 

om de verkliga förhållandena.  

De flesta respondenterna uppger att de inte gör någon direkt uppföljning på TA-planen, men 

att de däremot ofta gör en indirekt uppföljning, där de märker om någon plan fungerat bättre 

eller sämre. Det blir tydligt om skyltningen är bristfällig då trafikanterna blir osäkra eller kör 
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fel. Vid de situationerna försöker de åtgärda problemet tills nästa gång en liknande skyltning 

ska göras. En respondent säger att ordentlig uppföljning kostar för mycket tid och resurser att 

göra. Egenkontroller på arbetsplatsen är dock något som flera av respondenterna menar att de 

gör. Att Trafikverket lämnar ut exempel på TA-planer upplevs som bra men en respondent 

nämner att det i vissa generella TA-planer finns anordningar som inte går att få tag på. 

 

4.3 Information och direktiv 

På frågorna som berör information och direktiv från Trafikverket är de flesta överens om att 

det böljar mycket fram och tillbaka om hur utmärkning ska göras samt vilka anordningar som 

ska användas. Att det ofta kommer nya direktiv gör att entreprenörerna inte alltid hinner ta åt 

sig allt och missförstånd uppstår om vad som egentligen gäller. För att ytterligare belysa 

denna otydlighet påpekas att kontrollanterna kan säga en sak och trafikingenjörerna en annan, 

något som kan leda till anmärkningar eller böter. Respondenterna tror att tydligare direktiv 

från Trafikverket, inte bara gentemot dem utan även gentemot de som utför kontroller på 

arbetsplatserna, kan motverka problemet och ge entreprenörerna större möjligheter att 

förbereda sig genom att exempelvis köpa in nytt material. Flera respondenter nämner också 

att direktiven borde vara samma över hela landet så att det inte uppstår missförstånd, inte 

sällan upplevs missförstånden bero på att trafikingenjörerna inte har samma riktlinjer att gå 

efter utan att direktiven beror på vilken trafikingenjör som svarar. För att skapa en mer 

enhetlig bild anser flera entreprenörer att informationsmöten, exempelvis en gång om året, 

borde hållas.  

 

De flesta entreprenörerna är överens om att de i större utsträckning skulle vilja göra 

omledning av trafiken för att göra arbetsplatsen säkrare och kunna utföra arbetet mer effektivt 

då oron för passerande trafik elimineras. Arbetsmiljöverkets anvisningar till trots upplever 

entreprenörerna att Trafikverket inte alltid vill göra omledning i första hand och menar att 

Trafikverket tycker att det är för dyrt med omledning och att situationen, dels för trafikanterna 

men även för boende på de vägar dit trafiken leds om, blir besvärlig. De upplever således att 

Trafikverket lägger fokus på nöjda trafikanter, mer än att arbetsplatsen är säker. Samtliga 

entreprenörer som tar upp denna fråga är överens om att då avstängning av vägen är möjlig 

kan arbetet utföras i stort sett riskfritt samtidigt som en omledning ofta bara innebär en kort 

omväg för trafikanterna. Samtidigt påpekas även att omledning inte alltid är möjligt beroende 

på hur vägnätet är utformat, men de vill se ett utökat arbete på möjligheten för omledning för 

vägsträckorna i sitt driftområde. 
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Flera entreprenörer efterlyser bättre information till allmänheten om hur trafikanterna ska bete 

sig vid vägarbeten, då många av respondenterna upplever att den problematik som kan uppstå 

vid vägarbete ibland beror på att trafikanterna inte vet hur de ska agera när de kör igenom ett 

vägarbetsområde. Det påpekas även från flera håll att det skulle kunna ingå en större teori- 

och praktikdel om vägarbete i körskolan och att det skulle ingå ett moment likt halkkörningen 

där eleverna måste klara av en bana som efterliknar ett vägarbete. Dessutom föreslås att de i 

samarbete med Trafikverket skulle kunna anordna testbanor på en ’öppen dag’ dit 

allmänheten kan komma och få köra igenom ett vägarbete under säkra förhållanden så att de 

lär sig riskerna och får bättre förståelse för vikten av att följa skyltningen. 

