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Vad är gjort/aktuellt att göra 2018/19!?
• Svarat på TS remiss om Vägmärken
• Svarat på TRV remiss om kompetens inom APV
• Börjat svara på förslag om AMA anläggning 20
• Börjat analysera TRV förslag till revidering av VGU (1061 sidor)
• Avser att samla grupp för APV innan säsong 2019. TRV bjuds in till
denna träff där vi vill uppdatera vad som gäller vid vägmarkering.
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Kompetens APV
• Gunnar Vikström är ansvarig för kompetensfrågor om APV (sitter i
samma grupp som Jan-Erik & Ulf)
• Nya kompetenskrav vid upphandling  ”Sik” finns inte längre
• SVMF beklagar att arbetet med att göra det enklare att arbeta i grannland är
avbrutet (utmärkning, kompetenskrav mm.)

• De nya reglerna för kompetenskrav:
http://trvdokument.trafikverket.se
2018:0371 för krav och 2018:0372 för råd
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AMA anläggning 20
• Tidplan för AMA Anläggning20:
1. Etapp 1-Remissutgåva:
2. Utredningsarbete: senast den 15 dec
3. Textbearbetning: senast den 2 feb
4. Underlag för nya och ändrade figurer: senast den 2 jan
5. Ändring av BSAB kodstruktur: senast den 15 dec
6. Sammanställning och leverans till HU: f.o.m. den 2 jan tom den 12 feb
7. Slutleverans av material: den 12 feb
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AMA anläggning 20
• Ur vårt första svar om koder:
DEE.12

DEE.4

Sprayad markeringsmassa
(Spray är den benämning som
används i branschen)
Väg- och ytmarkeringar med
prefabricerade material
(Tejp är bara en av olika material
som kan komma i fråga)

Sprejad markeringsmassa på yta för
lek, idrott m m
(Koden kan utgå, spray kan bara
DEE.122
appliceras med tunga fordon vilket
inte kan vara relevant på dylika
ytor)

Så här skrev vi inför AMA Anläggning 17:
Vi upplever att Trafikverket ständigt kommer med förändringar av regelverken vilket är försvårande för
entreprenörerna att hantera kraven, i dels AMA, dels Tekniska beskrivningar och dels VGU (de senare
utgivna av Trafikverket). Kanske borde de Tekniska kraven för vägmarkeringar och kraven för arbete på väg
inte ingå i AMA?
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Revidering av VGU

• Den 29 okt 2018 fick vi äntligen remissen för VGU
• Remissperioden är 2018-10-26—2019-01-31
• Vi beklagar att vi inte fått förslaget tidigare eftersom det hade
underlättat vårt arbete med Handboken och vi hade då kunnat
komma med förslag till lösningar innan remissen gavs ut
• Vi saknar regler för tillämpning för de nya markeringarna M17a
(Cykelbox), M19a (Cirkulationspil) samt M20a (Förberedande
upplysning om heldragen mittlinje m.m.)
• Vi ser även en hel del annat som vi har synpunkter på.
• Vägmarkeringsritningarna bör revideras och digitaliseras.
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Arbetet med Handbok
• Handbok i utformning av vägmarkering , HV(u)
• Info i en egen presentation tidigare idag
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