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Ledningsarbete inom vägområdet - Steg för
steg
Denna checklista är ett hjälpmedel för dig som ledningsägare eller för ditt ombud och ska
därför inte skickas in till Trafikverket.
Vid varje ledningsförläggning krävs tillstånd från Trafikverket enligt 44 § väglagen
(1971:948). Dessutom begär Trafikverket att du som ledningsägare ska godkänna
villkoren i våra standardavtal, som tecknas första gången du ansöker om tillstånd för att
dra en ny ledning. Utöver ledningstillstånd kan du som ledningsägare vara skyldiga att
inhämta tillstånd från andra parter, exempelvis länsstyrelser, kommuner och
fastighetsägare.

Inför ansökan
Ledningsägaren ansvarar för att nödvändiga markundersökningar utförs samt att
resultatet beaktas vid projekteringsarbetet. Ledningsägaren ansvarar också för att ta
hänsyn till andra faktorer som kan inverka på valet av material och arbetsutförande, så
att sättningar, ojämna tjällyft, ledningsbrott, läckage och frysning förebyggs.
Kabelskåp, kopplingsskåp, transformatorstationer och liknade ska placeras utanför
vägområdet. Inom detaljplanerat område krävs kontakt med kommunen, och utanför
detaljplanerat område krävs kontakt med länsstyrelsen.
Passage av bro

☐

Berör förläggningen bro?

☐

Har ni tagit kontakt med ansvarig kontaktperson bro? Kontaktpersonen ska
godkänna passage av bro, godkänd konstruktionsredovisning ska bifogas
ledningsansökan.

TMALL 0212 Checklista 3.0

Underlag till ansökan

☐
☐
☐
☐
☐

Har ni kontrollerat att vägen är statlig?
Är projekteringen färdig i sin helhet?
Har ni tagit del av informationen på Trafikverkets webbplats?
Har ni granskat exempel på underlag på Trafikverkets webbplats?
Har ni tagit fram en översiktskarta som visar var i landet ni är?
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☐

Är det någonstans under sträckan där ni inte klarar att uppfylla Trafikverkets
standardvillkor? Ange dessa platser tydligt i ert kart-/bildmaterial, bifoga
eventuella foton.

☐

Har ni skapat en detaljkarta som tydligt visar var inom vägområdet ni ska arbeta?
Det ska endast avse det statliga vägområdet
Gör underlaget så enkelt och tydligt som möjligt!

Kontaktuppgifter

☐
☐

Har ni alla uppgifter om ledningsägaren och eventuellt ombud?
Är ni ombud? Kom ihåg att bifoga giltig fullmakt.

Beläggning

☐

Berör arbetet beläggning? Informera om detta vid ansökan.

Samförläggning

☐

Ska ni förlägga er ledning i samma schakt som annan ledningsägare? Vid ansökan
ska ni ange huvudförläggarens ärendenummer hos Trafikverket.

När ni har fått tillståndet
Innan arbetet påbörjas ska en kvalitetsplan upprättas. Den skickas till Trafikverket vid
begäran.
Inför påbörjat arbete ska kontakt tas med det driftområde som anges i tillståndet.
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Det finns en broschyr i Webbutiken på Trafikverket.se, ”Ledningsarbete inom det
statliga vägområdet – Hur ni ska förlägga och bevara vägens skick”. Broschyren är till
för att vägleda vid ledningsförläggning inom det statliga vägområdet och riktar sig till
den som utför ledningsarbetet.

☐
☐

Har ni upprättat en kvalitetsplan?

☐
☐

Har ni ansökt om en trafikanordningsplan? Ansök hos Trafikmiljö.

☐
☐

Har den som ska utföra arbetet tillgång till gällande dokument?

Har ni läst tillståndet och är införstådd med villkoren för placering inom
vägområdet och för återställning? Om inte - kontakta handläggare.
Kontaktuppgifter finns i tillståndet.

Har ni tagit kontakt med driftområdet?

Är fastighetsägare som påverkas av ledningsarbetet informerade? Det gäller
exempelvis arbete vid utfart.
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Under pågående arbete
Tillståndet och andra gällande dokument för arbetet ska kunna visas upp på begäran vid
utförande av ledningsarbetet.
Om metoden för utförande eller ledningens placering inom vägområdet ändras, måste
Trafikverket ge tillstånd innan ändringen genomförs. Kontakta ansvarig handläggare på
Trafikverket, som bedömer varje enskilt fall. Kontaktuppgifter finns i tillståndet.
Om beläggning skadas i samband med ledningsarbetet, ska ni kontakta Trafikverket.

☐

Har något oväntat uppstått, till exempel att ledningens läge måste ändras?
Kontakta handläggaren.

☐
☐

Är ledningen förlagd på rätt djup?

☐

Är Trafikverkets beläggning återställd enligt kraven i tillståndet? Har ni
dokumenterat ert arbete med foto?

☐

Är vägområdet återställt i det skick som det var innan arbetet påbörjades?

Vid återfyllning – har massorna lagts tillbaka i ursprunglig lagerföljd och
packats enligt Trafikverkets krav?

När arbetet är klart
När arbetet är klart och vägområdet är återställt i det skick som det var innan arbetet
påbörjades ska det anmälas för slutbesktning.
Trafikverket genomför slutbesiktning för samtliga ledningsarbeten inom vägområdet.
Ledningsägaren och/eller ombud har möjlighet att närvara vid slutbesiktning. Eventuella
anmärkningar ska åtgärdas skyndsamt.
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För information om ersättning samt mallar till fakturaunderlag se Trafikverkets
webbplats.
☐

Har ni slutanmält ledningsarbetet? Anmäl via e-tjänsten på Trafikverket.se. Vid
anmälan måste ärendenummer och beslutsdatum anges.

☐

Har ni upprättat fakturaunderlag? Gäller endast vid längsgående nyförläggning.
Underlaget bifogas vid slutanmälan.
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