
Gångbana 

Trafikkontoret
Göteborgs Stad     Generell tillfällig

trafikanordningsplan TK 1

6.1.5 Sidomarkering 

c/c    5 m 

Fast avstängning gående 

min 1,5 m ex. Kravallstaket

Fast avstängning gående 

min 1,5 m ex. Kravallstaket

Förutsättningar
Hela gångbanan avstängd

Typ av arbete

Beläggningsarbete
Potthålslagning
Kabelschakt
Schaktgrop
Kantstensjutstering
Belysningsarbete
VA-Ventiler
Brunnsarbete
Elskåpsarbeten
Vägmärkesjustering
Trädbeskärning
Räckesarbeten
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  Gående   hänvisas 
andra sidan

  Gående   hänvisas 
andra sidan

  Gående   hänvisas 
andra sidan

  Gående   hänvisas 
andra sidan

Vid uppsättning av skyltmaterial enligt ta-plan används skyddsfordon
Min 3500 kg samt vägmärkesvagn med påbudsmärke1.3.2 pil

Tillägg till TA-plan enligt 

När vägarbete inte utförs aktivt skall
vägmärket A20 täckas eller tas bort
och vid behov ersättas med annan
varning. Skylten placeras
5 - 50 m före arbetsområdet.
Schakt djupare än 50 cm i,eller i
anslutning till, körbana måste förses
med någon form av barriär t.ex.
slirskydd som är fast förankrad.



Gång- och cykelbana 

Trafikkontoret
Göteborgs Stad     Generell tillfällig

trafikanordningsplan TK 2A

Förutsättningar
Hela cykelbanan avstängd

Typ av arbete

Beläggningsarbete
Potthålslagning
Kabelschakt
Schaktgrop
Kantstensjutstering
Belysningsarbete
VA-Ventiler
Brunnsarbete
Elskåpsarbeten
Vägmärkesjustering
Trädbeskärning
Räckesarbeten 6.1.5 Sidomarkering 

Dubbel  c/c    
5 m 

Fast avstängning gående 

min 1,5 m ex. Kravallstaket

När vägarbete inte utförs aktivt skall
vägmärket A20 täckas eller tas bort
och vid behov ersättas med annan
varning. Skylten placeras
5 - 50 m före arbetsområdet.
Schakt djupare än 50 cm i,eller i
anslutning till, körbana måste förses
med någon form av barriär t.ex.
slirskydd som är fast förankrad.
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Utjämning av nivåskillnad
 ex: "Asfaltsciggarr"

Baksid
a 

Baksida 

Chikan enkelriktad GC-väg 

   För din 
 säkerhet
Led cykeln    För din 

 säkerhet
Led cykeln 

Vid uppsättning av skyltmaterial enligt ta-plan används skyddsfordon
Min 3500 kg samt vägmärkesvagn med påbudsmärke1.3.2 pil

Tillägg till TA-plan enligt 

   För din  säkerhet Led cykeln 



Gång- och cykelbana 

Trafikkontoret
Göteborgs Stad     Generell tillfällig

trafikanordningsplan TK 2B

Förutsättningar
Hela cykelbanan avstängd

Typ av arbete

Beläggningsarbete
Potthålslagning
Kabelschakt
Schaktgrop
Kantstensjutstering
Belysningsarbete
VA-Ventiler
Brunnsarbete
Elskåpsarbeten
Vägmärkesjustering
Trädbeskärning
Räckesarbeten

6.1.5 Sidomarkering 

c/c    5 m 

6.1.5 Sidomarkering 

Dubbel  c/c    
5 m 

Fast avstängning gående 

min 1,5 m ex. Kravallstaket
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Utjämning av nivåskillnad
 ex: "Asfaltsciggarr"

Baksid
a 

Baksida 

Vid uppsättning av skyltmaterial enligt ta-plan används skyddsfordon
Min 3500 kg samt vägmärkesvagn med påbudsmärke1.3.2 pil

Tillägg till TA-plan enligt 

När vägarbete inte utförs aktivt skall
vägmärket A20 täckas eller tas bort
och vid behov ersättas med annan
varning. Skylten placeras
5 - 50 m före arbetsområdet.
Schakt djupare än 50 cm i,eller i
anslutning till, körbana måste förses
med någon form av barriär t.ex.
slirskydd som är fast förankrad.

