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Dina skyldigheter som entreprenör
Du som är entreprenör och arbetar med en platsspecifik TA-plan ska alltid anmäla ditt 
arbetes start, uppehåll, återstart och avslut medhjälp av vår webb- eller telefonitjänst.

För att trafikanterna ska kunna få aktuell och korrekt trafikinformation ska du dessutom 
alltid ringa till Trafikcentralen (f.d. TLC) när ditt vägarbete medför betydande  
förändring av framkomligheten. 

Ett exempel på betydande förändring är när arbetets påverkansgrad går från liten till stor, 
eller när arbetet byter riktning på vägen. Trafikanterna ges då möjlighet att ta en annan 
väg eller passera med större försiktighet, vilket gynnar såväl framkomlighet som arbets-
miljö och trafiksäkerhet.

Trafikverkets webbsida www.trafikverket.se/apv  innehåller viktig information till dig 
som entreprenör.

1) Ansök om TA-plan hos Trafikverket i så god tid att den är godkänd senast två 
 dagar före planerad start (OBS! Gäller inte vid akut arbete).

2) Anmäl vägarbetets start, uppehåll, återstart och avslut till Trafikverket 
 (se instruktion på nästa sida), antingen via inloggning i FIFA:s och webbtjänsten,  
 eller via telefonitjänsten (nummerval), 077-110 90 70. 

Vid akuta förändringar ska du även ringa till Trafikcentralen. Det gör du när framkomlig-
heten i trafiken förändras (exempelvis påverkansgraden). Kom ihåg att ävenkontakta trafik-
ingenjören för eventuell uppdatering av TA-planen:

•	 Trafikcentral Härnösand 0611-53 43 13 (Region Mitt/Nord)     

•	 Trafik Stockholm 08-695 50 30 (Region Stockholm/Öst)       

•	 Trafikcentral Väst väg 031-63 71 20 (Region Väst)

•	 Trafikcentral Kristianstad 044-28 21 14 (Region Syd) 

Arbetets påverkansgrad
Som entreprenör ska du själv eller i samråd med projektledaren eller trafikingenjören 
bedöma vägarbetets påverkansgrad. Det är dock Trafikcentralen som slutändan bedömer 
arbetets påverkansgrad:

•	 Mycket	stor	påverkan: Vägarbetet påverkar restiden med mer än fem minuter. 
 Trafiken står helt eller delvis stilla, med långa köer. Ett alternativ är att trafiken leds  
 om runt vägarbetet genom att lots eller vaktsignal tillåter den att passeramed ytterst  
 stora begränsningar, på grund av att exempelvis signal eller lots används.
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 Begränsningarna kan innebära att vissa fordon inte kan passera, på grund av  
 exempelvis fordonsvikt eller fordonsbredd.

 OBS! På lågklassad väg (trafikmängd under 250 ådt) ska denna påverkansgrad  
 användas endast om vägarbetet medför att vägen är avstängd.

•	 Stor	påverkan:	Vägarbetet påverkar restiden med mellan en och fem minuter. 
 Trafiken leds om runt situationen eller tillåts passera med begränsningar som kan  
 medföra köer, på grund av att exempelvis signal eller lots används. Begränsningar  
 kan förekomma för vissa fordon, på grund av  exempelvis fordonsvikt.

•	 Liten	påverkan:	Vägarbetet påverkar inte restiden nämnvärt. Trafiken kan passera,  
 men arbetets art kräver extra uppmärksamhet.

•	 Ingen	påverkan:	Trafikanten kan passera vägarbetet utan att behöva 
 sänka hastigheten. 

Aktivera ett ”Platsspecifikt vägarbete”  
via telefonitjänsten
Se till att du har TA-planens löpnummer framför dig innan du startar. 

1.	Ring	077-110	90	70
En talsvarsröst kommer att ställa ett antal frågor. 

2. Ange årtal för utfärdande av TA-planen
Ange (knappa in) årtalet med fyra (4) siffror och avsluta med #. 

3. Vilken TA-plan gäller det? 

•	 Ange TA-planens löpnummer och avsluta med #.

•	 Bekräfta med 1 (År och LÖPNUMMER är rätt) annars anger du en 2:a.

4. Anmäl ny status i arbetet 

•	 Påbörja	arbetet: Om TA-planen inte är startad sedan tidigare, tryck 1. 

•	 Anmäl	uppehåll:	Om TA-planen är startad sedan tidigare, tryck 1 för att anmäla  
 uppehåll. (OBS! Uppehåll i arbetet ska meddelas till exempel i samband med helger.  
 Arbetet är därmed inte avslutat, utan är anmält som ”uppehåll” och kan  
 återupptas senare).

•	 Återuppta	arbetet:	För att återuppta arbetet, tryck 2. (OBS! Återuppta fungerar  
 bara om du tidigare anmält uppehåll.) 

•	 Avsluta	arbetet: Om du vill avsluta ditt arbete, tryck 3. (OBS! Detta gör du när ditt  
 arbete är helt avslutat, och det innebär att du inte längre kan använda denna   
 TA-plan).
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5.	När	ska	arbetet	starta?
Välj alternativ efter vad som gäller: 

•	 Vid	val	av	dagens	datum:	Tryck 1 – talsvarsrösten säger: ”Ange klockslag med  
 fyra siffror, till exempel 0830 för klockan 08:30. Avsluta med #”. 

•	 Vid	val	av	annat	än	dagens	datum:	Tryck 2 – telefonsvarsrösten säger: ”Ange 
 datum och klockslag med tolv (12) siffror, till exempel 200805201030 för den  
 20 maj 2008 klockan 10:30. Avsluta med #”. 

6. Kontroll av tidsinmatning 

Systemet kontrollerar nu om det angivna datumet ligger inom den angivna planerade 
tidsperioden. Om datumet inte stämmer säger telefonsvarsrösten: ”Angivet datum och 
tid ligger inte inom giltigt tidsintervall, var god försök på nytt”. När giltigt datum och 
tidpunkt verifierats säger telefonsvarsrösten: ”Du har nu anmält att arbetet är påbörjat/
återupptaget/avslutat/uppehåll”.

Aktivera ett platsspecifikt vägarbete via  
webbtjänsten i FIFA
Logga in i FIFA (http://fifa.vv.se/FIFA/Login.aspx?ReturnUrl=%2fFIFA%2f ) och gå till 
flik <aktivitet på vägen>.

Övrigt
Denna arbetsbeskrivning bygger på ”Beslut angående arbetsbeskrivning för rapportering 
av vägarbete”, TRV 2012/30033.
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Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Rödavägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00

www.trafikverket.se


