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Minnesanteckningar från mötet med Trafik och säkerh etsgruppen 2013-12-16 

 

 

Öppnande av mötet 

Ordförande IBE hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet 



 

 

Dagordning 

Mötet beslutade arbeta efter föreslagen dagordning 

 

 

Återkoppling från föregående möte 

Mötet gick genom föregående mötesanteckningar och lade dessa till handlingarna 

 

Breda och tunga vägtransporter (rapport) 

IBE inledde rapportpunkten med att visa ett bildspel om olycksstatistik i samband 
med vägarbete som Ulf Norell presenterade på mötet med Transportstyrelsen. Mötet 
gick igenom utskickade minnesanteckningar från ”Breda och tungatransporter” vilken 
kommer att bifogas dessa minnesanteckningar för att få en sammanhängande bild 
av rapporten. 

Axplock från kommentarer i ärendet:  

MST poängterade att få bättre kunskap om var, när och hur ett vägarbete utförs och 
de hade varit tacksamt om det fanns rapporterat i ett system 

GVI rapporterade att Trafikverket (TRV) håller på att planera styra upp så till exempel 
räckesreperationer endast utförs på förutbestämda dagar i veckan för att underlätta 
planering av tunga/breda transporter o.s.v. 

BWI menade att projektet har nått vägs ände då tre möten har genomförts i ärendet 
och att det är dags att konkretisera uppdraget med projektplan samt 
avsiktsförklaring. 

Under rapportpunkter passade BWI på att köra ett bildspel vilket inledes med några 
bilder från hur det har sett ut historiskt på vägarbetsplatser och även något exempel 
på ett dåligt sätt att säkra lasten på lastbil. BWI gjorde en sammafattning på vad det 
slarvas mest med i säkerhet på arbetsplatsen och vilket som får flest anmärkningar. 
Mest slarv är det med tunga skydd vilket framstå som väldigt märkligt då det handlar 
om vägarbetarens eget skydd, dessutom uppsatt av vägarbetare. 

BWI visade grafiska exempel på mätningar av utvecklingen under 2010-13 på hur 
det ser ut på våra arbetsplatser. Röd (allvarlig brist= sanktionsavgift) Gul (mindre 
allvarlig brist=ingen sanktion) Grön (godkänd), under åren har de röda ökat. Inför 



2014 kommer gul att plockas bort och alla fel kommer att betecknas med rött och 
innebär där med sanktionsavgift. 

 

Regelverket för arbete på väg  

GVI rapporterade att förslag på råd och krav kommer att klubbas i slutet av januari 
eller i början av februari 2014, dessa kommer att vara skrivna på mindre byråkratisk 
svenska. GVI kommer att skicka ut förslagen till gruppen dock kommer här ett 
axplock av vad som diskuterades vid mötet: 

I handledningen kommer det att skrivas svar på standardfrågor och lösningar på 
dessa. 

Nya vitesavgifter kommer träda i kraft under 2014, om det tidigare varit en begrepps 
förvirring om att man är fri från att åtgärda ett fel om avgiften utfaller, är det i nästa år 
tydligt att felet skall åtgärdas. Entreprenör har vid mindre brist endast 4 timmar på sig 
att rätta till bristen. 

Säkerhetszonerna kommer att förtydligas, när farten skall anpassas vid vägarbete, 
det är Arbetsmiljöverkets tolkning som gäller vid avstånd vid 30, 50 och 70 KM/h. 
Borta är TRV regionernas möjlighet att förvirra för entreprenören vad som gäller. 

Framöver finns tankar på att kontrollera kvaliteten på de som har BAS U ansvar, 
kanske får vi se ett framtida vitesföreläggande på bristande respekt från BAS U. 

Kompetenskrav kommer införas på de som är verksamma på vägarbetsplatser på 
TRV vägar. Nivå 1 svarar byggindustrin för genom entreprenören bland annat genom 
E-learning men på nivå 2 och 3 är TRV skeptisk till E-learning. 

Det är endast arbetsledningen som får vara utsedda som utmärkningsansvariga dock 
kan denne delegera utförandet på en utbildad yrkesarbetare. Skillnaden är att denne 
inte är ansvarig. 

MSA rapporterade från några arbetsgrupper inom TRV: 

En grupp hade som uppgift att komma ifrån att, på en sträcka mellan två punkter inte 
utföra järnvägsarbete och vägarbete samtidigt även se över omledningsvägar vid 
pendlingsstråk samt framöver lägga pengar på att utveckla omledningsvägar. 

Nattarbete kommer att utföras på 3 fälts vägar, akuta arbeten, beläggningsarbeten 
och varje region har tagit fram på vilka vägsträckor det är nattarbete som gäller. 
Dock menar MSA att det inte kommer att vara nattarbete i storskala framöver. 

Incitament kommer framöver att bli vanligare i kontrakten exempel forcering av 
projektet genom att utföra arbetet på kortare tid ger bonus. 

 



 

 

Signalvakter 

2013 års aktiviteter med signalvakts arbetsplatser kommer att fortsätta under 2014 
förslag på former på detta kommer att konkretiseras framöver. 

Synpunkter under rapportpunkten: 

Ramudden uppger att de har svårt att ta på sig uppdrag som beläggningsvakter då 
prisbilden blir lägre och lägre. KJA uppgav att NCC har haft UMEÅ farmtjänst inne 
som vägvakter, företaget har kollektivavtal med SEKO men inga anställd alltså 
bemannas dessa arbetsplatser med F-skattare. Då blir det svårt för seriösa aktörer 
att konkurera. 

PER menar att det är svårt för de fackliga i företaget att hålla koll på var de används 
vägvakter, dock var alla från de stora företagen överens om att vi kan arbeta hårdare 
med frågan. 

 

Säkerhet på vägprojektet (rapport) 

Ulf Norell och Arne Kvick har ansökt om bidrag från TRV att genomföra 
hastighetskontroller på vägarbetsplatser och även använda TMA-skydd med kamera 
för att belysa verkligheten ute i fält. Projektet fick inget anslag av TRV  

BWI vill att kontakter upptas med TRV för att utröka varför inget anslag gavs om det 
var fel på projektet eller ansökan. 

 

Enkäter på krossverksamheten 

Gruppen har för avsikt att skicka ut enkäter till krossar runt om i landet för att 
undersöka hur arbetsmiljön är på dessa arbetsplatser. MAN har identifierat 125 
företag som har krosstillstånd och håller på att göra en kontroll på vilka som har avtal 
med SEKO. 

 

Verksamhetsplan 2014 

Ingvar Bengtsson arbetar fram ett förslag på verksamhetsplan för 2014 vilken 
processas i gruppen via mail innan årsmötet i BO 

 



 

Möten 2014 

26/5, 29/9 samt 17/12 

 

Övrigt 

Ett förslag på ändrade straffsanktioner och möjligheter gå till åtal för AMV är ute på 
remiss: 

Idag finns 122 § att döma straffsanktioner och ta till åtal. Efter 1 juli 2014 kommer det 
att införas sanktionsavgifter genom bot för företagen. Endast en bråkdel av § 
möjligheterna kommer att finnas kvar. Som exempel kommer det vara en fast avgift 
på saknad arbetsmiljöplan sedan kommer företagets storlek vara bärande för vilken 
avgift det blir utöver den fasta. Kvaliteten på planen görs det i remissinstansen ingen 
skillnad så i princip kan det stå vad som helst i underlaget. 

 

Minnesanteckningar förda av: 

Karl-Johan Andersson 

 

 

 

 


