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Slutlig bevisning i mål FT 2422-13 
Jag åberopar den bevisning som framlades vid den muntliga förberedelsen. Det är följande som 
styrker att det var entreprenörens lagning i kombination med underlåtenhet att varningsskylta som 
vållade Tommy Jensens olycka.  
 

1. Foton från olycksplatsen, bilaga 1.   
Jag vill visa tre bilder via bildskärm under rättegången för att styrka att det saknades 
varningsskyltar på olycksplatsen. Dessa bifogas på ett USB-minne. I bilaga 1 finns samtliga 
foton från olycksplatsen som delgetts Tingsrätten tidigare. Även här framgår att 
varningsskyltar saknades på väg 63.  

2. Kontroll av vägarbetsutmärkning, bilaga 2.  
Jag vill med detta blad styrka att den karta Trafikverket inlämnade till Tingsrätten 2013-09-06 
inte stämmer samt att Trafikverket lämnat tre olika versioner under hanteringen av ärendet 
rörande varningsskyltning på platsen.  

3. Faktura och brev från försäkringsbolaget If, bilaga 3.  
Jag vill med fakturan och brevet från försäkringsbolaget styrka de kostnader Tommy fått 
ersatta genom sin motorfordonsförsäkring och de kostnader han inte fått ersatt i samband 
med olyckan.  

4. Friktionstest VTI, 2006, bilaga 4.  
Jag vill med denna inlaga styrka skillnaden i friktion mellan asfalt och grus. Genom att 
underlåta att varningsskylta i en korsning där trafikanterna både bromsar och svänger 
samtidigt som friktionen är betydligt sämre än förväntat, ökar risken för olyckor.  

5. Trafikskadeärenden 2008-2011, bilaga 5.  
Jag vill med denna inlaga styrka att Trafikverkets inställning till behovet av varningsskyltning. 
Trafikverkets jurister påtalar i sin årliga sammanställningar  av trafikskadeärenden 2008-2011 
som delges samtliga entreprenörer att de inte behöver följa krav i 
Vägmärkesförordning(2007:90), Trafikförordning(1998:1276),Väglagen (1998:1276), 
Vägkungörelsen (1971:954), Trafikverkets Tekniska krav för Arbete på väg, TRVK APV (TDOK 
2012:86) samt Trafikverkets Tekniska råd för Arbete på Väg, TRVR APV (TDOK 2012:88).  

 
Muntlig bevisning 
Partsförhör under sanningsförsäkran: Tommy Jensen, Gamla Storgatan 8, 660 57 VÄSE,  
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Björn Stålhammar, Ölme Bärtag, 68194 Kristinehamn, 073-993 59 01 
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