 

4.4 Kommunikation 

Problemen med direktiv till trots upplever de allra flesta respondenterna att kommunikationen 

med Trafikverket fungerar bra. Vissa anmärker dock på att det kan vara lite svårt att nå dem 

ibland, speciellt på högsäsongerna då det är många som vill ha hjälp med TA-planerna. Vissa 

av entreprenörerna har nyligen bytt region, vilket betyder att de tvingats söka nya 

kontaktvägar, men säger samtidigt att de inte har något att anmärka på än så länge.  

 

Generellt används Trafikverkets hemsida inte mycket, eftersom det är lättare att få tag på den 

information som behövs via e-post och telefonkontakt med ansvariga på Trafikverket. 

Hemsidan upplevs som svår att hitta i och vissa säger att den enbart används då det är något 

särskilt som söks. En eller två respondenter säger att den används och att den fungerar bra, 

men tillägger att det inte är helt lätt att hitta den information som söks. En annan påpekar att 

all information kanske finns på hemsidan och att de som entreprenörer kanske borde använda 

den mer. De flesta föredrar att kontakta Trafikverket per telefon, men även e-post används om 

det inte är allt för brådskande. Att skicka in TA-planer via hemsidan upplevs fungera bra. 

 

TA-planshandläggarnas besöksfrekvens på vägarbetsplatserna upplevs variera en hel del. 

Generellt kan sägas att de entreprenörer som har driftområden mer avlägset ifrån 

regionkontoret upplever att handläggarna borde besöka arbetsplatserna oftare, åtminstone en 

gång per år. Samtidigt upplever de som har driftområden närmare regionkontoret att besöken 

sker med lagom intervall. En respondent nämner också att det är bra att handläggarna hör av 

sig med synpunkter när de åker igenom en arbetsplats. 
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4.5 Upphandling och ekonomi 

Ekonomin är en fråga som respondenterna tar upp vid nästan samtliga intervjuer. Flera 

entreprenörer anser att trafikanordningarna borde lyftas ur upphandlingen. Att 

upphandlingarna görs i konkurrens mot övriga aktörer på marknaden och att säkerhet och 

skyltning därmed är ett område där pengar kan sparas in och på så sätt göra att lägre anbud 

kan lämnas anser flera entreprenörer vara fel. I dagsläget pressas priserna till max vilket kan 

innebära att säkerheten inte blir så bra som den skulle kunna vara om förutsättningarna var 

lika för alla entreprenörer. Att konkurrensutsätta säkerheten gentemot tredje part 

(trafikanterna) upplevs inte helt korrekt. Det finns även önskemål från ett flertal entreprenörer 

på att vinterskötseln borde lyftas ur upphandlingen eftersom det blir mer eller mindre en 

gissning hur hård vintern kommer bli och hur stora resurser som kommer behövas. 

Entreprenörerna tror också att arbetsplatserna kunde göras säkrare om de fick betalt för den 

extra skyltning som de skulle vilja göra för att öka säkerheten.  

 

Ett annat problem som tas upp av ett par entreprenörer är att eftersom kontraktstiden är på 

flera år, hinner krav och regler för TA-planerna ändras under den tiden. Trafikverket vill då 

att de nya direktiven följs, men är inte alltid beredda att betala de tilläggskostnader som 

uppstår till följd av dessa. Entreprenören har lämnat sitt pris för de krav och direktiv som 

gäller vid den tidpunkten och har inte medräknat ökade kostnader för ny utrustning som följd 

av nya direktiv. Flera entreprenörer efterlyser även att kraven på tillgänglig utrustning 

förtydligas i förfrågningsunderlaget. 

4.6 Övrigt 

En entreprenör nämner att de tidigare haft en konsult som gick igenom TA-planerna och 

förberedde dessa för trafikingenjörerna på Trafikverket. Detta upplevdes som väldigt bra då 

någon med bra kunskap om hur TA-planer upprättas fanns mellan entreprenören och 

trafikingenjörerna och ofta kunde göra TA-planen komplett innan den skickades in för 

godkännande. En annan entreprenör nämner att de tidigare haft en gemensam arbetsportal där 

både entreprenörer och beställare kunde arbeta och på så sätt alltid ha tillgång till samma 

dokument om något behövde redigeras. De föreslår att Trafikverket tillhandahåller en 

liknande lösning då det upplevdes fungera bra. 