Chikan dubbelriktad GC-väg 

   För din 
 säkerhet
Led cykeln    För din 

 säkerhet
Led cykeln 

Chikan dubbelriktad GC-väg 

   För din 
 säkerhet
Led cykeln 

   För din 
 säkerhet
Led cykeln 

Chikan dubbelriktad GC-väg 

   För din 
 säkerhet
Led cykeln 

   För din 
 säkerhet
Led cykeln 

   För din  säkerhet Led cykeln 

   För din  säkerhetLed cykeln 



Gång- och cykelbana 

Trafikkontoret
Göteborgs Stad     Generell tillfällig

trafikanordningsplan TK 3

Fast avstängning gående 

min 1,5 m ex. Kravallstaket

När vägarbete inte utförs aktivt skall
vägmärket A20 täckas eller tas bort
och vid behov ersättas med annan
varning. Skylten placeras
5 - 50 m före arbetsområdet.
Schakt djupare än 50 cm i,eller i
anslutning till, GC-bana måste förses
med någon form av barriär t.ex.
"Grushög"
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Stolpe

Brunn

Min1,5
 m

Min1,5
 m

Förutsättningar
Om del av gång- eller cykelbana 
är avstängd skall det återstående 
utrymmet vara minst 1,5 m.

Baksida 

Baksid
a 

Sandhög

Min avstånd
mellan schakt 

och avstängning
2,0 m Chikan på dubbelriktad GC-väg 

   För din 
 säkerhet
Led cykeln 

   För din 
 säkerhet
Led cykeln 

Chikan på dubbelriktad GC-väg 

   För din 
 säkerhet
Led cykeln    För din 

 säkerhet
Led cykeln 

   För din  säkerhetLed cykeln 

   För din  säkerhet Led cykeln 



Trafikkontoret
Göteborgs Stad     Generell tillfällig

trafikanordningsplan TK 4

6.1.5 Sidomarkering 

c/c    5 m 

6.1.5 Sidomarkering 

c/c    5 m 

Trafikintensiva vägnätet

6.1.5 Sidomarkering 

c/c    5 m 

Rev. 08-11-01

Brunn

Förutsättningar
Minst ett körfält skall vara öppet 
under arbetets utförande.
Vägarbete får ej utföras utan 
särskilt tillstånd
kl. 07 - 09 samt kl. 15 - 18

Typ av arbete

Avstängning av ett körfält 
som säkerhetszon. 

Beläggningsarbete
Schaktarbete
Vägmarkering
Trädbeskärning
Räckesarbeten
Vägmärkesarbeten
Arbete med trafiksignaler
Arbete med gatubelysning
Beläggningsreparation

Tungavstängning

Används om 
sikten är skymd

Baksida 

Baksida 

Vid uppsättning av skyltmaterial enligt ta-plan används skyddsfordon
Min 3500 kg samt vägmärkesvagn med påbudsmärke1.3.2 pil

Tillägg till TA-plan enligt 

När vägarbete inte utförs aktivt skall
vägmärket A20 täckas eller tas bort
och vid behov ersättas med annan
varning. Skylten placeras
5 - 50 m före arbetsområdet.
Schakt djupare än 50 cm i,eller i
anslutning till, körbana måste förses
"Mini-Guard" samt sidomarkeringsskärmar

200 m

200 m

200 m



Trafikkontoret
Göteborgs Stad     Generell tillfällig

trafikanordningsplan TK 5

6.1.5 Sidomarkering 

c/c    5 m 

6.1.5 Sidomarkering 

c/c    5 m 

6.1.5 Sidomarkering 

Dubbel  c/c    5 m 

      Trafikintensiva vägnätet
Ett körfält öppet Hastighet > 70 km/h 

När vägarbete inte utförs aktivt skall
vägmärket A20 täckas eller tas bort
och vid behov ersättas med annan
varning. Skylten placeras
5 - 50 m före arbetsområdet.
Schakt djupare än 50 cm i,eller i
anslutning till, körbana måste förses
"Mini-Guard" samt sidomarkeringsskärmar

Rev. 08-11-01

Förutsättningar
Minst ett körfält skall vara öppet 
under arbetets utförande.
Vägarbete får ej utföras utan 
särskilt tillstånd
kl. 07 - 09 samt kl. 15 - 18

Typ av arbete

Avstängning av ett körfält 
som säkerhetszon. 

