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En broschyr att
alltid ha med
Det här är en viktig broschyr. Ha med
den ute på jobb så vet du vad som gäller.
Arbeten på gator och vägar berör inte
bara de som utför själva arbetet utan
även trafikanterna. För att alla ska vara
så säkra som möjligt på våra arbets
platser är det viktigt att de är tydligt
utmärkta och det inkluderar även
arbetsfordon. Trafikanter måste tydligt
och i god tid kunna se vad som pågår
på platsen, inte minst för arbetarnas
säkerhet.
Trafikkontoret har tagit fram den här
foldern för att ge dig vägledning om hur
väghållningsfordon ska vara utmärkta vid
vägarbeten i Göteborgs Stad. Broschyren
är ett urval av och ett komplement till
Göteborgs Stads regler för Arbete På
Gata (APG). Vi hoppas att den kommer
att hjälpa dig i din vardag.
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Dessa undantag ger dig som förare av väghållningsfordon möjlighet
att köra och stanna på sätt som annars inte skulle vara tillåtet. Du har
t ex möjlighet att vara med ditt fordon på platser som inte alltid är
idealiska ur trafiksäkerhetssynpunkt. Därför är det viktigt att det är
tydligt utmärkt och kan uppfattas av trafikanter i god tid.
Detta ger dig också möjlighet att till exempel parkera ditt fordon
inom vägarbetsområdet – men bara om fordonet ska användas för
att utföra arbetet. Detta innebär att arbetsfordon som är parkerade i
arbetsområdet utan att omständigheterna kräver det, kan bötfällas.
Det är på ditt ansvar som fordonsförare som du utnyttjar undantagen
i Trafikförordningens kapitel 12.

Vad säger reglerna?

Battenburg

Många vägarbeten skulle vara omöjliga att
genomföra om väghållningsfordon inte fick
göra vissa undantag från Trafikförordningen.
Därför har lagstiftaren infört undantag för
väghållningsfordon i Trafikförordningen.

I Trafikförordningen, kapitel 12, anges att
väghållningsfordon får:
• Föras på annan väg än den som är avsedd för fordonet.
• Föras på spärrområde eller över spärrlinje.
• Placeras i vägkorsning.
• Stannas eller parkeras där det annars inte är tillåtet.
• Framföras, oaktat reglerna om fordonsbredd och utskjutande last.
• Utföra arbete på motorväg och motortrafikled på det sätt som
förhållandena kräver.
Allt under förutsättning att omständigheterna kräver det och
att särskild försiktighet iakttas.
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1 Vägmärken på fordon
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Inga andra än de avbildade vägmärkena får monteras på fordon.
Vägmärkena får ha tilläggstavla.
Förutsättning är att fordonet har
två markeringsskärmar monterade enligt kraven för vägmärkesvagn.

E14

Alla fordonsmonterade vägmärken ska vara i minst storlek
normal, markeringsskärm får vara
i storlek liten.
Observera att all utmärkning ska
vara täckt vid transport till och
från arbetsplatsen.

2 Lyktor
Varningslykta
Varningslykta på ett fordon får användas för att
varna andra trafikanter om att fordonet ställts upp eller förs så att det
kan utgöra hinder eller fara för övrig trafik. Det är ett grundkrav att
fordonet är utrustat med varningslykta för att det ska få användas i
väghållningsarbete och liknande.
• Varningslyktan ska vara synlig från alla håll.
• Varningslykta ska vara godkänd.
• Kontrollampa med orange sken ska finnas, väl synlig från
förarplatsen.
• Varningslykta är grundutmärkning och minsta utmärkning av
arbetsfordon.

Åkgräsklippare

Backningsvarning
X2

X3

Vid backning med lastbil, dumper eller annat fordon med begränsad
sikt runt om, på arbetsplats där personal
uppehåller sig i närhet av fordonet, bör
fordonet vara utrustat med två lågt
placerade lyktor med orangegult ljus.
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3 Tillfälliga
väghållningsfordon
Tillfälliga väghållningsfordon, t ex privatbil, ska vara utrustade med:
• Varningslykta
• Skylt med företagets namn eller logotyp på långsidorna och bakåt.
Skyltstorlek min 400 x 110 mm, texthöjd min 40 mm.

