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Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till
nya krav- och rådsdokument gällande
Vägutrustning
Trafikverket har tagit fram förslag till nya krav och råd för dimensionering och utförande
av permanent vägutrustning. Vi vill ha våra leverantörers syn på förslaget.
Dokumenten och en mall för synpunkter finns att hämta på:

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/Utformning-av-vagar-ochgator/vagutrustning/trafikverkets-dokument-om-vagutrustning/
Synpunkter ska lämnas i en egen sparad kopia av mallen för synpunkter och skickas per
e-post till trafikverket@trafikverket.se. "Synpunkter på krav och råd om

vägutrustning, diarienummer: TRV 2020/51521" ska anges i ämnesraden.
Synpunkter ska lämnas senast den 15 juni 2020.
Krav Vägutrustning ersätter Allmän teknisk beskrivning för vägutrustning,
Vägutrustning 94 (VV Publikation 1993:61) samt rättelser och tillägg till ATB
Vägutrustning 94 meddelade via Vägutformning 94 Supplement 1 (VV Publ. 1995:22).
I föreliggande remiss redovisas krav och råd för projektering och dimensionering av
vägöverbyggnad tillsammans i två skilda dokument.
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Trafikverkets verksamhet ska präglas av kostnadseffektivitet, hållbarhet och nytänkande.
Trafikverkets kravdokument utgör grunden för kravställande i kontrakt i upphandlad
verksamhet. Därför ber vi remissläsare att tänka på:
-

Tekniska aspekter, inklusive driftsäkerhet och marginaler för framtida yttre
påverkan

-

Miljö, arbetsmiljö och säkerhet vid såväl byggande som driftsfas.

-

Byggbarhet, underhållsmässighet och produktivitet.

-

Tydlighet och kalkylerbarhet.

Exempel på frågeställningar som bör kommenteras är:
-

Finns relevanta krav och råd med?
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-

Är det rätt uppdelning mellan krav och råd?

-

Finns det motsägelser?

-

Finns det något som inte är tillräckligt kravställt?

-

Krav och råd, separata dokument eller i samma dokument?
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Kontaktperson i Trafikverket är roxan.saleh@trafikverket.se
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