 

En entreprenör säger att de vill kunna sätta ut mer skyltar och anordningar vid behov utan att 

behöva kontakta Trafikverket, eftersom bägge parter trots allt jobbar för att uppnå samma 

mål. Det efterlyses alltså mer tillit från Trafikverket så att arbetet inte ska behöva avbrytas för 

att entreprenören exempelvis har satt ut extra skyltar då de upplevt att det behövts. 
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Entreprenören tror det är svårt att från kontoret på Trafikverket se vad som krävs på 

respektive arbetsplats. Tillägg och borttagning av skyltar görs för att öka säkerheten på 

arbetsplatsen och entreprenörerna borde därför ha större möjlighet att vara flexibla på 

arbetsplatserna. 

 

Eftersom flera av entreprenörerna upplever att utsättning av skyltar på en arbetsplats är ett av 

de farligaste momenten efterlyses fler tekniska anordningar för detta, exempelvis fordons-

monterade hastighetsskyltar. Övriga tekniska lösningar som nämns är bl.a. LED-tavlor, 

uppmaningsskyltar längre ifrån arbetsplatsen, nya däckbuffertar då nuvarande kan vara svåra 

att få plats med på mindre vägar, farthinder och gupp för att få ner hastigheten, anpassning av 

barriärer för vägar med lägre hastighet, robotar och kranbilar, elektroniska skyltar och 

utökade tester på TMA-fordon för påkörning av tunga fordon. Många av dessa lösningar finns 

och kan användas men flertalet av entreprenörerna upplever att de inte har betalt för att 

använda dem.  
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5 Diskussion 

Denna rapport behandlar driftentreprenörers syn på sin roll som ansvariga för skyltning, 

framkomlighet och säkerhet vid vägarbeten. Nedan kommer diskussioner och slutsatser kring 

detta att göras. Först kommer en diskussion kring teorin kontra empirin att göras, därefter 

följer våra tankar kring resultaten. I diskussionen kommer vi även försöka styrka resultaten 

till tidigare forskning. Slutligen granskas rapporten ur en självkritisk synvinkel och förslag till 

fortsatt arbete ges. 

 

5.1 Analys och slutsats 

Syftet med detta arbete har varit att öka Trafikverkets förståelse för de problem som kan 

uppstå då skyltning och säkerhet är bristfällig på vägarbetsplatserna och att konkretisera 

problembilden. Trafikverket ville också få en bättre förståelse för entreprenörernas syn på sin 

roll och sina arbetsuppgifter kopplat till säkerhet och framkomlighet vid vägarbeten. 

Entreprenörerna har fått goda möjligheter att i samband med den här studien lyfta fram sina 

åsikter, vilket återkopplar väl till arbetets syfte. Dessutom har flera konkreta problem kopplat 

till arbetets syfte upptäckts, vilket även det är i enighet med Trafikverkets önskemål. 

 

Resultatet av denna studie visar på en positiv anda ifrån entreprenörerna och en strävan efter 

att förbättra situationen kring arbeten på väg. Överlag har de ansvariga entreprenörerna varit 

nöjda med samarbetet med Trafikverket och väldigt nöjda med ansvariga för TA-planerna hos 

Trafikverket. Det har under studien uppkommit en mängd olika synpunkter och responsen har 

ofta varit i god ton. Däremot finns det ett par områden som nästan samtliga entreprenörer tar 

upp och det är dessa områden som diskussionen kommer att belysa. 

