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Organisation
Här ser du vilka inom samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med projektet Teknisk 
handbok för Tyresö kommun. Alla representanter inom projektgruppen har vidare diskuterat 
specifika frågor med sina kolleger från respektive enhet/avdelning. 

Styrgrupp
Åke Skoglund, chef samhällsbyggnadsförvaltningen
Sara Kopparberg, chef stadsbyggnadsavdelningen
Jenny Linné, chef mark- och exploateringsenheten

Projektledare
Svetoslava Gerova, projekteringsingenjör

Projektgrupp
Tony Ytterstedt, verksamhetsansvarig gata och park
Hanna Fürstenberg Danielsson, planarkitekt
Regina Lindberg, trafikingenjör
Thomas Lagerwall, utredningsingenjör VA
Johanna Wretman Östhem, verksamhetsansvarig renhållning
Eduardo Llanos, bygglovhandläggare
Sara Juliusson, kartingenjör
Philip Paluchiewicz, exploateringsingenjör
Lotta Anglén, informationssamordnare
Amanda Hammer, planenheten, layout

Miljöfrågor har samordnats med SMOHF – Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund. 

Frågor som gäller ärendehantering och arkiv har samordnas med representanter från 
kommunkansliet:
Eva Nilsson, kommunjurist
Helene Boman, kommunarkivarie
Ulrika Westberg Josephson, chef  kommunkansliet.

Framsida
Bilden på framsidan är fotograferad av Monica Jonsson.



KAPITEL 1

ANVISNINGAR OCH RUTINER



1.1 Inledning

1.1.1 Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag (Dnr 2013/KS 0131) att utarbeta en teknisk 
handbok för byggande, drift och underhåll av gatu- och parkområden inom kommunen. 
Den tekniska handboken har tagits fram i samarbete mellan tjänstemän från enheter och 
avdelningar inom förvaltningen och ska fungera som ett vägledande dokument vid planering, 
projektering, byggande, drift och underhåll av kommunala anläggningar genom att:

• Redovisa tekniska anvisningar för de som arbetar med planering, projektering och anläggning

• Tydliggöra vilka krav som ställs av gällande lagar och förordningar, generella branschriktlinjer  
  och vad som är kommunspecifika krav och/eller riktlinjer

• Möjliggöra erfarenhetsåterföring mellan nya och mer erfarna tjänstemän samt externa  
  konsulter

• Skapa ett informationsmaterial för boende och övriga intressenter i kommunen

1.1.2 Syfte och mål
Målet med den tekniska handboken är att skaffa en enhetlig hantering av kommunens tekniska 
verksamheter. Den ska användas som styrmedel för projektering och upphandling samt förvalt-
ning av anläggningarna inom kommunen. Den ska vara styrmedel både internt mellan nya och 
mer erfarna tjänstemän samt externt i samarbetet med konsulter.

Kapitel 1 Anvisningar och rutiner
Teknisk handbok, Tyresö kommun17



Kapitel 1 Anvisningar och rutiner
Teknisk handbok, Tyresö kommun18

1.2 Ledande dokument – gemensamma för alla kapitel

Miljöbalk (LÄNK)
(1998:808)

Lag om offentlig upphandling, LOU (LÄNK)
(2007:1091)

Plan- och bygglag, PBL (LÄNK)
(2010:900) 

PBL kunskapsbanken (LÄNK)
Boverkets vägledning för plan- och bygglagen

Personuppgiftslag, PUL (LÄNK)
(1998:204) 

Tryckfrihetsförordning (LÄNK)
(1949:105) 

Offentlighets- och sekretesslag (LÄNK)
(2009:400) 

Arbetsmiljölag (LÄNK)
(1977:1160)

Arkivlag (LÄNK)
(1990:782)
 
Kommunallag (LÄNK)
(1991:900)
 
Boverkets byggregler (LÄNK)
BFS (2011:6), BBR

Väglag (LÄNK)
(1971:948)
 
Lag om allmänna vattentjänster (LÄNK)
(2006:412)

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/svenskforfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-2007-1091/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
http://www.boverket.se/pblkunskapsbanken
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1949-105/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kommunallag-1991900_sfs-1991-900/
http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Vaglag-1971948_sfs-1971-948/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2006412-om-allmanna-vat_sfs-2006-412/
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Tyresö kommuns kommunplan (LÄNK)

Tyresö kommuns nämndplan (LÄNK)

Ärendehandboken (LÄNK)
Anvisningar och rutiner för hur vi handlägger ärenden och utformar dokument i 
Tyresö kommun 

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (LÄNK)
(1998:899)

AB 04 
Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, 
Byggandets Kontraktskommitté

ABT 06 
Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och 
installationsarbeten, Byggandets Kontraktskommitté

ABK 09 
Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, 
Byggandets Kontraktskommitté 

AF AMA 13 
Administrativa föreskrifter för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, 
Svensk byggtjänst

AF AMA konsult 10 
Administrativa föreskrifter för konsultuppdrag, Svensk byggtjänst

RA Anläggning 13
Råd och anvisningar till AMA Anläggning 13, Svensk byggtjänst

Anläggning AMA 13
Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst

MER Anläggning 13 
Mät- och ersättningsregler – anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst.

Översiktsplan (LÄNK)
2008, Tyresö kommun

http://www.tyreso.se/Kommun_demokrati/Ekonomi/Budget-och-kommunplan-2014/
http://www.tyreso.se/upload/Kommun%20och%20demokrati/Kommun-%20och%20n%c3%a4mndplaner/N%c3%a4mndplaner2014/MSU%20N%c3%a4mndplan%202014.pdf
http://www.tyreso.se/Kommun_demokrati/Kvalitet-och-utvarderingar/Service/Klarsprak/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljotillsynsforordning-2011_sfs-1998-899/
http://www.tyreso.se/Framtidens-Tyreso/
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1.3 Rutiner vid uppföljning, ärendehantering och arkiv

Detaljerad beskrivning av processerna för planering, planläggning och genomförande ska finnas 
separat från den tekniska handboken.

1.3.1 Uppföljning
Rutiner vid utredning/förstudie och planläggning
Vid förstudie och planläggning ska varje steg avslutas med en uppföljning. Projektledaren är 
ansvarig för att den genomförs. 

Drifterfarenhet
Gatu- och parkverksamheten ska en gång om året ordna ett möte där erfarenheter från drift 
av nya projekt tillvaratas. Vid dessa möten ska inbjudas deltagare från övriga enheter och avdel-
ningar, där gjorda erfarenheter som ska presenteras kan påverka andras sätt att lösa kommande 
projekt. Vid dessa möten bör också eventuella resultat från forskning eller uppföljningar från 
andra aktörer presenteras. 

Eget arbete 
Varje medarbetare eller medarbetargrupp ska i samråd med närmaste chef utveckla en rutin för 
kvalitetsuppföljning av eget arbete. Uppföljningen ska ge svar på om ålagda arbetsuppgifter 
utförts i rätt tid och till rätt standard.

Driftarbete
För såväl park-, gång- och cykelvägar och vägar ska finnas kvalitetsmål som kan följas upp 
inom de mest betydelsefulla delarna av vinterväghållning, beläggningsunderhåll, övriga  
barmarksunderhåll, service samt parkskötsel. Målen ska kunna följas upp till såväl standard 
som kostnad.
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1.3.2 Ärendehantering
Generella råd om registrering av allmänna handlingar 
I offentlighets- och sekretesslagen 5 kap. finns regler för registrering av allmänna handlingar. 
Alla handlingar som innehåller någon information som kan sekretessbeläggas enligt bestämm-
else i OSL måste diarieföras. 

Följande ska framgå av det digitala dagboksbladet:

1. Ärendet ska ha en ärendemening som talar om vad ärendet innehåller.

2. Ärendet ska ha ett diarienummer.

3. Samtliga handlingar i ärendet (aktbilagor) som är inkomna eller upprättade (se nästa avsnitt)  
   ska noteras på dagboksbladet i datumordning samt läggas in i pappersakten.

4. För varje handling måste det framgå om handlingen är inkommen eller upprättad.

5. Vem ärendet rör om detta kan tydas (i det fallet att vi inte vet personen får det stå anonym).

6. Muntlig för ärendet viktig information läggs in ärendet som en ”tjänsteanteckning”. 
   Tjänsteanteckningen dateras och skrivs under av ansvarig handläggare.

7. Om någon del i ärendet ska sekretessbeläggas, lägg in en sekretesshänvisning till 
   bestämmelsen i OSL på dagboksbladet. 

Tänk på att lägga upp olika ärenden för olika saker. Blanda inte olika sakfrågor i samma akt. 
Det blir då omöjligt att hitta. Tänk också på att inte ha akterna öppna under åtskilliga år. Lägg 
hellre upp nya akter där man hänvisar till de gamla. När akten avslutas, notera gärna i akten – 
om det inte redan framgår på grund av innehållet i handlingarna – varför ärendet avslutas.

Lagliga krav 
I tryckfrihetsförordningen definieras bland annat offentlighetsprincipen samt begreppet  
allmän handling. Offentlighetsprincipen innebär att alla myndigheter måste lämna ut en allmän 
handling, om någon frågar efter handlingen. Undantag är om handlingen innehåller sekretess-
uppgifter, som det finns lagstöd för i OSL att sekretessbelägga. Myndigheten är inte heller 
tvungen att lämna ut uppgifter som kräver en omfattande sammanställning, dvs. uppgifterna 
finns i många olika dokument. Observera dock att en sammanställning som kan göras med 
rutinartade metoder måste lämnas ut. Normalt – om det inte rör sig om sekretesshandlingar – 
får man aldrig fråga varför någon begär ut handlingar.
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Vad är myndighet? (TF 2:5) 
Självklart är kommunen en myndighet. Speciellt är dock att varje nämnd räknas som en egen 
myndighet, dvs. Tyresö kommun består av flera myndigheter. Kriteriet är att enheterna upp- 
träder självständiga i förhållande till varandra och enligt praxis räknas olika nämnder som 
självständiga i förhållande till varandra. Detta medför att exempelvis ett e-postmeddelande som 
skickas mellan olika förvaltningar (nämnder) inte längre räknas som internt, utan blir normalt 
en allmän handling, och måste lämnas ut om någon frågar efter handlingen.

Vad är allmän handling? (TF 2:3) 
Allt som förvaras, kommer in till eller är upprättat hos en myndighet är allmänna handlingar. 
Detta gäller inte bara konventionella handlingar utan även bilder och upptagningar d.v.s. sådant 
som kräver tekniska hjälpmedel för att kunna uppfattas, till exempel e-post. För att det ska vara 
en allmän handling ska det också röra kommunens verksamhet, dvs. ligga inom kommunens 
verksamhetsområde. Privat post till exempelvis en tjänsteman blir därför inte allmänna hand-
lingar. E-post fackligt förtroendevalda anses normalt inte heller ha kommit in till myndigheten. 
För de förtroendevalda gäller att det får avgöras från fall till fall beroende på innehållet i 
e-posten och omständigheterna runtomkring, om posten rör deras förtroendeuppdrag för 
kommunen exempelvis hör till ett ärende, alternativt enbart hör till politikerns politiska upp-
drag, frikopplat funktionen i Tyresö kommun. 

Allmänna handlingar som uppenbart är av ringa intresse kan sorteras bort. Exempel på hand-
lingar som ofta är av ringa intresse är kursinbjudningar, mötesförfrågningar och frågor från 
allmänheten, om svaren är mycket rutinmässiga till exempel hänvisning till kommunens webb-
plats. 

Varje svensk medborgare (i TF 14:5 likställs utlänning med svensk medborgare) har rätt att 
ta del av allmänna handlingar, med vissa undantag för sådana uppgifter som specificeras i 
sekretesslagen (SekrL). 

Allmänna handlingar utan sekretess kallas offentliga handlingar. Uppgifter i allmänna hand-
lingar är antingen offentliga eller sekretessbelagda. Ibland kan en handling vara blandad, dvs. 
innehålla både offentliga och sekretessbelagda uppgifter. 
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Inkommen handling (TF 2:6) 
En handling anses inkommen när den anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattnings-
havare tillhanda, till exempel om man får något i handen någonstans utanför arbetsplatsen. 
Ordföranden, förvaltningschefen, handläggare och registratorn är alltid att betrakta som  
behöriga. Anbud anses inkomna dagen som bestämts för öppnandet även om de rent faktiskt 
inkommer tidigare. Upptagningar, till exempel e-post, är inkomna när de tekniskt sett är möjliga 
för mottagaren att ta del av, oavsett när det sedan verkligen sker. 

Upprättad handling (TF 2:7) 
En handling är upprättad när den expedierats eller när ärendet handlingen hör till slutbehand-
lats hos myndigheten, till exempel ett justerat protokoll, brev, tjänsteutlåtande, vissa PM etc. 
Handling som inte expedierats och inte hör till ett ärende, är upprättad när den färdigställts på 
annat sätt, till exempel genom justering. Diarium, journaler och liknande är upprättade när de är 
klara för en första införing. Protokoll är upprättade när de justerats. Genom uttalande i för-
arbetena till tryckfrihetsförordningen tillämpas den så kallade ”delningsregeln”, vilket innebär 
att en myndighet får överlämna ett utkast eller ett koncept för synpunkter till annan myndighet 
eller till någon annan, till exempel extern konsult utan att utkastet anses expedierat från myn-
digheten. Dock kan delningsregeln inte tillämpas på ett skriftligt svar från mottagaren. Svaret 
blir alltså alltid en så kallad allmän handling. Tänk därför efter noggrant när ni delar känsligt 
material, om ni menar att utkastet inte bör komma allmänheten till del. Upptagningar, till  
exempel e-post, är upprättade när man gjort det som tekniskt behövs för att mottagaren ska 
kunna ta del av upptagningen. När det gäller e-post inträffar det när man trycker på ”Skicka” i 
Outlook. 

Arbetsmaterial och mötesanteckningar/minnesanteckningar (TF 2:9) 
Får gallras om det inte tillför ärendet sakuppgift. De blir allmänna handlingar om de arkiveras 
eller expedieras. 

Ärendepolicy 
När handlingar inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen via e-post, fax eller post ska dessa 
så snart det är möjligt (kommunen har som mål att svara inom två arbetsdagar) besvaras med 
ett brev där diarienummer eller annan beteckning samt namn på handläggare anges. 

Enklare frågor vid besök, på telefon, fax eller e-post som går att muntligt eller skriftligt  
besvara direkt, kan i vissa fall vara lämpliga att diarieföra eller bevara i kronologisk eller alfabet-
isk ordning i pärm för framtiden. Det är upp till tjänsteman att från fall till fall avgöra om det är 
nödvändigt. Angår frågan ett ärende ska en tjänsteanteckning göras med datum och underskrift 
av tjänstemannen. 
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1.3.3 Arkiv 
Allmänt
Regler som styr hur förvaltningen ska hantera skrivet och ritat material finns främst i följande 
lagar och förordningar: 

Tryckfrihetsförordningen 
I tryckfrihetsförordningen definieras bland annat offentlighetsprincipen samt begreppet allmän 
handling. 

Offentlighets- och sekretesslagen 
I offentlighets- och sekretesslagen regleras bland annat vilka uppgifter som är undantagna från 
offentlighetsprincipen och som myndigheter därför kan hemlighålla om förutsättningarna i 
sekretesslagen är uppfyllda. Dessutom innehåller lagen bestämmelser om registrering och 
utlämnande av allmänna handlingar etc. 

Personuppgiftslagen (PuL) 
Personuppgiftslagen finns för att hindra att hantering av personuppgifter medför otillbörligt 
intrång i den personliga integriteten. PuL gäller främst för elektronisk behandling, men det 
finns även vissa krav för hantering av personuppgifter med papper och penna. PuL gäller både 
för myndigheter och företag, medan tryckfrihetsförordningens regler om offentlighet enbart 
gäller för myndigheter och vissa kommunala bolag. 

Arkivlagen 
Arkivlagen reglerar arkivvården för myndigheter. Lagen innehåller övergripande regler om 
arkiv, bland annat ansvarsfrågor, gallring, skydd av handlingar etc. Arkivförordningen  
kompletterar arkivlagen och innehåller viss detaljreglering inom området. Arkivlagen talar om 
för myndigheter hur vi ska vårda och ta hand om vårt arkiv. Arkivlagen talar om att kommunen 
är sin egen arkivmyndighet som utövar tillsynen över nämnderna i kommunen. Till skillnad från 
staten som har Riksarkivet som arkivmyndighet och som utövar tillsyn över de statliga  
myndigheterna. Arkivreglementet styr över förvaltningars hantering av dokument och arkiv-
ering, detta genom förvaltningarnas dokumenthanteringsplaner. För att en allmän handling ska 
kunna gallras efter viss tid måste ärendetypen finnas upptagen i dokumenthanteringsplanen. 
Om den inte är upptagen där, ska handlingen bevaras för all framtid.

Arkivorganisation 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Tyresö kommun. Kommunstyrelsen utövar, genom 
kommunarkivet, tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter enligt  
gällande lagar och antaget arkivreglemente samt över arkivvården i kommunen. 
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Kommunarkivarien ska vårda kommunarkivet och ge myndigheterna råd i arkivfrågor. 
Arkivansvarig och arkivredogöraren svarar för den löpande arkivvården inom förvaltningarna. 
Nämnden är ytterst ansvarig för att allmänna handlingar tas om hand på rätt sätt och att för-
valtningen följer lagar, reglementen och planer. 

Personer som har god överblick över dokumentflöde eller handläggning av ärenden, är lämpliga 
som arkivredogörare, till exempel registrator. Förvaltningschefen ska utse en arkivredogörare. 

Arkivet 
Arkivet består av de allmänna handlingar som uppkommer i förvaltningens verksamheter. 
Förutom skrivelser och ritningar är även fotografier och handlingar som bara kan uppfattas 
med hjälp av något tekniskt hjälpmedel, till exempel mikrofilm, digitala uppgifter i IT-system, 
ljud- och videoband etc. att anse som allmänna handlingar. 

Gallra 
Gallra innebär att allmänna handlingar förstörs eller att allmänna uppgifter som ingår i ljud-
upptagning eller dataupptagning utplånas, efter det att en myndighet har fattat beslut om detta. 
Gallringsbeslut krävs även innan man förstör handlingar på magnetiskt medium som har över-
förts till pappersmedium, eftersom möjligheten att göra nya sammanställningar försvinner. 
I nämndens/utskottets dokument- och arkivplan (antagen av tekniska nämnden att gälla från 
2008-10-01) beskrivs gallringstider för respektive dokumenttyp. 

Rensa 
Rensa innebär att handlingar, som inte är allmänna, förstörs. När man rensar plockar man bort 
arbetspapper av tillfällig betydelse, som inte har tillfört ett ärende sakuppgift. De handlingar 
som kan rensas är bland annat kladdar och utkast som utmynnat i färdiga skrivelser, 
överexemplar och övertaliga kopior, anteckningar och meddelanden av tillfällig betydelse, 
minnesanteckningar för eget bruk, trycksaker som inte har behövt åtgärdas, olika versioner av 
en handling när den slutgiltiga versionen är klar med mera. 

Rensning ska ske innan arkivläggning och den ska utföras av den handläggare som har haft 
hand om ärendet, eftersom det är denne/denna som bäst kan avgöra vad som behövs för att 
förstå ett ärende. Det krävs inget särskilt beslut för att få rensa handlingar. 

Arkivera 
Den som är ansvarig för ett ärende eller projekt har också ansvar för att alla handlingar och 
ritningar (relationsritningar) lämnas över till närarkivet när ärendet eller projektet är avslutat. 
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Dokumenthanteringsplan 
Väl gjorda dokumenthanteringsplaner tillgodoser såväl samhällets krav på insyn och effektivitet 
som myndigheters behov av överblick över sina dokumentflöden. Arbetet med dokument-
hanteringsplaner ingår dessutom på ett naturligt och grundläggande sätt i det kvalitetsarbete 
som bedrivs i Tyresö kommun. 

Myndigheten i samråd med kommunarkivarien (som ansvarar för verksamheten i sig) avgör: 

• Vilken information som ska arkiveras

• Vilken form och på vilket medium informationen ska dokumenteras

• Hur länge informationen ska finnas tillgänglig vid myndigheten

Dokumenthanteringsplanen ska för myndigheten fylla funktioner som:

• Dokumentöversikt

• Plan för bevarande och gallring

• Plan för överlämnande till kommunarkivet

I dokumenthanteringsplanen bör handlingarna sammanföras och beskrivas i en ordning som 
svarar mot myndighetens verksamheter – inte myndighetens förvaltningsorganisation.  
En fördel med att utgå från verksamheterna är att dokumenthanteringsplanerna inte behöver 
skrivas om från grunden i samband med en omorganisation. 

Dokumenthanteringsplanen är uppbyggd av ett antal kolumner med följande rubriker och 
innebörder: 

• Handlingar – här anges vilken sorts handlingar det rör sig om

• Sorteringsordning – här anges om handlingarna är sorterade alfabetiskt, numeriskt,
kronologiskt eller om de är sorterade efter objekt eller efter diarieplan

• Förvaringsplats – här anges var handlingarna förvaras, till exempel rumsnummer eller närarkiv

• Centralarkiv – här anges efter hur lång tid handlingar ska sändas till kommunarkivet

• Bevaras/gallringsfrist – här anges efter hur lång tid handlingar ska gallras eller om de ska
bevaras det vill säga överföras till kommunarkivet

• Anmärkningar – här anges övriga nödvändiga fakta



KAPITEL 2

RITNINGAR OCH RUTINER VID 
PROJEKTERING



2.1 Ledande dokument

BH 90
Bygghandlingar 90, del 7 – Redovisning av anläggning

Tillgänglighetshandbok (LÄNK)
2012-11-15, Tyresö kommun

RIBUSS – 14 (LÄNK)
Riktlinjer för utformning av gator och vägar med hänsyn till busstrafik, SL

VGU Krav för vägars och gators utformning (LÄNK)
(2012:179), Trafikverket

TRVK Väg
Trafikverkets tekniska krav Vägkonstruktion, TRV 2011:072, TDOK 2011:264

TRVR Väg
Trafikverkets tekniska råd Vägkonstruktion, TRV 2011:073, TDOK 2011:267

TRV Vägars och gators utformning - begrepp och grundvärden (LÄNK)
(2012:199), Trafikverket

Riktlinjer för dagvattenhantering (LÄNK)
Tyresö kommun

Dagvattenhanteringsplan (LÄNK)
2011, Tyresö kommun

Daglig - dagvattenlösningar i gatumiljö (LÄNK)
Tyresö kommun

Skyltprogram (LÄNK)
2011-02-10, Tyresö kommun

Rivning och farligt avfall
2001, Boverket
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http://www.tyreso.se/Omsorg_socialt-stod/Funktionshinder/Tillganglighet-i-Tyreso/Tillganglighetshandboken/
http://www.tyreso.se/upload/Mark%20och%20exploatering/Teknisk%20handbok/RiBuss14.pdf
http://www.trafikverket.se/vgu/
http://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/43671
http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Vatten-och-avlopp/Dagvatten/Riktlinjer-for-dagvattenhantering/
http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Vatten-och-avlopp/Dagvatten/
http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Vatten-och-avlopp/Dagvatten/DAGvattenLosningar-I-Gatumiljo-DAGLIG/
http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Bygglov-och-anmalan/Satta-upp-skylt/
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Publikationer utgivna av Svenskt vatten
2004, P90 Dimensionering av allmänna avloppsledningar
2001, VAV P83 Allmänna vattenledningsnät
2011, P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering

Beteckningssystem för geotekniska utredningar
(2001:2), Svenska geotekniska föreningen (SGF), Byggnadsgeologiska sällskapet (BGS)

Se även 1.2 Ledande dokument – gemensamma för alla kapitel.



Kapitel 2 Ritningar och rutiner vid projektering
Teknisk handbok, Tyresö kommun30

2.2 Ritteknik

All projektering:

• Sker enligt BH90 om inte annat anges

• Sker i Koordinatsystem SWEREF 99 1800, höjdsystem RH2000 om inte annat anges

2.3 Rutiner vid projektering av väg och VA

Projektering kan förekomma i olika steg, skeden och som underlag för upphandling av olika 
entreprenadutformningar.

De vanligaste projekteringsskedena som oftast är knutna till detaljplaneprocess är:

• Förstudie/förundersökningar

• Projektering inför samråd

• Projektering inför granskning

• Projektering inför antagande

• Detaljprojektering till förfrågningsunderlag

Mark- och ledningsarbeten ska kunna projekteras och upphandlas på entreprenad med rimlig 
kännedom om befintliga förutsättningar.
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2.3.1 Interna rutiner
Inför projektering tas fram lämpligt underlag i form av:

• Grundkarta med redovisade koordinat- och höjdsystem som stäms av med mät- och  
  kartenheten

• Gällande detaljplan för aktuellt område ska stämmas av med planenheten

• Befintliga utredningar (exempelvis kvalitetsprogram)

• Befintliga ledningar (ledningskollen, VA-banken)

• Eventuella befintliga inmätningar

Vidare ska i tidigt skede bestämmas behovet av olika utredningar som geoteknik, riskanalys 
med mera, ledningssamordning och byggarbetsmiljösamordnare för projekteringen (BAS-P) 
samt behovet av inmätningar.

Grundkarta och inmätningar beställs från mät- och kartenheten internt (LÄNK). 

Projekteringsingenjören gör avstämning med olika representanter från berörda enheter och 
avdelningar för att skaffa sig helheten av projektet – exempelvis VA – drift, gata- och park-
enheten, trafik, renhållning med mera. 

Vid projekteringen kan man få fram alla mängder som till exempel schakt av jord och berg 
samt fyllning för väg och ledningar. De olika mängderna av schakt och fyllning läggs in i ett 
kodsystem enligt AMA Anläggning.

Samtliga befintliga ledningar exempelvis VA, el, tele, fjärrvärme, kabel-TV, bredband och 
optokablar ska redovisas och samordnas med arbetena för gator, vägar, vatten och avlopp. 
Se 2.4 Ritningar - typ och innehåll, 2.4.7 Ledningssamordningsplan samt 5.2 Lednings-
samordning.

Geotekniska undersökningar ska utföras i erforderlig omfattning med SGF:s beteckningsblad, 
se 2.1 Ledande dokument.

Resultat av geotekniska undersökningar ska redovisas i plan samt på profil- och tvärsektions-
ritningar. Om redovisningen kan ske på arbetsritningar eller måste ske på separata georitningar 
bestäms i samråd med ansvarig projektledare. Som komplement till ritningsredovisningen ska 
en skriftlig geoteknisk rapport och ett projekteringsunderlag upprättas.

http://intranat/Boka--bestall/Bestallning-av-interna-matuppdrag/
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 Rapporten ska innehålla:

• Omfattning av utförda utredningar

• Sammanställning av laboratorieundersökningar (tjälfarlighetsprov, CRS-prov med mera)

• Grundvattentabeller

Projekteringsunderlaget ska innehålla:

• Områdesbeskrivning

• Jordlagerföljder

• Grundvattennivåer

• Dimensioneringsförutsättningar för gator, vägar, torg med mera

• Schaktningsrekommendationer

• Risker för grundvattensänkning, förorening av grundvatten eller annan påverkan på grund- 
  vattensituationen samt förslag till åtgärder

• Risker för påverkan på grundvattensmagasin samt förslag till motåtgärder

• Risker för vibrationer och buller vid utförande och drift samt förslag till motåtgärder

• Risker för sättningar, jordrörelser samt förslag till motåtgärder

• Riskinventerings, till exempel bebyggelse, anläggningar, förorenad mark (jord)

Tjälfarlighetsundersökning
Provtagning ska ske till 1,0 m under projekterad terrassbotten. Vid förekomst av torv, dy eller 
gyttja ska provtagning utökas så att jordlagrets mäktighet och ordningsföljd kan bestämmas.

Grundvattenundersökning
Inom objektet ska bestämning av grundvattenytornas nivå ske i den omfattning som i samråd 
med ansvarig projektledare bedöms erforderlig.
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Berg- och viktsondering
Vid projektering av markanläggningar utanför befintliga anläggningars område ska vikt-
sondering utföras i den projekterade anläggningens/vägens mittlinje i den utsträckning som 
bestäms i samråd med Tyresö kommun. Bergsondering ska utföras i den projekterade vägens 
båda ytterkanter på minst var 20:e meter och om berg inte påträffas ovanför terrassbotten/rör-
gravsbotten. Borrning ska utföras till ett djup av minst 1,0 m under projekterad terrassbotten. 
Om berg konstateras inom detta djupintervall ska borrningarna förtätas till var 10:e meter. 
För VA bestäms trolig bergkontur på var 10:e meter.

Lokalt omhändertagande av dagvatten – LOD
I geotekniska beskrivning ska även förutsättningarna för LOD bedömas och belysas.
 

Inmätningar – gäller Tyresö kommuns inmätningsanvisningar, 

AMA Anläggning 10.

BJB - Geodetiska mätningsarbeten för anläggning och för grundläggning av hus
Koordinatsystem i plan är SWEREF 99 1800 och höjdsystem är RH2000. Uppgifter om höjdfix 
och polygonpunkt erhålls från Tyresö kommun.

BJB.2 Inmätning
Ange i de administrativa föreskrifterna under AFJ.8112 om inmätning som tillhandahålls.
Inmätning ska göras enligt Tyresö kommuns anvisningar. Se handling 13.1 till 13.7.

BJB.23 Inmätning av väg, plan o d

BJB.26 Inmätning av ledning
Anslutningspunkter och korsande ledningar ska framschaktas och kontrollinmätas innan arbete 
som berör ledningarna påbörjas. Samtliga påträffade och nyförlagda ledningar ska mätas in och 
redovisas på relationshandling med koordinater och vattengångshöjder.

BJB.3 Utsättning
Anslutningspunkter och korsande ledningar ska framschaktas och kontrollinmätas innan arbete 
som berör ledningarna påbörjas.

Samtliga påträffade och nyförlagda ledningar ska mätas in och redovisas på relationshandling 
med koordinater och vattengångshöjder.

Utsättning ska ske från polygonpunkter och fixpunkter ingående i Tyresö kommuns system.
Kompletterande utsättningsdata ska entreprenören svara för.
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BJB.33 Utsättning för väg, plan o.d.
Erforderlig detaljanpassning av höjdsättning mot befintliga infarter och anslutande vägar utförs 
så att dagvattenavrinning säkras, ska ingå i entreprenaden.