Beläggningsarbete
Schaktarbete
Vägmarkering
Trädbeskärning
Räckesarbeten
Vägmärkesarbeten
Arbete med trafiksignaler
Arbete med gatubelysning
Beläggningsreparation

Tungavstängning

Baksida 

Baksida 

Baksid
a 

Vid uppsättning av skyltmaterial enligt ta-plan används skyddsfordon
Min 3500 kg samt vägmärkesvagn med påbudsmärke1.3.2 pil

Tillägg till TA-plan enligt 

100 m

100 m

100 m

100 m



Trafikkontoret
Göteborgs Stad     Generell tillfällig

trafikanordningsplan TK 6

6.1.5 Sidomarkering 

c/c    5 m 

6.1.5 Sidomarkering 

c/c    5 m 

6.1.5 Sidomarkering 

Dubbel  c/c    5 m 

      Trafikintensiva vägnätet
Ett körfält öppet Hastighet 50 km/h 

Fast avstängning gående 

min 1,5 m ex. Kravallstaket

När vägarbete inte utförs aktivt skall
vägmärket A20 täckas eller tas bort
och vid behov ersättas med annan
varning. Skylten placeras
5 - 50 m före arbetsområdet.
Schakt djupare än 50 cm i,eller i
anslutning till, körbana måste förses
"Mini-Guard" samt sidomarkeringsskärmar.
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Förutsättningar
Minst ett körfält skall vara öppet 
under arbetets utförande.
Vägarbete får ej utföras utan 
särskilt tillstånd måndag - fredag 
kl. 07 - 09 samt kl. 15 - 18

Typ av arbete

Avstängning av ett körfält 
som säkerhetszon. 

Beläggningsarbete
Schaktarbete
Vägmarkering
Trädbeskärning
Räckesarbeten
Vägmärkesarbeten
Arbete med trafiksignaler
Arbete med gatubelysning
Beläggningsreparation

Baksida 

Baksida 

Baksid
a 

Vid uppsättning av skyltmaterial enligt ta-plan används skyddsfordon
Min 3500 kg samt vägmärkesvagn med påbudsmärke1.3.2 pil

Tillägg till TA-plan enligt 

100 m

100 m

100 m

100 m



Trafikkontoret
Göteborgs Stad     Generell tillfällig

trafikanordningsplan TK 7

              Trafikintensiva vägnätet
Korsning ett körfält öppet Hastighet 50 km/h 

6.1
.5 

Sido
mark

eri
ng

 

Dub
be

l  c
/c 

   5
 m

 

Fast avstängning gående 

min 1,5 m ex. Kravallstaket

6.1.5 Sidomarkering 

c/c    5 m 

6.1.5 Sidomarkering 

Dubbel  c/c    5 m 

När vägarbete inte utförs aktivt skall
vägmärket A20 täckas eller tas bort
och vid behov ersättas med annan
varning. Skylten placeras
5 - 50 m före arbetsområdet.
Schakt djupare än 50 cm i,eller i
anslutning till, körbana måste förses
"Mini-Guard" samt sidomarkeringsskärmar.
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Förutsättningar
Minst ett körfält skall vara öppet 
under arbetets utförande.
Vägarbete får ej utföras utan 
särskilt tillstånd  
kl. 07 - 09 samt kl. 15 - 18

Typ av arbete

Avstängning av ett körfält 
som säkerhetszon. 

Beläggningsarbete
Schaktarbete
Brunnsarbeten
Beläggningsreparation

Baksida 

Bak
sid

a 

Vid uppsättning av skyltmaterial enligt ta-plan används skyddsfordon
Min 3500 kg samt vägmärkesvagn med påbudsmärke1.3.2 pil

Tillägg till TA-plan enligt 

Ba
ks

ida
 

Baksida 



Trafikkontoret
Göteborgs Stad     Generell tillfällig

trafikanordningsplan TK 8

              Trafikintensiva vägnätet
        Arbete vid vägkant max längd 20 m

6.1.5 Sidomarkering 

c/c    5 m 

Fast avstängning gående 

min 1,5 m ex. Kravallstaket

När vägarbete inte utförs aktivt skall
vägmärket A20 täckas eller tas bort
och vid behov ersättas med annan
varning. Skylten placeras
5 - 50 m före arbetsområdet.
Schakt djupare än 50 cm i,eller i
anslutning till, körbana måste förses
"Mini-Guard" samt sidomarkeringsskärmar.

Rev. 08-11-01

Min1,5 m

Förutsättningar
Minst ett körfält skall vara öppet 
under arbetets utförande.
Vägarbete får ej utföras utan 
särskilt tillstånd 
kl. 07 - 09 samt kl. 15 - 18

Typ av arbete

Avstängning av ett körfält 
som säkerhetszon. 

Vägmarkering
Trädbeskärning
Räckesarbeten
Vägmärkesarbeten
Arbete med trafiksignal
Arbete med gatubelysning
Beläggningsarbete
Kantstensarbeten

Baksida 

Ba
ks

id
a 

Max avstängnings-
längd  20 m !

