TRAFIKANORDNINGSPLAN
Gata/väg
Start datum:

Beräknad slut datum:

Sökande, företag, arbetsledare

Sökande adress:

Organisations nr:

Telefon:

E-postadress:

Utmärkningsansvarig:

Telefon mobil/JOUR (obligatorisk)

E-postadress:

Behövs lokala trafikföreskrifter m m

Återstår körbar bredd:

Telefon:

Typ av arbete (enkel beskrivning)

Schaktdjup: (anges i meter)

OBS! Vid schaktning behövs alltid
barriär för att förhindra att
fotgängare/fordon kan komma till skada.
Särskild hänsyn ska tas till fotgängare
med funktionsavvikelser
(synskadade m fl.)










Hastighetsbegränsning
Berörs belysning
Fordonstrafik förbjuden
Parkering förbjuden
Förbud att stanna
Störande buller nattetid
Utryckningsfordon, berörs
enbart dag
Annan:

Enkel trafik i meter:

Dubbel trafik i meter:

Trafikverkets krav enligt TRVK och TRVR ska följas. Dokumenterat utbildningsintyg för Utmärkningsansvarig ska bifogas.

Kopia av tillåten trafikanordningsplan ska finnas tillgänglig på arbetsstället. Brister i avspärrningar och
avvikelser som inte informerats Örkelljunga kommun, kan innebära att grävningstillstånd och
trafikanordningsplan dras in.
Plats för kommentarer, skiss/hänvisning till Trafikverkets exempelsamling publ. Nr:



Intyg för Utmärkningsansvarig bifogad
Särskild skiss/ritning bifogas

Underskrift av sökande:
Datum

Ort

Namnteckning

Denna ska vara Samhällsbyggnadsförvaltningen, Gata Parkenheten tillhanda senast 10 dagar före arbetet påbörjas.
OBS! Vid avstängning är det sökande som informerar boende/näringsidkare som berörs. Se till att de kan komma till sina fastigheter/parkering o
dyl. Vid avstängning ska särskild hänsyn tas till barn, äldre och personer med funktionsavvikelser. Arbete ska ordnas så det inte hindrar
framkomlighet för räddningsfordon.
När en gångbana eller trottoar stängs av ska särskild förbifart för gående upprättas alternativt ska hänvisning och avstängning vägleda dessa till
lämplig överfart till motsatt trottoar eller motsvarande. Saknar motsatt sida ska det i möjligaste mån skapas gångbana som är skild från annan
trafik. Gupp ska utmärkas tydligt. Dessa tas bort av sökande vid snöröjning. Eventuella skador på avstängningsutrustning eller
hastighetssänkande material ersätts inte av Örkelljunga kommun.
Namnteckning, Gata Parkenheten

TA- planen tillåts datum:

Webbplats

E-post

Örkelljunga kommun

www.orkelljunga.se

E-post: gata.park@orkelljunga.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Grävtillstånd
286 80 Örkelljunga

Biblioteksgatan 10

0435-550 00 vx

Fax

Organisations nr

212000-0878
Bankgiro