BJB.36  Utsättning för ledning
Utsättning ska göras i samråd med respektive ledningsägare.

YCD Relationshandlingar för anläggning
Utgångspunkt för mätning ska vara kommunens höjdsystem och koordinatsystem. Relations-
handlingar ska överlämnas till beställaren senast 2 veckor före slutbesiktning.

YCD.1 Relationshandlingar för väg, plan, vegetationsyta, rörledning med mera
Beställaren tillhandahåller DWG-filer av arbetsritningar som underlag för planredovisning.
Entreprenören ska mäta in och redovisa all inmätning av all byggnation enligt Tyresö kommuns 
inmätningsanvisningar, typritning och kodlistor. Se handling 13.1 till 13.7.

Inmätning ska anpassas till underlaget för utsättning. Koordinatbestämda anläggningsdelar mäts 
in genom ny koordinatbestämning och måttbestämda anläggningsdelar genom revidering av 
måtten. Måttnoggrannhet ska anges till samma nivå som erhållet underlag.

YCD.111 Relationshandlingar för väg, plan o.d.
Kantsten redovisas som över- och underkant. Infarter, vägslänter, skärningar osv. mäts vid 
brytpunkter. Vägmitt mäts i korsningar och vid förändringar i höjd- och riktningsläge med 
avstånd 0,1–20 m mellan punkterna, beroende på om det är en kurva, backe eller raksträcka 
som ska redovisas. Alla punkter, symboler och linjer ska redovisas digitalt i en egen DWG-fil.

YCD.12 Relationshandlingar för rörledningssystem
Koordinatbestämning görs för samtliga brunnar, VA-armaturer, brytpunkter och höjd-
bestämning av vattengångar för samtliga ledningar. Redovisas på en egen DWG-fil.

Koordinatinmätning för belysningskabel och belysningsfundament redovisas på en egen 
DWG-fil. Relationshandlingarna överlämnas på en cd-rom-skiva.

2.3.2 Jobba med konsulter
Finns konsult inblandad i uppdraget ska konsulten tillsätta en uppdragsansvarig som blir direkt 
ansvarig mot beställarens projektledare.
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2.4 Ritningar

Alla ritningar som har en koppling sinsemellan ska redovisas under rubriken hänvisning på 
respektive ritning.

2.4.1 Planritningar (väg)
Planritningar redovisas vanligtvis i skala 1:500 eller 1:1 000. Även andra skalor kan förekomma. 
Planritningar ingår i de flesta varianter av projekteringsprocessen. 

På ritningen redovisas:

• Grundkarta

• Teckenförklaring

• Koordinatkryss

• Norrpil

• Använt höjd- och koordinatsystem

• Skalstock

• Konnektionslinjer

• Den nya anläggningens geometriska planutformning

  - centrumlinje

  - vägkant

  - stödremsa/kantsten med mera

• Arbetsområdesgräns

• Slänter (i de fall släntlutningen avviker från normalsektionens redovisade släntlutningar ska  
  slänter redovisas med lutningsangivelse)

• Längdlutning

• Höjdsättning för slitlagrets överyta

• Vägbredder
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• Trummor

• Överkantsnivå på samtliga brunnar

• Vägutrustning (bullerskydd, cykelställ, busshållplats, stödmurar med mera)

• Hastighetsreducerande åtgärder

I detaljprojekteringen rensas bort grundkarta inom arbetsområdesgränsen om inte annat anges.

Höjdsättningen ska redovisas var tionde meter. Vid vägkorsningar, cirkulationsplatser, 
parkeringsytor med mera behövs en förtätad höjdsättning för att klart redovisa projektörens 
intentioner om bland annat dagvattenhanteringen.

Ytmarkeringar i form av färg, streck- och prickraster kan användas för att öka läsbarheten på 
planritningen. Vissa detaljer kan infogas i större skala på ritningen.

2.4.2 Planritningar (vatten och avlopp)
Planritningar redovisas vanligtvis i skala 1:500 eller 1:1 000. Även andra skalor kan förekomma. 
Planritningar ingår i de flesta varianter av projekteringsprocessen.  

På ritningen redovisas:

• Grundkarta

• Teckenförklaring

• Koordinatkryss

• Norrpil

• Använt höjd- och koordinatsystem

• Skalstock

• Konnektionslinjer

• Arbetsområdesgräns

• Ledningsdimensioner och material på samtliga ledningsslag

• Vattengångsnivå på samtliga brunnar
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• Trummor

• Kupolbrunnar, dagvattenbrunnar/rännstensbrunnar (höjdsatta i ÖK – överkant)

• Vägutrustning (bullerskydd, cykelställ, busshållplats, stödmurar med mera)

• Planerade, befintliga och VA-ledningar som ska slopas

• Brunnsvariant (NB, TB, DB, SB, RB) ska framgå

• Läge på strömningsavskärande fyllning

• Isolering av ledning

• Numrering av brunnspar

Vissa detaljer redovisas i infogad förstoring av detaljen.

2.4.3	Profiler	(väg)
Profilritningar redovisas vanligtvis i skala 1:100/1:1 000 men kan även redovisas i annan skala. 
Profilritningar, mer eller mindre detaljerade, ingår i de flesta av ovan redovisade projekterings-
faser. 

På ritningen redovisas:

• Befintliga markförhållanden

• Teckenförklaring

• Använt höjdsystem

• Skala

• Eventuell bergprofil

• Profillinje – projekterad centrumlinje

• Terrasslinje

• Utspetsningar (se TRVK Väg, 3.1.3.4)

• Korsande/anslutande ramper, vägar och gator

• Räcken



• Trummor

• Konstbyggnader

• Förstärknings- och skyddsåtgärder

• Skevningsdiagram för vänster respektive höger väghalva

• Busshållplatser o dyl.

• Breddökningar

2.4.4	Profiler	(vatten	och	avlopp)
Profilritningar redovisas vanligtvis i skala 1:100/1:1 000 men kan även redovisas i annan skala. 
Profilritningar, mer eller mindre detaljerade, ingår i de flesta av ovan redovisade projekterings- 
faser. 

På ritningen redovisas:

• Befintliga markförhållanden

• Teckenförklaring

• Använt höjdsystem

• Skala

• Eventuell bergprofil

• Förstärknings- och skyddsåtgärder

• Längdmätning

• Planerade samt befintliga korsande och anslutande VA-ledningar

• Vattengångsnivåer på samtliga brunnar och i övrigt där lutningsförhållandena förändras,  
  lutning i promille

• Material och dimension på samtliga ledningar

• Läge och överkantsnivå på strömningsavskärande fyllning

• Isolering av ledning
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• Brunnar

• Numrering av brunnspar

• Storlek på brunn

• Ventiler, brandposter, pumpstation, luftningsanordningar

2.4.5 Tvärsektioner
Tvärsektionsritningar redovisas vanligtvis i skala 1:100. 

På ritningen redovisas:

• Befintlig mark

• Teckenförklaring

• Bergkontur

• Vägkropp med terrass

• Slänter

• Diken

• Eventuellt påverkade konstbyggnader

• Förstärkningsåtgärder

• Skyddsåtgärder

• Föreslagen dränering

• Befintliga fastighetsgränser inom sektionen

• Massuppgifter

• Projekterad VA-schakt

• Befintliga ledningar som ska bevaras

Massuppgifter kan redovisas direkt bredvid varje tvärsektion på ritning, men kan även redovisas 
på separata datalistor/blanketter.
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2.4.6 Normalsektioner
Normalsektionsritningar redovisas vanligtvis i skala 1:50, i undantagsfall i skala 1:100.

På ritningen redovisas:

• Teckenförklaring

• Sektionsindelning

• Terrass

• Centrumlinjer

• Slänter

• Släntbeklädnader

• Diken

• Sidoremsor

• Kantstöd

• Räcke

• Tvärlutningar

• Vägbredder

• Eventuella skyddsåtgärder

• Överbyggnadslager

• Stödmurar

• Ledningsschakter – VA, tele, el

• Stolpar och andra fasta frekvent förekommande föremål

En materialtabell ska redovisa respektive lagers tjocklek, material och hänvisning till aktuellt 
kapitel i AMA eller annan materialmanual. Normalsektioner upprättas för samtliga före-
kommande överbyggnadstyper och vägbredder i projektet.
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2.4.7 Ledningssamordningsplan
En samordning av alla ledningsägares ledningar i DWG-format – både befintliga och projekt-
erade upprättas för att lätt kunna hitta kollisioner. För information om ledningssamordningen 
samt olika kontaktuppgifter, se 5.2 Ledningssamordning.

2.4.8	Förslag	till	trafikanordningsplan	(TA-plan)
Trafikanordningsplaner ingår alltid i byggfasen på entreprenörens ansvar, men projektörer/
konsulter kan behöva upprätta förslag till TA-plan under projekteringsfasen på sträckor som 
inte har alternativa vägar för att den lokala trafiken ska kunna ta sig fram under byggtid.

Förslag till trafikanordningsplan redovisas vanligtvis i skala 1:500 men kan vid långsträckta 
objekt, med färre trafikanordningar, även redovisas i skala 1:1 000. Dock ska vid större 
korsningar eller vid komplexa trafiksituationer en trafikanordningsplan alltid upprättas i 
skala 1:500.

På planen ska detta redovisas:

• Grundkarta

• Teckenförklaring

• Arbetsområde

• Breddmått för körfält och fält för trafikanter

• Vägmärken (för mer information om vägmärken se 8.16.1)

• Vägmarkeringar (för mer information om vägmarkeringen se även 8.16.2)

• Stolplägen för trafiksignaler och belysning

• Eventuella räcken

• Annan markutrustning

• Fartdämpande åtgärder

• Sektioner på provisorisk väg kan infogas på ritningen

• Avgränsningar
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Till trafikanordningsplanerna upprättas en vägmärkesförteckning som ska bifogas handlingen. 
Denna förteckning redovisar varje vägmärke med sin littera.

För mer information, se 10.4.2 Trafikanordningsplaner.

2.4.9 Vägskyltningsplan
Vägskyltningsplan redovisas vanligtvis i skala 1:500 eller 1:1 000. Även andra skalor kan 
förekomma. Vägutrustning som kräver formella beslut ska särskilt markeras.

Samtliga vägmärken, gatunamnskyltar och vägmarkeringar som utförs vid ett ny- eller om-
byggnadsprojekt ska finnas redovisade på en utrustningsplan. Planen ska även redovisa 
befintliga vägmärken, gatunamnskyltar och vägmarkeringar som ska bevaras. Om de skyltar 
som ska bevaras har nedsatt reflexförmåga, synbarhet eller andra skador bör det det före-
skrivas att de ska bytas ut. Rivning av vägmärke och fräsning av befintlig målning bör också 
anges antingen i text eller på lämplig planritning.

Det är av vikt att det alltid finns en vägskyltningsplan och att denna upprättas i så tidigt skede 
som möjligt.

Flertalet av vägmärken kräver, för dess juridiska giltighet, att lokala trafikföreskrifter (LTF) 
utfärdas av tjänstemän på miljö- och trafikenheten med delegation från miljö- och samhälls-
byggnadsutskottet.

Läs mer om skyltning i Tyresö kommuns ”Skyltprogram” (LÄNK).

På planen ska redovisas:

• Grundkarta

• Teckenförklaring

• Planerade vägkanter

• Vägmärken (för mer information om vägmärken se 8.16.1)

http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Bygglov-och-anmalan/Satta-upp-skylt/
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• Vägmarkeringar (för mer information om vägmarkeringen se även 8.16.2)

• Vägskyddsutrustningar (räcken, påkörningsskydd, energiupptagande anordningar, med mera)

• Vägkantsutmärkning

• Refuger, kantsten, stödmurar

• Trafiksignaler

2.4.10 Konstbyggnader/förslagsritningar
Förslagsritningar redovisas i varierande skala. Förslagsritning ska ge en överskådlig bild av före-
slagen konstbyggnad samt innehålla de uppgifter och hänvisningar som behövs för upprättande 
av arbetsritningar. 

På ritningen ska detta visas:

• Elevation

• Plan

• Tvärsektioner

• Situationsplan

• Teckenförklaring

• Principlösningar för speciella konstruktionsdetaljer

• Markprofiler

• Jordarter

• Tillåtet grundtryck

• Grundläggningssätt

• Vattenytor

• Grundvattenstånd



• Spännvidder

• Plan- och profilgeometri

• Beläggning

• Koordinat- och höjdsystem

• Belastningsbestämmelser, eventuell belysning etc.

I förekommande fall hänvisas till Teknisk PM geoteknik/Byggnadsteknisk beskrivning samt 
anges vilka förstärkningsåtgärder som behövs för tillfartsbankar till bro, vägport etc. 
Ritningen förses med hänvisningar till andra ritningar och handlingar som är av betydelse. 

Förslagsritning ska i förekommande fall kunna ligga till grund för vattenrättslig prövning.
I projekteringsfasen redovisas normalt en förenklad ritning, benämnd preliminär förslags-
handling. 

På preliminär förslagshandling redovisas:

• Principiell utformning

• Uppgifter som behövs dels för teknisk/ekonomisk bedömning i stort, dels för berörda  
  intressenters bedömning med avseende på läge, fri öppning, utseende etc.

I känsliga miljöer är det ofta – framför allt vid större konstarbeten – lämpligt att komplettera 
preliminär förslagsritning med perspektivritningar eller fotomontage. Om preliminär förslags-
ritning har redovisats i projekteringsfasen, måste i ett första skede av projekteringsarbetet inför 
byggfasen förslagsritning upprättas och erforderlig komplettering av geoteknisk utredning 
göras. Förslagshandling ska vara granskad och godkänd innan bygghandling färdigställs.

I utredningsskedet redovisas normalt ytterligare en förenklad ritning, benämnd förslagsskiss.

På förslagsskiss redovisas:

• Principiell utformning för konstbyggnaden
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2.4.11	Rivningsplan/flyttplan
Rivningsplan/flyttplanen redovisas vanligtvis i skala 1:500 eller 1:1 000. Även andra skalor kan 
förekomma. 

På planen ska detta redovisas:

• Grundkarta

• Slyröjning

• Trädfällning

• Rivning

• Flytt

2.4.12 Principskiss
Principskiss redovisas i varierande skala. Principskiss kan upprättas när en idé finns men inte är 
helt genomarbetad.

2.4.13 Typritningar
Typritningar för olika detaljer, till exempel övergångställe, busshållplats, cykelställ, trappor, 
väderskydd, med mera finns i respektive kapitel och avsnitt (under arbete).

2.4.14 Bygglovritningar
Bygglovritningar redovisas i skala 1:100 och 1:400/1:500 angående tomtkarta. 

För mer information om bygglov se kommunens hemsida (LÄNK). 

2.4.15 Nybyggnadskarta
Nybyggnadskartor redovisas i skala 1:400 eller 1:500. 

Det finns fullständig- och förenklad nybyggnadskarta samt utdrag ur kartdatabas (LÄNK).

http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Bygglov-och-anmalan/
http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Kartor-och-matning/Kartor/Nybyggnadskarta/
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VATTEN OCH AVLOPP



3.1 Ledande dokument

Anläggnings AMA 13
Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst

Dagvattenhanteringsplan (LÄNK)
2011, Tyresö kommun

Riktlinjer för dagvattenhantering (LÄNK)
Tyresö kommun

Daglig - dagvattenlösningar i gatumiljö (LÄNK)
Tyresö kommun

Samtliga publikationer utgivna av Svenskt Vatten (LÄNK)

Se även 1.2 Ledande dokument – gemensamma för alla kapitel.
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http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Vatten-och-avlopp/Dagvatten/
http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Vatten-och-avlopp/Dagvatten/Riktlinjer-for-dagvattenhantering/
http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Vatten-och-avlopp/Dagvatten/DAGvattenLosningar-I-Gatumiljo-DAGLIG/
http://www.svensktvatten.se/
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3.2 VA

3.2.1 Allmänt
Dessa anvisningar är avsedda att användas som underlag vid projekterings- och beskrivnings-
arbete samt vid utförande av allmänna VA- anläggningar. Anvisningarna baseras på AMA 13. 
Där text hänvisar till ett fabrikat eller typ, kan likvärdigt komma i fråga. Samhällsbyggnads-
förvaltningen avgör vad som kan avses som likvärdigt.

Lokala föreskrifter
För uppställning av bodar, upplag etc. kontaktas samhällsbyggnadsförvaltningen.

Placering av ledningar
VA-ledningar läggs i gatu- eller annan allmän mark. Ledningar läggs på olika nivåer om inte 
avrinningsförhållandena kräver samma nivå. Grunt förlagda ledningar kan komma i fråga.

Ledningars avstånd till träd
Något generellt avstånd går inte att ange utan en bedömning med beaktande av följande tre 
faktorer ska göras i varje specifikt objekt:

1. Trädart

2. Ålder

3. Jordvolym

Se VA-Forsk Rapport 1992-14, ”Trädrötter och ledningar”.

Ledningar i gata
Samordning ska ske med andra ledningsdragande verk.

Distansmarkering
Följande anordningar ska distanseras:

1. Ventiler

2. Brand- och spolposter

3. Brunnar
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Avståndet mellan skylt och den anordning som ska skyltas får vara maximalt 10 m. I första 
hand används stolpar för belysning, vägmärken, gatunamn och brandposter.

Vid skyltning används följande förkortningar:            

Relationsuppgifter
Relationsuppgifter ska överlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen minst 1 vecka innan 
slutbesiktning äger rum. 

Inmätning ska göras av ventiler, brunnar, brandposter, brytpunkter och korsande ledningar, 
annat än vanliga el, och tele.

All inmätning ska ske med koordinater i system SWEREF 99 1800. Höjdsystem ska vara 
RH2000. Inmätningsdata ska lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen. Uppgifter om 
höjdfixar och polygonpunkter erhålls från mät- och kartenheten. Inmätningsdata till samhälls-
byggnadsförvaltningens ledningskartverk ska lämnas som DWG-fil på cd i Auto CAD Map 
version 2000 eller senare.

På kopia av VA-ritning redovisas uppgifter om ledningstyp, material, dimensioner, nivåer etc.
Driftinstruktioner, i den mån att det finns för anläggningen ska vara på svenska och lämnas in
i tre (3) exemplar.

Beteckning 
på ritning

Beteckning 
på skylt

För brunnar, ventiler etc. används distansstolpe, längd 150 cm
För brandpost används distansstolpe, längd 270 cm
Spillvatten markeras med gul färg
Dagvatten markeras med brun färg
Vatten markeras med blå färg
Brandpost markeras med röd skylt

Nedstigningsbrunn
Tillsynsbrunn
Spolbrunn
Rännstensbrunn
Avstängningsventil
Servisventil
Brandpost
Spolpost

NB
TB
SB
RB
AV
SV
BP
SP

NB
TB
SB
-

AV
SV
BP
SP
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Arbete på väg
Vägavstängning ska ske enligt Trafikverkets ”Behörighet att utföra vägarbeten”. Det finns 
webbutbildningar i olika nivåer 1–3b, de utbildningarna ska arbetsgivarna kunna intyga att  
utförarna har.

Schaktning
Innan schaktning påbörjas ska sågning eller skärning av bitumenbundet marklager utföras. 
Den sågade ytan ska, om möjligt, vara parallell med underliggande ledning eller följa gatans 
huvudlinje. Asfaltkanten ska vara jämn och slät samt stå vinkelrätt mot underlaget. Se även 
10.4.1 Schakttillstånd.

3.2.2 Markarbeten med mera för ledning
Rivning eller slopande av rörledning – mark
Stödblocksförankring för närliggande ledning som är i drift får inte rivas. Brandpostledning 
proppas vid t-rör.

Vattenledning som slopas ska proppas vid huvudledning. Beteckningar tas bort. Skyddsrör och 
spindelstång kapas min. 50 cm under mark. Självfallsledning proppas med betong i brunn och 
vid rörände.

Brunn rivs till ca 1 meter under färdig markyta och resterande del av brunnen fylls med sand 
som packas.

Strömningsavskärande fyllning i rörgrav
Strömningsavskärande fyllning utförs som hinder för utdränering, och/eller bortspolning av 
ledningsbädd och kringfyllning.

Gravsektionen inklusive eventuell ledningsbädd och förstärkt ledningsbädd fylls upp till högsta 
observerade grundvattennivå.

Fyllning med tätjord eller bentonitblandad sand enligt CEC.71 resp. CEC.72

Materialskiljande lager av geotextil för ledningsgrav
Materialskiljande lager utförs i såväl berg som jordschakt enlig DBB.1212 5
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3.2.3 Vattenledning och tryckspillvattenledning
Allmänt
Vattenledningar dimensioneras enligt VAV P83 ”Allmänna vattenledningsnät” (eller om 
publikationen ersatts med en ny använd den då). Läggningsdjupet bör i snöröjda ytor vara 
1,7 meter till ledningens hjässa och i icke snöröjda ytor 1,5 m. Vattenledning isoleras där den 
inte ligger på frostfri nivå. Isolering ska ske med extruderad plast (XPS).

Provning
Täthetsprovning av tryckledningar utföres enligt VAV P78 och P79 (eller om publikationen 
ersatts med en ny använd den då).

Spolning och desinfektion
Spolning och desinfektion utförs enligt VAV P77, ”Vattenledningar och reservoarer - spolning, 
rensning och desinfektion” (eller om publikationen ersatts så ska den nya utgåvan tillämpas).
Vattenprov ska tas före inkoppling på nätet. Provet ska vara godkänt innan anläggningen får 
tas i drift. Om provtagning efter renspolning visar att vattenledningsvattnet inte är tillfreds-
ställande från bakteriologisk synpunkt eller med hänsyn till mikrosvampinnehåll ska ledningen 
desinficeras. Anmälan ska göras till Tyresö kommuns VA-avdelning, som också ska godkänna 
desinfektionen.

Ledningsmaterial:

• Rör ska levereras med ändförslutning

• Rörledning för vatten utförs av PE-rör PN10. Ledning av PE-rör utförs heldragen eller med  
  stumsvetsad skarvar mellan servisavsättning och servisventil respektive mellan servisventil och  
  vattenmätare. Ledningen får inte gjutas in i bottenplatta eller vägg.

Följande märkning används:

• Vattenledningar blå stripe.

• Avloppsledningar brun stripe.

Tryckavlopp

• Som tryckavloppsledning används PE-rör.

• Segjärnsrör kan förekomma som sjöförlagda ledningar
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Avstängningsventil
Ventil med dimension ≥ 100 mm ska vara av fabrikat Danfoss 
S-2844-4. Till avstängningsventilen används teleskopisk spindel-
förlängare med teleskopbetäckning. I plattyta används kvadratisk
teleskopbetäckning. Avstängningsventiler med utgående diameter 
från 63 mm och mindre ska vara av fabrikat Danfoss S-2170.

Servisventil
Ventil < 100 mm ska vara av fabrikat Danfoss. Till servisventilen 
används teleskopisk spindelförlängare med teleskopbetäckning 
RSK 7037926. Vid dubbla servisventiler, vatten och spill, används 
dubbelbetäckning Danfoss S-1832-1 med låslock S-1842-1. Vid 
nyproduktion ska även servisventilen svetsas, RSK 4254920 32 mm, 
RSK 4254928 40 mm.

Brandposter och spolposter
Till brandposter ska Thisab brandposttrumma inkl. BP 1990T 
PE-ända 110 inklusive automatisk dränering användas. 
RSK2358284 avgörs efter hur hög brandposten blir. 
Inspänningsstag ska användas. Ett materialavskiljande lager av 
geotextil samt singel för dränering läggs under trumman.

Brandpost placeras med tanke på åtkomlighet för normalt underhåll 
och snöröjning.

A-koppling med metallfläns ska vara gängad, sms 1167. Till spol-
poster ska användas Thisab teleskopisk spolposttrumma med 
spolpost SP 1985T, RSK 2358255 (med anpassning till längden). 
Trummans teleskoplängder är anpassade till spolpost SP 1985T. 
Levereras komplett med SP 1985T, betäckning och automatisk 
dränering (RSK 421 10 96). 

Anborrning
För avgrening på ledning av PE 32, 40, 50 och 63 samt vid inkopp-
ling av servisledning för vatten på befintlig huvudledning får anborr-
ning utföras. Anborrningsbygel av typ Hawle rostfritt grenstycke 
eller likvärdig ska användas. Vid nyanläggning ska motsvarande 
avgrening göras med vårtrör. Skydd för rörledning med skydds-
ledning. Utförande med glidskor.

Bild 3.2.3.1

Bild 3.2.3.2

Bild 3.2.3.3

Bild 3.2.3.4
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3.2.4 Självfallsledning
Allmänt
Dimensionering enligt VAV P90. ”Dimensionering av allmänna avloppsledningar” (om 
publikationen ersatts så ska den nya utgåvan tillämpas). Vid horisontella fall ska 5 promilles 
lutning eftersträvas som minsta lutning för att självrensning kan uppnås.

Separata ledningar för spillvattenavlopp samt dag- och dränvattenavlopp utförs. Dag- och 
dränvatten från fastighet för vilken vattenavledning med större fördel kan ske på annat sätt, 
till exempel till anläggning för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), även kallad uthållig 
dagvattenhantering, se P105, ska i första hand prövas. Se kapitel 8.

I vissa fall kan renovering av befintlig ledning vara ett alternativ till omläggning. Den mest 
gynnsamma teknisk-ekonomiska lösningen väljs från fall till fall. Renovering utförs enligt VAV 
P66, ”Renovering av avloppsledningar”(eller om publikationen ersatts med en ny så ska den 
nya utgåvan tillämpas).  

Provning och kontroll
Utförs enligt VAV P50 (eller om publikationen ersatts med en ny använd den då).

Ledningsmaterial
Dimension ≤ 400 mm.

• Rörledning av plaströr, ledningarna ska vara släta PVC-rör.

Dimension > 400 mm.

• Rörledning av armerade betongrör enligt PB-421.

• Rörledning av plaströr enligt PB-.5 får utföras efter överenskommelse  
  med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Skarvmetod för betongrör
För att ansluta plaströr mot betongrör ska svep av typ Aboco (se bild 3.2.4.1) användas.

Bild 3.2.4.1
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3.2.5 Lättryckavlopp (LTA)
Skillnaden mellan ett LTA-system och ett konventionellt avloppssystem är att för LTA-
systemet behövs en pumpenhet som pumpar bort avloppsvatten medan det konventionella 
avloppssystemet medger avrinning genom självfall till huvudledningsnät. En pumpenhet består 
av pump, pumpsump, spillvattenbehållare, elutrustning, elautomatik, nivågivare, larmindikator 
och en backventil vid fastighetsgräns. LTA-systemet medger att ledningarna förläggs grundare 
än konventionellt avloppssystem och även att ledningarna förses med frostskydd (värmekabel).

Bild 3.2.5.1

LTA för fastighetsägarna

• Huvudmannen, kommunen, väljer leverantör av VA– system.

• LTA-enheten (pumpstationen) tillhör fastighetens VA-installation och placeras på tomtmark  
  utan någon form av servitut, ledningsrätt eller dylikt och med kostnadsfri tillgänglighet för  
  kommunens drift, underhåll och förnyelse, i enlighet med vattentjänstlagen (2006:412).

• Förbindelsepunktens läge är på sedvanligt sätt, dvs. vanligtvis 0–0,5 meter utanför fastighets- 
  gräns.

• Fastighetsägaren äger samtliga ledningar mellan hus och LTA-enhet samt mellan LTA-enhet  
  och förbindelsepunkt. Fastighetsägaren är även ansvarig för installation, drift, underhåll och  
  förnyelse av självfallsledning från byggnad till LTA-enheten samt för tryckavloppsledningen    
  från LTA-enheten till förbindelsepunkten i fastighetsgräns.

• LTA-enheten placeras så att kommunens och fastighetsägarens önskemål uppfylls.  
  Kommunens önskemål om skälig åtkomlighet och god arbetsmiljö måste tillgodoses.
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• Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar pumpens elförsörjning och eventuella värmekablar  
  vid grund förlagda ledningar.

• Kommunen svarar för inköp och leverans samt underhåll och förnyelse av LTA-enheten.

• Fastighetsägaren svarar för installation av LTA-enheten mot ersättning för merkostnaden.  
  Med merkostnad avses tillkommande kostnad för fördjupning av schakt för LTA-enheten,  
  anslutning av framdragna servisledningar till huvudledningsnätet samt anordnande av  
  elledningar för drift av pump och automatik (larm) till fastighetens el-central.

• Ersättning avseende merkostnad för LTA-installationen regleras genom reduktion på  
  anläggningsavgiften, enligt gällande VA- taxa.

• Elförsörjningen ansluts till 3-fas 10 A trög över två separata säkringsgrupper, en för pump 
  motor och en för larm vid hög vattennivå. Larmet ska bestå av röd lampa som placeras väl  
  synlig (eventuellt även ljusdiod) inom byggnaden. El-central bör vara placerad ovan mark  
  i medföljande skåp.

• För anläggande av spillvattenledning inom fastigheten samt installation av LTA-pumpenhet  
  krävs anmälan till bygglovsenheten.

• LTA-pumpenheten beställs hos samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun (VA- 
  avdelningen). Detta kan göras när anmälningsblankett och ritning på VA-installation inlämnats   
  och godkänts av bygglovenheten genom ett startbesked. Beställning lämnas in senast 14 dagar  
  före beräknad tidpunkt för leverans.

• LTA-pumpenheten (exkl. pump) levereras av samhällsbyggnadsförvaltningens VA-avdelning  
  efter överenskommelse med fastighetsägaren. Pumpen installeras av VA-avdelningen när  
  anläggningsavgiften reglerats och installation godkänts.

• Innan återfyllning kring LTA-enheten och förbindelsepunkten utförts ska VA-avdelningen   
  inspektera anläggningen.

• Tillförs anläggningen otillåtna ämnen, produkter eller föremål enligt Tyresö kommuns  
  allmänna bestämmelser för användande av de allmänna VA- anläggningarna (ABVA) som  
  förorsakar skada på LTA-enheten, ansvarar fastighetsägaren för reparationskostnaderna.

• Fastighetsägaren har tillsynsansvar för LTA-enheten och ska omgående anmäla fel och drift 
  störningar till VA- avdelningen.