4 Vägmärkes
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Grundläggande för all fordonsutmärkning är vägmärkesvagnen
som består av två markeringsskärmar
och två avstängningslyktor.
Mått enligt figuren till höger.
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5 Princip för
montage av utmärkning
Vägmärkesvagn
på arbetsfordon
A
,5 x

C0

Fordon som avstängningsanordning
Fordon som används
mer frekvent i vägarbete
bör utrustas med:
• Fordonsmarkering, sk Battenburgmönster
• Varningslykta eller ljusramp
• Företagets logotyp

Battenburg

Battenburgmönstret ska vara en sammanhängande markering. Mönstret
ska bestå av rektangulära rutor i förhållandet ca 1:3 som anpassas efter
fordonets storlek. Markeringen ska vara utförd med reflexer som
är tillåtna av Trafikkontoret. Färgen ska vara blå och fluorescerande
orange. Även fordonets konturer ska vara utmärkta i samma orange
reflex. Bilens färg bör vara ljus för att kontrasten ska bli bra.
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När fordon används som avstängningsanordning är principen att man
lyfter upp vägmärkesvagnen på fordonet.
Kraven om
vägmärkesvagnens
utformning
ska uppfyllas
med undantag
av den nedre
skärmens höjdmontage som får vara
max 1200 mm från marken
och att bredden på skärmarna
anpassas till fordonet.
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Nedre skärmen ska täcka hela fordonets bredd och den övre skärmen
ska vara lika bred som den fordonsdel den är monterad på dock minst
2/3 av hela fordonets bredd. Indrag om 100 mm får göras på respektive
sida. Den övre skärmen får förskjutas i längsled.
Påbjuden körbana (märke D2) bör endast användas när fordonets placering på vägen/gatan innebär att tveksamhet kan uppstå om på vilken
sida omkörning eller möte ska ske.
Då fordonet utgör del i chikan används storleken mycket stor.

min

Anpassning till fordonets utrustning
En markeringsskärm som monteras på fordon får anpassas efter
fordonets utrustning om den av tekniska skäl inte kan täcka hela
fordonets bredd. Skärmen ska då kompletteras med vertikalt placerade
markeringsskärmar, 800 x 200 mm, på fordonets båda sidor, alternativt kortare markeringsskärm
ovanför eller under den del
som den ordinarie skärmen
inte kan monteras på.

Avsteg
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Kravet på två markeringsskärmar med tillhörande mått kan frångås.
Detta förutsätter att det är tekniskt omöjligt att följa utmärknings
kraven. Avstegen får bara göras efter särskilt godkännande av trafikkontoret.
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Avstängningslyktor monteras max 100 mm ovanför markeringsskärm
och max 100 mm från dess ytterkant. Markeringsskärm ska täcka den
fordonsdel den är monterad på (i detta fall taket). Indrag om max
100 mm får göras på respektive sida. Avbrott för draganordning får
göras med max 500 mm.

Traktor- vägrensklippning
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6 Utmärkning av
andra maskiner
Vält
Andra maskiner som rör sig utanför avstängt område ska utrustas
med avstängningsanording. Det kan vara vägvält, väghyvel, små
maskiner eller liknande.

1

Min m
m
700

mm

Min m
0m
170

0150 mm0
180

0150 mm0
180

Min mm
0
100

Min mm
0
100

m
0m
- 60
300 00 mm
x 12
Ma

30

m

0m

60
0-

Min mm
0
100

7 Krav på hög
upptäckbarhet
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Då hög upptäckbarhet krävs kan fordon utrustas med förstärkt fordonsutmärkning med ljusanordning enligt figuren ovan och nedan.
Ljusanordningen kan visa pil, kryss eller bara avstängningslyktor. Då
denna ljusanordning är monterad kan den övre markeringsskärmen
utelämnas.

Pil används för att
påbjuda annat körfält.
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Kryss används för
att informera om att
körfält/väg är stängd.
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