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Verksamhetsområde 

5.1 Trafik 

Processbeskrivning 
Enheten trafik på tekniska förvaltningen ansvarar för trafikreglering och trafiksäkerhet. Lokala trafikföreskrifter tas fram för att reglera 
juridiken bakom olika vägmärken. Föreskrifter förs in i Transportstyrelsens rikstäckande databas (RDT). Trafikenheten granskar och 
följer upp trafikreglering vid vägarbeten och dylikt som ligger på entreprenad, det här för genom trafikanordningsplaner för de fysiska 
åtgärder som genomförs. Trafikplanering innefattar utformning av vägar utifrån bl.a. hastighet och framkomlighet samt arbete för 
tillgänglighet/framkomlighet och trygghet för samhällsgrupper med rörelsehinder och dylikt. Trafikplanerare deltar i 
detaljplaneprocessen med stadsbyggnadsförvaltningen för trafikplanering av nya områden. Vid trafikplanering används olika 
handlingar/skrifter så som VGU, TRAST, Rätt fart i staden, exempelsamlingar m.m. För handlingar rörande ekonomisk redovisning, se 
process 2.4. Ekonomiadministration

Process 
5.1.0 Reglera trafik 

Aktivitet  Handlingstyp  Gallring  Verksamhetssystem  Anmärkning 

Hantering av lokala 
trafikföreskrifter 
 

Lokala trafikföreskrifter Bevaras Platina Svensk trafikföreskrift samling. RDT (www.stfs.se) 

Hantering av 
trafikanordningsplaner 
 

Trafikanordningsplaner Vid inaktualitet Icy-Case Ritningar över område där planerat arbete ska utföras. 

Hantering av 
transportdispenser inom 
Mölndals stad 
 

Ansökan om dispens Bevaras Platina  

Begäran om yttrande Bevaras Platina  

Hantering av 
transportdispenser genom flera 
kommuner 

Begäran om yttrande Bevaras Platina Trafikverket har fått in ansökan om dispens, skickar 
ansökan till Mölndals stad för yttrande. 

Beslut om dispens Bevaras Platina Beslut från Trafikverket gällande transport av tunga, 
långa och breda fordon. 

Hantera dispens från Lokala 
trafikföreskrifter 

Ansökan dispens Bevaras Platina  

Beslut om dispens Bevaras Platina  

Hantera offentlig plats Ansökan om offentlig plats Bevaras Platina Ansökan som inkommit till Polisen skickas till t e f .   

Hantera offentlig plats Yttrande Bevaras Platina Yttrande från trafikingenjör. 

Beslut/tillstånd om offentlig
plats 

Bevaras Platina Beslutet från polismyndigheten. 

Planera trafik Priolista Bevaras Platina Tjänsteskrivelse diarieförs 

 Stadsbidrag Bevaras Platina Medfinansiering av fysiska åtgärder. 

 Bygglov Bevaras Platina Yttrande på inkommen ansökan om bygglov, skickas 
sedan till Stadsbyggnadsförvaltningen.



 Remissyttrande aktörer Bevaras Platina Synpunkter på handlingar, nya hastigheter m.m. 

Hantera ansökan om 
blomlådor som farthinder 

Ansökan om blomlådor 
som farthinder 

Bevaras Platina Enligt tekniska förvaltningens anvisningar. 
 

Hantera ansökan om 
vägvisning 
 

Ansökan om vägvisning Bevaras Platina  

 Beslut om vägvisning Bevaras Platina
 
 
 
 
 

 

 