Kapitel 3 Vatten och avlopp
Teknisk handbok, Tyresö kommun56

3.2.6 Brunnar
Allmänt
Självfallsledningar ska förses med nedstigningsbrunnar eller tillsynsbrunnar i brytpunkter i plan 
och profil.

Avståndet mellan brunnar bör vara maximalt 90 meter. Stalp ska i första hand tas upp i pre-
fabricerad underdel. Brunnar ska ingå i provtryckningen.

Nedstigningsbrunn

• Dimension 1 000 mm i betong

• Betäckningar: i belagda ytor tillämpas justerbar, typ A-6AS Alcliff eller Ulefoss

• I grönytor tillämpas fast, körbar betäckning av typ A-6

• Nedstigningsbrunn med sandfång kan utföras vid speciella behov

Tillsynsbrunn

• Dimension 400 mm i plast

• Utförande enligt PDB.21 alt. PDB.22 Betäckning Uponal, teleskopisk typ L-65 körbar eller  
  likvärdig

• För utbyte av befintliga betäckningar används i belagda ytor: typ A-5 AS, Alcliff eller Ulefoss;  
  i grönytor: typ A-5-V, Tierp Variabel med lock

Spolbrunn

• Dimension 200 mm i plast

• Betäckning Uponal teleskopisk typ L-63-D körbar eller Ulefoss
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Dagvattenbrunn

• Dimension 400 mm i pvc eller pp

• Dagvattenbrunn av pvc eller pp, dimension 400 mm,  
  med vattenlås och sandfång

• Betäckningar i dike: kupolsil eller likvärdig

• I belagda ytor tillämpas Uponal L-61 D, RSK 2348696

• För dagvattenbrunnar tillämpas galler med låsfunktion  
  inklusive gummimanschett. Brunnarna ska tåla en körbar belastning om cirka 40 ton

• Fallskydd ska användas i betongbrunnar större än 400 mm

Perkolationsbrunn

• Utförs enligt principritning PDY.21, men med dimension 400 mm

3.2.7 Pumpstationer
Avloppspumpstationer

• Prefabricerad avloppspumpstation inkl. överbyggnad med träpanel och ryggåstak standard- 
  utrustad enligt Wåge eller likvärdig. Annat utförande och utformning av överbyggnad kan  
  godtas efter samråd med VA-avdelningen

• Avloppspumpstationen ska vara dimensionerad och utformad enligt VAV:s publikation P 47   
  ”Avloppspumpstationer, dimensionering, utformning och drift”

• Inkommande ledning ska förses med avstängningsmöjlighet, bräddning ska finnas

• Tryckrör ska vara utförda i rostfritt stål

• Förankringsplattan dimensioneras för grundvatten yta i marknivå

• Drift- och underhållsinstruktioner inkl. kopplingsscheman för el (insatt i pärm) ska finnas  
  i stationen vid slutbesiktningen

Bild 3.2.6.1



Bild 3.2.7.1
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3.2.8 Serviser

• Förbindelsepunkt ska vara belägen 0–0,5 meter utanför fastighetens gräns

• Servisavsättning från befintlig avloppsledning av betong ska ske med sadelgrenrör när huvud- 
  ledningen är 300 mm eller mindre och med inhuggning vid större dimensioner

• Servisledning får till ingen del sticka in i avloppsledningens fria genomlopp

3.2.9 Anordningar inom fastigheten
Allmänt

• I områden där dagvattenledningar finns får stuprör och annan takavvattning direktanslutas till  
  dagvattenservisen

• I områden utan dagvattenledningar ska dagvatten tas om hand inom fastigheten genom  
  infiltration eller annan LOD-teknik, eventuellt bräddning till vägdike

Vattenmätarplacering

• Vattenmätare ska placeras i uppvärmd byggnad

• Om byggnad inte finns ska vattenmätare placeras i annat frostskyddat utrymme

• Parallellkopplade vattenmätare ska eftersträvas där Qn är större än 2,5 m3/h

• Återströmningsskydd ska monteras enligt europastandard för skydd mot förorening av dricks- 
  vatten i vatteninstallationer, EN 1717

• Vattenmätarens placering ska vara belyst och monterad på godkänd arbetsnivå
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Olje- och bensinavskiljare

• I förbindelsepunkten till kommunalt avloppsnät får halten av mineralolja inte överskrida  
  50 mg/l

• Beträffande dimensionering, se VAV:s VA-Forsk Rapport nr 1994-15, ”Avskiljare för lätta  
  vätskor och fett”. För att förhindra utsläpp av olja med mera ska oljeavskiljare installeras i  
  utrymmen som används eller kan komma att användas till större garage, verkstad, tvätthall,  
  lager eller liknande där olja hanteras eller oljeförorening av vatten kan uppstå

• Avskiljaren ska vara dimensionerad enligt SS-EN 858-2 och konstruerad enligt prEN-858-1

• Samråd ska ske med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Efter installationen ska  
  tömning och underhåll av avskiljaren ske så ofta som krävs för att en fullgod funktion erhålls.  
  Besiktning, tömning och underhåll bekostas av anläggningens ägare

Fettavskiljare
I förbindelsepunkten till kommunalt avloppsnät får halten avskiljbart fett inte momentant över-
stiga 50 mg/l. Värdet bör inte överskridas ens under kort tid. För att förhindra större 
utsläpp ska verksamheter som till exempel pizzeria, restaurang, café, bageri eller liknande 
utrustas med typgodkänd och funktionstestad fettavskiljare.

Avskiljaren ska vara dimensionerad enligt SS-EN 1825-2 och konstruerad enligt prEN-1825-1. 
Samråd ska ske med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Besiktning, tömning och 
underhåll bekostas av anläggningens ägare. Efter installationen ska tömning och underhåll av 
avskiljaren ske så ofta som krävs för att erhålla fullgod funktion. I kommunens renhållnings-
ordning regleras tömningsintervall för fettavskiljare, minst en (1) gång i månaden så länge 
verksamhet pågår och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion på anläggningen.

Beträffande dimensionering, se VAV:s VA-Forsk Rapport nr 1994-15, ”Avskiljare för lätta  
vätskor och fett”.

Fastighetsägaren ska anmäla till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbundet (Smohf) och  
VA-och renhållningsavdelningen att fettavskiljare finns. Fettavskiljare töms av kommunens 
entreprenör.
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3.3 Dagvatten

Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD (Uthållig dagvattenhantering) 
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) bör beaktas och utföras där så är möjligt. 

Vid nyanläggning ska det göras en individuell bedömning av varje fastighets förhållanden i 
samband med projekteringen. Vid åtgärder inom befintlig bebyggelse ska förutsättningarna för 
LOD undersökas. ”Riktlinjer för dagvattenhantering för Tyresö kommun” fastställd i februari 
2009 finns som stöd och erfarenhetsbank.

LOD-lösningar:

Bild 3.3.1 och 3.3.2: Exempel på LOD-lösningar

Olämpligt i vissa fall:

• Förorenad mark

• Dålig genomsläpplighet

• Skyddsområde för vattentäkt

• Grundvatten nära markytan

• Området är utströmningsområde = där grundvattnet strömmar upp mot ytan och avdunstar  
  eller avrinner som ytvatten

• Instängda områden

Vid större projekt föreslår kommunen en separat dagvattenutredning. En kravspecifikation 
på vad utredningen bör inkludera kan fås av VA-avdelningen på Tyresö kommun.
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Hänsyn vid kemikalieanvändning:

• Hänsyn ska visas vid användning av kemikalier och materialval.  

• Enligt miljölagstiftningen ska kemikalien med minst miljöpåverkan användas.

• Bilar och andra fordon får inte tvättas på gatan eller garageuppfart.

• Lagring och hantering av kemikalier ska ske så att spill eller läckage inte kan nå grundvatten  
  eller VA-ledningar.

Vid exploatering och byggande:

• Förorenat dagvatten ska om möjligt renas vid källan.

• Om förutsättningarna saknas för LOD ska vattenflödet utjämnas och fördröjas innan det når  
  ledningsnätet eller recipient.

• Mängden dagvatten på en tomt eller annat område bör inte öka vid exploatering.

• Till bebyggelseområden eller liknande ska naturområden sparas för att fungera som  
  dräneringsytor eller fördröjningsmagasin.

• Spill- och dagvatten ska alltid avledas separat vilket innebär maximal flexibilitet för framtiden.

• I samband med nyproduktion föredras diken, översilningsytor, våtmark och dammar framför  
  ledningar. Vid behov bör anläggningarna förses med slamfång och/eller oljeavskiljare.

• Vid avledning av dagvatten väljs öppna system framför slutna. Möjligheten att återställa redan  
  kulverterade vattendrag eller andra slutna system ska övervägas.

• Vegetation och genomsläppliga ytor ska ses som en tillgång för dagvattenhanteringen och  
  i möjligaste mån bevaras.

• Vid om- eller nybyggnad ska vid behov utredas om kapaciteten på dagvattenledningar eller  
  diken är tillräckliga, se rapport P110 hos Svenskt vatten. Om kapaciteten blir för liten för de  
  förväntade flödena efter ny-/ombyggnaden ska tillräckliga fördröjningsåtgärder utredas eller  
  åtgärdas. Vid speciellt känsliga områden, exempelvis områden enligt KRÖS-utredningen  
  identifieras som riskområden, finns det skäl att dimensionera efter regn med tätare återkomst- 
  tider än det anges i rapport P110.

• Urlakningen av metaller till mark och dagvatten bör minskas genom målning av förzinkade  
  belysningsstolpar, räcken, övriga gatustolpar och byggnader som inte är belägna på genom
  släpplig mark.
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Annan verksamhet:  

• Dagvatten från bensinstationers pumpytor ska anläggas med efterföljande oljeavskiljare.

• Inom bebyggelseområden där avloppssystemet är överbelastat, bör VA-huvudmannen  
  uppmana fastighetsägarna att på frivillig väg utnyttja lokala dagvattenlösningar.

• Dagvattenföroreningarna ska minskas genom gaturenhållning, sopning, och regelbundet  
  underhåll av dagvattenbrunnarna.

• Vid klottersanering och fasadtvättning väljs medel som inte skadar dagvattnet.

• Kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel ska undvikas vid skötsel av park och grön- 
  områden.

• Halkbekämpning bör om möjligt ske utan vägsalt.

• Snö från gator, trafikplatser och parkeringar bör inte tippas i vattendrag som är känsliga  
  för föroreningar. Snö och liknande ligger kvar längre än dagvatten därför anses det ha  
  ackumulerade föroreningar.

• Sand och grus som tagits upp från vägar, parkeringar och trafikplatser ska behandlas på  
  samma sätt som snö.

Att bestämma grad av förorening på dagvatten är dyrt och komplicerat därför är det bättre att 
använda en schablon.
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Tyresö kommun anlägger dag-
vattenlösningar i gatumiljöer för 
bättre dagvattenhantering och 
säkrare trafikmiljöer. Dessa lokalt 
anpassade lösningar byggs och 
projekteras i egen regi. 

Dagvatten innehåller kväve, fosfor, 
tungmetaller (till exempel zink, 
krom, koppar, bly) och partiklar 
från vägtrafik och hårdgjorda ytor 
som förorenar sjöar och hav.

Anläggningarna i gatumiljöerna 
anläggs genom att befintliga 
rännstensbrunnar till dagvatten-
ledningarna läggs igen och vattnet 
leds istället till skapade grönytor 
där växterna tar upp så mycket som 
möjligt av det förorenade vattnet 
innan överskottet leds vidare i 
närliggande dagvattensystem. 

Åtgärderna ökar också beredskapen 
för framtida översvämningar som 
kan komma att bli vanligare.

De gröna ytorna är placerade så att 
de samtidigt minskar vägbredder 
och asfaltytor vilket sänker hastig-
heter samt bidrar till säkrare och 
tryggare trafikmiljöer. Åtgärderna 
skapar även grönare och mer 
estetiskt tilltalande boendemiljöer. 

Åtgärderna är inspirerade av 
amerikanska förlagor i form av så 
kallade ”curves” som till exempel 
använts i Portland, USA.

Bild 3.3.3 och 3.3.4:  Anläggninge på Öringevägen, efteråt. 
De gröna infiltrationsytorna smalnar av vägen till ett körfält 
vid en upphöjd gång och cykelpassage.

Bild 3.3.5: Korsningen Sofiebergsvägen/Åkervägen/ 
Trädgårdsvägen.

Exempel på hantering av dagvatten i gatumiljö (Daglig)
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Bild 3.3.6
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Tillgänglighetshandbok (LÄNK)
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Tyresö kommun
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Tyresö kommun
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Se även 1.2 Ledande dokument – gemensamma för alla kapitel
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4.2 Dimensioneringsförutsättningar

Dimensionering av vägar kan skilja sig mycket mellan befintliga områden som byggs om och 
rustats upp i förhållande till nya områden som byggs ut och där all utbyggnad sker samman-
hängande. Nedan tydliggörs vilka mått som krävs för god tillkomlighet utifrån olika aspekter 
och inom olika områdestyper. Dimensioneringen ska också ta hänsyn till vilken typ av gaturum 
som eftersträvas. I lägen där ambitionen är ett mer urbant gaturum kan dimensioneringen med 
fördel göras mer intim, exempelvis. Gatans och gångbanans placering i förhållande till varandra 
påverkas också av vilken typ av område som eftersträvas, liksom andelen grönt i gaturummet. 

Vid nyanläggning ska i första hand standarden i typsektionerna i avsnitt 4.3 Illustrativa och 
tekniska typsektioner följas, men detaljer kan behöva anpassas från fall till fall. 

4.2.1 Fordonstyper och utrymmesklasser 
Som grundvärden för motorfordon gäller de mått och egenskaper som definierats i VGU 
(Begrepp och grundvärden). För fordonstyper när det gäller avfallstransporter se avsnitt 12.3.6 
Fordonstyper och avfallstransporter.

P Personbil
Ph Personbil med husvagn
LBm Minibuss, små lastbilar m.m.
Los Oljebil och sopbil
LBn Tunga lastbilar och normalbussar
Bf Förlängd normalbuss
Bb Boggiebuss
Lps Lastbil med påhängsvagn eller släpvagn
Lskog Skogsbil
Ts Traktor med släp
S Skördetröska
Lmod Modulfordon
Lspec Specialfordon
Lu Utryckningsfordon
Ldrift Driftfordon
MC mop MC, moped
G Gående
C Cykel

http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6895/2012_199_vagars_och_gators_utformning_begrepp_och_grundvarden_2.pdf
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Fordonstyper
Utrymmesklasser

På sträcka:
A 
Bilar framförs i egna körfält utan att körareor behöver inkräkta på vägrenar, GC-banor, 
trafiköar, skiljeremsor eller motriktade körfält. Gående och cyklande på GC-bana behöver inte 
anpassa sig till varandra. Ger god trygghet och säkerhet och körkomfort för fordonsförare. 

B
Bilar kan på sträcka behöva inkräkta på medriktad vägren men även motriktade körfält vid 
omkörning av cyklist. Körarean för bilar får inkräkta med högst 1 m på motriktat körfält 
Vid möte krävs hastighetsminskning.  På GC-banor krävs viss anpassning mellan gående och 
cyklister. Ger mindre god körkomfort för fordonsförare men god trygghet och säkerhet om 
trafikanterna anpassar hastigheten. 

C 
Bilar inkräktar på motriktade körfält vid omkörning av cyklister. Vid möte mellan bilar behövs 
mycket låg hastighet. Ger låg körkomfort men god säkerhet vid tillräckligt låg hastighet. 

I korsning: 
A 
Bilar framförs i egna körfält utan att körareor behöver inkräkta på vägrenar, GC-banor, 
trafiköar, skiljeremsor eller motriktade körfält med undantag för sväng i korsning när motriktat 
körfält korsas. Utrymmesklassen bedöms ge god trygghet, säkerhet och körkomfort. 

B 
Vid sväng i korsning kan svep-arean inkräkta på medriktat körfält och på GC-banor, refuger 
och andra utrymmen där oskyddade trafikanter kan förekomma. Oskyddade trafikanter bör 
dock alltid ha minst 1,5 m fritt utrymme. Utrymmesklassmåtten bedöms ge mindre god kör-
komfort men god trygghet och säkerhet om trafikanterna anpassar sina hastigheter. 

C 
Vid sväng i korsning inkräktar körarean på mot- och medriktade körfält och vägrenar. Svep-
areans intrång över GC-banor begränsas enligt utrymmesklass B.  Det utrymme som erbjuds 
bedöms ge låg körkomfort men god säkerhet vid tillräckligt låg hastighet. 



Kapitel 4 Byggnation
Teknisk handbok, Tyresö kommun72

4.2.2 Gatu- och områdestyper
Inom Tyresö kommun har 3 stycken olika huvudtyper av gator identifierats, samt fyra (4) olika 
områdestyper. Nedan följer den definition som valts och som är specifikt för kommunen. 

1. Huvudgator (Primära huvudgator)  
Fungerar som matargator mellan områden och områdestyper. Primära huvudgator bör vara  
dimensionerade för en högre hastighet och klara större trafikflöden än andra gator. 
Karaktäriseras av större krav på framkomlighet och säkerhet. Huvudgator ska vara förberedda 
för busstrafik.

2. Uppsamlingsgator (Sekundära huvudgator) 
Fungerar som matargator inom områden - används oftast för att samla upp trafiken från ett 
bostadsområdes lokalgator och mata den till större huvudgator. Uppsamlingsgator kan variera 
i dimensionerande trafikmängd och andel tunga fordon. Här kan lägre hastigheter accepteras, 
men trafikflöden ställer krav på säkerhet och trafikseparering. Parkering bör bara tillåtas under 
ordnade former och på anvisade platser för att säkerställa god framkomlighet.

3. Lokalgator:

• Primära lokalgator – avsedd för lokal trafik inom områden. Lokalgator ska uppfylla drift-  
  och tillgänglighetskrav. Om lokalgatan är av god standard med gångbanor och har tillräcklig  
  bredd för möte mellan fordon kan vissa trafikalstrande verksamheter som förskolor och  
  skolor medges. Parkering ska som huvudprincip ske på kvartersmark men gatan kan om plats  
  finns förses med parkeringsmöjligheter.

• Sekundära lokalgator – saknar tydliga målpunkter och trafikeras i första hand av boende/ 
  verksamheter längs gatan.

Tabell 4.2.2.1: Exempel på befintliga vägar uppdelade på funktion och områdestyp

Gatutyper

Storskaliga villaområden
ex. Brevik

Lokala gator
(Sekundära)

Småskaliga villaområden
ex. Trollbäcken, Strand

Centrumområden
ex. Bollmora

Huvudgator Lokala gator
(Primära)

Uppsamlings-
gatorOmrådestyper

Tyresövägen Bofinksvägen,
Nötskrikevägen

Nytorpsvägen Rödhakevägen

-Centrumområden
ex. Bollmora

Radiovägen -

GranbacksvägenSiklöjevägen

Strandallén,
Fornuddsvägen

Skalsätravägen,
Långsjövägen

Varvsvägen,
Gimmerstavägen

Bollmora Allé,
Granängsvägen

Tyresövägen,
Myggdalsvägen

Bollmoravägen

Bollmoravägen
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1. Storskaliga villaområden 
Återfinns främst på Brevikshalvön. Dessa karaktäriseras av stora fastigheter (>3 000 kvm) med 
få eller inga inslag av flerfamiljshus. Detta medför generellt en låg trafikbelastning på lokal-
gatorna, men också längre avstånd till service och kollektivtrafik och en högre andel bilar per 
hushåll.

2. Småskaliga villaområden 
Den dominerande bebyggelsetypen i kommunen och återfinns i samtliga kommundelar utom 
Brevik. Dessa karaktäriseras av mindre fastigheter (<3 000 kvm) med enfamiljshus blandat 
med inslag av radhus- eller mindre flerfamiljsbebyggelse. Här finns ofta ett större inslag av 
närservice, men fortfarande med låg kollektivtrafikstandard vilket medför en måttlig trafik-
belastning på lokalgatorna. Det är ofta i dessa områden som invånare uppfattar att det är 
”otryggt” för barn att röra sig i trafiken. 

3. Centrumområden 
Återfinns i första hand i Bollmora, men även Trollbäcken och Strand har viss centrum-
bebyggelse. Dessa karaktäriseras av dominerande flerfamiljshus och handelsområden. Här finns 
ofta en hög trafikbelastning och närhet till kommunikationer och service. Inom centrum-
området ska gatuparkering i första hand förläggas på en sida och på lokalgator. Gångtrafikanter 
och cyklister separeras på huvudstråk för gång och cykel genom materialval och/eller höjd-
skillnader (inom ramen för drift), gemensamma GC-vägar finns utanför området. För att under-
lätta drift bör gatuutrustning (se även Kapitel 8 Gatuutrustning) planeras in i gatusektionerna 
(minsta fria bredd för snöröjning är 2 m från vägkant). Dagvattenhantering i gatumiljö ska inte 
utföras med konventionella system. Skelettjordar, ytliga avrinningskanaler, öppna grönytor är 
intressanta. Se även 3.3 Dagvatten.

Bild 4.2.2.1: Bilnätets indelning i Tyresö kommun (Hastighets-
översyn i Tyresö kommun)

4. Industriområde  
I kommunen finns ett fåtal 
industriområden vars verk-
samheter ställer särskilda krav 
på utformningen av gatorna på 
grund av den höga 
andelen tung trafik – körytor 
och svängradier för långa och 
breda fordon.
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4.2.3  Vägsektion och vägområde
Vägsektion
Vid nyanläggning och ombyggnad av vägar uppkommer ofta diskussioner och synpunkter 
på vägsektionernas utformning. Ofta ska kontrasterande intressen vägas in och ibland blir 
resultatet inte tillfredsställande ur någon aspekt. Alla projekt är unika i sin karaktär, men vissa 
aspekter är så kallade minimikrav ur funktions-, drifts- och tillgänglighetsperspektiv. Det är 
viktigt att identifiera dessa aspekter så att kommunen i framtida projekt har en tydlig utgångs-
punkt vid projektering och gestaltning av nya och befintliga gaturum.

Vägområde
Delas in i dessa typer:

Trafikeringsområde: Innehåller körbanor, gång- och cykelbanor samt eventuella mittremsor 
och planteringsytor. 

Sidoområde: Är utrymme utanför trafikeringsområdet, behövligt för vägens brukande. I sido-
området ska utrymme finnas för stödremsa, snöupplag, placering av vägmärken, belysnings-
stolpar, elskåp, med mera. I sidoområdet ska även kunna inrymmas utrymme för lokalt 
omhändertagande av dagvatten (uthållig dagvattenhantering) – för mer information om LOD, 
se avsnitt 3.3 Dagvatten. Sidoområden kan utformas som grönytor med planteringar eller dylikt 
men vid behov finns möjligheter att komplettera en gata med gångbanor eller motsvarande.

Marken i direkt anslutning till vägen ska alltid ingå i vägområdet och vägens sidoområden måste 
vara väl tilltagna. 

Vägområdet ska enligt Vägverket 1993:33 röjas minst 2 meter på bägge sidor av vägbanan för 
att inte hindra sikten och försämra upptorkning av vägbanan. För att undvika person och for-
donsskador ska vägen underhållas och eventuella skador snarast repareras.

4.2.4  Utformning och inverkansfaktorer
Vid utformning av olika gatutyper görs ofta en trafikstudie eller trafikutredning, i en sådan bör 
en kartläggning av DTS – Dimensionerande trafiksituation ingå. En DTS beskriver den mest 
vanligt förekommande trafiksituationen på den aktuella vägen och till den adderas till-
kommande verksamheter eller bostäders trafikalstring. På så vis kan och bör respektive gata 
dimensioneras för relevant gatutyp enligt respektive område samt för relevant trafiksituation. 
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Ett antal faktorer har identifierats som styr vilken typ av gatusektion som kan appliceras i ett 
projekt. Ofta är den begränsande faktorn tillgången på utrymme som medför att projektet 
måste prioritera funktioner utifrån denna begränsning. Vid de fåtal tillfällen då detta inte är den 
begränsande faktorn är det ofta estetiska/rumsliga och kostnadsmässiga aspekter som måste 
beaktas.

Gestaltning av vägen ska väljas utifrån vilken typ av gaturum som eftersträvas och med stor 
omsorg om områdets karaktär och vad som upplevs som trivsamt och tilltalande på platsen. 
Exempel på utformningsdetaljer som påverkas av gaturummets karaktär är bl.a. förgårds-
markens bredd, eller förekomsten av träd i gaturummet. I mer urbana miljöer är inslagen av 
grönska i gaturummet ofta mer än i glesare strukturer exempelvis. 

Tabell 4.2.4.1: Definierade minimikrav för funktion

När det gäller cykelstråk som hör till de regionala cykelstråken gäller följande minsta godkända 
breddmått:

Tabell 4.2.4.2:  Breddmått för regionala cykelstråk (Regional cykelplan för Stockholms län)

Kända minimikrav

Gångbana

Bredd

Kombinerad gång- och cykelbana

Parkering utmed gata

Bussfält

Körfält personbil (>30 km/h)

Trädplantering

Primärstråk

Lågtrafik

Allé

2,0 m

3,0 m

2,5 m

3,5 m

2,25 m

2,5 m

Typ av bana

Dubbelriktad gång- och cykelbana

Minsta godkända breddmått

Enkelriktad cykelbana jämte gångbana

Dubbelriktad cykelbana*

Enkelriktad cykelbana*

Cykelfält

4,3 m (cykelbana 2,5 m + gångbana 1,8 m)

3,8 m (cykelbana 2,0 m + gångbana 1,8 m) 

3,25 m

2,25 m

1,7 m
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Aspekt Kollektivtrafik Hastighets-
begränsning

Trafikseparering
Minimibredd 
vägbana för 
dubbelriktad 

trafik

Vägbana

Buss

Inte buss

<40 km/h
(körbanebredd 

>3,25 m)

<40 km/h
(körbanebredd 

>3,50 m)

<40 km/h
(körbanebredd 

>2 m)

<40 km/h
(körbanebredd 

>2,50 m)

Gångbana
(>1,80 m)

GC-bana
(>2,50 m)

Gångbana
(>1,80 m)

Inget

GC-bana
(>2,30 m)

>8,30 m

>9,50 m

>5,80 m

>4 m

>7,30 m

Aspekt Dagvatten Kantsten Grönytor
Minimibredd 

sidoområde på 
en sida

Sidoområde

LOD

Ledning

Ninte

Ninte

Ja

Dike/grön-
remsa (>2 m)

Trädplantering
(>2,50 m)

Ingen

>2,25 m

>2,75 m

>0,25 m

>2,60 m

>0,30 m

Trädplantering
(>2,50 m)

Trädplantering
(>2,50 m)

Ingen

>2,75 m

Tabell 4.2.4.3: Exempel på utformning av sidoområde med avseende på dagvattenhantering och gestaltning.

Nedan följer en generell illustration av hur utrymmesbehovet varierar med krav på funktion 
och gestaltning:



Kapitel 4 Byggnation
Teknisk handbok, Tyresö kommun77

4.2.5 Prioritering av funktioner
För att disponera det tillgängliga vägutrymmet på ett effektivt sätt kan de önskvärda 
funktionerna hos huvudgator respektive lokalgator rangordnas i en fyrgradig skala där en rimlig 
nivå på de angivna funktionerna primärt bestäms av trafikflöden.

I ett idealt projekt ska utformningen av en väg eller ett vägområde uppfylla samtliga kriterier/
funktioner som eftersträvas. Förutom att uppfylla tekniska och trafiksäkerhetsmässiga kriterier 
har då ett mervärde för projektet skapats. 

De nödvändiga, tekniska delar som framkomlighet, funktion, drift, säkerhet krävs för att uppnå 
en tillfredsställande vägstandard som kan trafikeras och skötas. 

Kriterier som miljöteknisk och planmässig hållbarhet ställs för att den kan anses vara hållbar/
robust sett över hela livscykeln. Det kan handla om materialval, flexibilitet vid ändrad använd-
ning/ny planläggning med mera.

Mervärden kan tillskapas i form av estetiska och sociala värden, dvs. om den tillför något till 
landskapsbilden/stadsbilden eller om användningen ger upphov till något mer än att bara 
fungera som transportstråk. 

Gatan/vägområdet genom sin utformning på sikt ger upphov till förändrade resvanor och 
attityder hos trafikanterna. Det kan handla om att utforma gatan/vägområdet så att vissa 
transportslag uppmuntras, till exempel kollektivkörfält, trivsamma gång- och cykelvägar med 
mera, vilket kan bidra till att trafikanter aktivt väljer bort bilen som primärt transportslag.



Kapitel 4 Byggnation
Teknisk handbok, Tyresö kommun78

4.3 Illustrativa och tekniska typsektioner

Sektionerna nedan är tänkta att fungera som standard för respektive gatutyp, men vissa 
justeringar för att anpassa gatan till den aktuella platsen kommer troligen oftast att behöva 
göras. Exempel på ytor som är anpassningsbara är bland annat planteringsytor och diken. 
Även val av avdelare mellan gång- och cykelbana kan behöva anpassas efter gaturummets 
karaktär. I mer urbana miljöer kan sten eller plattor vara att föredra, medan det kan räcka med 
målad avskiljare i andra lägen exempelvis. Sektionerna går även att finna i digitalt format på 
kommunens hemsida (LÄNK).

Kantsten 
I betong, typ S:t Erik:

• Vid infarter samt som avgränsning mellan körytor och parkeringsytor – min 7 cm  
  (synlig höjd 4 cm)

• Standard – synlig höjd 12 cm

• I busshållplatser – synlig höjd 16 cm (SL krav)

Huvudgator

• Typsektionen gäller bra standard, mindre bra standard kan vara med körbana 6,5 m.

• 4 m GC-bana som man kan välja att skilja med till exempel kantsten eller materialval.

• Typsektionen kan variera från fall till fall beroende på ovan beskrivna faktorer. Som exempel  
  kan man ta bort gångbanan på en av sidorna i naturområde där det inte finns behov av gång- 
  banor på båda sidorna. 