 

Som visats i resultatet anser en stor del av entreprenörerna att den information och direktiv 

som ges ut av Trafikverket till entreprenörerna är otydlig. Det första problemet som anknyter 

mot information och direktiv behandlar de föreskrifter som entreprenörerna ska planera sitt 

arbete efter inte alltid är lättolkade och konkreta. Om en entreprenör då behöver 

förtydliganden visar det sig snabbt att svar och förklaringar inte alltid är enhetliga från 

ansvariga på Trafikverket utan varierar beroende på vilken trafikingenjör som får ta emot 

frågan. Att Trafikverket inte verkar ha några enhetliga riktlinjer har visat sig ge upphov till 

problem då kontrollanter på arbetsplatsen menar att entreprenören inte följer föreskriften. När 

en TA-plan är godkänd hos Trafikverket borde den även vara godkänd hos de som utför 

arbetsplatskontroller och inte innebära att entreprenören måste avbryta arbetet för att rätta till 
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en anmärkning som redan godkänts. Frågan uppkommer om Trafikverket och kontrollanterna 

inte har samma riktlinjer, något de borde arbeta fram om så är fallet.  

 

Att Trafikverket borde arbeta fram en enhetligare riktlinje över hur ett vägarbete ska skyltas 

överallt i Sverige, samt att få samtliga trafikingenjörer att arbeta enligt den riktlinjen är också 

något vi vill lyfta fram. Det underlättar för samtliga parter om entreprenörer oavsett 

driftområde vet hur skyltningen ska gå till och att Trafikverket har tydliga svar på frågor som 

kan uppkomma samt att allmänheten känner igen sig var i Sverige de än kör. Att allmänheten 

kan tjäna på att skyltningen görs mer enhetlig blir tydligt när många av entreprenörerna säger 

att problem som kan uppkomma vid vägarbeten inte sällan beror på att trafikanterna inte vet 

hur de ska köra och uppföra sig kring ett vägarbete.  

 

Ett annat problem som visar sig är den nya informationen och de nya direktiven som 

Trafikverket ger ut. Det som är det största bekymret är nya direktiv om vilka anordningar som 

ska användas och vilka som inte är aktuella längre, samt att informationen verkar pendla 

mycket fram och tillbaka och därför blir det lätt missförstånd över vad som gäller. Den 

gällande informationen är enligt entreprenörerna svår att få tag på eller är inte tillräckligt 

tydlig. Här är det däremot lite mer oklart var problemet ligger, vissa entreprenörer erkänner 

att de inte använder hemsidan i någon större utsträckning där nyhetsbreven publiceras. En 

lösning som diskuterats med entreprenörerna är att direktiven skulle gälla under en bestämd 

tidsperiod så att entreprenörerna vet vad som gäller och att ett informationsmöte hålls ungefär 

en gång om året där nyheter och nya direktiv tas upp. På så sätt ges en möjlighet till 

diskussion mellan entreprenörerna och Trafikverket så att eventuella oklarheter kan redas ut 

direkt på plats. Alla entreprenörer i Sverige som har ansvar för driften i ett område följer 

samma direktiv från Trafikverket. Det borde inte vara så att entreprenörerna som deltagit i 

denna studie är mindre benägna att ta åt sig informationen som ges utan vi tror att liknande 

studier i andra regioner hade gett ett liknande resultat. Erfarenhet spelar en stor roll för 

entreprenörens arbete och de som jobbat inom branschen längre har kanske en tydligare 

uppfattning om hur arbetet ska utföras, utan att behöva läsa in sig för mycket på gällande 

direktiv och lättare kan se lösningar baserat på erfarenheten. 

 

Ett annat resultat vi vill lyfta fram i diskussionen behandlar säkerheten för de som utför 

vägarbetet. I Arbetsmiljöverkets krav är det anvisat att för att riskerna vid anläggningsarbete 

ska förebyggas ska trafiken i första hand ledas om (Arbetsmiljöverket, 1999). Flera 

entreprenörer upplever dock att Trafikverket motverkar detta. Omledning innebär ofta en 

större insats med avstängning, utmärkning av vägar för omledning och att närliggande 
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bostadsområden kan bli störda av den ökade trafikmängden. Detta kan kopplas ihop med 

upplevelsen en del entreprenörer har att fokus från Trafikverket ofta ligger på nöjda 

trafikanter och inte på arbetarnas säkerhet. Frågan borde då ställas om omledning skulle 

prioriteras högre och vad anledningarna till att detta inte görs är. Omledning innebär en 

säkrare arbetsmiljö för arbetarna, men det finns inte alltid möjliga vägar att leda om trafiken 

på och kostnaden omledning innebär är Trafikverket inte alltid beredda att ta. Vi frågar oss 

ändå varför det från entreprenörernas sida upplevs som att Trafikverket inte går efter de 

anvisningar som Arbetsmiljöverket har arbetat fram. I denna studie behandlas detta inte 

vidare, men det kan knytas ihop med tidigare diskussion om att direktiv och riktlinjer upplevs 

otydliga. 

