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Avtal mellan Trafikverket och Karlskoga kommun 
gällande drift av gc-vägar och väg T555 

 
 

1. Trafikverket sköter drift av väg T555 där kommunen är väghållare. 

Detta innefattar, inspektion vart 14:e dygn, vinterväghållning enligt 
Trafikverkets funktionsbeskrivning, hinderfrihet, 

sopning/sandupptagning, lagning av hål och sprickor, röjning/slåtter. 

Kommunen sköter underhållsåtgärder beläggning, vägutrustning och 

avvattning enligt kommunens skötselkrav. 

Gc- bana längs väg T555 sköts av Karlskoga kommun 

Trafikverket sköter vinterväghållningen av bussvändslinga längs väg 

T555 vid Östervik 

Trafikverket sköter kemisk halkbekämpning av på och avfartsramper vid 

trafikplats Mosserud i samband med övrig halkbekämpning av E18 

 

2. Kommunen sköter drift av trafikverkets gång och cykelvägar enligt 

kommunens standard.  

Detta innefattar vinterväghållning, sopning/sandupptagning, 

röjning/slåtter. 

Kommunen rapporterar underhållsbrister till Trafikverkets 

driftentreprenör.  

Trafikverket sköter underhållsåtgärder beläggning, vägutrustning och 

avvattning enligt Trafikverkets funktionsbeskrivning. 

 

3. Grönyteskötsel E18 genom Karlskoga.  

Trafikverket sköter alla ytor i mittremsan och i stora rondellen samt 

gräsytor mellan körfälten i av/påfart mot Stallbacken, Hyttåsvägen och 

Boåsvägen. Slåtter tre gånger per år under perioden vecka 24 till vecka 34 

 

Trafikverket sköter grönytor mellan Körbana och gc-vägar. Slåtter tre 

gånger per år under perioden vecka 24 till vecka 34 

 

Trafikverket sköter rondellen vid Viaduktgatan.  
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Kommunen sköter grönytor från gång och cykelvägen till trafikverkets 

vägområdesgräns. Där ingår sikt röjning och fria rummet. Se bilaga 

 

4. Grönyteskötsel väg 205 mellan cirkulation Norrleden och cirkulation 

Fisksjöleden. 

Trafikverket sköter alla ytor i mittremsan. Slåtter tre gånger per år under 

perioden vecka 24 till vecka 34 

Trafikverket sköter rondellerna Espenäs (Skogsbovägen), Haren 

(Norrleden) och Storängen (Fisksjöleden) 

Trafikverket sköter grönytor mellan Körbana och gång och cykelvägar. 

Slåtter tre gånger per år under perioden vecka 24 till vecka 34 

 

Kommunen sköter grönytor från gc- vägen till trafikverkets 

vägområdesgräns. Där ingår sikt röjning och fria rummet. Se bilaga 

 

5. Grönyteskötsel väg 243 mellan korsning Noravägen och av/påfart E18 

Örebrovägen 

Trafikverket sköter grönytor mellan körbana och gc-vägar. Slåtter utförs 

en gång per år. 

Kommunen sköter grönytor från gång och cykelvägen till trafikverkets 

vägområdesgräns. Där ingår siktröjning och fria rummet 

 

6. Arbeten enligt punkt 1 -4 utförs utan att ekonomisk reglering mellan 

parterna förekommer. 

Avtalet gäller från och med datum för avtalets undertecknande av båda 

parter, med förlängning 1 år om inte någon part säger upp avtalet senast 

60 dagar innan datum för förlängning 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit 

var sitt, 
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