Uppsamlingsgator

• Typsektionen kan variera från fall till fall beroende på ovan beskrivna faktorer. Som exempel  
  kan man ta bort gångbanan på en av sidorna i naturområde där det inte finns behov av gång- 
  banor på båda sidorna.

http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Mark/Teknisk-handbok/


HUVUDGATA 18,5 m
Sidoområde (dike inkl. stödremsa): 1,5 m
Gångbana (inkl. kantsten): 2,0 m
Körbana: 7,0 m
Planteringzon (inkl. stödremsa och 
kantsten): 2,5 m
Gång- och cykelbana (uppdelad): 4,0 m
Sidoområde (dike inkl. stödremsa): 1,5 m
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Lokalgator
• Typsektionerna kan variera från fall till fall beroende på ovan beskrivna faktorer. 

• Som typsektion för lokalgator valdes en typ för lokalgata utan gångbana – det vanligaste i  
  villaområden med sektion på gatan 4,5 m och 2 m sidoområde på båda sidorna.

• Nedan följer varierande exempel på lokalgator med gångbanor.

Vidare bör mindre gårdsgator/gränder/smitvägar utmärkas med avvikande materialval och 
möbleringar.



Kapitel 4 Byggnation
Teknisk handbok, Tyresö kommun80

UPPSAMLINGSGATA med buss 15,5 m
Sidoområde (dike inkl. stödremsa): 1,0 m
Gångbana (inkl. kantsten): 2,0 m
Körbana: 7,0 m
Gång- och cykelbana (inkl. kantsten): 3,5 m
Sidoområde (plantering inkl. stödremsa): 2,0 m
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UPPSAMLINGSGATA utan buss, 16,0 m
Sidoområde (dike inkl. stödremsa): 1,5 m
Gångbana (inkl. kantsten): 2,0 m
Körbana: 5,5 m
Plantering + parkering zon (inkl. kantsten): 2,5 m
Gång- och cykelbana (inkl. kantsten): 3,0 m
Sidoområde (dike inkl. stödremsa): 1,5 m
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LOKALGATA med gångbana (alt.1), 10,75 m
Sidoområde (dike inkl. stödremsa): 1,5 m
Körbana: 4,5 m
Plantering + parkering zon (inkl. kantsten): 2,5 m
Gångbana (inkl. kantsten): 2,25 m

LOKALGATA med gångbana (alt. 2), 11,25 m
Sidoområde (dike inkl. stödremsa): 1,5 m
Körbana: 4,5 m
Sidoområde (plantering inkl. kantsten och stödremsa): 1,75 m
Gång- och cykelbana: 3,5 m
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LOKALGATA med gångbana (alt. 3), 9,5 m
Sidoområde (dike inkl. stödremsa) – 1,5 m
Gångbana (inkl. stödremsa) – 2,0 m
Körbana – 4,5 m
Sidoområde (dike inkl. Stödremsa) – 1,5 m

LOKALGATA utan gångbana 8,5 m
Sidoområde (dike inkl. Stödremsa) – 2,0 m
Körbana – 4,5 m
Sidoområde (dike inkl. Stödremsa) – 2,0 m
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4.4 Lutningar i gatuutrymme

Sträcka 

• Gatans längslutning bestäms med hänsyn till framkomlighet och åtkomlighet för de fordons- 
  typer som kan tänkas trafikera gatan. För huvudgator gäller därför max 7 procent och lokal- 
  gator max 10 procent. I befintliga områden kan man ibland tvingas acceptera större lutningar  
  än 10 procent. Om möjligt bör då alternativa vägval finnas och på sträckor där lutningen är  
  över 12 procent bör vinterväghållningen prioriteras. 

• Observera att särskild hänsyn ska tas vid resulterande lutningar i samband med horisontal- 
  kurvor och vid anslutningar. 

• Längslutningen bör vara minst 0,5 procent på gator med kantstöd. Kan inte detta uppnås  
  erfordras en utformning med svackfall.

• Tvärfall: huvudvägnätet enligt VGU, lokalvägnätet enkelsidigt tvärfall. 

Korsning 

• På gator i huvudvägnätet bör lutningen normalt inte vara mer än 2,5 procent och som mest  
  3,5 procent i korsningsområdet. 

• På gator i lokalvägnätet bör lutningen normalt inte vara mer än 4 procent och som mest  
  5 procent i korsningsområdet. På anslutande gata som lutar mer än 7 procent ner mot  
  korsning kan en lämplig lösning vara att använda en vertikalradie större än 150 m. 

• För att underlätta anslutning av sidogata får genomgående gata ges en sidolutning på 4  
  procent. 

• I cirkulationsplats bör större tvärfall eller skevning än 2,5 procent undvikas. 

Vändplan 

• I vändplan bör lutningen normalt inte vara större än 4 procent och i undantagsfall 5 procent. 



Parkeringsplats 

• Parkeringsplats lutning bör inte vara större än 4 procent. Var vaksam på den resulterande  
  lutningen. Tvärfallet bör inte vara över 2,5 procent vid maxlängslutning. 

• Vid tvärställd parkering bör lutningen utföras som ”bombering” det vill säga med högnivå  
  i tillfartsgata och lågnivå i p-platsens yttergräns. På detta sätt riskeras inte att obromsade,  
  parkerade bilar, kommer i rullning bakåt. 

Cykelvägar 

• Gång- och cykelvägar ska ha en medveten linjeföring som anpassar sig efter landskapet eller  
  till närliggande väg. Tvärfall på cykelvägar ska vara inom intervallet 0,5–2,5 procent. Största  
  godtagbara lutning är 8 procent.

Gångbanor 

• Gångbanor ska för att uppfylla tillgänglighetskraven inte luta mer än 2 procent. 

• Med hänsyn till svårigheterna att manövrera rullstolar, rollatorer, barnvagnar o.d. i sidolutning  
  bör tvärfallet vara så litet som möjligt. Tyresö kommun använder lutningar enligt VGU.

NÄT GOD MINDRE GOD LÅG
Huvudnät <0,5 procent 0,5-2 procent >2 procent
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4.5 Detaljer 

Val av gatsten och kantstöd ska utgå från gatans karaktär och gat-/kantstenen i övriga området 
eller längs den övriga gatan för att skapa ett enhetligt gaturum. 

4.5.1  Kantstöd – anläggning
DEC.1 Kantstöd av granit 
Stenens längd ska vara minst 0,5 m.
Kantstöd ska deklareras enligt SS-EN 1343:2012. 

DEC.2 Kantstöd av betong 
Vid försänkta och fasade kantstöd samt vid kantstöds avslutning ska till kantstödtypen hörande 
anslutningsstöd respektive avslutningsstöd användas.

Kantstöd utan distansklack 
ska vara försett med 
mellanlägg av träfiberskiva, 
elastisk cellplast eller fabriks-
anbringat lim.

Kantstöd av betong ska 
deklareras enligt SS-EN1340.

TOPP

TOPP

MOTSTÖD AB-MASSA, MINST 40 kg/m

MIN 300 mm

STAB, BÄRLAGER

Nedgrävt kantstöd ska sättas i betong med motstöd av betong. Med beställarens godkännande 
kan kantstöd sättas i jordfuktade cementbruk med motstöd av jordfuktade cementbruk. 
Limmat eller spikat kantstöd ska ha motstöd av asfalt. Stöd utan distasklack får inte användas. 
Markbeläggningar av gatsten, betongmarkplattor, betongmarksten, marktegel o.d.
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4.5.2 Kullersten
Enligt AMA DCG.13.

GATSTEN (SMÅ EL. STOR)
JORDFUKTAT CEMENTBRUK 
BÄRLAGER VARIERANDE

KULLERSTEN
JORDFUKTAT CEMENTBRUK
BÄRLAGER VARIERANDE

KULLERSTENS ÖVERYTA 
PLACERAS I NIVÅ MED 
OMGIVANDE YTA ELLER 
KANTSTÖD

4.5.3 Gatsten
Enligt AMA DCG.111 – smågatsten och 
DCG.112 – storgatsten. 

Trafikerade ytor, min. 40 mm AG under 
sättbruk. Sättbruk: jordfuktad cement-
bruk C20 50 mm. Fogbruk: cementbruk 
1 del standardcement, 3 delar sand 
(fogsand).

Om gatstenen placeras i asfaltsyta, så ska 
den förses med en rad granitkantstöd 
GF1 mellan asfalt och gatsten. Bör inte 
användas på körytor som trafikeras av 
buss.
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4.6 Cirkulationsplatser

4.6.1  Dimensionering
Enfältig cirkulationsplats 
Dimensioneras för typfordon Lps, utrymmesklass A.

Tvåfältig cirkulationsplats 
Dimensioneras för typfordon Lps + P, utrymmesklass A.

En rondellradie mellan 10 och 20 m bör eftersträvas ur trafiksäkerhetssynpunkt. Vid lands-
bygdsförhållanden med låga gång- och cykelflöden bör dock rondellradier upp till 35 m väljas 
ur miljö- och framkomlighetssynpunkt. 

För att uppnå vald utformningshastighet bör radiekombinationen R1≤R2≤R3 enligt figur 
nedan gälla vid utformningen. Grundprincipen är att skapa en utformning av från- och tillfarter 
som innebär att möjliga kör-spår för personbilar är:

• Mindre radier än ca 90 m vid utformning för högst 50 km/tim och som får sin minimiradie  
  i tillfart och sedan växande eller konstant radie.

• Mindre radier än ca 30 m vid utformning för högst 30 km/h och som får sin minimiradie  
  i tillfart och sedan växande eller konstant radie.

Vid övergångsställe/passage till-
lämpas även begränsad radie (R3) 
i frånfart.

Av vikt är att radieelementen för 
test är 1,8 m breda, dimension-
erande bredd för Pb, samt att de 
placeras så att ett tänkt ”genande” 
körspår åstadkoms (observera 
att det är radien på körspåret och 
inte vägens/korsningens geometri 
som anges). VGU 2012:180.

Bild visar mått enligt RIBUSS 08. 
Minimikrav från SL ytterradie 
15 m.
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Ev. justering vid stensättning tas upp vid det inre kantstödet.

I vilket material den överkörbara ytan ska utföras bör bedömas från fall till fall. På överkörbara 
ytor i mindre cirkulationer som ofta kommer att köras över av tunga fordon ska med fördel 
asfalt användas i stället för gatsten.

4.6.3  Belysning 
Utformning av belysning avgörs från fall till fall, beroende på vilken karaktär som eftersträvas. 
Antingen placeras stolparna runt cirkulationsplatsen eller så placeras dessa i mitt-refugerna. 
Se även 9 Belysning. 

Möjlighet att utföra effektbelysning i rondellens mitt bör undersökas. 

4.6.4  Utsmyckning
Utformningen av cirkulationsplatser ska utgå från platsens placering och gaturummets karaktär 
(befintligt eller eftersträvat). Ett mer trafikerat eller av andra skäl synligt läge kräver större 
omsorg om gestaltningen. Rondellen och dess omgivning bör, om möjligt, gestaltas som en 
helhet. Hänsyn bör även tas till platsens utseende under alla årstider, i val av växter etc. 

Cirkulationsplatsens utformning ska också utgå från trafiksäkerhets- och trygghetsaspekten 
och bör därför vara tydlig och överblickbar såväl dag- som nattetid samt sommar- som vinter-
tid, när snö täcker marken. 

4.6.2 Överkörbar yta

VARIERANDE BREDD

ÖVERKÖRBAR YTA

GRADHUGGEN, FASAD GF1
GRANITKANTSTÖD
SYNLIG HÖJD = 5 cm

STAB. BÄRLAGER

RÅHUGGEN RV1
GRANITKANTSTÖD
SYNLIG HÖJD = 15 cm

STORGATSTEN SATT I 
JORDFUKTAT CEMENTBRUK
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För att säkerställa kvaliteten på utformningen bör utformningen göras av en landskapsarkitekt 
och stämmas av med planenheten.   

Om det är möjligt ska vatten dras till rondellen. Om det inte är möjligt bör man välja 
utsmyckning som inte är vattenkrävande. Tom-rör bör dras till rondellen för eventuell framtida 
belysning och vatten. Belysningsstolpar, träd med en diameter på > 0,1 m eller stenar högre 
än 0,2 m eller andra likartade ting får inte placeras inom en zon på 3 m från asfaltkanten (kör-
banan). I denna skyddszon får den överkörbara ytan inräknas. 

För exempel på konstruktioner, se 4.10 Val av beläggning.

4.7 Vändplan

På återvändsgata/väg bör finnas möjlighet till vändning av fordon. Utformningen beror av val 
av dimensionerande fordon och utrymmesklass (VGU, Råd för vägars och gators utformning, 
Trafikverkets publikation 2012:180).

• Typfordon P (privata bilar) vänder utan backning, LBm (Minibuss, små lastbilar med mera)
med backning. Se 4.2.1 Fordonstyper och utrymningsklasser).

• För bilar med längd av 8 meter behövs en yta med diametern 18 meter vändplan. För alterna
tiva utformningar av vändplan för ett normalt renhållningsfordon, se 12.3.1 Transportvägar
för fordon och hämtningspersonal.

vägområde

7

15R6
R10

1,5

Hinderavstånd - inom skrafferad ytra får ej stolpar, skåp m.m. placeras

r = 9 m

Hinderavstånd - inom skrafferad yta får ej stolpar, 
skåp m.m. placeras
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4.8 Busshållplatser

4.8.1 Tillgänglighetsanpassning
Busshållplats ska tillgänglighetsanpassas med avsikt att förbättra för personer med funktions-
hinder att använda kollektivtrafiken. Vid nybyggnad ska samtliga busshållplatser uppfylla 
tillgänglighetskrav och vid ombyggnad där befintliga busshållplatser berörs ska denna ingå i 
entreprenaden om den inte uppfyller tillgänglighetskrav redan.

4.8.2 Lokalisering
Hållplats ska lokaliseras med hänsyn till:

• Säkerhet och framkomlighet för övriga trafikantslag

• Siktförhållanden vid in- och utkörning från hållplats

• Säkerhet och bekvämlighet för passagerare

• Lutningsförhållande

4.8.3 Lutning

• Längslutningen bör normalt inte vara större än 2,5 procent och som högst 3,5 procent. Vid  
  lutningar över 2,5 procent ska samråd ske med Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen 

• Tvärfallet ska inte överstiga 2,5 procent. 

4.8.4 Utformning
Busshållplatser kan utformas som olika typ och standard. Typ (klack-, timglas-, glugg eller 
fickhållplats) avgörs av det omgivande stadsrummet och standard avgörs av antalet resande 
som kliver av och på där samt platsens läge. En mer central och trafikerad plats ska ha en högre 
standard, med vindskydd, belysning och sittplats exempelvis. Utformningen ska även utgå från 
nödvändiga trygghets- och tillgänglighetsaspekter, så att alla kan och vill använda busshåll-
platserna. Busskurer bör se välskötta ut för att vara inbjudande exempelvis och därför bör 
utformningen vara lättskött. Orienteringen kan underlättas genom att hållplatsen är upplyst, 
påstigningen välmarkerad (även taktilt) och att alla utformas på samma sätt. 
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Andra exempel på hur busshållplatserna bör utformas med hänsyn till tillgänglighetsaspekterna:

• Närliggande gångbana ska vara plan, hårdgjord och halkfri.

• Förekommande cykelbana ska placeras bakom regnskydd utan konflikt med av- och  
  påstigande. Vid hållplatser med stort antal passagerare är det lämpligt att avskilja hållplats  
  och cykelbana med räcke.

• Vid utförande av timglashållplats bör regnskydd placeras på båda hållplatslägena även om  
  antalet passagerare inte uppgår till Trafikförvaltningens krav för regnskydd. Kostnaden för  
  dessa regnskydd belastar då kommunen.

• Tomrör för el ska dras fram om så önskas. SL står för el själva.

• Kantstenshöjd (se 4.3).
 
För fler krav, se Tyresö kommuns Tillgänglighetshandbok, rubrik Busshållplats (LÄNK).

Det finns även en gemensam standard för busshållplatser i Stockholms län (LÄNK).

För drift se 11.4 Busshållplatser.

4.8.5 Samråd
Samråd ska ske med SL – AB Stockholms Lokaltrafik. Kontaktpersoner inom SL:

Dag Rossander, Nobina
dag.rossander@nobina.se

thomas Eriksson, Keolis
Thomas.eriksson@keolis.se

SL ska söka bygglov för placering av busshållplatser.

http://www.tyreso.se/Omsorg_socialt-stod/Funktionshinder/Tillganglighet-i-Tyreso/Tillganglighetshandboken/
http://www.ksl.se/download/18.2a0ff5f12801fe5f27800012246/gemensam 
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4.8.6 Överbyggnadskonstruktion
Busshållplatser kräver vanligtvis en mer stabil överbyggnadskonstruktion än vägen till/från 
hållplatsen. Skälen till de ökade kraven är bland annat:

• Bussar bromsar in, står still och accelererar i samma punkter som är definierade av  
  busstolpens placering och bussfickans utformning med in/utfartssträcko

• Bussar svänger ofta från stillastående eller med mycket låg hastighet vilket leder till onormalt  
  slitage

• Oljespill, diesel, motorolja och hydraulolja löser normalt asfalt och är ett vanligt problem på  
  busshållplatser

Sammanfattningsvis kan sägas att en busshållplats bör konstrueras och dimensioneras enligt 
de speciella förutsättningar som råder på dessa ytor. Se 4.10 Val av beläggning för exempel på 
konstruktioner.

4.8.7 Väderskydd
Följande beskrivningar innehåller referenser till ”AMA Anläggning 2013”, ”Stockholms stad 
trafikkontorets tekniska handbok” samt ”Gemensam standard för busshållplatser i Stockholms 
län”.

Mottagningskontroll
Vid mottagning av material och varor utförs kontroll av dessa mot leveranssedeln. Skick noteras 
i mottagningskontrollen. Avvikelser/avvikande skick som påverkar  kvaliteten/utförandet av  
arbetet rapporteras till närmaste chef  som kontaktar  producenten/leverantören samt 
beställaren.

Material
Material som används i arbetet ska följa kontraktets specifikationer. Massor som används följer 
AMA anl. 2013. Krossmaterial 0–16 mm vid avjämning och ostabiliserat bärlager (slänt) enligt 
ritning. Dokumentation för materialet är en del av slutdokumentationen.

Demontering
Vid demontering av befintliga ingjutna delar av bussväderskydd ska rester avlägsnas. 
Om avlägsning inte är möjlig (metall sticker upp) så ska ytan kring metallresterna avlägsnas, 
dock max 50 mm utanför metallen, samt att metallresterna kortas ned till en tillfredsställande 
nivå. Hålet i den hårdgjorda ytan täcks sedan med kallasfalt eller likvärdigt. 
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Materialet appliceras enligt producentens anvisningar. Då objekt i marken, som kan påverka 
den slutliga höjden på ny betongplatta, påträffas ska de avlägsnas eller kapas. Om detta inte är 
möjligt rapporteras det in som en avvikelse. 

Schaktning
Schakt sker enligt ritning samt AMA anl. 2013. Schakt närmare än 1 m från el-ledningar 
utförs för hand. Schaktmassors lukt och utseende kontrolleras kontinuerligt för att identifiera 
eventuella miljöfarliga massor. Schakttillstånd krävs för schaktning. 

Ytor
Ytor under och omkring betongplattan bereds enligt ritning samt AMA Anl. 2013. Minimum 
sex (6) överfarter med 50 kg vibrationsplatta och max 100 mm lagertjocklek.

Där risk för tjälskjutning finns placeras en 20 mm isoleringsskiva mellan färdig yta och betong-
plattan. Denna förhöjning korrigeras för när schaktningen utförs. Ytterligare skivor placeras 
250 mm ut mot slänt om ytterligare risk för tjälskott förekommer. 

Toleranser
Toleranser enligt Stockholms stad Trafikkontoret Teknisk Handbok Del 2, Anläggning Bilaga 5, 
AMA anl. 2013 samt ritning. Betongplattans tolerans är ≤6 mm på en 3 meters rätskiva samt 
+5 mm höjdskillnad mot den teoretiska nivån enligt kontraktet.

Vid utbyggnad av överbyggnaden bakom betongplattan ska en plan yta på 500 mm anläggas. 
Denna yta kompakteras med 50 kg vibrationsplatta och 6 överfarter i lager om 150 mm. 
Slänt bort från den plana ytan bakom betongplattan utförs med 1:2 lutning samt 6 överfarter 
med en 50 kg vibrationsplatta och lagertjocklek på 150 mm. Slänten vibreras. Betongplattans 
kant ska anläggas på ett sådant sätt att minimal höjdskillnad mellan anslutande hårdgjord yta 
uppnås. Maximal tillåten nivåskillnad är 1–10 mm vid insteget i bussväderskyddet. För att 
minska påverkan av den kant som uppkommer samt effekten av erosion ska kallasfalt eller 
likvärdigt appliceras i skarven mellan den befintliga hårdgjorda ytan och framsidan av väder-
skyddet. Materialet appliceras enligt producentens anvisningar.

Lutningar
Betongplattan anläggs med samma lutning som omkringliggande hårdgjorda ytor om sådana 
finns. Om bussväderskyddet anläggs på en plats där en eller flera kanter vetter mot tidigare 
jungfrulig mark ska lutningen på betongplattan utföras med 2 procent lutning mot önskad 
avrinning. Är önskad avrinning inte synlig utförs betongplattan med en lutning som förhindrar 
vattenansamling på själva betongplattan.
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Bussväderskyddet korrigeras efter det att betongplatta anlagts. Lutningen på bussväderskyddet 
ska alltid vara plant och korrigeras med hjälp av distanser under bussväderskyddets fötter. 
När korrigering av bussväderskyddet utförts så appliceras rostskydd på kapade ytor och skärm-
skydd för fötterna monteras.

Elsäkerhet
Om bussväderskydd ska monteras närmare luftledning än 20 meter ska skyddet jordas. 
Detta kan utföras med en blank nolla från energibolaget eller via ett separat jordtag.

Slutdokumentation
Krav på dokumentation enligt kontraktet:

• Produktblad för inbyggda produkter (redovisas 1 ggr/år eller när nya produkter tillkommer) 

• Bussar svänger ofta från stillastående eller med mycket låg hastighet vilket leder till onormalt  
  slitage

• Siktkurva för inbyggda material

• Kontrollprogram (redovisas 1 ggr/år)

• Kontrollplan

• Egenkontroller

• TA-plan

• Schakttillstånd

• Bilder 

• Bygglov (tillhandahålls av beställaren)

• Rivningstillstånd (tillhandahålls av beställaren)

• Avfallslogg

• Underlag för relationshandling

• Färdiganmälan

För mer information om väderskydd se dokumentet Väderskydd (04-2009) från SL. 
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4.9 Tomtinfarter

Utformas med respektive fastighetsägare. Se även 10.6 Sikt.

4.9.1 Lutning 
På bilanslutning mot fastighet bör lutningen normalt inte vara mer än 5 procent på en sträcka 
av 5,0 m från körbana eller från GC-bana/G-bana för möjligheten till snöröjning, halkbekämp-
ning och stopp innan utfart.

För lokalgator som dimensioneras för personbilstrafik och mindre lastbilar gäller att det är 
god standard med lutningar upp till 10 procent. Samma förutsättningar ska tillämpas på tomt-
mark. Om lutningar över 10 procent måste tillämpas ställer detta stora krav på utformning och 
utförande och det kan dessutom krävas särskilda åtgärder, till exempel i form av uppvärmning 
med elslingor, för att tillfarten ska fungera på ett säkert sätt. För att skapa goda förutsättningar 
för stopp innan utfart på anslutande gata och för att medge möjligheter att ställa upp fordon på 
tomtmark för att utföra snöröjning och halkbekämpning bör lutningen inte vara mer än 
5 procent inom ett avstånd av 5 m från fastighetsgräns mot gata. Samma regel ska tillämpas på 
parkeringsplats och på en sträcka av 5 m framför garage. Övergång mellan sträckor med olika 
lutningar bör utföras med vertikalkurva med minimiradie 100.  

BILUPPSTÄLLNING GARAGE/CARPORT

5 m

MAX 5%

UPPFART/SKAFTVÄG = 10%GATA

FA
S

TI
G

H
E

TS
G

R
Ä

N
S

LUTNINGAR PÅ TOMTMARK, 2014-03

5 m

MAX 5%

Bild 4.9.1.1
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4.9.2 Kantstöd 

• Försänkt kantstöd vid tomtinfart bör utföras på en längd av min 3 och max 6 m.

• Kantstenshöjd (se 4.3 Illustrativa och tekniska typsektioner).

• Övergång mellan normal kantstenshöjd och överfarts-sten ska utföras på en längd av  
  minst 1,3 m.

• Om en sträcka längs en gata kommer att innehålla tätt med tomtinfarter bör övervägas att  
  använda lägre kantsten på hela sträckan i stället för att växla mellan full höjd och sänkt vid  
  infarter.

4.9.3 Garage/carport
Uppförande av garage/carport fordrar bygglov och bör inte placeras närmare än 6,0 m från 
fastighetsgräns.
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4.10 Val av beläggning 

Markbeläggningen ska väljas utifrån gatans karaktär (befintlig eller eftersträvad) och mark-
beläggningen i övriga området eller längs den övriga gatan för att skapa ett enhetligt gaturum. 
Markbeläggningen bör också underlätta orienteringen samt främja tillgängligheten genom att 
inte vara för strukturerad eller ha för höga kanter. 

Val av markbeläggning kan även göras för att signalera vem som har företräde på en gata eller 
GC-väg. Exempelvis kan plattor användas för att signalera var gående har företräde (till exem-
pel på gågator).

I samband med val av beläggning är det först viktigt att definiera vilka funktionsegenskaper 
som ska prioriteras på det aktuella gatu- eller vägobjektet. 

Funktionella egenskaper: 

• Nötningsresistens: Egenskap som beskriver förmågan att motstå slitage som fordon med  
  dubbade däck orsakar

• Deformationsresistens: Egenskap som beskriver förmågan att motstå plastiska deformationer,  
  d.v.s. temperatur- och belastningsberoende omlagring i beläggningslagren som leder till spår 
  bildning

• Jämnhet: Egenskap som är en effekt av undergrundsförhållandena och den underliggande  
  vägkonstruktionen

• Flexibilitet: Egenskap som uttrycker förmågan att stå emot stora rörelser och temperatur- 
  betingade rörelser

• Vattenbeständighet: förmåga att motstå skadlig inverkan av vatten

• Åldringsresistens

• Ytavvattningsförmåga: Förmåga att leda ytvattnet utan att ett sammanhängande vattenskikt  
  skapas mellan beläggning och däck

• Friktion

• Ljusreflektion

Källa är Kommunförbundets handbok för val av beläggningsåtgärd, ”I valet och kvalet”. 
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Förslag till utformning 
Med hänsyn tagen till de funktionella krav som beskrivits ovan, m. m.

Gångbana och refug ABT11 160/220 40

Parkering normal AG 16 160/220 40, ABT16 160/220 40. Tungt nyttjande förväntas.
Parkering tyngre fordon AG 22 70/100 50, ABT16 70/10 40.

Lokalgata 
AG 16 160/220 40 ABT 16, 160/220 40 

Sekundär huvudgata utan busstrafik (typ Prästgårdsvägen, Tjärnstigen)
AG 22 160/220 40 ABT 16 160/220 40 

Huvudgata 1 utan busstrafik (typ Kumla Allé, Skogsängsvägen)
AG 22 160/220 50 ABT 16 70/100 40 

Huvudgata 2 med busstrafik (typ Vendelsövägen, Farmarstigen)
AG 22 160/220 50 ABS 16 70/100 40 

Huvudgata 3 med busstrafik (Tyresövägen, Bollmoravägen, Myggdalsvägen)
AG 22 70/100 50 ABS 16 70/100 40 

Industrigata (typ Radio-, Media- och Antennvägen)
ABb 22 70/100 50 ABS 16 70/100

Busshållplatskonstruktioner för olika trafikmängder 
Trafikbelastning, föreslagen konstruktion 

Lågtrafikerad ~ 1 gång/timme, standardkonstruktion 
60 mm AG 22 70/100 
40 mm ABT 16 70/100 

Mellantrafikerad ~ 2–4 gånger/timme, modifierad konstruktion 
50 mm AG 22 70/100 
50 mm AG 22 70/100 
40 mm ABS 16 70/100 + polymer 
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Högtrafikerad specialkonstruktion 1 
50 mm AG 22 70/100 
50 mm AG 22 70/100 
40 mm ABS 16 70/100 + polymer 

Hårt belastad (väntande bussar), specialkonstruktion 2 
60 mm ABd PMB50/100–75
40 mm ABD 70/100 (Densiphalt el. likvärdigt)

Extrema belastningar, specialkonstruktion 3 typ bussterminal
60 mm ABd PMB50/100–75
40 mm ABD 70/100 (Densiphalt el. likvärdigt)

Provning och kontroll 
Provning av standardbeläggning utförs av entreprenören i enlighet med AMA. Beställaren 
ansvarar för omfattning och kostnader för provning av beläggningar med funktionella krav.

Provningsinstruktion för beläggningar med funktionella krav
Provning krypstabilitet: 
Provningen utförs som begränsad provning enlig enligt FAS Metod 468 med 2 prover per 
objekt där ev. fler mindre ytor slås samman till ett objekt, totalt max 5 000 m2. Observera att 
borrkärnor med diameter 150 mm kapas och läggs samman två och två till en tjocklek av 
58–62 mm. Begränsad provning avser uttag av fyra (4) stycken borrkärnor. 

Medelvärdet hos resultaten ska uppfylla kravet. Vid underkänt utförs full provning enligt FAS 
Metod 468 för objektet (5 prover, totalt 10 borrkärnor) vartefter eventuell reglering sker. 
Provning genomförs på ackrediterat laboratorium. Vid underkänt resultat vid full provning 
uttas vite enligt Trafikverkets gällande regler för reglering av beläggningsarbeten. 

Vidhäftningsprovning (ITSR)
Vidhäftningsprovning utförs på laboratoriepackade provkroppar med sågade ändytor alternativt 
borrkärnor enligt FAS Metod 446. 

Vid underkänt resultat uttas vite enligt Trafikverkets gällande regler för reglering av 
beläggningsarbeten. Entreprenör ges möjlighet att visa vidhäftningsprovning (kan vara annat 
objekt med samma beläggningstyp och stenkvalitet) från egen produktionskontroll. 
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Provning enligt Prall
Provningen utförs enligt FAS Metod 471 med 4 borrkärnor per objekt där ev. flera mindre ytor 
slås samman till ett objekt, totalt max 2 000 m2. Medelvärdet hos resultaten ska uppfylla 
kravet. Provning genomförs på ackrediterat laboratorium. Vid underkänt resultat uttas vite 
enligt Trafikverkets gällande regler för reglering av beläggningsarbeten.

