TRAFIKANORDNINGSPLAN

Ankomststämpel

BÅSTADS KOMMUN
Teknik & service
Tel 0431 - 770 00
Gata

Delsträcka

Tidpunkt fr o m - t o m (datum och klockslag)
Sökande, företag, arbetsledare
Adress, postadress
Tel kontor

Tel mobil

Telefax

Tel kontor

Tel mobil

Telefax

Skyltansvarig
Typ av arbete (enkel beskrivning)
Schaktdjup (anges i meter)

OBS! Vid schaktning behövs alltid en barriär av något slag för att förhindra
fotgängare/fordon att komma till skada (synskadade/barn)

Behövs lokal trafikföreskrift:

Omkörningsförbud

Återstår körbar bredd:

Enkel trafik

Hastighetsbegränsning

Fordonstratik förbjuden
m

Parkering förbjuden
Förbud att stanna

Dubbelriktad trafik

Annan restriktion

Störande buller nattetid
m

Utmärkning ska utföras enligt Vägverkets regelverk. För arbete på kommunens vägar krävs att vederbörande har genomgått kursen
"Arbete på väg nivå A" (ej äldre än 5 år). Kopia på godkänd trafikanordningsplan ska finnas/anslås på arbetsplatsen!

Plats för skiss/hänvisning till Vägverkets exempelsamling publ nr:

Datum

Särskild skiss/ritning bifogas

Namnteckning av ansvarig anordnare

Denna blankett ska vara Teknik & service tillhanda senast 3 arbetsdagar före arbetet påbörjas. Antingen genom att skicka in den till adress:
Båstads kommun, Teknik & service, 269 80 BÅSTAD eller genom mail till bastads.kommun@bastad.se.
Vid avstängning ska särskild uppmärksamhet ägnas åt barn, äldre samt funktionshindrade personer. När en gångbana stängs av ska
särskilda åtgärder vidtas så att synskadade kan känna avstängningsanordningen med käppen och rörelsehindrade lätt kan ta sig förbi,
samt ev. hänvisning till annan gångbana. En godkänd trafikanordningsplan är en förutsättning för attkunna påbörja grävning i gatumark.
Om inte detta sköts har Teknik & service rätt att stoppa arbetet. Används gupp ska de alltid märkas ut tydligt. Vid snöröjning ska guppet
tas bort av sökande. Teknik & service ansvarar inte för ev. skada på gupp på grund av snöröjning.

Godkännes (datum)

Namnteckning, Teknik & service

OBS! Även andra tillstånd kan krävas!

Postadress
Båstads kommun
269 80 Båstad

Besöksadress
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Skriv ut blankett
Webbadress
www.bastad.se
bastads.kommun@bastad.se

Telefon, Telefax
0431-770 00,
0431-770 20

EXT-130-MIALUN-120719

