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Trafikbutiken är det lilla företaget med den stora erfarenheten
och den personliga servicen.
Vi på Trafikbutiken har lång erfarenhet av trafikprodukter, så väl
för tillfälliga vägarbetsprodukter som permanenta installationer. Vi har de bästa leverantörerna från Sverige och övriga
världen. Hos oss kan du både hyra och köpa produkter.
Varmt Välkommen!
Du hittar oss både i Örebro och i Jönköping!
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vad är en ta-plan?
En TA-plan, trafikanordningsplan, innehåller fakta om ett vägarbete
och hur det ska märkas ut.
TA-plan, är ett samlingsnamn på de krav som gäller för hur vägmärken,
trafik- och skyddsanordningar ska anordnas och placeras vid ett vägarbete.
I TA-planen ska det ingå handlingar för entreprenörens kontaktuppgifter,
föreskrifter, ritningar, skisser, foton etc. som visar exempel på hur vägmärken och skyddsanordningar ska placeras.

när behövs en ta-plan?
Så fort ett arbete eller en markupplåtelse påverkar trafiken på något sätt
ska en TA-plan upprättas. I begreppet trafik avses gående, cyklande,
kollektiv- och övrig trafik.
Olika gator/vägar kan ha särskilda förutsättningar med tanke på att trafikslag, trafikintensitet och utformning varierar.
Gång- och cykeltrafiken ska prioriteras trafiksäkert förbi arbetsplatsen
utan att skapa en negativ påverkan genom avstängning eller omledning.
Särskilda regler gäller också för att tillgodose kollektivtrafikens behov av
framkomlighet, hållplatser och punktlighet. För den allmänna trafiken ska
trafiksäkerhet och bästa möjliga framkomlighet finnas kvar.
Vägarbeten ska alltid utföras på ett sätt som innebär att trafiksäkerhet för
trafikanter, hänsyn till boende och säkerhet på arbetsplatsen är tillgodosedd.

använda mark som kommunen äger
För att få använda mark som kommunen äger, s.k. allmän platsmark, till
försäljning, evenemang och liknande måste du i de flesta fall söka tillstånd
hos polisen. Om det du vill göra påverkar trafiken ska det även finnas en
trafikordningsplan och anmälas till kommunen.

tillstånd från polisen eller kommunen?
För att få använda allmän platsmark (gator, vägar, torg
och andra områden som enligt gällande detaljplan är
avsett för allmänt behov) till försäljning, evenemang och
liknande måste du i de flesta fall söka tillstånd hos polisen. Kommunen yttrar sig över ansökningarna och har
vetorätt, det vill säga polismyndigheten kan inte utfärda
tillstånd om kommunen avstyrkt ansökan. Vid vissa
markupplåtelser är kommunen tillståndsgivare.
Tillstånd behövs för t.ex:
Byggupplag, byggnadsställningar, byggskyltar, containrar, reklamskyltar och varustånd, schaktning och tryckning i kommunal mark, eller stänga av en gata, skyltar på
offentlig plats (inom detaljplanelagt område osv.), torghandel, tunga/långa/breda transporter, uteserveringar.

tänk på!
Åtgärder i park kräver samråd med kommunens
parkavdelning. För- och efterbesiktning med
representant från kommunen bör göras. På
allmän platsmark* får inga åtgärder ske
utan kommunens tillstånd.
Det kan behövas tillstånd för markupplåtelse, som söks hos Polisen. Parkering av fordon inom arbetsområdet får
endast ske om det har getts tillstånd
för det i markupplåtelsen.
Trafikanordningar som t.ex. skyltar och
belysningsstolpar, får inte tas ner eller
sättas upp utan tillstånd från kommunen.
Inför ett arbete kan kontakt med/information
till polis, brandkår, ambulans, kollektivtrafik,
boende m.fl. krävas. Det är nödvändigt om arbetet på något sätt riskerar
att störa dem.
* Allmän platsmark = Mark som kommunen äger; gator, vägar, torg och andra områden
som enligt gällande detaljplan är avsett för allmänt behov.

oanmälda kontroller
Örebro Kommun genomför oanmälda kontroller av arbeten som tar kommunens mark i anspråk. Om ovanstående lagar och krav inte har följts, kan
åtgärder vidtas.

lugn, vi hjälper dig!
Låter det här med Trafikanordningsplaner krångligt och svårt? Det är
därför vi finns här för Dig!
Kontakta oss så hjälper vi dig med ansökan till både kommun och polis,
ser till så att TA-planen blir rätt utförd hela vägen från skiss till verklig
avspärrning så att Du kan utföra ditt arbete på ett säkert och tryggt sätt!
Läs mer om oss på vår hemsida: www.trafikbutiken.se
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