Slitlager ABS 
Med tillägg i AMA ska:

• Krav på dynamisk krypstabilitet gälla på borrkärnor, kravet är < 15 000 microstrain

• Krav på vattenkänslighet ITSR > 75 procent

• Krav på prallvärde < 32 cm³ då ytan trafikeras av övrig trafik, annars gäller kulkvarnsvärde  
  < 14.

Med tillägg i AMA: För att motverka användningen av för styva asfaltlager kontrolleras sprick-
bildningen under garantitiden. Eventuellt befintliga sprickor dokumenteras före beläggnings-
åtgärder. Inte dokumenterade sprickor i underliggande lager är entreprenörens ansvar. För 
övriga sprickor som uppstår under garantitiden ska entreprenören föreslå och bekosta åtgärder.

Bindlager ABb 
Med tillägg i AMA ska:

• Krav på dynamisk krypstabilitet gälla på borrkärnor, kravet är < 12 500 microstrain.

Slitlager ABS 
Med tillägg i AMA ska:

• Krav på dynamisk krypstabilitet gälla på borrkärnor, kravet är < 15 000 microstrain

• Krav på vattenkänslighet ITSR > 75 procent

• Krav på prallvärde < 32 cm³ då ytan trafikeras av övrig trafik, annars gäller kulkvarnsvärde  
  < 14.

Med tillägg i AMA för att motverka användningen av för styva asfaltlager kontrolleras sprick-
bildningen under garantitiden. Eventuellt befintliga sprickor dokumenteras före beläggning-
såtgärder. Inte dokumenterade sprickor i underliggande lager är entreprenörens ansvar. För 
övriga sprickor som uppstår under garantitiden ska entreprenören föreslå och bekosta åtgärder.



Provtagningsfrekvens
Bindlager ABb 
Med tillägg i AMA ska:

• Krav på dynamisk krypstabilitet gälla på borrkärnor, kravet är < 12 500 microstrain.

Slitlager 
Med ändring av AMA utgår krav på hålrumshalt och ersätts med krav på tryckhållfasthet på 
den sammansatta produkten. 

Kubhållfastheten ska vara > 8,0 MPa Som medelvärde av två borrkärnor. 

Underskrids angiven tryckhållfasthet görs följande avdrag: 

  • >5procent – ≤10 procent görs avdrag med 15 procent

  • >10procent – ≤20 procent görs avdrag med 30 procent

Krav på kulkvarnsvärde < 10 då ytan trafikeras av övrig trafik, annars gäller kulkvarnsvärde  
< 14.

Med tillägg i AMA, för att motverka användningen av för styva asfaltlager kontrolleras sprick-
bildningen under garantitiden. Eventuellt befintliga sprickor dokumenteras före beläggnings-
åtgärder. Inte dokumenterade sprickor i underliggande lager är entreprenörens ansvar. För 
övriga sprickor som uppstår under garantitiden ska entreprenören föreslå och bekosta åtgärder.
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KAPITEL 5

ÖVRIG INFRASTRUKTUR



5.1 Kontaktpersoner

Ledningsägargruppen har som huvuduppgift att samordna gatu- och ledningsarbeten inom 
Tyresö kommun. Ledningsägargruppen består av representanter från samhällsbyggnads-
förvaltningen med verksamheter från mark- och exploatering, gata- och park, miljö- och trafik 
samt VA-enheten och samtliga ledningsdragande bolag som genom avtal med kommunen har 
rätt att nyttja allmän platsmark (gatu-, park- och naturmark med mera) för nyanläggning samt 
för drift och underhåll av det enskilda bolagets ledningsnät.

De ledningsdragande bolagen försörjer kommunens invånare med el, tele, fjärrvärme och 
vatten och avloppsledningar. Gata- och parkenheten samordnar om- och nybyggnad av 
gatunätet och belysningsanläggningar med bolagen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen och bolagen ska enligt avtal avisera samtliga pågående och 
planerade projekt årsvis på ledningssamordningsmöten. Miljö- och trafikenheten sammankallar 
till gemensamma träffar en gång per kvartal och sammanställer mötesanteckningar och kontakt-
lista över samtliga representanter från respektive bolag och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Mötesanteckningar och kontaktlista distribueras till samtliga deltagare inom ledningsägar-
gruppen. 

Kontaktpersoner för samtliga kända ledningsägare inom kommunen finns samlade i en 
ledningsägareförteckning.
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5.2 Ledningssamordning

Samtliga befintliga ledningar exempelvis VA, el, tele, fjärrvärme, fjärrkylledningar, kabel-TV, 
bredband och optokablar ska redovisas och samordnas med arbetena för gator, vägar, vatten 
och avlopp. Underlag till samanställningen av befintliga anläggningar ska inte vara äldre än två 
månader och hämtas från Ledningskollen.se. För VA-ledningar sker en separat förfrågan till 
VA-enhetens utredningsingenjör Thomas Lagerwall, thomas.lagerwall@tyreso.se. 
Adresser till ledningshavande organisation med kontaktpersons namn och telefon nummer kan 
fås av samhällsbyggnadsförvaltningen – se 5.1 Kontaktpersoner.

På samordningshandlingarna ska samtliga befintliga och planerade ledningar och kablar med 
tillhörande anordningar redovisas.

Samordningshandlingarna ska innehålla alla kända planerade och befintliga underjordiska 
anläggningar typ vatten, avlopp, el, tele, fjärrvärme, fjärrkyla, kabel-TV, bredband, pump-
stationer, specialbrunnar, förankringar, tunnlar, grundförstärkningar, detaljlösningar med mera. 
Primärkartan ska inte vara med på områden där förändringar kommer att ske. 
Enbart blivande förhållande ska där redovisas och anslutas till intilliggande primärkarta.
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5.3 Ledningsägare

Avtal med ledningsägare:

Telia
Samarbetsavtal mellan Telia och Tyresö kommun 2014-01-21

Vattenfall Eldistribution AB
Markavtal mellan Vattenfall Eldistribution AB och Tyresö kommun 2015-04-17

Stockholm Vatten
Avtal mellan Stockholm Vatten och Tyresö kommun 1970

Vattenfall Värme AB
Markavtal mellan Vattenfall Värme AB och Tyresö kommun 2014-12-29

Stokab AB
Markavtal mellan Tyresö kommun och Stokab 1997

Svensk Infrastruktur AB
Samarbetsavtal mellan Svensk Infrastruktur AB och Tyresö kommun 2014-05-13

Skanova AB
Markavtal mellan Tyresö kommun och Skanova AB 2012-05-14
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5.4 Kontaktuppgifter till aktörer inom kommunen

Kommer att uppdateras var tredje månad – ansvarig Philip Paluchiewicz, mark- och 
exploateringsenheten: 08-5782 93 56, philip.paluchiewicz@tyreso.se

Tyresö Bostäder (kommunala lokaler och bostäder) 
www.tyresobostader.se

Vattenfall Värme AB (fjärrvärme)
Handläggare: Johan Renlund, 070-557 57 25, johan.renlund@vattenfall.com

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall Sveanät AB) (el)
Handläggare: Oscar Niklasson, 070-256 81 79, oscar.niklasson@vattenfall.com 
Handläggare: Björn Bäckström, 08-623 27 00

Skanova AB (telenät, fiber)
Handläggare: Patrik Björkman, 010-477 01 42, patrik.bjorkman@skanova.se

Tyresö kommun/samhällsbyggnadsförvaltningen (VA)
Handläggare: Thomas Lagerwall, 08-5782 93 16, 070- 488 93 16, thomas.lagerwall@tyreso.se

Tyresö kommun/samhällsbyggnadsförvaltningen (belysning)
Handläggare: Tony Ytterstedt, 08-5782 98 34, 070-488 98 34, tony.ytterstedt@tyreso.se

Nobina (Kollektivtrafikplanering, info till busstrafiken i Tyresö)
Handläggare: Dag Rossander, 08-712 01 86 / 070-187 29 31

Stokab AB (fiber)
Handläggare: Johanna Lind, 08-508 303 08, johanna.lind@stokab.se

Svensk Infrastruktur AB (fiber)
Handläggare: Johan Sundberg, johan.sundberg@svenskinfrastruktur.se

www.tyresobostader.se
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6.1 Ledande dokument

RIBUSS – 14 (LÄNK)
Riktlinjer för utformning av gator och vägar med hänsyn till busstrafik, SL

VGU Krav för vägars och gators utformning (LÄNK)
(2012:179), Trafikverket

TRVK Väg
Trafikverkets tekniska krav Vägkonstruktion, TRV 2011:072, TDOK 2011:264

TRVR Väg
Trafikverkets tekniska råd Vägkonstruktion, TRV 2011:073, TDOK 2011:267

BH 90
Bygghandlingar 90, del 7 – Redovisning av anläggning

Tillgänglighetshandbok (LÄNK)
2012-11-15, Tyresö kommun

Säkra lekplatsen: olycksförebyggande utformning av lekplatser och lekredskap
2002, Svenska kommunförbundet

Handbok ”Växtbäddar i Stockholms stad” (LÄNK)
2009-02-23, Stockholm stad

Grönstrukturplan (LÄNK)
2009, Tyresö kommun

Riktlinjer för dagvattenhantering (LÄNK)
Tyresö kommun

Dagvattenhanteringsplan (LÄNK)
2011, Tyresö kommun

Daglig - dagvattenlösningar i gatumiljö (LÄNK)
Tyresö kommun

Se även 1.2 Ledande dokument – gemensamma för alla kapitel.
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http://www.tyreso.se/upload/Mark%20och%20exploatering/Teknisk%20handbok/RiBuss14.pdf
http://www.trafikverket.se/vgu/
http://www.tyreso.se/Omsorg_socialt-stod/Funktionshinder/Tillganglighet-i-Tyreso/Tillganglighetshandboken/
http://www.stockholm.se/KulturFritid/Park-och-natur/Trad/
http://www.tyreso.se/upload/Mark%20och%20exploatering/Teknisk%20handbok/Kommunens%20gr%c3%b6nplan.pdf
http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Vatten-och-avlopp/Dagvatten/Riktlinjer-for-dagvattenhantering/
http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Vatten-och-avlopp/Dagvatten/
http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Vatten-och-avlopp/Dagvatten/DAGvattenLosningar-I-Gatumiljo-DAGLIG/
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6.2 Vegetation
 
6.2.1 Val av växtmaterial

• Växtmaterialet bör vara optimalt härdigt och med rätt proveniens för Tyresö kommun.

• Då E-material finns att tillgå för art i önskad kvalitet bör E-material väljas. Hänsyn ska tas till  
  ståndorten (habitat) så att en sund och livsduglig planta kan utvecklas. Dessutom ska valet ske  
  med hänsyn till estetik och allergi.

• För varje art/sort anges var växtmaterialet har odlats under de senaste tre åren. Undantag från  
  detta kan ges under speciella omständigheter och efter godkännande från Tyresö kommun.

• Beställaren, Tyresö kommun, ska beredas möjlighet att på plats i plantskolan få undersöka  
  och bilda sig en uppfattning av växtbetingelserna och övriga omständigheter kring det  
  beställda materialet.

• För att snabbt åstadkomma en grön miljö och för att motverka skadegörelse, till exempel  
  i form av avbrutna trädkronor, ska kraftiga trädkvaliteter väljas i gatumiljöer. För gatuträd ska  
  stamomfång vara minst 25–30 cm om inte annat anges. Träd i gräsytor ska ha stamomfång   
  minst 20–25 cm om inte annat anges.

• Allé- och gatuträd ska ha en fri stamhöjd på ca 2 m.

Växtval i naturpark

• Vid plantering i naturmark och naturparker ska företrädesvis arter som naturligt förekommer  
  i området väljas.

• Vid plantering i naturmark och naturparker ska företrädesvis arter som naturligt förekommer  
  i området väljas.

I beskrivningen anges:

• I regel ska sen höstplantering eftersträvas, det gäller framför allt barrotsplantor. Barrots- 
  plantor får inte planteras under förhållanden med minusgrader. Vid höstplantering ska växt 
  materialet vara väl avmognat vid leveransen.

• För vissa trädslag, till exempel pil, kan höstplantering ske tidigast efter mitten av november.

• Träd med klump eller containerodlade träd kan planteras under hela säsongen.

• Klump ska vara sammanhängande och väl genomrotad. I container får rötterna inte ha bildat  
  s.k. rotsnurr.
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• Vid vårplantering och leverans söderifrån ska leveransen anpassas så att inte växtmaterialet  
  har vegeterat.

• Leveranskontroll av växtmaterialet ska utföras enligt 3.3.2. Växterna ska omedelbart efter   
  leverans till byggarbetsplatsen vattnas, täckas och skyddas mot uttorkning. Växter som inte  
  kan planteras direkt efter leverans, ska omgående jordslås i luckert material på skuggig plats.  
  Jordslagna växter ska vattnas dagligen.

• Försiktighet ska iakttagas vid hantering av växtmaterialet. Lyft ska ske med tag om  
  rotklumpen. Vid plantering ska rotsystemet bredas ut och väl rymmas i planteringsgropen.  
  Planteringsdjupet ska om inte annat anges vara lika med planteringsdjupet i plantskolan.  
  Marken genomvattnas i samband med planteringen.

• Säckväv kring klumpen löses upp, tas inte bort.

6.2.2 Val av gräsfröblandningar
Gräsytans användningsområde och krav på slitagetålighet ska styra valet av fröblandning.  
Både val av arter och sorter har stor betydelse.
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6.3 Uppbyggnad av växtbädd för planterings- och gräsytor

6.3.1 Allmänt
Växtbädden kan utgöras av ett homogent lager växtjord som vilar på en terass. Växtbädden kan 
också utgöras av homogent lager växtjord som vilar växtjord och mineraljord som vilar på en 
terrass. 

• Växtbäddens lagertjocklek, samt krav på de massor som utgör växt- och mineraljorden  
  varierar med platsens förutsättningar och det önskade resultatet av planteringen/sådden.  
  För att säkerställa kvaliteten ska jordanalys utföras av typen ”AL-metoden”. Därefter ska  
  jordförbättrande åtgärder vidtas så att de krav som ställs på växtbäddens massor uppfylls.

• Ingående massor ska vara fria från flerårigt rotogräs.

• Ingen del av växtbädden får packas.

• Direkt efter plantering/sådd ska växtbädden vattnas, även vid regn.

• Då träd planteras i grupper i gräsytor ska sammanhängande växtbädd eftersträvas.

• Enskilda träd ska sättas i trädgrop. Träd ska bindas upp med trästörar. Trästörarna tas bort 
  efter 1–2 år för att inte missgynna trädet.

• Träd i hårdgjorda ytor ska sättas i trädgrop med trälåda/betonglåda som möjliggör god  
  luftning. För gatuträd används stamskydd och markgaller.

• Skelettjord ska användas och utföras med god luftning. För träd planterade i grupp eller på  
  rad ska skelettjorden vara sammanhängande. Dimensionerande volym är 15 m³ växtbädd  
  inklusive skelettjord per träd.

• För att underlätta ogräsbekämpning kan växtbädden täckas med 100 mm täckbark (0–fraktion  
  får inte ingå), träflis, singel eller grus. Mellan täckmaterialet och växtbäddens jord kan fiberduk  
  läggas ut som ett materialskiljande lager. För att kompensera näringsbortfall vid bark och  
  träflis bör 5 cm tjockt lager väl brunnen stallgödsel läggas under det materialskiljande lagret. 

VÄXTJORD VÄXTJORD

MINERALJORDTERRASS

TERRASS
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6.3.2 Trädplantering i hårdgjord yta
DRÄNERINGSRÖR PEH O 93/80 mm FÖR 
BEVATTNING, LÄGGS I SLINGA (CA 3m5 m) 
RUNT OCH PÅ TRÄDETS RÖTTER OCH 
KOPPLAS MED GENRÖR 90 , FYLLS MED 
ÄRTSINGEL O 8-16 mm

70 mm (VID TRÄDETS STAM) YTMATERIAL

300 mm VÄXTJORD 50 mm ÖVERHÖJNING

EV GEOTEXTIL

300 mm MINERALJORD

GEOTEXTIL

50 mm AVJÄMNINGSLAGER

SKELETTJORD, OMFATTNING I 
PLAN OCH DJUP ENLIGT 
RITNING ELLER BESKRIVNING

EV. TRÄDGALLER 1400 x 1400 mm

BETONGRAM 1400 x 1400 x 600 mm

SKELETTJORD, OMFATTN ING I 
PLAN OCH DJUP ENLIGT 
RITNING ELLER BESKRIVNING

200 mm SKELETTJORD

TÄTNING OCH AVJÄMNING

MIN 500 mm DJUPSPRÄNGT BERG

ÖVERBYGGNAD ENLIGT 
RITNING ELLER BESKRIVNING

200 mm MINERALJORD

BETONGSTÖD, T EX BETONGPLATTA, 
MARKSTEN ELLER DYLIKT

M
A

X
 1

20
0 

m
m

TERRASS

TERRASS

Växtjord

• Mullhalt 7–10 viktprocent. 

• Mullen ska vara väl humifierad, H 6–7. 

• pH-värdet 6,0–7,0.

• Halten finpartiklar, 0–0,002 mm ska vara 8–12 viktprocent.

• Halten finsand, 0,2–2 mm ska vara minst 35 viktprocent.

• Halten grovt material, 2–20 mm, 10–20 viktprocent.

Näringsinnehåll vid AL-analys (mg lufttorr jord) ska vara enligt klass III-jordar:
Kväve, NO3    10–25
Fosfor, P    4–8
Kalium, K    8–16
Kalcium, Ca    så att pH enligt ovan kan erhållas
Kvoten K-Mg ska vara  1–2
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Mineraljord
Mineraljorden ska bestå av massor inom följande fraktioner:
Lerfri eller lerfattig sandjord  Kornstorlek <2 mm
Grusig sandmorän   Halt 0,06/20 <15 viktprocent
Halt 0,002/20 <5 viktprocent

Grusig eller sandig siltjord  Kornstorlek >0,02 mm
Lerig grus- eller sandjord  Halt 0,06/20 <40 viktprocent
Siltig eller lerig sandmorän  Halt 0,002/20 5–15 viktprocent

Lerig siltjord    Kornstorlek <0,02 mm
Lättlera     Halt 0,06/20 >40 viktprocent
Lerig siltmorän    Halt 0,002/20 5-25 viktprocent

Befintlig terrass får användas som mineraljord om den uppfyller kraven enligt ovan.

Befintlig terrass
Terrassen ska till ett djup av minst 200 mm bestå av massor inom följande fraktioner:
Lerfri eller lerfattig sandjord  Kornstorlek <2 mm
Grusig sandmorän   Halt 0,06/20 <15 viktprocent
Halt 0,002/20 <5 viktprocent

Grusig eller sandig siltjord  Kornstorlek >0,02 mm
Lerig grus- eller sandjord  Halt 0,06/20 <40 viktprocent
Siltig eller lerig sandmorän  Halt 0,002/20 5–15 viktprocent

Lerig siltjord    Kornstorlek <0,02 mm
Lättlera     Halt 0,06/20 >40 viktprocent
Lerig siltmorän    Halt 0,002/20 5–25 viktprocent

Uppfyller befintlig terrass inte ovanstående krav, ska de översta 200 mm ersättas med material 
enligt ovan.

Används befintlig terrass ska denna luckras till ett djup av minst 200 mm. Luckring sker genom 
att massorna lyfts upp och släpps ner igen. Jordens struktur ska inte helt slås sönder.  
Luckring ska inte ske genom blandning. Efter luckring får inte jordklumpar större än 100 mm 
förekomma. Då befintlig terrass används som mineraljord ska luckring ske till ett djup mot- 
svarande mineraljordens tjocklek samt ytterligare 200 mm.
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6.3.3 Växtbädd för träd och buskar i vegetationsyta
Träd

300 mm MINERALJORD

VID BERG: 
500 mm UNDERSPRÄNGNING 
TÄTAS OCH AVJÄMNAS

200 mm TERRASS SKALL UPP-
FYLLA KRAV ENLIGT BESKRIVNING, 
SAMT LUCKRAS OCH AVJÄMNAS

YTJORD OCH MINERALJORD 
SKALL BLANDAS INOM DEN 
STRECKADE ZONENEN

300 mm YTJORD

100 mm TÄCKMATERIAL

TERRASS

Planteringsyta

TERRASS

300 mm VÄXTJORD

MIN 200 mm
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Växtjord

• Mullhalt 3–6 viktprocent. Mullen ska vara väl humifierad, H 6-7, pH-värdet 6,0–7,0.

• Halten finpartiklar, 0–0,002 mm ska vara 5–10 viktprocent.

• Halten grovt material, 2–20 mm, 10–20 viktprocent.

• Halten sten och grovgrus, 20–50 mm, 0–5 viktprocent.

Näringsinnehåll vid AL-analys (mg lufttorr jord) ska vara enligt klass III-jordar:
Kväve, NO3     10–25
Fosfor, P     4–8
Kalium, K     8–16
Kalcium, Ca     så att pH enligt ovan kan erhållas
Kvoten K-Mg ska vara   1–2

Mineraljord
Mineraljorden ska bestå av massor inom följande fraktioner:

• Lerfri eller lerfattig sandjord

• Grusig sandmorän

• Kornstorlek <2 mm

• Halt 0,06/20 <15 viktprocent

• Halt 0,002/20 <5 viktprocent

• Grusig eller sandig siltjord

• Lerig grus- eller sandjord

• Siltig eller lerig sandmorän

• Kornstorlek >0,02 mm

• Halt 0,06/20 <40 viktprocent

• Halt 0,002/20 5–15 viktprocent

• Lerig siltjord

• Lättlera
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• Lerig siltmorän

• Kornstorlek <0,02 mm

• Halt 0,06/20 >40 viktprocent

• Halt 0,002/20 5–25 viktprocent

Befintlig terrass får användas som mineraljord om den uppfyller kraven enligt ovan.

Befintlig terrass
Terrassen ska till ett djup av minst 200 mm bestå av massor inom följande fraktioner:
Lerfri eller lerfattig sandjord  Kornstorlek <2 mm
Grusig sandmorän   Halt 0,06/20 <15 viktprocent
     Halt 0,002/20 <5 viktprocent

Grusig eller sandig siltjord  Kornstorlek >0,02 mm
Lerig grus- eller sandjord  Halt 0,06/20 <40 viktprocent
Siltig eller lerig sandmorän  Halt 0,002/20 5–15 viktprocent

Lerig siltjord    Kornstorlek <0,02 mm
Lättlera     Halt 0,06/20 >40 viktprocent
Lerig siltmorän    Halt 0,002/20 5–25 viktprocent

Uppfyller befintlig terrass inte ovanstående krav, ska de översta 200 mm ersättas med material 
enligt ovan.

Används befintlig terrass ska denna luckras till ett djup av minst 200 mm. Luckring ska ske 
genom att massorna lyfts upp och släpps ner igen. Jordens struktur ska inte helt slås sönder. 
Luckring ska inte ske genom blandning. Efter luckring får inte jordklumpar större än 100 mm 
förekomma.

Då befintlig terrass används som mineraljord ska luckring ske till ett djup motsvarande mineral-
jordens tjocklek samt ytterligare 200 mm.
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6.3.4 Växtbädd för perenner
Växtjord

• Mullhalt 7–10 viktprocent. Mullen ska vara  
  väl humifierad, H 6–7, pH-värdet 6,0–7,0.

• Halten finpartiklar, 0–0,002 mm ska vara  
  mellan 8–12 viktprocent.

• Halten finsand, 0,2–2 mm ska vara minst  
  35 viktprocent.

• Halten grovt material, 2–20 mm, max  
  2 viktprocent.

TERRASS
200 mm VÄXTJORD

MIN 200 mm

Näringsinnehåll vid AL-analys (mg lufttorr jord) ska vara enligt klass III-jordar:
Kväve, NO3     10–25
Fosfor, P     4–8
Kalium, K     8–16
Kalcium, Ca     så att pH enligt ovan kan erhållas
Kvoten K-Mg ska vara   1–2

Befintlig terrass
Terrassen ska till ett djup av minst 200 mm bestå av massor inom följande fraktioner:
Lerfri eller lerfattig sandjord  Kornstorlek <2 mm
Grusig sandmorän   Halt 0,06/20 <15 viktprocent
     Halt 0,002/20 <5 viktprocent

Grusig eller sandig siltjord  Kornstorlek >0,02 mm
Lerig grus- eller sandjord  Halt 0,06/20 <40 viktprocent
Siltig eller lerig sandmorän  Halt 0,002/20 5–15 viktprocent

Lerig siltjord    Kornstorlek <0,02 mm
Lättlera     Halt 0,06/20 >40 viktprocent
Lerig siltmorän    Halt 0,002/20 5–25 viktprocent

Uppfyller befintlig terrass inte ovanstående krav, ska de översta 200 mm ersättas med material 
enligt ovan. Används befintlig terrass ska denna luckras till ett djup av minst 200 mm.  
Luckring ska ske genom att massorna lyfts upp och släpps ner igen. Jordens struktur ska inte 
helt slås sönder. Luckring ska inte ske genom blandning. Efter luckring får inte jordklumpar 
större än 100 mm förekomma.
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6.3.5 Växtbädd för gräsyta
Växtjord

• Mullhalt 3–6 viktprocent. Mullen ska vara väl  
  humifierad, H 6–7, pH-värdet 6,0–7,0.

• Halten finpartiklar, 0–0,002 mm ska vara  
  mellan 2–5 viktprocent.

• Halten finsand, 0,2–2 mm ska vara minst  
  35 viktprocent.

TERRASS

MIN 200 mm

100 mm VÄXTJORD

• Halten grovt material, 2–16 mm, ska vara mellan 10–20 viktprocent.

• Material >16 mm får inte förekomma.

Näringsinnehåll vid AL-analys (mg lufttorr jord) ska vara enligt klass III-jordar:
Kväve, NO3     10–25
Fosfor, P     4–8
Kalium, K     8–16
Kalcium, Ca     så att pH enligt ovan kan erhållas
Kvoten K-Mg ska vara   1–2

Befintlig terrass
Terrassen ska till ett djup av minst 200 mm bestå av massor inom följande fraktioner:
Lerfri eller lerfattig sandjord  Kornstorlek <2 mm
Grusig sandmorän   Halt 0,06/20 <15 viktprocent
     Halt 0,002/20 <5 viktprocent

Grusig eller sandig siltjord  Kornstorlek >0,02 mm
Lerig grus- eller sandjord  Halt 0,06/20 <40 viktprocent
Siltig eller lerig sandmorän  Halt 0,002/20 5–15 viktprocent

Lerig siltjord    Kornstorlek <0,02 mm
Lättlera     Halt 0,06/20 >40 viktprocent
Lerig siltmorän    Halt 0,002/20 5–25 viktprocent

Uppfyller befintlig terrass inte ovanstående krav, ska de översta 200 mm ersättas med material 
enligt ovan. Används befintlig terrass ska denna luckras till ett djup av minst 200 mm.  
Luckring ska ske genom att massorna lyfts upp och släpps ner igen. Jordens struktur ska inte 
helt slås sönder. Luckring ska inte ske genom blandning. Efter luckring får inte jordklumpar 
större än 100 mm förekomma.
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6.3.6 Växtbädd för skelettjord
Skelettjorden ska till sin volym bestå av 1/3 växtjord och 2/3 bergkross.

VÄXTJORD

MINERALJORD

TERRASS

ÖVERBYGGNAD FÖR HÅRDGJORD YTA 
TJOCKLEK ENLIGT BESKRIVNING

FIBERDUK (T EX GEOTEXTIL 
BRUKSKLASS MINST “)

SKELETTJORD
OMFATTNING ENLIGT RITNING ELLER 
BESKRIVNING

1/3 växtjord

• Mullhalt 7–10 viktprocent. Mullen ska vara väl humifierad, H 6–7, pH-värdet 6,0–7,0.

• Halten finpartiklar, 0–0,002 mm ska vara 8–12 viktprocent.

• Halten finsand, 0,2–2 mm ska vara minst 35 viktprocent.

• Halten grovt material, 2–20 mm, 10–20 viktprocent.

Näringsinnehåll vid AL-analys (mg lufttorr jord) ska vara enligt klass III-jordar:
Kväve, NO3     10–25
Fosfor, P     4–8
Kalium, K     8–16
Kalcium, Ca
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6.3.7 Värdeavdrag
Om växtmaterialet avviker från i handlingarna angivna värden och/eller kvalitet görs avdrag 
enligt nedan. 

Träd 

1. Avviker ett träd med en (1) mindre storleks- och eller kvalitetsklass från värdet, görs avdrag  
   med 30 procent på priset för trädet. 

2. Avviker ett träd två (2) mindre storleks- och eller kvalitetsklass från värdet, görs avdrag med  
   60 procent på priset för trädet. 

Buskar

1. Avviker 5–10procent av buskarna i en plantering en lägre (1) storleks- och eller kvalitetsklass    
   från angivet värde, görs avdrag med 25 procent på priset för hela planteringsytan. 

2. Avviker 10–20 procent av buskarna i en plantering en lägre (1) storleks- och eller kvalitets 
   klass från angivet värde, görs avdrag med 50 procent på priset för hela planteringsytan. 

3. Avviker 5–10procent buskarna i en plantering två lägre (2) storleks- och eller kvalitetsklass  
   från angivet värde, görs avdrag med 50 procent på priset för hela planteringsytan. 

6.3.8 Vite 

• Vite på grund av skador på träd i stadsmiljö, gata och park vid schaktarbeten och/eller dylikt. 

• Vite per träd: minst 100 000 kronor. 

• Vitet ska betalas med hela beloppet när: stam eller krona eller rot har skador på 10 procent  
  eller om den sammanlagda skadan uppgår till 10 procent. Vid mindre skador än 10 procent  
  ersätts dessa med de verkliga kostnaderna för att exempelvis renskära av grenar.
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6.4 Anläggning av lekytor
 
Allmänna anvisningar
För projektering av lekplatser hänvisas till rekommendationer i Svenska kommunförbundets 
skrift ”Säkra lekplatsen! Olycksförebyggande utformning av lekplatser och lekredskap”.  
Där anges bland annat lämpligt underlagsmaterial för lekredskap med risk för fall.

