
Ledningsarbeten 
inom vägområdet

– erforderliga tillstånd från Vägverket



Vi behandlar fl er och fl er ledningsärenden på Vägverket. Det beror delvis på stor-
men Gudrun som drabbade stora delar av södra Sverige. Men det beror också på 
att landets nätbolag arbetar förebyggande med att skapa en säker elförsörjning. 

Här har vi samlat information om hur du ansöker om att få tillstånd att utföra ett 
ledningsarbete i vägområdet, och vilka andra dokument som ska bifogas din an-
sökan – Trafi kordningsplan och Faktablad. Beroende på arbetets art kan du också 
behöva ansöka om ytterligare tillstånd, exempelvis bygglov för arbete i byggnads-

fria zoner och tillstånd för väganslutningar. 

På Vägverkets hemsida (www.vv.se\ledningar) har vi 
samlat de dokument som berör ledningsärenden. 

Innan du som ledningsägare på statlig väg får anläg-
ga en ledning eller utföra arbeten på befi ntlig ledning 
inom vägområdet, krävs alltid tillstånd från Vägverket. 
Tillstånd lämnas med stöd av 44 § väglagen. I samband 
med tillståndsgivningen anger Vägverket villkor för för-
läggningen och upprättar därefter, ett avtal med dig. Ef-
ter att avtalet är påskrivet kan du påbörja arbetet under 
”förutsättning att övriga tillstånd är inhämtade.”

Vid passage av broar gäller följande alternativ: befi nt-
liga kabelrör i broar ska användas under förutsättning 
att det fi nns utrymme eller passage vid sidan av bron. 
Vägverket tillåter endast i undantagsfall montering av 
kabel på själva bron och då först efter godkännande av 
och i samråd med ansvarig broingenjör.

Mer information hittar du i skriften Ledningsarbeten 
inom vägområdet, VV-publikation 2005:14, senaste ver-
sionen.

DETTA SKA ALLTID BIFOGAS DIN ANSÖKAN

I samband med att du ansöker om ett ledningsärende, 
kan du behöva bifoga ytterligare ansökningar om till-
stånd. Arbetets art avgör vad som ska bifogas din an-
sökan. Framför allt handlar det om att vi vill garantera 
trafi ksäkerheten vid olika ingrepp i vägbanan.

Säker trafi k och skydd vid vägarbeten

För att upprätthålla trafi ksäkerheten och arbetarskyd-
det vid vägarbeten har Vägverket beslutat att:

• Vid alla arbeten på allmän väg där Vägverket är väg-
hållare ska det upprättas ett faktablad och en trafi k-
anordningsplan (TA-plan).

• TA-planen ska godkännas av väghållaren innan 
arbetet påbörjas.

• Ansökan om godkännande av TA-plan ska i god tid 
(minst två veckor före start) skickas till Vägverkets 
lokalkontor. Om TA-planen inte kommer in i god tid 
kan du inte vara säker på att den godkänns innan 
arbetet är planerat att sätta igång.

• Kopia av godkänd TA-plan och faktablad ska fi nnas 
på arbetsplatsen. 

När du ansöker om tillstånd för 
förläggning av ledningar



På Vägverkets hemsida (www.vv.se/apv), fi nns infor-
mation som framför allt riktar sig till alla som arbetar 
på vägarna. Här fi nns interna föreskrifter, faktablad, 
exempelsamling, information om skyddsklassade och 
lågtrafi kerade vägar, olika typer av skydd, aktuell in-
formation m m.

Faktablad
I samband med en ledningsansökan skall en TA-plan 
med faktablad följa med. Om det görs en ny TA-plan ef-
ter att din ledningsansökan är behandlad är det viktigt 
att märka faktablad och TA-plan med det diarienummer 
som ansökan är tilldelad exempelvis SA 60-A 2006:1053. 
Detta för att vi ska kunna se vilket ledningsärende TA-
planen tillhör.

