1

Samhällsbyggnadskontoret
Tekniska avdelningen

BILAGA, TRAFIKANORDNINGSPLAN VID ARBETE PÅ
KOMMUNAL VÄG OCH MARK

Anmärkningar och vitesuttag vid arbete på kommunal väg och
mark.
Samhällsbyggnadskontoret har som väghållare och markägare det övergripande
ansvaret för trafiksäkerhet och framkomlighet vid vägarbeten. Den som utför
arbete på Upplands-Bro kommuns vägar och mark ska följa kommunens
anvisningar. Ansvarig för arbetsområdet har en skyldighet att värna om
arbetarnas, trafikanternas och tredjepersons säkerhet samt att minimera risken
för störningar vid utförande av arbete.
Samhällsbyggnadskontorets kontrollant gör vid inspektion en bedömning om
en anmärkning eller vite ska utdelas. Bedömningen grundar sig på hur allvarlig
bristen av utmärkningen är på arbetsplatsen.
Brister som är allvarliga ur säkerhetssynpunkt för arbetare, trafikanter och
tredjeperson ska omedelbart åtgärdas. Mindre brister ska åtgärdas snarast
möjligt dock senast nästkommande arbetsdag. Åtgärdas inte brister enligt
tidpunkt för åtgärd har kommunen rätt att stoppa arbetet och på utförarens
bekostnad genomföra den åtgärd som krävs.
Viten kan debiteras oberoende av varandra och vid varje tillfälle som en
underlåtenhet eller brist upptäcks. Flera viten kan alltså tas ut i samma
arbetsområde, antingen vid ett tillfälle om kontrollanten upptäcker ett flertal
brister på arbetsområdet eller vid flera tillfällen om brister upptäcks upprepade
gånger.
Brister som upptäcks vid en inspektion antecknas och fotograferas av
samhällsbyggnadskontorets kontrollant. Dokumentationen överlämnas sedan
till ansvarig för arbetsområdet tillsammans med information om vilken åtgärd
som krävs samt om anmärkning eller vite utdelats. Utdelas vite skall ansvarig
debiteras inom 15 arbetsdagar från inspektionsdagen.
Nedan följer en förteckning över de anmärkningar eller viten som kan utfärdas
vid utmärkning av arbetsplatsen på kommunal väg och mark om gällande
anvisningar och bestämmelser inte följs.

2(2)

1. Trafikanordningsplan

Anmärkning

Vite

1.1. Trafikanordningsplan som är godkänd av
Samhällsbyggnadskontoret saknas.

20 000 kr/per tillfälle

1.2. Trafikanordningsplanen finns ej på
arbetsplatsen.

5 000 kr/ per tillfälle

1.3 Arbetet fortgår efter angivet slutdatum i
trafikanordningsplanen.

5 000kr/ per
påbörjad vecka

2. Utmärkning
2.1. Vägmärken saknas eller är bristfälliga gentemot
godkänd trafikanordningsplan.

5 000kr/ per
påpekad brist och
tillfälle.

3. Fysisk avstängning
3.1. Fysisk avstängning saknas eller är bristfällig
gentemot godkänd trafikanordningsplan.

15 000kr/ per tillfälle

4. Personal och arbetsområde
4.1. Namngiven utmärkningsansvarig finns inte på
arbetsplatsen.

5 000 kr/ per tillfälle

4.2. Personal inom arbetsområdet saknar utbildning
Arbete på väg.

5 000 kr/per person
och tillfälle.

4.3. Personal inom arbetsområdet saknar
varselkläder klass 3 enligt Arbete på väg

5 000 kr/ per person
och tillfälle.

