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Vägarbetsutmärkning
Allmänt

Ett vägarbete innebär nästan alltid att trafikanterna utsätts för viss störning.
Beroende på vägarbetets omfattning kan störningen variera från att vara så
liten att trafikanterna inte behöver vidta några speciella åtgärder, till så omfattande att trafikanterna behöver ledas förbi arbetsplatsen med hjälp av signaler
eller andra särskilda arrangemang. För den som arbetar på vägen utgör trafiken en riskfaktor. Genom att minimera denna riskfaktor erhålls en säkrare arbetsmiljö liksom ökad trafiksäkerhet vid vägarbetet. Förutom trafiksäkerhetsriskerna finns även andra risker vid en vägarbetsplats såsom exempelvis buller,
avgaser och damm. Säkerhet för den som arbetar på vägen uppnås endast om
trafikanterna rättar sitt uppträdande efter särskilt givna anvisningar och efter de
grundregler som ges i vägtrafikkungörelsen. För att en sådan anpassning skall
erhållas är det viktigt att vägmärken och anvisningar är korrekta och motiverade. Det är också angeläget att de anordningar som används till varning och
skydd är i sådant skick och så placerade att de ger en riktig och entydig information.
En grundregel vid all vägarbetsutmärkning måste vara att använda så få vägmärken som möjligt men så många som nödvändigt.
Allmänna råd.

Så snart ett arbete kan innebära fara för personal eller trafikanter måste
tydlig utmärkning göras.
Ansvarig arbetsledare och skyltansvarig ska ha tillräckliga kunskaper om
vägarbetsutmärkning för den typ av arbete som ska utföras. (Kursintyg
från "Arbete på väg" krävs).
Utmärkningen ska planeras innan man kommer till arbetsplatsen så att
tillräcklig och riktig materiel för utmärkningen finns med.
Kontakta polisen om hjälp behövs med trafikövervakningen.
Utmärkningen ska göras så att den ger bästa möjliga arbetsskydd och
största möjliga trafiksäkerhet.
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Utmärkningar skall förankras så att de inte faller omkull av blåst eller fartvind. Minimum 8 kg för kon som uppbär märke, minimum 4 kg för enbart
kon.
Utmärkningar ska tydligt och i god tid kunna uppfattas av trafikanterna.
Ej aktuella utmärkningar tas bort eller täcks över. Trafikanternas respekt
för utmärkningarna är beroende av att dessa ger riktig information.
Materialen skall hållas ren hela tiden arbetet pågår.
Anvisningar kan aldrig ge fullständiga riktlinjer för alla situationer som kan
uppstå vid ett vägarbete. Tänk alltid noga igenom två frågor vad gäller
utmärkningen:
ger den arbetarna tillräckligt skydd?
får trafikanterna tillräcklig upplysning i tillräckligt god tid för att inga
olyckor ska inträffa?

Sitt i bilen och kör sträckan då ser man bäst om utmärkningen är godtagbar.

Trafikanordningsplan (TA).
Trafikanordningsplan skall upprättas för alla typer av arbeten på väg eller
gata. Planen minskar risken för missförstånd i kommunikationsvägarna
samt risken att felaktigt material kommer ut till arbetsplatsen.
TA skall vara godkänd och signerad av Härnösands kommun.
Kontrollen utförs av Härnösands kommun som har rättighet och skyldighet
att dokumentera och kräva att observerade brister åtgärdas.
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PERSONLIG UTRUSTNING
I Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om
arbete på vägar och gator sägs att alla,
oavsett skäl och arbetsuppgifter, som befinner sig på väg med allmän trafik, skall
bara varselklädsel med reflexer i standarden
klass III. Exempel på varselkläder är
reflexväst, overall, jacka, byxa eller regnställ med reflekterande fält.
Det viktiga är inte att klara föreskriftens
krav, utan att uppnå den avsedda funktionen - att göra sig val synlig för trafikanterna.
SKYDDSFORDON
Ett skyddsfordon skall ha till uppgift att
skydda den personal som arbetar på vägen.
För att ge ett gott skydd vid en eventuell
påkörning bör fordonet vara tungt, bruttovikt
minst 3,5 ton. Eftersom fordonet ställs upp
som en avstängning ska det vara utrustat
med markeringsskärmar och riktade lyktor
bakåt.
VARNINGSFORDON
Varningsfordonet har till uppgift att varna
för att vägarbete kan förekomma på vägen.
Varningsfordon kan användas både före och
efter där arbetet förekommer. Även detta
fordon kommer normalt att samtidigt utgöra
en form av avstängning, varför även det
skall vara utrustat med markeringsskärmar
, och riktade lyktor,
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PRIVATFORDON
Är privata eller inhyrda fordon som används
i tjänsten vid mätningsarbeten eller dylikt.
Kan vara såväl personbil som minibuss.
Privatfordon skall vara utrustad med
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magnetskyltar med utförarens logotype

•

varningslykta

•

varselkläder

•

vägmärke Vägarbete, typ tält.

VARNINGSLYKTA
När ett fordon genom sin plats på vägen eller genom dess förande utgör hinder
eller fara för övrig trafik, skall varningslykta användas.
OBS I varningslykta skall vara typgodkänd och vara synlig från alla håll
VARNINGSBLINKERS
Varningsblinkers, är bilens ordinarie fyrpunktsvarning. Denna blinkers får inte
användas annat än i akuta lägen.
Varningsblinkers får inte användas under färd.