Lekytor

400 REAXSAND

200 DRÄNERINGSLAGER

100 BARKFLIS
GEOTEXTIL

50 PLATSGJUTEN GUMMIYTA

200 FÖRSTÄRKNINGSLAGER

30 STENMJÖL
80 BÄRLAGER

Strid sand

Bark

Gummiplattor

TYP
Strid sand
Bark
Gummiplattor

SANDDJUP
400 mm

SANDKVALITET
Enligt AMA DCJ.1
100 mm
50 mm

RENHET
Fritt från hummus och föro-
reningar
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6.5 Skötsel och underhåll

Skötsel av vegetationsytor under garantitiden 
Enligt AF föreskrifter för objekt.

Skötsel och underhåll av kommunala anläggningar 
Se kapitel 11 Drift och underhåll.

6.6 Tillstånd för privat brukande av kommunens mark

Kontakta kommunens mark och exploateringsenhet.

6.7 Policy för trädfällning på kommunens mark

Kommunen tar främst ned träd som kan framkalla fara för allmänheten, det vill säga lutar åt 
något håll eller är dött och riskerar att falla på någon eller något. Gallring sker efter behov och  
i samsyn med kommunens ekolog. I övriga specifika fall ta kontakt med kommunens arbets- 
ledare park – tel. 08-5782 98 68.

Det kan behövas marklov för trädfällning och skogsplantering om kommunen bestämt detta i 
detaljplan eller i områdesbestämmelse. 
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7.1 Ledande dokument

Anläggnings AMA 13
Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst

VGU Krav för vägars och gators utformning (LÄNK)
2012:179, Trafikverket

TRVK Bro 11
Trafikverkets tekniska krav vid dimensionering och utformning av broar och vissa andra i 
TRVK Bro angivna byggnadsverk

TRVR Bro 11
Trafikverkets råd vid dimensionering och utformning av broar

TRVK Tunnel 11
Trafikverkets tekniska krav vid dimensionering och utformning av tunnlar

TRVR Tunnel 11
Trafikverkets råd vid dimensionering och utformning av tunnlar

Tillgänglighetshandbok (LÄNK)
2012-11-15, Tyresö kommun

Se även 1.2 Ledande dokument – gemensamma för alla kapitel
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http://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/43669
http://www.tyreso.se/Omsorg_socialt-stod/Funktionshinder/Tillganglighet-i-Tyreso/Tillganglighetshandboken/
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7.2 Utformningsprincip
 
Vid nyanläggning av konstbyggnader ska stor hänsyn tas till det omgivande stadsrummet vid val 
av utformning. Finns andra konstbyggnader av samma sort i närområdet kan samma typ väljas 
med fördel, för att skapa enhetlighet i stadsrummet. Finns andra slags konstbyggnader i  
närområdet bör den som ska uppföras ges ett utförande som passar ihop med de övriga.

Ju mer befolkad platsen är desto viktigare är utformningsaspekten. På välbesökta platser kan 
exempelvis en konstnärlig utformning av en trappa eller dylikt utgöra en uppskattad del av 
stadsmiljön.

En annan viktig aspekt i utformningen är trygghet, säkerhet och tillgänglighet. För att platsen 
ska kännas trygg är det viktigt att den är välskött och upplyst bland annat, därför bör  
konstruktionerna vara slitstarka och klotterskyddade. För att kunna användas av så många som 
möjligt bör utformningen även följa kraven i Tyresös Tillgänglighetshandbok. Exempelvis bör 
trappor vara försedda med ledstång och kontrastmarkering samt kompletteras med ramp och 
långa trappor ska ha avsatser för vila, gärna med sittplats.

7.3 Broar

• Befintliga broar finns registrerade i kartdatabanken i Tyresö kommun, där uppgifter om  
  brotyp, byggår, tillåtet tryck, konstruktion, längd, fri höjd, fri bredd, material, grundläggning,  
  besiktningsdatum och ritningar finns.

• Förfrågningsunderlag tas oftast fram i form av en förslagsritning och upphandling sker som  
  totalentreprenad. För beskrivning av innehållet i en förslagsritning se 2.3.2 Typ och innehåll –  
  konstbyggnader/förslagsritningar.

• Dimensioneringsförutsättningar: Fri höjd: >4,7 m och Fri bredd: >4,5 m (GC-bro).

• Broar ska klotterskyddas.
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7.4 Tunnlar

• Befintliga tunnlar finns registrerade i kartdatabanken i Tyresö kommun, där uppgifter om  
  tunneltyp, byggår, tillåtet tryck, konstruktion, längd, fri höjd, fri bredd, material, grund- 
  läggning, besiktningsdatum och ritningar finns.

• Förfrågningsunderlag tas oftast fram i form av en förslagsritning och upphandling sker som  
  totalentreprenad. För beskrivning av innehållet i en förslagsritning se 2.3.2 Typ och innehåll –  
  konstbyggnader/förslagsritningar.

• Dimensioneringsförutsättningar: Fri höjd: >2,9 m (GC-tunnel) och Fri bredd: >6 m  
  (GC-tunnel).

• GC-tunnlar ska göras så breda och ljusa som möjligt, och med extra bra belysning, för att  
  öka tryggheten.

• Tunnlar ska klotterskyddas.

7.5 Trappor

• I första hand bör färdiga konstruktioner användas.

• Trappor ska förses med barnvagnsramp.

• Trappor ska klotterskyddas.

• Tillgänglighetsanpassning, enligt Tillgänglighetshandbok, Tyresö kommun.
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7.6 Stödmurar

• L-stöd i betong används i första hand.

• I andra hand används platsgjutna konstruktioner.

• Även andra material och varianter kan användas där så är motiverat ur exempelvis estetisk
synvinkel.

• Murar ska klotterskyddas.

• Bygglov krävs (LÄNK)

Stödmur som placeras i fastighetsgräns kan ägas antingen av kommunen eller av fastighets-
ägaren. Huvudprincip ska vara att mur som placeras med gatan på den lägre nivån ägs av 
fastighetsägaren och mur som placeras med gatan på den högre nivån ägs av kommunen.

http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Bygglov-och-anmalan/Bygga-mur-plank-staket/
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8.1 Ledande dokument 

Anläggning AMA 13
Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst

VGU Krav för vägars och gators utformning (LÄNK)
2012:179, Trafikverket

”Trafik för en attraktiv stad”, TRAST 
2007, Sveriges kommuner och landsting, Vägverket, Banverket och Boverket

Råd och rekommendationer vid uppförande av bullerdämpande vallar och skärmar
(2006:94), Vägverket

Svensk standard 
SS-EN 1176(1-7) och SS-EN 1177 Säkerhetsnormer för lekredskap

Tillgänglighetshandbok (LÄNK)
2012-11-15, Tyresö kommun

Skyltprogram (LÄNK)
2011-02-10, Tyresö kommun

Handbok ”Vägmärken”
(2009:15), Vägverket

Vägmärkesförordning (LÄNK) 
(2007:90)

Regler om vägmärken och trafik, RVT
Trafikverkets föreskrifter

Säkra lekplatsen: olycksförebyggande utformning av lekplatser och lekredskap
2002, Svenska kommunförbundet

Kvalitetsprogram för Norra Tyresö centrum (LÄNK)

Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser i 
Tyresö kommun
Tyresö kommun
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http://www.trafikverket.se/vgu/
http://www.tyreso.se/Omsorg_socialt-stod/Funktionshinder/Tillganglighet-i-Tyreso/Tillganglighetshandboken/
http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Bygglov-och-anmalan/Satta-upp-skylt/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Vagmarkesforordning-200790_sfs-2007-90/
http://www.tyreso.se/Norra-Tyreso-Centrum/Om-Norra-Tyreso-Centrum/
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Skydda träden vid arbeten (LÄNK)
Länsstyrelserna

Se även 1.2 Ledande dokument – gemensamma för alla kapitel.

8.2 Sittplatser 

Riktlinjer
För att alla människor ska kunna röra sig och vistas på lika villkor i den offentliga miljön ställs 
krav på tillgängliga sittplatser. I vilken utsträckning sittplatser ska anläggas och till vilken  
utformning är framför allt beroende av de fysiska förutsättningarna och det behov som finns  
i närområdet. 

I första hand ska soffor tillämpas framför bänkar. Soffor är sittplatser med armstöd medan 
bänkar saknar armstöd. Armstöd ger ett bättre stöd för att ta sig upp från sittplatsen. 

Lämpligt avstånd mellan soffor i utemiljön varierar. I anslutning till lokala centrum och 
primära gångstråk bör möjlighet till vila finnas med högst 50 meters mellanrum. Inom tät- 
bebyggda områden bör avståndet mellan sittplatser i anslutning till gångstråk inte vara längre än 
cirka 150–200 meter. I parkmiljöer, grönområden samt vid gångstråk mellan bostadsområden 
bör avståndet mellan sittplatser inte överskrida 250 meter. I områden utanför de centrala  
bostadsområdena kan a ståndet mellan soffor vara större men ska anpassas efter gåendes  
frekvens, miljön och behov. 

Soffor ska placeras på fast, plant underlag med jämn beläggning. Sofforna ska placeras i  
anslutning till gångstråk, men vara indragna från själva gångytan. Ett utrymme på cirka 1 meters 
bredd ska skapas bredvid soffan för uppställning av rullstol eller rullator. Soffor för vila ska 
bland annat placeras i samband med otillgängliga miljöer, till exempel efter backar och på 
vilplan. 

Soffor i utemiljö ska vara fast förankrade. Längden anpassas till omgivningen men bör vara 
cirka 180 cm. Sitthöjden ska vara 46–50 cm. Armstöden ska vara lika långa som sitsen eller  
något längre. Höjden på armstödet ska vara cirka 20 cm. Färgval av soffa ska vara kontrast-
erande mot omgivningen. 

http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Mark/Teknisk-handbok/
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Utformning
Vid val av utformning på sittplatserna ska stor hänsyn tas till tillgänglighetsaspekten för 
människor med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, så att stadsrummet blir användbart 
och inbjudande för alla. Exempel på utformningsdetaljer som gör sittplatserna mer lättanvända 
är om de är utrustade med både rygg- och armstöd och att sittytans plan inte lutar bakåt.  
För fler krav se 6.8.6 ”Bänk och viloplats” i Tyresö kommuns Tillgänglighetshandbok.  

En annan aspekt som ska beaktas vid val av sittplats är stadsrummets karaktär. Finns det redan 
sittplatser i omgivningen bör samma typ och utförande väljas, eller en kompletterande typ som 
passar ihop visuellt, för att skapa enhetlighet i stadsrummet. Vid nyanläggning av sittplatser ska 
typ och utförande väljas utifrån vad som passar det övriga områdets visuella karaktär.  
Sittplatserna ska också vara lättskötta eftersom att välunderhållna sittplatser upplevs mer 
inbjudande.   

Modell
Hags, typ Djurgården: vid bebyggelse – grönt, övrigt – naturfärg.

8.3 Papperskorgar 

Riktlinjer
Papperskorgar placeras ut med jämna intervall längs välanvända gångstråk eller i parker och 
torgmiljöer. De bör stå i naturliga knutpunkter där gestaltningen tillåter en papperskorg. 

Utformning
Det är viktigt att papperskorgarna är lätta att tömma. De ska vara utformade så att inte råttor, 
fåglar och nederbörd lätt kommer i kontakt med innehållet. Val av korgvolym och antal styrs av 
hur frekventerad platsen är. Inkastet bör placeras på en höjd som är lämplig även för den som 
sitter i rullstol. 

Val av utformning ska utgå från områdets karaktär och med ambitionen att skapa enhetlighet.  
I första hand bör således samma typ som finns i området, eller en kompletterande typ som 
passar ihop visuellt, väljas för att skapa enhetlighet i stadsrummet. 

Modell
”Otto”, Jansson & partner: i centrum – svart, utanför – grönt.
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8.4 Trädskydd och markgaller 

Riktlinjer
Trädskydd som skyddar stammen bör endast användas i hårdgjorda, utsatta miljöer, framför 
allt längs huvud- och affärsgator där det passar ihop med miljöns övriga karaktär att ha träd-
skydd eller påkörningsskydd. De ska vara enkla och robusta och inte försvåra skötseln av trädet. 
Markgaller över trädgropen används i samma miljöer som trädskydden, i utsatta lägen där det är 
hårt slitage. 

Om ett träd bedömts vara värt att bevara på ett område som ska genomgå förändring behöver 
det skyddas mot skador. Hänsyn måste tas till ett träds stam och grenar men även trädets delar 
under mark. Om rotsystemet skadas påverkar det trädets vitalitet, förankring och stabilitet. 
Ibland kan det gå flera år innan skadan märks och det är inte alltid att skadan kopplas samman 
med den åtgärd som genomfördes på platsen flera år tidigare.

Riktlinjer för skydd av träd vid arbeten finns i broschyren ”Skydda träden vid arbeten”.

8.5 Cykelställ 

Riktlinjer
Cykelställ ska vara enkla att använda och försvåra stöld av cykel. Önskvärt är att kunna låsa fast 
cykelramen i cykelstället. Viktigt vid placering av cykelställ är att de inte placeras i gångstråk 
eller cykelvägar så att de riskerar att utgöra ett trafiksäkerhetsproblem eller försvårar fram- 
komligheten. Det ska finnas tillräckligt med cykelparkering i anslutning till viktiga målpunkter, 
såsom kollektivtrafik, skolor och arbetsplatser.

Utformning
Cykelställen bör ha en enkel men tilltalande utformning, som är lätta att underhålla såväl som 
använda. Val av modell utgår dels från hur stort det aktuella utrymmet är, dels från stads-
rummets karaktär. I första hand bör samma typ som finns i området, eller en kompletterande 
typ som passar ihop visuellt, väljas för att skapa enhetlighet i stadsrummet. Vid nyanläggning 
ska utformning väljas utifrån vad som passar det övriga områdets visuella karaktär.

Modell
2014 har modellen Delta med taket Kappa från tillverkaren Cyklos använts.  
För placering av cykelställ behövs bygglov.
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8.6 Pollare

Riktlinjer
Pollare används som permanenta avstängningsanordningar för att hindra infart och öka säker-
heten. De används också för att markera gränser mellan olika trafikanter. Pollare ska alltid vara 
försedda med reflexer/reflekterade material.

Pollare används också för att hjälpa synskadade att orientera sig vid övergångsställen. Dessa ska 
ha en taktiltopp som talar om hur passagen ser ut, hur många körfält i respektive riktning som 
ska passeras.

Modell
Veksø, Malmö Classic 85 och 86, standardhöjd, svarta.

8.7 Räcken, stängsel, staket

Utformning
Räcken, stängsel och staket bör ha en utformning som ansluter till omgivande möblerings- 
karaktär och skapar enhetlighet i gaturummet. I första hand bör samma typ som redan finns 
i området eller längs vägen väljas. Vid nyanläggning bör en utformning väljas som passar det 
övriga områdets visuella karaktär. 

Utformningen måste även främst ta hänsyn till funktionen. För olika krav på räckens och 
stakets placering och funktionella egenskaper se Trafikverkets regelsamling Vägars och gators 
utformning (VGU). 

Räcken
Används som:

• Avkörningsskydd 

• Handledare vid branta lutningar på GC-vägar och i trappor 

• Skydd mellan gata och GC-väg
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GC-väg 

• Smekab sektionsräcke SR¤48 eller likvärdigt 

• Smekab skyddsräcke S¤48 eller likvärdigt 

Väg 

• EU-balk enligt Trafikverkets ritning 

• Vägräckes ändar, övergångar mellan vägräcken samt krockdämpande enligt SS-ENV 1317-4 

• Vägräcke, krockdämpande enligt SS-EN 1317-2 

Mitträcke
Heras stålnätspanel, höjd 1 200 mm, olivgrönt

Stängsel
Gunnebo eller likvärdigt med en höjd av minst 1,1 m, olivgrönt, sätts upp:

• Vid bergskärning (inte naturliga bergskanter) högre än 3 m

• I direkt anslutning till bostads-, lek- och idrottsområden vid

• Bergskärningar högre än 2 m

• Naturliga bergskanter högre än 3 m

• Stödmurar högre än 1,5m

• I mittremsa för att förhindra gångpassage. 

Staket
Används i anslutning till busshållplats för att hindra gående att gena över vägen.

Modell
Gunnebo, höjd 1 200 mm, färg: grönt NCS 8020 B/8 70G
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8.8 Grindar och bommar 

Riktlinjer
Utifrån de för- och nackdelar som hinder för med sig bör man se till gång- och cykelbanornas 
funktion. Vilken typ av resa används de för och vems anspråk och trygghet ska prioriteras.  
Som utgångspunkt vid prioritering av åtgärder i form av hinder på gång- och cykelvägar kan 
resorna delas in enligt följande: 

Regionala cykelstråk och kommunala huvudcykelstråk (arbetsresor) 
Dessa stråk är avsedda för cykling mellan kommunens olika delar och för resor till angränsande 
kommuner. De ska vara sammanhängande, lättorienterade och ha en enhetlig standard.  
Stråken ska vara högprioriterat för vinterunderhåll och ska också ge möjlighet till högre  
hastigheter för cyklister. På dessa cykelvägar ska hinder inte förekomma.

Lokala cykelstråk (barns skolresor)
Lokalnätet är avsett för cykling inom kommundelarna till skolor, centrumanläggningar och 
dylikt. I det lokala nätet ska i första hand fotgängare samt cyklister som gör kortare resor  
prioriteras. Här är det viktigt att sänka hastigheter och arbeta med en trygg miljö. Hinder är ett 
sätt att möta detta behov och kan tillåtas. På dessa cykelvägar kan hinder tillåtas om särskilda 
skäl föreligger. Varje plats är unik och ska detaljstuderas. 

Utformning
Vid utformningen av hinder måste framkomligheten för personer med funktionsnedsättning 
beaktas eftersom till exempel en eldriven rullstol enligt vägtrafikkungörelsen betraktas som en 
cykel. Placering av hinder ska medge bekväm passage för cykel, barnvagn och rullstol utan att 
man tvingas använda stödremsa. Det ska alltid finnas minst 1,5 m fri bredd mellan hinder vilket 
uppfyller kravet på god hastighetsdämpning för cykel och moped samtidigt som den tillåter en 
bekväm passage. 
Hinder som ska placeras i gång- och cykeltunnlar ska utföras med löst hinder enligt typritning. 
Även grindar, stopp och bommar bör ha en utformning som fungerar ihop med den övriga 
gatumöbleringen och passar gaturummets karaktär. I första hand bör samma typ som redan 
finns i området eller längs vägen/stråket väljas. Hindren bör också vara tydliga men utan att 
störa intrycket av gatumiljön. 

Modell
Bommar – Smekab BIX – svarta
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8.9 Bilspärrar 

Används för att förhindra trafik från att köra in på ytor avsedda för gång- och cykeltrafik.

Modell
Smekab bilspärr Return – BIR eller likvärdig, 2 st. placerade omlott
Smekab bilspärr – BLX eller likvärdig 
Påkörningsskydd – S:t Erik av betong med reflex

8.10 Trafikfållor 

Används för att förhindra gång- och cykeltrafik direkt ut på gatan. I mittremsa b>2,0 m för att 
öka uppmärksamheten.

Modell
Smekab Bilspärr Return – BIR eller likvärdig; 2 st. placerade omlott. 
Smekab Trafikfålla TF dim. 0,076 m 

8.11 Bullerplank 

Utformning
Bullerskärmar ska utformas och placeras på ett sådant avstånd från vägen att trafiksäkerheten 
inte försämras. För att undvika skymd sikt ska bullerskärmar placeras utanför korsningarnas  
s.k. sikttrianglar.

Bullerskärmen måste vara tillräckligt hög och tillräckligt lång för att bryta bullrets bana mellan 
källa och mottagare. Nödvändig höjd påverkas av vägens läge i förhållande till skärmen och  
det som ska skyddas. Men en vuxen person som står på plankets insida bör aldrig se mer än de 
förbipasserande bilarnas tak. Utanför tätort bör skärmen inte vara så hög att den riskerar att 
bidra till drivbildning vid snöfall. 
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Längden bör, om skärmen står nära vägen, täcka det område som ska skyddas, samt vara minst 
lika lång som avståndet mellan vägen och skyddsobjektet åt båda hållen. Är skärmen placerad 
närmre skyddsobjektet kan längden reduceras. 

Bullerskärmen ska utföras helt tät, även mot marken, och bör sakna öppningar för att inte 
reducera den bullerdämpande effekten. Nödvändig tjocklek beror på konstruktion.

Bulleravskärmningens utformning ska anpassas till omgivningens karaktär, med en färgsättning, 
formspråk och materialval som harmonierar med det omgivande stadsrummet. Enhetlighet bör 
eftersträvas och i första hand bör samma utförande som redan finns i området eller längs vägen 
väljas. Se även Vägverkets dokument ”Råd och rekommendationer vid uppförande av buller-
dämpande vallar och skärmar”.

Bulleravskärmningen ska anmälas till bygglovenheten.

8.12 Planteringsurnor 

Riktlinjer
Planteringsurnor placeras i torgmiljöer eller på refuger och deras viktigaste användning är att 
vara ett vackert inslag i den offentliga miljön. Urnorna ska placeras så att de inte skymmer 
sikten samt att skötsel och vattning kan ske på ett tillfredsställande och trafiksäkert sätt. 

Utformning
Planteringsurnorna ska vara enkla och tåliga. Utformningen ska utgå från det omgivande  
stadsrummets karaktär och färgsättning, formspråk och materialval ska fungera ihop med den 
övriga gatumöbleringen. Enhetlighet bör eftersträvas och i första hand bör samma utförande 
som redan finns i det aktuella stadsrummet väljas.
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8.13 Tekniska anläggningar 

Exempel på teknisk anläggning:

• Transformatorstation

• Återvinningsstation

• Pumpstation

• El- och teleskåp

Tekniska anläggningar bör placeras omsorgsfullt för att smälta in så gott som möjligt i sin 
omgivning och inte hamna i blickfånget.

Utformning
De tekniska anläggningarna ska ges en utformning som gör ett så litet avtryck i stadsrummet 
som möjligt. Utformningen ska utgå från det omgivande stadsrummets karaktär så att form, 
färgsättning och materialval harmonierar med omkringliggande bebyggelse.

För tekniska anläggningar behöver bygglov sökas.

8.14 Parkutrustning 

Avtal 
Kommunen har avtal med leverantörer av parkutrustning. Kommunen ska kontaktas om 
parkutrustning ska införskaffas.

Enbart reservdelar och komplettering till befintlig utrustning 
Komplettering och reservdelar anskaffas hos den som tillverkar utrustningen. 

Enskilda projekt 
Inom ramen för enskilda projekt kan annan leverantör väljas om upphandling sker enligt 
LOU.



Utformning 
Med parkmöblering menas de fasta och lösa föremål som möblerar parkrummet, som soffor, 
bord, skyltar, meddelandetavlor, livräddningsstationer, flaggstänger, cykelställ, pergolor, dricks-
fontäner, elskåp, skräpkorgar med mera.

Vid val av parkmöbler ska samma hänsyn tas till tillgänglighet som vid val av möbler till det 
övriga stadsrummet (se ovan). Stor hänsyn ska också tas till vad som passar ihop med övriga 
möbler i parken och parkens karaktär, för att skapa ett enhetligt och attraktivt parkrum.  
Även placeringen ska ta hänsyn till detta. 

I kulturmiljöer, exempelvis runt Tyresö slott, kan särskild hänsyn behöva tas till möbleringens 
utformning. 

Parkkaraktären bidrar till mängden möbler och vilken typ som kan vara lämplig. Mer frekven-
terade parker behöver också oftast mer möbler, varför park- eller naturytor nära bostäder eller 
målpunkter såsom stränder eller idrottsplatser exempelvis kan behöva mer sittplatser med mera. 
Sittplatser placeras vid intressanta platser, som vid dammar eller utsiktspunkter, samt med  
jämna mellanrum längs viktiga gångstråk. 

Möblerna ska också vara slittåliga och klotterovänliga och hållas hela och rena för att vara
inbjudande.

8.15 Offentlig konst 

Utsmyckning är ett viktigt inslag i den offentliga stadsmiljön. Beroende på hur den utformas 
kan den bidra till många olika kvaliteter, exempelvis reflektion, diskussion, identitet, orienter-
barhet, lärande, aktivitet eller avkoppling. 

Offentlig konst och utsmyckning ska på olika sätt bidra till Tyresös stadsrum, genom exempel-
vis konstverk på fasader eller i rondeller, eller utsmyckningar i gestaltningen, som konstfullt 
utformade möbler, trappor eller dylikt. 
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Vid utformning av nya stadsrum bör konst vara en del av utformningen, exempelvis i Norra 
Tyresö Centrum där minst fem offentliga konstverk, utsmyckningar i gestaltningen eller konst-
samarbeten ska finnas/genomföras enligt kvalitetsprogrammet. 

Vid val av offentlig utsmyckning är det viktigt att stor omsorg visas om stadsrummets typ och 
övriga gestaltning. Läget är också viktigt, och utsmyckning bör i första hand ske där så många 
som möjligt kan ta del av den, som på torg, stadsparker eller i rondeller. Val kan exempelvis 
också utgå från ett tema, baserat på platsens läge eller historia bland annat.

De vanligaste typerna av projekt där offentlig konst är aktuell är:

• Detaljplaneprojekt som omfattar offentlig plats så som parker, torg, gator

• Detaljplaneprojekt som genomförs i samarbete med exploatörer

• Projekt för omvandling och förädling (inom ramen för gällande detaljplan) av offentliga
platser som parker, torg och gator

• Projekt som omfattar omvandling och/eller byggnation av anläggningar som fastighets- 
  avdelningen ansvarar för

Konstnären föreslås av kommunens kulturenhet. 

Skötsel av den offentliga utsmyckningen ska utgå från varje enskilt verk. Garantitiden för 
konstverket är 2 år. 
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8.16 Skyltning

Innehåll på vägskyltningsplan finns beskrivet i 2.4.9 Vägskyltningsplan.

8.16.1 Vägmärken
De grundläggande reglerna för vägmärkenas utseende och användning finns i vägmärkes-
förordningen 2007:90 (VMF). 

Material 
Vägmärken ska utföras antingen av strängpressad aluminiumprofil förstärkt i märkets övre och 
nedre del med påsvetsade eller pånitade vinkellister motsvarande BLF-profil respektive SM-
skylt eller likvärdig. Från tidigare nämnda undantas toppmonterade och plana vägmärken samt 
reflexrör. Förstärkning med korrugerad plåt eller likvärdig tillåts inte. Samtliga vägmärken ska 
vara klotterskyddade. 

Val av reflexmaterial 
Vägmärken indelade i vägmärkesförordningens kap. 2 § 1 ska vara högreflekterande av typ 
Diamond Grade (DG) enligt följande: 

• Märke A, B,C och D

• Märke E, F,G, H, I och J ( vissa av dessa märken ska vara helreflekterade)

• Märke X

• Märke T och S (i vissa fall)

Placering 
För vägmärken placerade ovanför körbana på portal, gäller att märkets understa kant inte 
placeras lägre än 4,7 m över körbanenivå. Övriga vägmärken/vägmärkeskombinationer får inte 
placeras med märkets/kombinationens underkant lägre än 1,5 m över marknivå. 

Där gående eller cyklister kan förekomma ökas höjden till minst 2,5 m. Märkets/märkes-
kombinationens bredaste del får inte placeras närmare än 0,5 m från körbanans/gångbanans 
beläggningskant. 
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Montage 
Normalt ska vägmärken monteras på eget stolprör vars längd anpassas så, att stolpens övre del 
inte är synlig ovanför skyltens översta kant. Uppsättningsanordningar (stolpe, fundament med 
mera) för lokaliseringsmärken ska dimensioneras för projekterad vägvisning kompletterad med 
ytterligare ett vägvisningsmål per färdriktning. Fastsättningsanordningar (klammer BLF) ska 
vara av aluminium. Vid montering på belysningsstolpe ska anpassade fästen användas. 

Fundament, stolpens/portalens övriga dimensioner ska följa skylttillverkarens anvisningar.
Vägmärken ska vara i normal storlek. 

Gatunamnskyltar 
Planering av nya lokaliseringsmärken eller gatunamnskyltar inom projektets ram kan innebära 
att märken/skyltar bortom entreprenadgränsen måste kompletteras/ändras. Dessa komplett-
eringar/ändringar ska ingå i projekteringen. Gatunamnskyltar sätts upp dubbelsidigt samt att 
hela gatunamnet ska anges i sin helhet. Textstorlek 80–100 mm. 

Samspel vägmärken och vägmarkering 
Det bör uppmärksammas att det oftast finns ett samspel mellan vägmärken och vägmark-
eringar. Några trafikanordningar innebär att utmärkning med både vägmärke och vägmarkering 
måste ske. Sådana anordningar är: övergångsställen, väjningsplikt och stopplikt. 

8.16.2 Vägmarkeringar
De grundläggande reglerna för vägmarkeringens utseende och användning finns i vägmärkes-
förordningen 2007:90 (VMF). Föreskrifter, råd och anvisningar finns i f.d. Trafiksäkerhets-
verkets ”Regler om vägmärken och trafik” (RVT). Både VMF och RVT ska tillämpas. 
Närmare anvisningar finns även i TRAST och VGU. 

Material 
Normalt ska utlagd vit termoplastisk massa användas. Gul markering utförs i färg. Närmare 
kravspecifikation finns i AMA 13. För provisorisk körfältsmarkering kan orange färg användas. 

Bredd 
Längsgående vägmarkering ska vara 10 cm breda. Tvärgående vägmarkering regleras i RVT. 

Linjetyp 
Se VGU.
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9.1 Ledande dokument

Anläggnings AMA 13
Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst

EL AMA 12 
Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten, Svensk byggtjänst

VGU Krav för vägars och gators utformning (LÄNK)
(2012:179), Trafikverket

Rebel 91
Teknisk beskrivning för anordnande av vägbelysning, Svenska kommunförbundet och 
Trafikverket

Elsäkerhetsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd

EBR Konstruktionsstandard 
Schakt för belysningskablar, Kabelförläggning max 145 kV, KJ 41:09 

Luftarbeten med belysningskablar typ Alus och konstruktioner 
EBR Hängspiralledning 0,4 kV Alus

Svensk standard 
Luftledningskorsning, Starkströmsledning högst 600 V, över allmän väg Svensk standard SS 436 
02 10 gäller. 

