Transportstyrelsens författningssamling
Föreskrifter
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VÄGTRAFIK

beslutade den 11 maj 2022.
Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 10 kap. 6 § plan- och byggförordningen (2011:338) att 5 kap. 41 § styrelsens föreskrifter och allmänna
råd (TSFS 2021:122) om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och
tunnelbanor (byggregler) ska ha följande lydelse samt beslutar följande
allmänna råd.

2 kap.
31 § När material och byggprodukter tas emot på en byggplats ska de
genomgå en mottagningskontroll. Med mottagningskontroll avses en kontroll
av att materialen och byggprodukterna uppfyller egenskapskraven i dessa
föreskrifter.
Mottagningskontrollen får begränsas till identifiering, kontroll av
märkning samt granskning av produktdeklarationen, om materialen och
byggprodukterna har bedömda egenskaper enligt avdelning A 18 § Boverkets
föreskrifter och allmänna råd (BFS 2011:10) om tillämpning av europeiska
konstruktionsstandarder (eurokoder) i lydelsen enligt BFS 2019:1.
Om byggprodukternas egenskaper inte är bedömda enligt avdelning A
18 § samma föreskrifter, ska de verifieras genom motsvarande provning eller
med en annan metod som är vedertagen inom Europeiska unionen.
Allmänna råd

Byggprodukter vars egenskaper har bedömts enligt alternativen
a, c eller d i avdelning A 18 § i BFS 2011:10 i lydelsen enligt
BFS 2019:1, innebär inte att produkten har bedömts mot svenska
krav på byggnadsverk i dessa föreskrifter eller i
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS
2018:57) om tillämpningen av eurokoder. Sådana bedömningar
innebär endast en tilltro till den produkt eller till en
prestandadeklaration av produktens egenskaper som medföljer.
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Med ledning av produkt- eller prestandadeklarationen kan det
avgöras om byggprodukten är lämplig för det som det ska
användas till.

5 kap.
41 § Vid utformning av vägbelysning ska val av belysningsklass göras
utifrån vägens referenshastighet, trafikflöde och trafiksammansättning,
vägens funktion och övergripande utformning samt miljöegenskaper i
enlighet med 4 kap. 7 §.
Synnedsättande bländning från vägbelysning ska minimeras.
Belysningen på vägen ska ha god jämnhet och likformighet i längsled.
Allmänna råd

Belysningsklasser finns i standarden SS-EN 13201:2
Vägbelysning – Del 2: Krav på prestanda.
Råd om vad som bör anses som goda värden för en
belysningsanläggning finns i Trafikverkets kravdokument för vägars
och gators utformning, VGU (TRV publikation 2021:01).
___________
Denna författning träder i kraft den 1 juni 2022.
På Transportstyrelsens vägnar
JONAS BJELFVENSTAM

Per Andersson
(Väg och järnväg)
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