Faktabladet ska innehålla uppgifter om var lednings-
arbetet ska utföras – vilken väg, sträcka och vilken 
utförare som är ansvarig. Du ska också ange namn på 
arbetsledare, jourtelefonnummer, vem som är utmärk-
ningsansvarig och beräknad tid för arbetet. Om det ar-
bete som ska utföras kräver lägre hastighet eller om-
körningsförbud vid arbetsplatsen, ansöker du även om 
detta på faktabladet. Här krävs också en tillfällig lokal 
trafi kföreskrift (myndighetsbeslut) som Vägverket eller 
länsstyrelsen beslutar om. 

Om du använder exempel ur Vägverkets exempelsam-
ling 2005-01 utan att göra några ändringar kan du ange 

detta på faktabladet och då slipper du skicka med en 
TA-plan. Om du använder generella TA-planer ska du 
ange detta på faktabladet t.ex generell RNS 06455. 

TA-plan
TA-planen är en skiss/ritning som ska innehålla even-
tuella vägmärken, vägmarkeringar, trafi ksignaler, bar-
riärer, tungtskydd och vägmärkesvagn m m som behövs 
för en god körledning och ett gott arbetarskydd. Använ-
der du som ledningsägare samma TA-plan vid ett fl ertal 
arbeten kan du göra en generell TA-plan som godkänns 
av Vägverkets lokalkontor eller regionkontor. Detta gäl-
ler dock inte TA-planer med tillfällig lokal trafi kföre-
skrift. Generella TA-planer godkänns för högst ett år.

Exempelsamling 2005-01
Vägverket har tagit fram en ny exempelsamling som ger 
en vägledning om hur utmärkning av vägarbete ska ut-
föras vid olika typfall. Exemplen är inte styrande utan 
redovisar en miniminivå – ofta krävs både en komplet-
tering och en anpassning till förhållandena på arbets-
platsen. De nya exemplen visar en inriktning mot att 
skapa säkrare arbetsplatser. Detta bör man tänka på då 
hänvisningar ges till tidigare exempel.  

Exempelsamlingen innehåller ett förslag till TA-plan 
för lednings- och telearbete. Här hittar du också gene-
rella regler och allmänna råd. 

BYGGLOV FÖR ARBETE I BYGGNADSFRIA 
ZONER

Utefter de allmänna vägarna fi nns så kallade ”bygg-
nadsfria zoner”. Där får man inte uppföra byggnader 
eller andra anläggningar utan tillstånd från aktuell 
länsstyrelse eller bygglov från aktuell kommun. (se 47 § 
väglagen). Zonens bredd är minst 12 meter (från vägom-

rådet), men kan utökas upp till 30 eller 50 meter enligt 
särskilt beslut av länsstyrelsen. 

TILLSTÅND FÖR VÄGANSLUTNINGAR

En enskild körväg eller utfart från en fastighet får, en-
ligt 39 § väglagen, inte anslutas till en allmän väg utan 
väghållningsmyndighetens tillstånd (vilken oftast är 

Andra tillstånd du kan behöva



Vägverket

781 87 Borlänge 

www.vv.se.   vagverket@vv.se

Telefon: 0771-119 119. Texttelefon 0243-750 90. Fax: 0243-758 25. 
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Hastighet Siktsträcka Siktavstånd

God Mindre god God LågLåg

50

70

90

110

>110

>110

>110

>110

80-110

130-170

190-240

260-320

<80

<130

<190

<260

>5 3-5

Vägverket, ibland kommunen). Tillstånd måste du också 
söka om du ska göra någon ändring av anslutningen. An-
slutningar och utfarter bör samordnas så långt som möj-
ligt. När väghållningsmyndigheten ger tillstånd, får den 
också föreskriva läge och utformning på anslutningen. Till-
stånd behövs inte då anslutningen redovisas i detaljplan 
(eftersom den då redan är godkänd av väghållningsmyndig-
heten).

Siktavstånd och siktsträckor vid vägkorsningar
För att ge fordon möjlighet att stanna och korsa en väg vid 
en anslutning eller korsning har Vägverket slagit fast mått-
standarder för siktsträckor och siktavstånd:

 
 

 