I fråga om starkströmsanläggningens utförande och skötsel ska utöver vad som följer av ellagen 
(1997:857), förordningen (1957:601) om elektriska starkströmsanläggningar (starkströms-
förordningen) och Elsäkerhetsverkets föreskrifter gälla.

Tillgänglighetshandbok (LÄNK)
2012-11-15, Tyresö kommun

Belysningsprogram Tyresö centrum och Alléplan (LÄNK)
2009-03-15, SWECO

Se även 1.2 Ledande dokument – gemensamma för alla kapitel.
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http://www.trafikverket.se/vgu/
http://www.tyreso.se/Omsorg_socialt-stod/Funktionshinder/Tillganglighet-i-Tyreso/Tillganglighetshandboken/
http://www.tyreso.se/upload/Mark%20och%20exploatering/Teknisk%20handbok/Tyres%c3%b6%20belysningsprogram090315.pdf


9.2 Belysningsprincip

Ljussättning av utemiljöerna ska göras medvetet och med hänsyn till flera olika aspekter, såsom 
trygghet, orienterbarhet, stämningsskapande och hållbarhet. Belysningen bör vara varierad, 
nyanserad och självklart även trafiksäker, därför är det viktigt att den exempelvis inte bländar. 
Ljuset bör inte heller läcka uppåt, för att upplevelsen av stjärnhimlen inte ska störas samt för 
att inte påverka fåglarnas navigering. 

För att skapa intressanta gaturum kan enstaka detaljer i miljön belysas, såsom ett träd, en fasad 
eller ett konstverk, eller med lysande högtidsdekorationer. Bottenvåningar med upplysta fönster 
kan också ge uppfattningen av ett tryggare och mer upplevelserikt stadsrum. Målpunkter, som 
exempelvis busshållplatser, bör belysas extra mycket för att skapa orienterbarhet bland annat 

Klotterskydd och lång hållbarhet är också viktigt, både ur ett resursperspektiv och för att skapa 
en miljö som känns trygg och ombonad. Belysning i parker och längs vägar genom natur bör 
väljas så att omgivningen inte upplevs som för mörk, skuggad och därför skrämmande. 

Val av armaturer ska ske med hänsyn till det omgivande gaturummets karaktär, se 9.7 
Armaturer. Se även 6.3 Belysning.

9.3 Ledningar

Kabel i mark – 4 ledarsystem N1XE-U 4×10 gul 
Kabel i luft – 4 ledarsystem ALUS 4×10 
I järnstolpe – FQQ 3×1,5 svart

9.4 Kabelskydd

Alla kablar ska förläggas i kabelrör SRN 50/42
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9.5 Fundament

Av typ MEAG eller likvärdigt används. Storlek bestäms av dimensionen på järnstolpen.

9.6 Stolpar

Val och placering i gatans sektion sker utifrån gaturummets karaktär, se 9.2 Belysningsprincip. 
Samma typ av stolpe ska alltid användas längs hela gatan eller stråket, och helst i hela området, 
för att skapa en tydlig karaktär. Vid byte av enstaka stolpar ska samma som omgivande  
användas. Höjd på stolpar beror på storleken på den väg som ska belysas. Avstånd mellan  
stolpar beror på armaturens ljusspridning.

• Vid nyanläggningar ska järnstolpar vara grålackerade färg RAL 7023 om inte annat anges.

• Alla stolpar ska utföras pulverlackade.

• Huvudgators stolpar ska ha en höjd på 8 m.

• Lokalgators stolpar ska ha en höjd på 6 m.

• Parkernas och GC-banornas stolpar ska ha en höjd på maximalt 4 m.

• Eftergivliga stolpar används vid cirkulationsplatser.

• Vid hastigheter >60 km/h ska eftergivliga stolpar användas.

• Även vid 40 km/h kan i särskilt utsatta lägen eftergivliga stolpar användas.

• På belysningsstolpe får endast vägmärken och gatunamnsskyltar placeras utan tillstånd.

• Stolpens lack ska skyddas. Vid nyanläggningar ska stolpar vara galvade och försedda med  
  extra korrosionsskydd vid marknivån om inte annat anges.

• Stolparna ska klotterskyddas. 

• Stolpens placering i stödremsa ska vara 0,25 m från beläggningskant, fundamentets överkant  
  ska vara minst 0,05 m dock högst 0,07 m över omgivande mark i inte plogbar yta.

• I plogbar yta ska fundamentens höjd vara lika som beläggningsytan.
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Belysningsstolpar och liknande ska placeras i möbleringszonen, nära körbanekant eller utanför 
gångbanans gräns mot kvartersmark, grönyta eller liknande. I innerstadsmiljö där gångbanan 
ofta gränsar mot fasad ska stolpen placeras, om annan placering är omöjlig, så nära fasaden  
som möjligt eller på fasaden. Detta gäller inte stolpe vid övergångsställe, busshållplats eller taxi- 
station. Dessa ska placeras nära körbanekant.

9.7 Armaturer

Val av armatur ska utgå från gaturummets karaktär och för att passa ihop med omgivande 
utemöblering och bebyggelse. Samma typ av armatur ska alltid användas längs hela gatan eller 
stråket, och helst i hela området, för att skapa en tydlig karaktär. Vid byte av enstaka armaturer 
ska samma som omgivande användas, vid nyanläggning ska en av förvaltningen vald typ,  
anpassad till områdets karaktär, väljas. Vid befintlig bebyggelse används Philips 203.  

Det är viktigt att val av armatur även utgår från vad som skänker önskat ljus till det aktuella  
gaturummet, om det exempelvis ska ge allmänbelysning eller effektbelysning. Se 9.2 Belysnings-
princip. 

Övergångställe  
Philips crosslight eller likvärdig.

9.8 Ljuskällor

Även ljuskällan ska utgå från gaturummets karaktär och vilken typ av belysning som önskas 
på aktuell plats. Se 9.2 Belysningsprincip. Vid nyanläggning av vägar ska ljuskällor väljas så att 
de passar med omgivande belysning. I trafikmiljöer utan oskyddade gc-trafikanter kan ljuskälla 
väljas utifrån dess sikt- och energiaspekter. På gång- och cykelvägar används vitt ljus med bra 
färgåtergivning. Vid byte anpassas ny ljuskälla till omgivande samt till befintlig utrustning. 
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9.9 Besiktning

Besiktning av kommunens belysningsanläggningar ska utföras av behörig besiktningsman i 
samband med slutbesiktningen av nybyggnadsprojekt.

9.10 Trafiksignaler

Varje beslut beträffande åtgärd i form av nyanläggning eller mer omfattande ändring i befintlig 
trafiksignalanläggning ska grundas på en utförd utredning. Trafikverkets föreskrifter och  
allmänna råd för trafiksignaler (VU 94 del 13) gäller vid anläggande av trafiksignalanläggning.  

Trafiksignalanläggning utförs av trafiksäkerhets- eller framkomlighetsskäl där utredning visar 
att andra åtgärder inte är tillämpliga. Signalreglerade övergångsställen anläggs där tidsluckorna 
av något skäl är för korta och/eller att korsningspunkten ofta frekventeras av syn- eller hörsel- 
skadade. Signalreglerade övergångsställen ska alltid förses med akustisk signal.  
Trafiksignaler som ska finnas kvar en längre tid och som är i behov av renovering ska förses 
med diodbelysning. 

Utbyte av eller helt ny trafiksignal i korsning ska alltid prövas mot alternativet med cirkulations-
plats. En total dokumentation ska finnas över varje trafiksignalanläggning (anläggningsinfo). 
Anläggningarna sköts av kommunen med hjälp av upphandlade entreprenörer. För drift se 
11.6 Belysning.
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10.1 Ledande dokument

VGU Krav för vägars och gators utformning (LÄNK)
2012:179, Trafikverket

”Trafik för en attraktiv stad”, TRAST 
2007, Sveriges kommuner och landsting, Vägverket, Boverket

”Trafiksäkra staden – handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram”, 
TRAST fördjupning 
2013, Sveriges kommuner och landsting, Trafikverket

TRV  Vägars och gators utformning - begrepp och grundvärden (LÄNK)
(2012:199), Trafikverket

RIBUSS – 14 (LÄNK)
Riktlinjer för utformning av gator och vägar med hänsyn till busstrafik, SL

Handbok ”Vägmärken” 
(2009:15), Vägverket

Handbok ”Arbete på väg” (LÄNK)
2008-03, Vägverket och kommunerna

Flyttning av fordon – handbok för kommunens handläggare (LÄNK)
2013, Sveriges kommuner och landsting

Vägmärkesförordning, VMF (LÄNK)
(SFS 2007:90) 

Trafikförordning (LÄNK)
(SFS 1998:1276)

Trafikverkets interna föreskrifter och allmänna råd IFS 2003:1 
(IFS 2003:1), Trafikverket

Rapport 5976, ”Riktvärden för förorenad mark” 
2009, Naturvårdsverket
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http://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/43669
http://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/43671
http://www.tyreso.se/upload/Mark%20och%20exploatering/Teknisk%20handbok/RiBuss14.pdf
https://www.msb.se/Upload/Insats_och_beredskap/Brand_raddning/Trafikolycka/Handbok%20Arbete%20p%C3%A5%20v%C3%A4g.pdf
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-940-9.pdf?issuusl=ignore
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Vagmarkesforordning-200790_sfs-2007-90/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Trafikforordning-19981276_sfs-1998-1276/
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Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om skrotbilsverksamhet
(NFS 2002:2)

TA-planer (LÄNK)
Trafikanordningsplaner, Trafikverket

Ledning för grävning i Tyresö (LÄNK)
2010-03-30, Tyresö kommun

Schakttillstånd och trafikanordningsplan (LÄNK)
Tyresö kommun

Strategi för etablering, schaktupplag och masshantering i Tyresö kommun (LÄNK)
2012-09, Tyresö kommun

Tillgänglighetshandbok (LÄNK)
2012-11-15, Tyresö kommun

Skyltprogram (LÄNK)
2011-02-10, Tyresö kommun

Cykelplan (LÄNK)
2013-05-19, Tyresö kommun

Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort (LÄNK)
2009, Sveriges kommuner och landsting

GCM-handboken - Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik 
i fokus (LÄNK) 
2009, Sveriges kommuner och landsting och Trafikverket

SS 460 48 61 
Vibration- och stötmätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader

Regler om vägmärken
Föreskrifter, råd och anvisningar, f.d. Trafiksäkerhetsverket

Se även 1.2 Ledande dokument – gemensamma för alla kapitel.

http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Vag/Arbete-pa-vag/Trafikanordningsplaner/
http://www.tyreso.se/upload/Trafik%20och%20gator/Ledning%20för%20grävning.pdf
http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Gator-och-trafik/Taxor-och-tillstand/Trafikanordningsplan/
http://www.tyreso.se/upload/Mark%20och%20exploatering/Strategi%20för%20etablering%20schaktupplag%20och%20masshantering%20i%20Tyresö%20kommun.pdf
http://www.tyreso.se/Omsorg_socialt-stod/Funktionshinder/Tillganglighet-i-Tyreso/Tillganglighetshandboken/
http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Bygglov-och-anmalan/Satta-upp-skylt/
http://www.tyreso.se/upload/Planer%20och%20kartor/Cykelkartor/Cykelplan%20Tyres%c3%b6%2020130519.pdf
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7345-209-0.pdf?issuusl=ignore
http://www.trafikverket.se/PageFiles/35571/gcm_handbok.pdf
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10.2  Föreskrifter och beslut

10.2.1 Tillfälliga trafikföreskrifter 
Vid vägarbeten behöver man ofta göra inskränkningar eller på annat sätt reglera fordons-
trafiken. Enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276) får den myndighet som har hand 
om väg- eller gatuhållningen inom området meddela föreskrifter med särskilda trafikregler  
för en väg eller en viss vägsträcka om det behövs under kortare tid på grund av vägarbete eller 
liknande arbete, på grund av skador eller risk för skador på vägen eller om det behövs på 
särskild vinterväg över istäckt vatten. 

Väghållarens mandat att fatta beslut enligt ovan medger möjlighet att snabbt kunna vidta 
nödvändiga åtgärder vid situationer av mer akut karaktär. 

Följande föreskrifter får meddelas:

• förbud mot trafik med fordon eller med visst slag av fordon

• begränsning av axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt

• begränsning av bredd eller längd på fordon, fordonståg eller last

• förbud mot omkörning

• förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning

• förbud mot infart

• lägre hastighet än vad som annars gäller stannande eller parkering

• väjningsplikt

• minsta avstånd mellan fordon

Likaså kan det vara lämpligt att meddela polismyndigheten, kollektivtrafikföretag och andra 
berörda, om besluten. 

10.2.2 Lokala trafikföreskrifter 
I Transportstyrelsens rikstäckande databas för Trafikföreskrifter (RDT), hittar du lokala trafik-
föreskrifter för alla Sveriges kommuner inklusive Tyresö.
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10.3 Vägarbete 

10.3.1 Allmänna bestämmelser 
Juridiskt är kommunen väghållare med därtill tillhörande väghållaransvar. Undantagna är de 
vägar där Trafikverket eller vägföreningar är väghållare. Beslut om schakttillstånd, upplåtelse 
av allmän plats samt beslut om lokala trafikföreskrifter ansvarar miljö- och trafikenheten för. 
Lagstiftningen säger att vägarbeten på platser där allmänheten har tillträde ska märkas ut och 
stängas av så att ingen kommer till skada. Lagstiftningen säger också att erforderliga utmärk-
ningar och skydd ska användas för att inte arbetstagare ska skadas av trafikanter. 

Väghållaren ska lämna erforderliga anvisningar om hur trafikföring, utmärkning och fysisk 
avstängning ska utföras samt kontrollera tillämpningen. 

Varje vägarbetsområde måste planeras efter de anvisningar som miljö- och trafikenheten 
hänvisar till på Tyresö kommuns webbplats för trafikföring och trafikantskydd (LÄNK). 
Vid arbeten ska TA-plan upprättas. Se 10.4.2 Trafikanordningsplaner samt 2.4.8 Förslag till 
trafikordningsplan (TA-plan). 

Vägmärken och övriga trafikanordningar ska hållas hela, rena, rättvända och väl synliga under 
hela den tid projektet pågår. Dessa ska också fortlöpande anpassas till arbetets förändringar. 
Under arbetets gång ska alla ändringar mot gällande trafikanordningsplan meddelas i förväg till 
miljö- och trafikenheten innan de utförs. 

För varje arbetsområde ska det finnas en namngiven skyltansvarig/utmärkningsansvarig person 
med erforderlig utbildning. 

Ansökan finns på kommunens webbplats och skickas till miljö- och trafikenheten. 

www.tyreso.se/Boende_miljo/E-tjanster/E-tjanster-samhallsbyggnad/E-tjanster-trafik/Trafikanordningsplan/
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10.3.2 Riktvärden för vägtrafikbuller 
Följande riktvärden för vägtrafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybebyggelse eller 
nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur.

Ekvivalent (dB(A))
(medelvärden under en viss tid)

Maximal (dB(A))
(vid en fordonspassage)

Ljudnivå inomhus
(gäller för stängt fönster)

Ljudnivå utomhus vid fasad
(frifältsvärde)

Ljudnivå utomhus vid uteplats 
i anslutning till bostad

30

55

70

45 (natt)

-

-

db = decibel
db(A) = man filtrerar bort vissa frekvenser för att efterlikna den ljudbild det mänskliga örat uppfattar

10.3.3 Vibrationer 
De geotekniska förhållandena i kombination med trafiken eller i kombination med vibrationer 
av arbete som utförs kan orsaka oönskade vibrationer för kringliggande fastigheter. 

Vid nybyggnad ansvarar projektledaren för att erforderliga undersökningar utförs och att 
konstruktioner och arbetsmetoder för att minimera störningar och skador på kringliggande 
fastigheter används. Målet ska vara att vibrationer på kringliggande fastigheter inte ska orsaka 
störningar eller skador för fastighetens brukande. I de fall sådana inte kan undvikas ska de 
begränsas till vad som normalt anses vara acceptabelt. 

Det åligger projektledarna att bevaka att för utförandet erforderliga vibrationsundersökningar 
och mätningar genomförs. Arbetena ska sedan utföras enligt undersökningens direktiv. 
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10.4 Tillstånd och upplåtelse

10.4.1 Schakttillstånd
Arbetsanvisningar för tillstånd till och återställande efter arbeten på offentlig plats i Tyresö 
kommun där kommunen är markägare, utarbetas i varje enskilt fall av handläggare på miljö- 
och trafikenheten.

Den som vill schakta i kommunens mark ska ha en kännedom om kommunens lokala 
schaktanvisningar och i god tid (minst 3 veckor före planerad byggstart) göra en ansökan till 
miljö- och trafikenheten. Ansökan finns på Tyresö kommuns webbplats (LÄNK).

Till ansökan ska bifogas ritning visande aktuell sträcka. Generellt krävs en ritning och ett 
tillstånd per schakt. Varje schakt tidsätts med start- och slutangivelse och ska avanmälas. 
Behöver schakttillståndet förlängas, ansök om detta i god tid innan tillståndet går ut. 
Innan ansökan för schakttillstånd görs ska sökande ha läst ”Ledning för grävning”, 
se 10.1 Ledande dokument. Det krävs marklov för schaktning eller fyllning om höjdläget på 
marken förändras mer än +/- 0,5 meter och om området har detaljplan. Detta gäller både för 
tomter och allmänna platser.

Kommunens handläggare meddelar villkoren för schaktens utförande: 

• Trafikanordningsplan ska upprättas och insändas. Se 10.4.2 Trafikanordningsplaner samt  
  2.4.8 Förslag till trafikanordningsplan (TA-plan).

• Befintliga ledningar i området ska redovisas och tas hänsyn till vid arbetenas utförande.

• En syn ska göras innan arbetena påbörjas. 

• Det uppschaktade området ska återställas till ursprungligt skick. 

• Kringboende och kringliggande verksamheter som berörs av arbetet ska informeras om  
  verksamhetens art och omfattning i tid och rum.

• Kontakt ska tas med berörda myndigheter och organisationer (Polisen och Räddnings- 
  tjänsten) innan arbetet startar.

• En slutbesiktning med representant från gata- och parkverksamheten ska göras efter  
  arbetenas färdigställande.

www.tyreso.se/Boende_miljo/E-tjanster/E-tjanster-samhallsbyggnad/E-tjanster-trafik/Trafikanordningsplan
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10.4.2 Trafikanordningsplaner 
Trafikanordningsplan (TA-plan) är en plan över trafikföringen i och i vissa fall omkring ett 
vägarbetsområde som visar hur utmärkning med vägmärken, vägmarkeringar samt skydd och 
andra anordningar ska utföras. Av TA-planen ska framgå vägarbetsområdet, dvs. den yta som 
inleds vid första tillfälliga vägmärke (enligt föreskrift) som upplyser/varnar eller förändrar 
trafikföringen av fordon, cyklar eller gående. Området avslutas vid den på TA-planen redo-
visade sista avstängningen/markeringen eller tillfälliga vägmärket och där trafiken återgår i sin 
normala bana. 

TA-planen ska tydligt åskådliggöra den tänkta trafikledningsmetoden, dvs. hur trafiken ska  
förbiledas, överledas eller omledas. Omledningsmetoden bör endast i undantagsfall godkännas 
då mycket starka skäl talar emot övriga metoder. 

Vid upprättande av en TA-plan ska särskild hänsyn tas till de oskyddade och funktions-
hindrade trafikanterna. En trafikanordningsplan ska redovisa hur man planerar tillgängligheten 
förbi arbetsplatsen för alla trafikantkategorier.

Före igångsättande av arbete i väg ska miljö- och trafikenheten ha getts skälig tid för granskning 
och godkännande av TA-plan, minst 3 veckor. TA-planen kan antingen redovisas i skissform, 
som lokalanpassade typritningar eller som kombination av båda. Miljö- och trafikenheten avgör 
från fall till fall om och i vilken form TA-plan ska redovisas. En TA-plan ska alltid upprättas 
vid vägarbete. 

För mer information om innehållet av trafikanordningsplan, se 2.4.8 Förslag till trafikanord-
ningsplan (TA-plan).

10.4.3 Påföljder 
Vid entreprenörens eller personers denne svarar för grova eller upprepade förseelser mot 
trafiksäkerhet och/eller framkomlighet kan miljö- och trafikenheten kräva byte av den person 
som står ansvarig för arbeten på offentlig mark. Vid avvikelse från TA-planen kan kommunen 
ansöka om att få vite utdömt. 
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10.4.4 Upplåtelse av allmän plats
En allmän plats är exempelvis allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som står 
som allmän plats i detaljplanen. Tillstånd krävs för upplåtelse av allmän plats. Det är polis-
myndigheten som upplåter allmän plats för olika ändamål. Samhällsbyggnadsförvaltningens 
miljö- och trafikenhet fungerar som remissinstans åt polismyndigheten vid upplåtelse av allmän 
plats på kommunal mark. Det innebär att vid eventuell upplåtelse av plats ställer kommunen 
krav och lämnar synpunkter. 

Det finns många tillfällen då tillstånd måste sökas för att få använda allmän plats, till exempel:

• Allmän sammankomst 

• Offentlig tillställning 

• Användande av allmän plats 

• Valborgsmässoeld

• Tillfällig försäljning

• Försäljningstillstånd 

• Cirkus/tivoli 

• Demonstrationer

• Torgmöten 

• Affischering (kommersiell verksamhet)

• Tidningsställ

• Filminspelning

Tyresös skolklasser och ideella föreningar behöver inte söka tillstånd hos Polismyndigheten 
då det gäller exempelvis loppmarknader och tillfällig försäljning. Avgift kommer inte heller 
debiteras för demonstrationer, andra politiska aktiviteter eller tillfälliga verksamheter av ideell 
natur samt tillfällig affischering och skyltning i samband med offentliga evenemang. 
Ansökan skickas direkt till kommunen.

För kommersiella verksamheter i mindre omfattning som exempelvis försäljning av jordgubbar 
på allmänna, offentliga platser kommer en avgift debiteras, dessutom krävs att tillstånd söks via 
Polismyndigheten. 
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Hur gör jag för att söka tillstånd på kommunal mark?
Börja med att kontakta kommunens miljö- och trafikenhet för att undersöka om det är möjligt 
att använda den tilltänkta platsen för det ändamål du tänkt. Ange då:

• Vad platsen ska användas till 

• Hur stor yta som ska användas 

• Aktuell tidsperiod

Därefter kan polistillstånd sökas. Mer information om hur du söker tillstånd hittar du på Tyresö 
kommuns webbplats (LÄNK)

Ansökan till polisen
Ansökningsblankett finner du på polisens webbplats (LÄNK).

Avgifter
Polisen tar ut en ansökningsavgift. Avgiften avser själva prövningen och tas därför ut oavsett 
om din ansökan beviljas eller inte. Polisen påbörjar handläggningen av ditt ärende när avgiften 
är betald. Tyresö kommun tar ut avgifter enligt antagen taxa. Kontakta kommunen för mer 
information.

www.tyreso.se/Naringsliv_arbete/Foretagande/Tillstand-och-tillsyn/Upplatelse-av-allman-plats-
www.polisen.se
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10.4.5 Skrotbilshantering 
Miljö- och trafikenheten utför en besiktning och identifiering av fordonet. Om fordonet är 
stulet kontaktas polisen. Ägaren informeras och fordonet körs till skroten. Skulle fordonet vara 
i sådant skick att det inte bedöms som skrot, tas det i förvar och ägaren kan lösa ut fordonet. 
Om ägaren inte hämtar fordonet inom 3–4 månader skrotas det. Skrotbilar som står på mark 
som inte tillhör kommunen kan miljö- och trafikenheten efter beställning av bilägare eller 
fastighetsägare hämta mot ersättning.

Avgiften för skrotbilhanteringen delas in i tre grupper:

1. Flyttning av fordon från allmän platsmark till plats för fragmentering (skrotning), flyttning  
    av fordon till särskild uppställningsplats, under högst tre månader. Avgiften täcker endast  
    kommunens faktiska kostnader (exklusive administration).

2. Kostnaderna för flyttning av stora tunga och svåråtkomliga fordon (bussar, lastbilar och   
    båtar på trailer etc.) går inte fastställa i en taxa. I stället kommer ägaren av fordonet att  
    debiteras den faktiska kostnaden för kommunen efter särskild utredning.

3. Den tredje delen innebär en service för fastighetsägare av tomtmark och kvartersmark att  
    via kommunen få möjlighet att flytta och skrota övergivna fordon. Avgifterna för denna  
    hantering ska täcka kommunens samtliga kostnader inklusive administration.
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10.5 Trafiksäkerhetsåtgärder

Policy 
Hastighetsdämpande/trafiksäkerhetshöjande åtgärder utföres bland annat vid:

• Huvudgator med 50 kilometer i timme där fordonshastigheterna är oacceptabelt höga,  
  för att sänka hastigheten till 30 kilometer i timme

• I korsningspunkter för oskyddade trafikanter för att säkerställa 30 kilometer i timme

10.5.1 Gupp 
Tyresö kommun är restriktiv med att anlägga gupp. De kan utföras på gator som inbjuder till 
hög fart och har stor genomfartstrafik, inte på återvändsgator. Undantag kan göras vid 
närliggande förskolor/skolor. 

För bestämning av utformning och lokalisering av gupp måste man bland annat ta hänsyn till:

• Kollektivtrafik i samråd med SL 

• Risk för vibrationer i omkringliggande fastigheter 

• Befintliga VA-ledningar, de kontrolleras och riskanalys utförs 

• Drift och underhåll (se kapitel 11)

10.5.2 Avsmalningar 

• Avsmalning av körbanan är avsedd att sänka fordonens hastighet och/eller underlätta för  
  oskyddade trafikanter att korsa gatan, bör vara kombinerad med en annan hastighetssäkrande  
  åtgärd, till exempel timglas eller sidoförskjutning för att ge en säker effekt

• Vid avsmalning bör asfalten förstärkas både före och efter avsmalningen för att undvika  
  spårbildning

• Avsmalningar kan förstärkas med kraftigare belysning samt kombineras med refug före  
  och efter 
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• Avsmalning kan göras med hjälp av mitt-refug, sidorefug eller genom breddning av gång- 
  banor. Refug bör göras minst 2 m bred

• Avsmalningar kan förstärkas med kraftigare belysning samt kombineras med refug före  
  och efter 

• Avsmalning genom breddning av gångbanor bör utföras dubbelsidig om så är möjligt

• Avsmalningar kan förstärkas med kraftigare belysning samt kombineras med refug före  
  och efter 

• Avsmalningen bör inte överstiga 10 m

Körfältsbredden

• Om möte inte är tillåtet 3,25 m

• Om busstrafik 3,50 m 

• Om möte är tillåtet 5,5 m

10.6  Sikt 

Dålig sikt är en källa till incidenter och olyckshändelser i trafiken. Omvänt gäller att tillräcklig  
sikt är en förutsättning för säker, trygg och komfortabel trafik. Sikten bör anpassas till den 
hastighet som eftersträvas på gatan eller avsnittet av gatan. Om detta inte går att uppfylla bör 
hastigheten begränsas till tillgänglig sikt och därmed ge trafikanten förutsättningar att hinna  
se faror för att undvika olyckor. 

Självklart ska det vara en strävan efter att åstadkomma en god standard. Vid nyplanering och 
nybyggnad ska alltid god standard tillämpas medan det i befintliga äldre bostadsområden kan 
accepteras att låg standard tillämpas. 

För en mer detaljerad beskrivning hänvisas till TRAST och VGU samt till Svenska kommun-
förbundets skrift ”Säkra sikten i tätortstrafiken”. Plan och bygglagen 3 kap 17 § (tomt ska hållas 
i vårdat skick). Anmälan kan göras till bygglovenheten.
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Bild 10.6.1 och 10.6.2



Kapitel 10 Trafik
Teknisk handbok, Tyresö kommun166

10.7  Övergångsställen

10.7.1 Allmänt
Gång- och cykeltrafiken ska ha god framkomlighet vid korsningar med huvudvägar. Trafik-
anläggningar i kommunen ska vara åtkomliga för alla. Det innebär bland annat att övergång-
ställen ska vara anpassade för funktionshindrade, se 10.1 Ledande dokument. Där gående och 
cyklister korsar gatan i plan bör inte biltrafikens hastighet vara högre än 30 km/h och passagen 
för de korsande trafikanterna bör inte överstiga en längd av 4,0 m. För att åstadkomma detta 
krävs ofta särskilda åtgärder som t.ex. gupp, avsmalningar och sidoförskjutningar. 

Gångfartsområden i Tyresö 
I ett gångfartsområde får du aldrig köra fortare än 
gång-fart, det gäller alla tider på dygnet. Gångfart är
mellan 3 och 7 km/timmen, att köra fortare kostar 
2 000 kronor i böter. Polisen har hastighetskontroller 
kontinuerligt. 

När du korsar ett gångfartsområde har du väjningsplikt 
mot alla.

Gångfartsområde, vad innebär det?
Gångfartsområden finns idag på Strandtorget, på Alléplan samt på Tors och Odins väg vid 
Kumla skola. Skylten anger att vägen, torget eller området är ett gångfartsområde. 
Här sker all trafik på de gåendes villkor. Fordon, även cyklar, får inte köra fortare än gångfart, 
de har väjningsplikt mot gående och får bara parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser.

Trafikregler – lämna företräde
Utfartsregeln (lämna företräde) gäller gentemot alla trafikanter, cyklister, gående och mope-
dister, när du lämnar eller korsar ett gångfartsområde, läs mer uppe till höger under relaterad 
information, TrF 3 kap. 21§. 

När du lämnar eller korsar ett gångfartsområde har du väjningsplikt mot varje fordon. 
Inte samma sak som gågata! Till skillnad från på en gågata är motordriven genomfartstrafik inte 
förbjuden här. Gångfartsområde infördes i Sverige 2007 för att ersätta den snarlika gårdsgatan.