Vid uppsättning av skyltmaterial enligt ta-plan används skyddsfordon
Min 3500 kg samt vägmärkesvagn med påbudsmärke1.3.2 pil

Tillägg till TA-plan enligt 



Trafikkontoret
Göteborgs Stad     Generell tillfällig

trafikanordningsplan TK 9

6.1.5 Sidomarkering 

c/c    5 m 

Fast avstängning gående 

min 1,5 m ex. Kravallstaket

                   Trafikintensiva vägnätet
Ett körfält öppet Hastighet 50 km/h, max längd 20 m

6.1.5 Sidomarkering 

Dubbel  c/c    5 m 

När vägarbete inte utförs aktivt skall
vägmärket A20 täckas eller tas bort
och vid behov ersättas med annan
varning. Skylten placeras
5 - 50 m före arbetsområdet.
Schakt djupare än 50 cm i,eller i
anslutning till, körbana måste förses
"Mini-Guard" samt sidomarkeringsskärmar.

Rev. 08-11-01

Min1,5 m

Förutsättningar
Minst ett körfält skall vara öppet 
under arbetets utförande.
Vägarbete får ej utföras utan 
särskilt tillstånd  
kl. 07 - 09 samt kl. 15 - 18

Typ av arbete

Avstängning av ett körfält 
som säkerhetszon. 

Vägmarkering
Trädbeskärning
Räckesarbeten
Vägmärkesarbeten
Arbete med trafiksignal
Arbete med gatubelysning
Beläggningsarbete
Kantstensarbeten

Brunn

Baksida 

Ba
ks

id
a 

Max avstängnings-
längd  20 m !

Vid uppsättning av skyltmaterial enligt ta-plan används skyddsfordon
Min 3500 kg samt vägmärkesvagn med påbudsmärke1.3.2 pil

Tillägg till TA-plan enligt 

100 m

100 m

100 m



Baksida 

Baksida 

Baksida 

Vid uppsättning av skyltmaterial enligt ta-plan används skyddsfordon
Min 3500 kg samt vägmärkesvagn med påbudsmärke1.3.2 pil

Tillägg till TA-plan enligt 

Rev. 08-11-01

Ej trafikintensiva vägnätet 

Trafikkontoret
Göteborgs Stad     Generell tillfällig

trafikanordningsplan TK 10

6.1.5 Sidomarkering 

c/c    5 m 

6.1.5 Sidomarkering 

Dubbel  c/c    5 m 

Fast avstängning gående 

min 1,5 m ex. Kravallstaket

Förutsättningar
Minst ett körfält skall vara öppet 
under arbetets utförande.

Typ av arbete
Avstängning av ett körfält 
som säkerhetszon.

Beläggningsarbete
Schaktarbete
Brunnsarbete
Vägmarkering
Vägmärkesarbeten
Arbete med trafiksignaler
Arbete mad gatubelysning
Trädbeskärning
Räckesarbeten
Beläggningsreperationer

När vägarbete inte utförs aktivt skall
vägmärket A20 täckas eller tas bort
och vid behov ersättas med annan
varning. Skylten placeras
5 - 50 m före arbetsområdet.
Schakt djupare än 50 cm i,eller i
anslutning till, körbana måste förses
med någon form av barriär t.ex.
slirskydd som är fast förankrad.



Trafikkontoret
Göteborgs Stad     Generell tillfällig

trafikanordningsplan TK 11

Fast avstängning gående 

min 1,5 m ex. Kravallstaket

6.1.5 Sidomarkering 

c/c    5 m 

6.1.5 Sidomarkering 

Dubbel  c/c    5 m 

Ej trafikintensiva vägnätet
              Korsning 

Rev. 08-11-01

Förutsättningar
Minst ett körfält skall vara öppet 
under arbetets utförande.

Typ av arbete

Beläggningsarbete
Schaktarbete
Brunnsarbeten
Beläggningsreparation

6.1
.5 

Sido
mark

eri
ng

 

Dub
be

l  c
/c 

   5
 m

 

Baksida 

Bak
sid

a 

Vid uppsättning av skyltmaterial enligt ta-plan används skyddsfordon
Min 3500 kg samt vägmärkesvagn med påbudsmärke1.3.2 pil

Tillägg till TA-plan enligt 

När vägarbete inte utförs aktivt skall
vägmärket A20 täckas eller tas bort
och vid behov ersättas med annan
varning. Skylten placeras
5 - 50 m före arbetsområdet.
Schakt djupare än 50 cm i,eller i
anslutning till, körbana måste förses
med någon form av barriär t.ex.
slirskydd som är fast förankrad.

