
 Kategori  Versionsdatum Sida 

Instruktion 2021-11-02 1(3) 
 

     

    
 
 
 

 

 
 

Tillträde till komplexa väganläggningar  
 
Detta dokument beskriver de åtgärder som arbetsgivare och enskild som arbetar på uppdrag av 
Trafikverket, behöver utföra för att få tillgång till komplexa väganläggningar. I korthet måste du ha 
ett giltigt och aktiverat ID06 kort, ha en genomförd giltig utbildning för att arbeta i specifika 
anläggningar, samt uppfylla övriga kompetenskrav för dina arbetsuppgifter.  
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Instruktion för att skaffa, aktivera och kontrollera ID06-kort  
Om du stöter på problem, ta i första hand hjälp av en kollega eller chef som genomfört 
instruktionerna nedan. 
 

Sammanfattning 
Se till att du har ett ID06 Loa2 kort (beställs här). 

Kontrollera att det är aktiverat. 

Registrera det på TRV registreringsklient. 

Avregistrera ditt ID06 Loa 1 kort, om du har ett sådant.  
 
 

Beställ vid behov ett nytt ID06 LoA 2 kort 
Ditt ID06-kort måste vara av version 2 (ID06-kort LoA 2), 
Trafikverket stödjer inte längre version 1 kort. På bilden till höger 
så ser du hur ett version 2 kort ser ut.  
Ditt personliga ID06-nummer börjar med två bokstäver och 
återfinns vanligast vid sidan om fotot. Om du inte har något 
ID06-kort så kan du/din arbetsgivare beställa det via länken här: 

Beställ ett nytt ID06-kort  
 

Kontrollera att kortet är aktiverat 
Via länken nedan aktiverar du ditt ID06-kort (kräver mobilt 
BankID), alternativt kontrollera om det redan är aktiverat. 
 

Gå till https://portal.id06.se och logga in på ditt konto som du 
skapade i samband med att du godkände beställningen av ditt 
nya kort. Gå till mina kort där du ser om kortet är aktiverat. För 
att aktivera kortet följ instruktionerna där.  
 
Får Du svaret ”Ej aktivt” så kan det ha följande orsaker:   

 Kortets giltighetstid har gått ut (se giltighetstiden till vänster om ditt foto).   

 Kortet är okänt för kortdatabasen, vilket innebär att kortleverantören inte aktiverat det. 

Kontakta dem från deras hemsida. 

 Kortet är spärrat. Ta kontakt med kortadministratören på ditt företag, som i sin tur vänder sig till 

ditt företags kortleverantör.   

 Kortet inte är ett korrekt ID06-kort, eller så har du råkat mata in fel nummer.   

Fler frågor om detta och ditt ID06-kort kan besvaras av ID06supporten på https://id06.se/support/.  
När du är säker på att du har ett giltigt, aktivt, version 2 ID06-kort så kan du gå vidare i instruktionen.   

  

https://portal.id06.se/#/registration/createaccount?_k=vvj11n
https://portal.id06.se/
https://id06-portal.trafikverket.se/Registrering/home
https://id06-portal.trafikverket.se/Registrering/home
https://portal.id06.se/#/registration/createaccount?_k=vvj11n
https://portal.id06.se/
https://id06.se/support/
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Instruktion för registrering av ID06-kort hos Trafikverket  
Nästa steg är att bekräfta att du som ska arbeta åt Trafikverket förstår hur dina personuppgifter 
kommer att hanteras. Du behöver mobilt BankID och ett giltigt, aktivt ID06-kort.  
 

Registreringsklienten 
Logga in på TRV registreringsklient: https://id06-portal.trafikverket.se/Registrering/home 
 
Klicka på ”Identifiera dig” och ”Starta identifiering”. 
Ange ditt personnummer med tolv tecken (utan mellanslag eller bindestreck) och klicka ”Logga in 
med BankID”.  Öppna ditt mobila BankID, fyll i koden och genomför inloggningen. 
  

Bekräfta att du känner till hur Trafikverket hanterar dina personuppgifter 
Läs om hur Trafikverket hanterar dina personuppgifter. Bocka i rutan ”jag intygar att …”,   klicka 
”Signera” och bekräfta med ditt mobila Bank-ID (se även länken GDPR-hantering).  
 
Skriv in ditt ID06-nummer så som det står på ditt kort och klicka på knappen Registrera.  

Registrera personinformation för information och din säkerhet i anläggningen 
Du behöver nu ange ditt SMS-kontaktnummer (mobilnummer), ett mobilnummer det går att 
kontakta dig på för personsamtal, samt din e-postadress. SMS-numret är ett krav från Trafikverket 
som uppdragsgivare, för att kunna larma dig i händelse av fara. Dina övriga kontaktuppgifter behövs 
för personkontakt vid larm, samt för annan viktig information som rör ditt uppdrag hos oss. 
 
Skriv in primärt och eventuellt sekundärt mobiltelefonnummer enligt internationellt format 
(Landskod, ta bort första 0’an i mobilnumret, ange mobilnummer). 
 
Exempel: 
Landskoden för Sverige är +46. Om ditt mobilnummer är 070-123 45 67, ska du mata in:  
+46701234567. Om du har någon ytterligare mobiltelefon, ange gärna den som sekundär mobil. Fyll 
även i din epostadress. Tryck på den gröna Spara-knappen.   
  
Kontrollera att uppgifterna stämmer, annars trycker du på knappen Ändra. 
Om du inte fyllt i något eget sekundärt nummer, kommer ditt nummer för SMS automatiskt att fyllas 
i för att användas vid personkontakt. 

Kontrollera vilka kompetenser som finns registrerade hos ID06 

Du kan kontrollera vilka utbildningar och kompetenser som är registrerade på dig i ID06 externa 
tjänst:  https://www.id06kompetensdatabas.se/user/authorization 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Får du tekniska problem vid registreringen, kontakta Användarstöd IT 

anvandarstodit@trafikverket.se 

 
Har du övriga frågor kring din registrering, kontakta Samordningen: 

samordning.stockholm@trafikverket.se   eller samordning.goteborg@trafikverket.se 

https://id06-portal.trafikverket.se/Registrering/home
https://www.id06kompetensdatabas.se/user/authorization
mailto:anvandarstodit@trafikverket.se
mailto:samordning.stockholm@trafikverket.se
mailto:samordning.goteborg@trafikverket.se