 

Under litteraturstudien tidigare i rapporten har upphandlingsförfarandet då Trafikverket vill 

ha ett vägarbete utfört beskrivits i stora drag. Många av respondenterna har under intervjuerna 

påpekat att vissa delar, exempelvis trafikanordningarna, inte hör hemma i upphandlingen och 

att dessa skulle kunna lyftas ut ur förfrågningsunderlagen och behandlas separat. Flera av de 

entreprenörer som deltagit i undersökningen menar att de för att ha en chans att vinna 

anbudstävlingarna är tvungna att spara in där det är möjligt och om detta inte görs kommer 

någon annan att göra det och vinna anbuden. Detta ger hos entreprenören upphov till en 

känsla av att inte kunna göra allt med avseende på säkerhet och framkomlighet då den 

ständiga prispressningen inte tillåter att de får skylta så mycket och använda de anordningar 

som de egentligen skulle vilja.  

 

Att räkna på säkerheten för de som arbetar på vägen och för trafikanterna upplevs inte bara 

som ett svårt moment, utan frågan kan även ställas huruvida det är korrekt att låta 

entreprenörer som sparar in mer på skyltningen kanske får en fördel i sitt anbud på grund av 

en lägre anbudssumma. Att lyfta ut trafikanordningarna ur upphandlingen och på så sätt få 

alla entreprenörer att arbeta ur och räkna på samma förutsättningar tror vi hade lett till att 

säkerheten prioriterades högre vid vägarbetsplatserna. Detta får vi även stöd genom en rapport 

skriven av Bolling & Sörensen (2008). Många av problemen som kan uppstå vid 

vägarbetsplatser har en anknytning till ekonomin. Kostnaderna för anläggning sjönk efter 

konkurrensutsättningen med ca 20 % (Nilsson et. al, 2005). Frågan som bör ställas är hur 

säkerheten påverkas av detta. Ett par av entreprenörerna som jobbat sedan tiden då Vägverket 

själva stod för driften menar på att kvaliteten på vägarna har sjunkit sedan upphandling i 

konkurrens startade men nämner inget huruvida säkerheten har försämrats eller förbättrats. 

Däremot kan det sägas att säkerheten förmodligen blir bättre och bättre då kraven från 

Arbetsmiljöverket ökar, något som även entreprenörerna säger, men i och med konkurrensen 
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sparas det ibland in pengar på skyltning och därmed också säkerheten. Genom att lyfta ur 

trafikanordningarna skulle entreprenörerna förhoppningsvis få större möjlighet att förbättra 

skyltningen och säkerheten på plats. Samtliga respondenter är eniga om att hastigheterna är 

för höga genom vägarbetsplatserna och att trafikanternas förståelse måste öka. Stöd för detta 

finns även i en undersökning utförd av SEKO, (2007) där flera av deras respondenter nämner 

att hastigheten förbi vägarbetsplatser borde begränsas till 30 km/h.  

 

Under studiens gång har det tydligt framgått en önskan om att Trafikverket arbetar mer med 

att informera allmänheten, inte bara om att det pågår ett vägarbete, utan även hur trafikanterna 

ska uppföra sig när de kommer till ett vägarbete. Information om aktuella vägarbeten finns 

idag på Trafikverkets hemsida, men det borde kanske arbetas mer med information i andra 

media. Respekten för underhåll av de svenska vägarna måste öka och vi stämmer in med 

entreprenörerna att Trafikverket borde satsa mer på kampanjer och försöka nå ut till 

allmänheten. 