Ba
ks

ida
 

Baksida 



Trafikkontoret
Göteborgs Stad     Generell tillfällig

trafikanordningsplan TK 12

6.1.5 Sidomarkering 

c/c    5 m 

Fast avstängning gående 

min 1,5 m ex. Kravallstaket

Ej trafikintensiva vägnätet
avstängning max längd 20 m

När vägarbete inte utförs aktivt skall
vägmärket A20 täckas eller tas bort
och vid behov ersättas med annan
varning. Skylten placeras
5 - 50 m före arbetsområdet.
Schakt djupare än 50 cm i,eller i
anslutning till, körbana måste förses
med någon form av barriär t.ex.
slirskydd som är fast förankrad.

Rev. 08-11-01

Min1,5 m

Förutsättningar
Minst ett körfält skall vara öppet 
under arbetets utförande.

Typ av arbete

Vägmarkering
Trädbeskärning
Räckesarbeten
Vägmärkesarbeten
Arbete med trafiksignaler
Arbete med gatubelysning
Beläggningsarbete
Kantstensarbeten

Baksida 

Ba
ks

id
a 

Max avstängnings-
längd  20 m !

Vid uppsättning av skyltmaterial enligt ta-plan används skyddsfordon
Min 3500 kg samt vägmärkesvagn med påbudsmärke1.3.2 pil

Tillägg till TA-plan enligt 



Trafikkontoret
Göteborgs Stad     Generell tillfällig

trafikanordningsplan TK 13

6.1.5 Sidomarkering 

c/c    5 m 

Fast avstängning gående 

min 1,5 m ex. Kravallstaket

Ej trafikintensiva vägnätet
avstängning max längd 20 m

6.1.5 Sidomarkering 

Dubbel  c/c    5 m 

När vägarbete inte utförs aktivt skall
vägmärket A20 täckas eller tas bort
och vid behov ersättas med annan
varning. Skylten placeras
5 - 50 m före arbetsområdet.
Schakt djupare än 50 cm i,eller i
anslutning till, körbana måste förses
med någon form av barriär t.ex.
slirskydd som är fast förankrad.

Rev. 08-11-01

Min1,5 m

Brunn

Förutsättningar
Minst ett körfält skall vara öppet 
under arbetets utförande.

Typ av arbete

Avstängning av ett körfält 
som säkerhetszon. 

Beläggningsarbete
Schaktarbeten
Brunnsarbeten
Beläggningsreperationer

Baksida 

Ba
ks

id
a 

Max avstängnings-
längd  20 m !

Vid uppsättning av skyltmaterial enligt ta-plan används skyddsfordon
Min 3500 kg samt vägmärkesvagn med påbudsmärke1.3.2 pil

Tillägg till TA-plan enligt 



Trafikkontoret
Göteborgs Stad     Generell tillfällig

trafikanordningsplan TK 14 A

Totalavstängning för akut vägarbete, översikt

Fast avstängning gående 
min 1,5 m ex. Kravallstaket

När vägarbete inte utförs aktivt skall
vägmärket A20 täckas eller tas bort
och vid behov ersättas med annan
varning. Skylten placeras
5 - 50 m före arbetsområdet.
Schakt djupare än 50 cm i,eller i
anslutning till, körbana måste förses
med någon form av barriär t.ex.
slirskydd som är fast förankrad.Rev. 08-11-01

Min
1,5
 m

Min
1,5
 m

M
in

1,
5

 m

Vid uppsättning av skyltmaterial enligt ta-plan används skyddsfordon
Min 3500 kg samt vägmärkesvagn med påbudsmärke1.3.2 pil

Tillägg till TA-plan enligt 



Trafikkontoret
Göteborgs Stad     Generell tillfällig

trafikanordningsplan TK 14 b

Totalavstängning för akut vägarbete

Fast avstängning gående 
min 1,5 m ex. Kravallstaket

När vägarbete inte utförs aktivt skall
vägmärket A 20 täckas eller tas bort
och vid behov ersättas med annan
varning. Skylten placeras
5 - 50 m före arbetsområdet.
Schakt djupare än 50 cm i,eller i
anslutning till, körbana måste förses
med någon form av barriär t.ex.
slirskydd som är fast förankrad.

In-och utfart för arbetsfordon
Avstängningsskärm när
det inte pågår transporter.

Rev. 08-11-01

Min
1,5
 m

Min
1,5
 m

X

X

alt.

Vid behov barriär ex:
"Mini-Guard" eller grushög.

Vid uppsättning av skyltmaterial enligt ta-plan används skyddsfordon
Min 3500 kg samt vägmärkesvagn med påbudsmärke1.3.2 pil

Tillägg till TA-plan enligt 
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