 

Vi vill även slå ett slag för förslagen som ett par entreprenörer nämner om att lägga in mer 

teori och praktik kring vägarbeten i körkortsproven. Att utveckla den delen ytterligare och 

kanske till och med att införa ett praktiskt test på en bana i form av ett vägarbete. På så sätt 

tror vi att framtida trafikanters förståelse och respekt för vägarbete ökar och att deras kunskap 

om hur ett vägarbete passeras på säkert sätt ökas, både för trafikanten men såväl som för 

arbetarna på vägen.  

 

Slutligen kan en diskussion föras kring var problemet ligger för att skyltningen är bristfällig. 

Merparten av entreprenörerna menar att det på grund av delvis otydlig information uppstår 

missförstånd vilket kan leda till bristfällig skyltning. Det får dock inte glömmas bort att ett 

vägarbete är en farlig arbetsmiljö med många farliga situationer där risker trots allt måste tas 

för att arbetet ska kunna utföras. Tidspress, ekonomi och trafikanter som inte respekterar 

vägarbetet kan vara bidragande orsaker till att skyltningen inte alltid blir helt korrekt och att 

det kanske slarvas med utsättningen eftersom det finns en påtaglig risk med arbetet. Att 

bristfällig skyltning kan leda till fler risker och olyckor på arbetsplatsen är nästan uppenbart, 

men en bristfällig skyltning kan även leda till att trafikanterna blir förvirrade vilket kan leda 

till både fysiska och materiella skador. Momentet med utsättning av skyltarna tas upp av flera 

respondenter och med all rätt. Att gå ut på en väg för att sätta upp en skylt oskyddad, där 

trafik åker förbi i höga hastigheter innebär att den som gör det måste vara oerhört 

uppmärksam då trafikanterna inte alltid går att lita på. Där vill vi liksom vissa av 
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entreprenörerna trycka lite extra på att arbeta fram mer lösningar som exempelvis 

fordonsmonterade skyltar. 

 

Det går dock inte att undgå att den upplevda känslan under studiens gång är att 

entreprenörerna rättar sig efter rådande förhållanden och arbetar efter dem även om de inte 

alltid är helt nöjda med situationen. Det har helt enkelt infunnit sig en acceptans bland 

entreprenörerna att problemen finns och att vägarbete är ett farligt arbete, men att de gör det 

bästa av situationen och i de allra flesta fall löser problemen utan större bekymmer. 

 

5.2 Kritisk granskning och förslag till fortsatt arbete 

I denna rapport behandlas endast frågeställningen hur entreprenörerna ser på sin uppgift som 

ansvariga skyltning, framkomlighet och säkerhet vid vägarbeten. Trafikverkets synpunkter på 

entreprenörernas arbete behandlas inte och ger därför rapporten en vinkling endast från 

entreprenörernas sida. Ett förslag till vidare arbete kan vara att undersöka liknande 

frågeställning men göra undersökningen med ansvariga för trafikanordningsplaner på 

Trafikverket och på så sätt eventuellt knyta samman det med vår studie för att finna mer 

konkreta problem.  

 

Vi har i studien endast behandlat entreprenörer från Region Öst och inte samtliga 

driftområden så därför kan undersökningen inte ses som enhetlig. En liknande studie hade 

kunnat göras i andra regioner och eventuellt med mer respondenter för att få mer stöd till de 

synpunkter som tas upp. 

 

Många av de entreprenörer som intervjuats menar att vissa delar skulle kunna lyftas ur 

upphandlingen, som exempel kan nämnas trafikanordningarna. Som det är nu måste 

entreprenörerna för att vinna anbuden försöka spara in överallt där det finns möjlighet. Detta 

innebär att det kanske sparas in på skyltning och säkerhet för att hålla anbudssumman nere. 

Här borde möjligheten att lyfta ut vissa delar ur upphandlingen undersökas - är det rätt att 

konkurrensutsätta säkerheten gentemot tredje part. 

 

Ett sista förslag vi vill ge är att undersöka hur förfarandet vid en eventuell omledning är. 

Detta hade kunnat basera sig på att undersöka möjligheten för omledning vid planerade 

vägarbeten samt jämföra vilka konsekvenser det får, ekonomiskt, arbetsmiljömässigt och för 

trafikanterna. 
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Trafikverket  Mälardalens högskola  

Undersökning  Robin Österlund 

Muntliga frågor BTA 302 Filip Berggren 

Sida 1 av 2 

 

 

1. Upplever ni vägarbete som ett farligt arbete för de anställda? 

 

2. Vad skulle kunna förbättras för att öka säkerheten på vägbyggen? Vad/vem begränsar? 

 

3. Var upplever ni att fokus ligger från Trafikverkets sida? Var skulle ni vilja att fokus ligger? 

 

4. Framgår det klart och tydligt vad du som entreprenör har för ansvar och skyldigheter kopplat 

till säkerhet och framkomlighet? 

 

5. Vilka begränsningar medför att ni inte kan göra allt för säkerhet och skyltning?  

 

6. Om den begränsningen inte fanns, tror ni att det hade förbättrat er arbetssituation? 

 

7. Vilka problem kan uppstå som följd av bristfällig skyltning och säkerhet? 

 

8. Finns det tillfällen då onödiga risker tas? 

 

9. Vad ser arbetarna som den största begränsningen? Lyssnar ni på deras åsikter? 

 

 

10. Är handläggningstiden för trafikanordningsplanerna från inlämning till godkännande ok? 

 

11. Hur ofta använder ni samma ”mallar” för framtagning av exempelvis trafikanordningsplaner? 

Gör ni alltid nya? 

 

12. Hur lätt/svårt är det att få tag på den information som krävs för att ni ska kunna göra en 

korrekt trafikanordningsplan? 

 

13. Görs uppföljning på trafikanordningsplanen? 

 

 

14. Föredrar ni att använda er av rekommenderade hastigheter eller förbud? Varför? 

 

15. Finns det anordningar ni vill använda, men inte får eller kan? 

 

16. Upplever ni att trafikanter följer de skyltningar som finns på vägarbetsplatserna? 

 

17. Hur gör ni med skyltar och anordningar när arbete inte utförs på platsen? 
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Trafikverket  Mälardalens högskola  

Undersökning  Robin Österlund 

Muntliga frågor BTA 302 Filip Berggren 

Sida 2 av 2 

 

 

Kommunikation 

 

18.  

A. Hur tycker du rent allmänt att kommunikationen med Trafikverket fungerar? 

B. Hur tycker du att kommunikationen fungerar med handläggarna för TA-planen?  

 

19. Hur skulle kommunikationen med Trafikverket kunna förbättras? 

 

20. Hur upplever ni som entreprenörer Trafikverkets hemsida? 

 

21. Då ert arbete kräver kontakt med Trafikverket, vilken kontakt föredrar ni? Telefon? E-post? 

Hemsida? 

 

22. Tycker ni att ni får den information och de direktiv ni behöver från Trafikverket och är dessa 

klara och tydliga? 

 

23.  

A. Borde TA-planshandläggarna besöka arbetsplatserna oftare? 

B. Är det lätt/svårt att komma i kontakt med de som ska göra arbetsplatskontroller? 

C. Hur upplevs bemötandet från arbetsplatskontrollanterna? 

D. Görs kontroller för sällan/för ofta? 

 

 

Diskussion: 

 

Vad tycker du om att det statliga vägnätet är konkurrensupphandling mellan privata bolag? 
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Trafikverkets rapport 2011-05-16

Kontrollresultat Drift/Underhåll region SÖ

Visar antalet kontroller och fördelning mellan Godkända, Mindre allvarliga och Allvarliga på valda, 
beställare, regioner, kategorier, typ av arbete och typ av inspektion.

Från datum: 2008-01-01 Till datum: 2010-12-31
Beställare: Alla Kategori: Drift/Underhåll
Region: SÖ Typ av arbete: Alla
Regionindelning: Trafikverket Typ av inspektion: Ordinarie

Mindre allvarligt

31

Godkänt Allvarligt Total

SÖ 116 39 186

Region
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Tryckning
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Omfattning:
Beläggningsarb, K1

SÖ TA - Plan Nr 17
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