10.7.2 Utformning
Se Tillgänglighetsboken (LÄNK)

http://www.tyreso.se/Omsorg_socialt-stod/Funktionshinder/Tillganglighet-i-Tyreso/Tillganglighetshandboken/
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10.8 Parkering

Utformning
Hur parkeringen placeras i gaturummet får stor inverkan på upplevelsen av stadsrummets  
karaktär. Storleken kan också påverka upplevelsen av trygghet på platsen, där mindre ofta 
upplevs tryggare. Därför är det viktigt att välja parkeringens storlek och placering med stor 
omsorg om vilken typ av område som eftersträvas. Exempelvis kan gatuparkering ge intrycket 
av ett mer urbant område, medan separerade parkeringslösningar, som i Krusboda exempelvis,  
har den fördelen att de skapar bilfria områden. 

Eftersom att bilparkering tar stor plats i gaturummet är det extra viktigt att de utformas med 
stor omsorg om det visuella uttrycket. Längs gator med kantparkering är det exempelvis ofta 
positivt att bryta upp med träd mellan parkeringsfickorna för att bilarna ska dominera intrycket 
mindre, detsamma gäller på infartsparkeringar o.d. där träd och/eller blomsterurnor kan 
placeras mellan bilraderna. Träd och grönska är också viktigt för de ekologiska aspekterna, 
inte minst dagvattenhanteringen. Gräsklädda remsor och träd hjälper till att ta hand om regn- 
och smältvatten så att inte allt måste avledas till ledningsnätet. 

10.8.1 Infartsparkeringar
Tyresös infartsparkeringar hittar du på Tyresö kommuns hemsida (LÄNK)

Parkeringsregler
Tyresö kommuns lokala trafikföreskrift (0138 2009-00068) om villkor för parkering: 

• 1 § Fordon får parkeras på gata, väg, allmän parkeringsplats eller annan gatuliknande allmän  
  plats under högst 24 timmar i vardagar utom dag före sön- och helgdag.

• 2 § Föreskrifter gäller hela Tyresö kommun med undantag för områdena öster om  
  Gimmersta, Slottsvägen, Orkidévägen och Strandvägen.

http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Gator-och-trafik/Parkering/


Kapitel 10 Trafik
Teknisk handbok, Tyresö kommun168

10.8.2 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning är ett undantag 
från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på kommunala parkerings-
platser. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är till för dig som kör bil 
och har stora svårigheter med att gå och röra dig. Med parkeringstill-
ståndet kan du parkera närmare färdmålet. För rörelsehindrad som inte 
kör bilen själv utfärdas parkeringstillstånd endast om särskilda skäl finns. 

För att ansöka om parkeringstillstånd i Tyresö kommun måste du vara 
folkbokförd i kommunen. Till ansökan ska ett nytt läkarintyg och foto 
bifogas. Du kan beställa ansökningsblankett från Servicecenter eller hämta 
ansökan i kommunreceptionen i Tyresö centrum. Parkeringstillståndet är 
personligt.

Regler om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Allmänt 
Parkeringstillståndet gäller i hela landet på gator och allmänna platser. Det gäller också i de  
flesta europeiska länder enligt en överenskommelse träffad mellan transportministrarna. 
Besked om giltighet utomlands kan erhållas från handikapporganisationer eller från respektive 
lands ambassad. 

Parkeringstillståndet gäller inte på kvartersmark eller tomtmark om inte markägaren i det 
enskilda fallet gett sitt samtycke. Kontakta markägaren i varje enskilt fall.

Giltighet 
Parkeringstillstånd ger rätt att

• Parkera under högst tre timmar i följd där lokal trafikföreskrift förbjuder parkering 

• Parkera under högst tre timmar i följd där parkering är tillåten kortare tid än tre timmar

• Parkera under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre men mindre än  
  24 timmar

• Parkera på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som kan finnas  
  angiven på platsen

• Parkeringsskiva ska användas om sådan behövas 

• Rätt att parkera under högst tre timmar på gågata
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I vissa kommuner finns föreskrifter om längre tillåten parkeringstid än enligt ovan. 
Kommunen kan upplysa om vad som gäller. Parkeringstillståndet ger inte rätt att parkera på 
plats som reserverats för visst ändamål till exempel lastplats, taxiplats, avstigningsplats och 
vändplats. 

Avgift 
Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga parkeringsavgifter. 
Flertal kommuner har emellertid beslutat att rörelsehindrad med parkeringstillstånd inte 
behöver erlägga sådana avgifter. Kontakta kommunen för besked. 

Övrigt 
Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör fordonet. 
Även parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får endast användas då innehavaren 
är med i fordonet. 

Förlust eller stöld av parkeringstillståndet anmäls till kommunen som utfärdar nytt tillstånd. 
Förlorat eller stulet tillstånd polisanmäls och spärras genom kommunens försorg. 
Upphittat tillstånd lämnas till polisen eller den kommun som utfärdat tillståndet. 

Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats 
på sådant sätt att framsidan av tillståndet är väl synligt utifrån. För vidare information kontakta 
Servicecenter.
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10.9 Gång- och cykelvägar

Tyresö har tagit fram en cykelkarta som finns att hämta i kommunens servicecenter, 
på biblioteken och på turistbyrån. Den går även att beställa under e-tjänster. 
Se Tyresö kommun dokument ”Cykelplan”.

Utformning
Vid utformning av gång- och cykelvägarna är det viktigt att förutom trafiksäkerhets- och 
trygghetsaspekter ta hänsyn till gaturummets karaktär. Hur gång- och cykelbana placeras 
och utformas påverkar intrycket av vilken typ av område det är. En GC-väg som är separerad 
från vägen ger ett öppnare gaturum som kan passa bättre i mindre urbana miljöer, medan 
exempelvis trottoarer ger ett mer urbant intryck.

Bild 10.9.1 Cykelplan för Tyresö kommun.



KAPITEL 11

DRIFT OCH UNDERHÅLL



11.1 Ledande dokument

Anläggnings AMA 10
Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst

Ledning för grävning i Tyresö (LÄNK)
2010-03-30, Tyresö kommun

Riktlinjer vid klotter och liknande skadegörelse (LÄNK)
2013-01-29, Tyresö kommun

AMA Anläggning 10, kap. DEE Väg- och ytmarkeringar

Riktlinjer för dagvattenhantering (LÄNK)
Tyresö kommun

Se även 1.2 Ledande dokument – gemensamma för alla kapitel
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http://www.tyreso.se/upload/Trafik%20och%20gator/Ledning%20f%c3%b6r%20gr%c3%a4vning%202015-01-08.pdf
http://www.tyreso.se/Kommun_demokrati/Trygg-och-saker/Brottsforebyggande-arbete/Klotter/
http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Vatten-och-avlopp/Dagvatten/Riktlinjer-for-dagvattenhantering/
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11.2 Gata

11.2.1 Beläggning
Beläggningsprogram

December–mars: Förslag till årets program
December–mars: Remiss – internt
April–maj: Årets program – utskick till bolag och entreprenör samt info på webbplatsen
Maj–november: Genomförande
September–december: Uppdatering av databas

Beläggningsskador
Lagning av beläggningsskador (potthål) sker efter felanmälan.
Ramavtal NCC Roads tom 2016-04-01 med eventuell förlängning på 2 år.

11.2.2 Vägmarkering
Krav
Vägmarkeringen ska ha god förmåga att återkasta fordonsljuset till föraren i mörker, god  
optisk funktion dels i dagsljus, dels i mörker på väg med stationär belysning. Vidare ska  
vägmarkering ha tillfredsställande friktion, god slitstyrka samt bra vidhäftning mot underlaget.

Underhåll
Underhållsmarkering bör ske när mer än 50 procent av markeringsytan inte uppfyller ovan-
stående krav. Underhåll beställs successivt efter avslutad inventering.

Nymarkering vid beläggningsunderhåll: 
Återställning av målning efter asfaltering. 

Specifik målning: 
Utförande av specifik målning kopplat till något internt projekt.
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11.2.3 Vägmärken och gatunamnsskyltar
Underhåll av befintliga skyltar:

• Tvättning

• Riktning (raka och på rätt höjd)

• Utbyte vid skada, dålig läsbarhet (10 m avstånd) eller dålig reflexförmåga (uppfyller inte  
  kraven)

11.2.4 Städning

• Papperskorgar töms minst 1 gång per vecka

• Torgytor städas 3 gånger per vecka

• Tunnlar och bussterminaler i Tyresö centrum och Alléplan städas dagligen och maskinsopas  
  3 gånger per vecka under barmarksperioden

• Vårstädning utförs i alla parker

• Vägkantsstädning utförs till vissa delar av skolklasser och idrottslag

11.2.5 Dagvatten
Rengöring och slamsugning av dagvattenbrunnar sker årligen samt efter inkomna 
felanmälningar. Uppsuget material tas om hand på ett miljösäkert sätt.

Se även Riktlinjer för dagvattenhantering i Tyresö kommun, Bilaga 7 – Drift och underhåll.
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11.3 Park

11.3.1 Parker
Skötselplan upprättas för alla större parker.
Kontroll av alla parker utförs löpande och trasig utrustning byts ut.

11.3.2 Lekplatser

• Besiktning av lekutrustning sker 1 gång/år och protokoll upprättas enligt svensk standard

• Sandlådesand byts ut vid behov

• Trasig utrustning repareras eller byts ut vid behov

11.3.3 Grönytor
Gräsytorna är klassade i olika klasser. Beroende på klass så slås de mellan 1 gång på 14 dagar  
till 1 gång per år.

11.3.4 Träd och buskar
Buskar beskärs vid behov. Träd beskärs efter inkomna felanmälningar.

Vid skötsel av parkmiljöerna ska hänsyn tas till parkrummets karaktär och dess sociotopvärden 
men även till de ekologiska värdena för till exempel spridningskorridorer etc.
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11.4 Busshållplatser

• Papperskorg placeras ut av kommunen på separat stolpe och tömmes av kommunen

• Underhåll och skötsel (sandning, snöröjning, sopning) av hållplatsyta utförs av kommunen

• Väderskydd placeras ut av SL och underhålls av SL:s entreprenör (se 8.16 Väderskydd)

• Klottersanering samt städning av glaskross efter skadegörelse utförs av SL:s entreprenör

11.5 Klotter

Riktlinjer vid klotter och liknande skadegörelse, se 11.1.

11.6 Belysning

Drift av Tyresö kommuns belysningsanläggningar sköts av upphandlad behörig entreprenör 
– Vattenfall service syd. Lagning av trasiga lampor sker efter felanmälan.

11.7	Trafiksignaler

Akut felavhjälpning och underhållsarbeten efter avrop utförs av upphandlad entreprenör,
Swarco.
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11.8 Konstbyggnader

Årligen utförs en visuell kontroll i samband med spolning av räckesinfästningar och broskarvar.
Vart 3:e år görs en inspektion. Underhållsåtgärder utförs enligt ett separat underhållsprogram.

11.9 Vinter

11.9.1 Vinterväghållning
Snöröjning är uppdelat i 14 distrikt för maskiner i villaområden samt nio (9) distrikt för gång 
och cykelbanemaskiner och ytterligare 3 stycken lastbilar för bussgator. Utförs av upphandlade 
entreprenör. Även i egen regi har kommunen 7 stycken maskiner som främst har hand om 
gång- och cykelvägar. Kemisk halkbekämpning (Salt) utförs på bussvägar ytterligare kommer 
vissa gång- och cykelvägar halkbekämpas från januari 2015 med saltlake för att ge cyklister 
bättre förutsättningar även vintertid.

Information sker i lokaltidningen ”Mitt i Tyresö”, på kommunens webbplats (LÄNK) samt 
via sociala medier och utskickad folder till hushållen i Tyresö.

11.9.2 Skador
Den entreprenör som har vinterunderhåll ansvarar för skador uppkomna under arbete.
Entreprenören meddelar gatu- och parkenhetens arbetsledare samt via felanmälningssystemet 
om uppkommen skada. Är skadan inte på gatumark eller på gatu- och parkenhetens egendom 
kontaktar entreprenören målsägaren för reglering av skadan. Mindre skador typ plogskador på 
gräsytor eller kantstenar åtgärdas av gatu- och parkenheten efter vintern.

11.9.3 Sandupptagning
Sandupptagning är uppdelat i samma områden som vinterväghållning:

• Arbetet bör vara slutfört senast den 15:e maj (om vädret tillåter)

• Trappor och parkeringar utförs i egen regi

• Materialet återanvänds vid anläggning av VA samt slänter, gräsytor

http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Gator-och-trafik/Snorojning-i-Tyreso/
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11.10 Driftkostnader – nyplanering

Driftkostnaden bör utredas inom ramen för planprojektet och det ska föras upp och fram i 
samband med att utformningen bestäms så att vi kan sköta det sedan.

11.11 Driftavtal

Se Tyresö kommuns avtaldatabas. För ytterligare information, kontakta handläggare.
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12.1 Ledande dokument 

Avfallsförordningen, AF (LÄNK)
(2011:927)

Byggnadsverksförordningen (LÄNK)
(1994:1215)

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (LÄNK)
(1998:899)

Förordningar om producentansvar  
(1994:1205), (1994:1236), (1997:1205), (2000:208 och 2005:210), (2005:220) (2005:209), 
(2006:1273) samt (2008:834)

Arbetsmiljölag (LÄNK)  
(1977:1160)

Förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft (LÄNK)
(2001:527)

Rapport 5976, ”Riktvärden för förorenad mark”
2009, Naturvårdsverket

Bedömningsregler för förorenade massor
Svenska Renhållningsverksföreningen, RVF, utveckling 02:09

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser 
(2004:15), Naturvårdsverket 

Lokal renhållningsordning med föreskrifter för avfallshantering i Tyresö kommun 
(LÄNK)
2012, Tyresö kommun

Avfallsplan för Tyresö kommun 2008-2020 (LÄNK)
2011-09, Tyresö kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (LÄNK)
2011-10-13, Tyresö kommun
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http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110927.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941215.htm
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljotillsynsforordning-2011_sfs-1998-899/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2001527-om-miljo_sfs-2001-527/
http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Avfall-och-atervinning/Abonnemangsinformation/
http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Avfall-och-atervinning/Ny-avfallsplan-2009-2020/
http://www.tyreso.se/upload/Bygga%20och%20bo/GATA/Lokala%20f%C3%B6reskrifter%20Tyres%C3%B6.pdf
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Tillgänglighetshandbok (LÄNK)
2012-11-15, Tyresö kommun

Handbok för avfallsutrymmen - råd och anvisningar för transport, förvaring och 
dimensionering av hushållsavfall
2009, Avfall Sverige

Handbok för återvinning av asfalt
(2004:91), Vägverket

Rivning och farligt avfall - ansvar och regler
2009, Boverket

Förordning om ämnen som bryter ner ozonskiktet (LÄNK) 
(2005:213)

Lag om skatt på avfall (LÄNK) 
(1999:673)

Förordning om skatt på avfall (LÄNK) 
(1999:1218)

Lag om skatt på energi (LÄNK) 
(1994:1776)

Byggnadsverkslagen, BVL (LÄNK) 
(1994:847)

Förordning om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m. m. (LÄNK) 
(1994:1215)

Lag om transport av farligt gods (LÄNK) 
(2006:263)

Förordning om transport av farligt gods (LÄNK) 
(2006:311)

Riktlinjer för externt industribuller, SNV Råd och riktlinjer 
(1978:5), Naturvårdsverket

http://www.tyreso.se/Omsorg_socialt-stod/Funktionshinder/Tillganglighet-i-Tyreso/Tillganglighetshandboken/
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a0020187.htm
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1999673-om-skatt-pa-avf_sfs-1999-673/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991218.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1994847-om-tekniska-ege_sfs-1994-847/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941215.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060263.htm
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2006311-om-trans_sfs-2006-311/?bet=2006:311
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Föreskrifter om uppföljning av angiven insamlingsnivå m. m. för returpapper 
(1996:15), Naturvårdsverket

Föreskrifter och Allmänna råd om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av 
elektriska eller elektroniska produkter 
(NFS 2001:8), Naturvårdsverket

Allmänna råd till 38–42 §§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall 
(NFS 2002:17), Naturvårdsverket

Föreskrifter om avfallsförbränning 
(NFS 2002:28), Naturvårdsverket

Allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken om metoder för yrkesmässig lagring, rötning 
och kompostering av avfall 
(NFS 2003:15), Naturvårdsverket

Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall 
(NFS 2004:4), Naturvårdsverket

Allmänna råd till 3–33 §§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall
(NFS 2004:5), Naturvårdsverket

Föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid  
anläggningar för deponering av avfall 
(NFS 2004:10), Naturvårdsverket

Allmänna råd till avfallsförordningen avseende farligt avfall 
(NFS 2004:14), Naturvårdsverket

Föreskrifter om transport av avfall 
(NFS 2005:3), Naturvårdsverket

Föreskrifter om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elek-
troniska produkter 
(NFS 2005:10), Naturvårdsverket

Föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan och länsstyrelsens 
sammanställning 
(NFS 2006:6), Naturvårdsverket
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Allmänna råd om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid 
anläggning för deponering av avfall 
(NFS 2006:10), Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets kartverktyg ”Skyddad natur” (LÄNK)

Allmänna råd om buller inomhus 
(FoHMFS 2014:13), Folkhälsomyndigheten

Föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och 
sjukvården 
(SOSFS 2005:26), Socialstyrelsen

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:34) om  
hantering av djurkadaver och andra animaliska biprodukter 
(2003:61)

Allmänna bestämmelser om brukande av kommunens vatten- och avloppsanläggning 
(ABVA)
Finns i varje kommun och fastställs av kommunfullmäktige

Se även 1.2 Ledande dokument – gemensamma för alla kapitel.

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Kartverktyget-Skyddad-natur/
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12.2  Miljö

12.2.1 Allmänt
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) tog den 1 april 2008 över den  
myndighetsutövning som tidigare bedrevs av Tyresö kommun. På Södertörns miljö- och  
hälsoskyddsförbunds webbplats hittar man blanketter för bland annat dessa områden:

• Avfall 

• Avlopp  

• Hälsoskydd 

• Livsmedel 

• Miljöskydd 

Förbundet har som uppdrag att bedriva tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen i  
kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Målet med tillsynen är att de verksamheter 
som bedrivs inom kommunerna inte ska ha negativ inverkan på miljö och hälsa. 

För riktvärden se 10.3.2 Vägtrafikbuller respektive 10.3.3 Vibrationer.

12.2.2 Markföroreningar
Tillsynsmyndigheten SMOHF (LÄNK) ska underrättas om att föroreningar påträffats i en-
lighet med miljöbalken 10 kap 11 §, se nedan. Därefter ska, i enlighet med 28 § i förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, en skriftlig anmälan lämnas till tillsyns-
myndigheten (Miljötillsynsavdelningen) att efterbehandling av förorenad mark ska genomföras, 
se nedan. 

Upplysningsskyldighet 
Miljöbalken 10 kap 11 § 
Den som äger eller brukar en fastighet ska oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast 
underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen 
kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

http://www.smohf.se/
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Anmälningsskyldighet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken med mera 
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 28 § 
Det är förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta efterbehandlingsåtgärd i sådana 
förorenade områden som avses i 10 kap. miljöbalken om åtgärden kan medföra ökad risk för 
spridning eller exponering av föroreningarna och där denna risk inte bedöms som ringa. 
Första stycket gäller inte i fråga om områden som blivit förklarade som miljöriskområden enligt 
10 kap.10 § miljöbalken. Beträffande anmälan enligt första stycket tillämpas bestämmelserna i 
20–25 §§. 

Generella riktvärden för förorenad mark finns i Naturvårdsverkets rapport 5976, Riktvärden 
för förorenad mark. 

Vid brand eller annan katastrof  finns risk för markförorening inom vägområdet. 
Gatu- och parkenheten svarar för sanering i samarbete med och efter direktiv från Smohf  eller 
räddningsledare.

12.2.3 Asfalt
Asfalt som rives och/eller fräses ska omhändertas och lämnas på deponi för återvinning  
alternativt återanvändas för eget bruk på egna vägar.

Stenkolstjära 
I avvaktan på centrala riktvärden har de lokala väghållarna och miljömyndigheterna i de tre  
storstadskommunerna enats om gemensamma rutiner för hur asfalthanteringen ska ske om 
man hittar stenkolstjära i äldre beläggningar. 

Användning av avfall för anläggningsändamål:
Genom att återvinna avfall använder vi våra naturresurser effektivare. Grus, sten, betong, 
asfalt och tegel är överskotts- och restmaterial som exempelvis kan användas i grundläggning 
för byggnationer, utfyllnader och bullervallar. 

När krävs det anmälan eller ansökan om tillstånd?
Villkoren för användningen är att det finns ett anläggningsändamål, att avfallet är rent och 
utsorterat, och att inga föroreningar uppstår på den nya användningsplatsen. 
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Det är föroreningsrisken på mark och vatten som avgör om du behöver göra en anmälan till 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund eller ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen för att 
använda avfall för anläggningsarbeten. 

• Ringa föroreningsrisk – skicka anmälan till förbundet 

• Mer än ringa föroreningsrisk – skicka ansökan om tillstånd till länsstyrelsens miljöenhet

• Ingen föroreningsrisk – kontakta kommunens bygglovsavdelning för att ansöka om strand 
  skyddsdispens och/eller marklov, samt länsstyrelsen för anmälan om samråd

Du som vill använda restavfallet ska bedöma den nya användningsplatsens lämplighet för ända-
målet, medan avfallsproducenten ska ha kunskap om avfallets möjliga innehåll av föroreningar.

I många fall kan det vara svårt att själv väga in alla miljöaspekter och bedöma förorenings- 
risken. Du kan kontakta förbundet i god tid innan åtgärden ska genomföras för att få hjälp och 
råd. Läs även i Naturvårdsverkets handbok 2010:1 ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten”.

Anmälan
Skriftlig anmälan skickar du in till förbundet minst sex veckor innan din verksamhet ska starta 
om inte annat beviljas i det enskilda fallet. Ofullständigt ifylld blankett skickas tillbaka för  
komplettering. Blanketten ”att använda avfall för anläggningsändamål” hittar du till höger på 
sidan. Förbundet tar ut en avgift för handläggning av anmälan och tillsyn enligt gällande taxa. 

12.2.4 Miljökonsekvenser och miljöpåverkan 
Krav på förprövning i form av miljöberedning, miljökonsekvensbeskrivning eller annan typ av 
miljöprövning kan vara aktuell. Ta tidig kontakt för avstämning med Smohf  eller länsstyrelsens 
naturvårdsenhet.
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12.3  Avfall

Varje kommun har en renhållningsordning som består av avfallsföreskrifter och en avfallsplan. 
Dessa dokument, samt avfallstaxan beslutas av kommunfullmäktige och är viktiga lokala styr-
dokument. För ledande dokument se 12.1 Ledande dokument samt 1.2 Ledande dokument – 
gemensamma för alla.

12.3.1 Transportvägar för fordon och hämtningspersonal
Insamlingsteknik och fordon
Det finns flera olika sätt att samla in avfall på och därför många olika typer av fordon. 
De vanligaste är att avfall samlas upp i kärl och hämtas med sidlastande eller baklastande  
avfallsfordon. Underjordsbehållare är också vanligt förekommande i Tyresö och töms med 
kranbil. Containrar kan tömmas eller hämtas på olika sätt. Även olika typer av sopsugssystem 
förekommer. Läs mer om olika fordon i avsnitt 4.2.1  Fordonstyper och utrymmesklasser

Avfallsbilar är normalt upp till ca 10 meter långa men kan vara längre. De är ca 2,5 meter  
breda men kan bli drygt 3 meter då speglarna räknas med, kranbilar har stödben. 
Höjden är ca 3,5 meter men kan i vissa fall vara över 4 meter. 

Det finns både två-, tre- och fyraxlade fordon. Vikten på en vanlig avfallsbil är ca 15–25 ton 
med full last. Specialfordon, till exempel mobilt sopsugfordon och frontlastarfordon, kan väga 
mer. Vägens bärighetsklass och den totalvikt det aktuella fordonet är registrerat för avgör hur 
stor last ett fordon får ta. Det är förarens skyldighet att hålla reda på det.

Transportväg för insamlingsfordon
Vägen är chaufförens arbetsplats och denne måste oftast kliva ur fordonet för att hämta  
avfallet. Framkomligheten och sikten ska därför vara god. Det är alltid chauffören som avgör 
om en väg är farbar eller inte. Chauffören kan aldrig tvingas att ta risker eller köra på en väg 
som han/hon bedömer inte är framkomlig.

Körning på gång- och cykelväg är inte tillåten. 

Enligt Arbetsmiljöverket får backningsmanöver endast användas för att vända ett fordon och 
då max en billängd, på grund av olycksrisken. 

Väghållaren är ansvarig för vägens utformning, skyltning, skötsel och framkomlighet.  
Trafikverket, kommunen, privat vägförening eller enskild fastighetsägare kan vara väghållare.
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Transportväg för avfallsfordon

• Ska ha en hårdgjord körbana.

• Ska utformas för minst belastningsklass 2 (BK2).

• Bör vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. Om parkering  
  tillåts måste vägen vara bredare. Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon  
  kan vägen vara smalare men den bör vara minst 3,5 meter. Träd och annan växtlighet får inte  
  inkräkta på vägbredden.

• Ska ha en fri höjd av 4,7 meter, träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.

• Ska ha fri sikt och god framkomlighet.

• Återvändsgator ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon. Vändplan för en normal avfalls- 
  bil ska ha en diameter av 18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om.  
  Alternativ till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad  
  T-vändning. Olika exempel på vändmöjligheter redovisas i figur nedan.

• Ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid, snövallar får inte inkräkta på vägbredden.

• Portiker, garage och andra ställen med begränsad höjd måste ha en fri höjd anpassad till de  
  fordon som ska köras där.

Se även 12.3.2 Hämtningsplatser och utrymmen om särskilda kriterier för underjords- och 
markbehållare samt sopsug.
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Lastningsplatser
Avfallsbilen får inte hindra annan trafik när den står still och avfall lastas i. Platsen måste vara 
så stor att det finns plats att hantera kärl, alternativt container, på platsen. Ytan ska vara plan 
och hårdgjord. Det ska inte vara någon nivåskillnad mellan avfallsutrymmet och lastnings-
platsen vid containerhantering. Vid kärlhantering kan en svag lutning accepteras. 
Transportvägen och angöringsplatsen ska ha fri sikt och god framkomlighet. 

Gångväg
Väg mellan avfallsutrymme/hämtställe/avfallsbehållare och avfallsbilens lastningsplats och 
som används för manuell hämtning, dvs. där avfallshämtaren drar eller skjuter kärl, benämns 
här gångväg.

Tungt manuellt arbete ska undvikas och ersättas med maskinell hantering i enlighet med kraven 
på god arbetsmiljö. Vid bedömning av om en gångväg är acceptabel eller inte tas hänsyn till 
vilken typ av behållare som ska hanteras, vad behållarna innehåller, hur många de är och hur 
ofta de hämtas, samt om lutning, riktningsändring och eventuella hinder förekommer.

Gångvägen:

• Ska vara jämn, hårdgjord, halkfri och utan trånga passager eller hinder året om. Trappsteg  
  och kullersten får inte förekomma.

• Ska vara så kort som möjligt, högst 10 meter rekommenderas.

• Bör vara minst 1,2 meter bred och om den ändrar riktning bör bredden där vara minst  
  1,35 meter.

• Bör ha minst 2,1 meters fri höjd.

Lutning
Gångväg där kärl ska dras bör inte ha någon lutning. Om lutning inte kan undvikas bör den 
inte överstiga 1:20 för att belastningen ska vara acceptabel och får inte överstiga 1:12.  
Ibland kan en ramp behöva anordnas. Lutningen på rampen bör inte överstiga 1:12 och längden 
innan eventuellt vilplan inte bör överstiga 12 meter. Vilplanet ska vara minst 1,5 meter.  
Transportband bör undvikas.

Hiss bör undvikas men får användas vid avfallstransport om den är besiktigad och godkänd för 
transport av skrymmande gods och om den har korgdörr.
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12.3.2 Hämtningsplatser och avfallsutrymmen
Avfallsutrymme i flerbostadshus och verksamheter
Stor vikt bör läggas vid planering av avfallsutrymmen eftersom de påverkar avfallshanteringen 
i många år framöver. Det kan vara svårt att rätta till felaktigheter i efterhand. Man bör också 
vara medveten om att avfallet sorteras i stor utsträckning idag och att olika avfallsfraktioner 
hämtas vid olika tillfällen. Det innebär att hämtningsfordon kan komma flera gånger i veckan 
till samma avfallsutrymme.

Krav på byggnaders utformning återfinns framför allt i Boverkets byggregler, BBR. I BBR 15, 
avsnitt 3:422 står bland annat följande: I eller i anslutning till en byggnad ska det finnas  
utrymmen eller anordningar för hantering av avfall som kan nyttjas av alla brukare av  
byggnaden. För småhus får lösa avfallsbehållare användas. Utrymmena ska utformas och  
dimensioneras så att de, utöver vad som anges i avsnitt 3:42 (BBR), möjliggör återvinning av 
avfallet.

Innan avfallsutrymme och liknande planeras bör fastighetsägaren undersöka om det finns 
möjlighet att ordna insamling av avfall på ett sådant sätt att den manuella hanteringen vid 
hämtning minimeras. Användning av sopsug och underjordsbehållare är exempel på sådan 
hantering. Dessa insamlingssystem kan emellertid medföra svårigheter att dimensionera rätt 
antal och storlek av behållare, om det inte enkelt går att anpassa hämtningsintervallen för att 
optimera transporterna. Svårigheterna märks särskilt om avfallsmängder, sorteringskrav och 
antalet lägenheter förändras över tid. Risken för felsortering kan också öka då den som 
lämnar avfall inte ser vad behållaren innehåller för typ av avfall. Denna aspekt är särskilt viktig 
vid insamling av matavfall där kravet på renhet är av stor betydelse för den efterföljande  
avfallsbehandlingen. Felsortering kan avhjälpas genom bra information till de boende.

Kontakta alltid kommunens avfallsavdelning eller motsvarande innan ett avfallsutrymme byggs 
eller iordningställs. Kontakta även byggnadsnämnden eller motsvarande i ett tidigt skede för att 
diskutera om bygglov/bygganmälan behövs.

Placering
Var ett avfallsutrymme ska placeras måste noga övervägas. Närhet till bostäderna, gaturummets 
karaktär, trafiksäkerhet, barnsäkerhet och arbetsmiljö är faktorer som styr och påverkar 
placeringen och dessa faktorer kan sinsemellan vara motsägelsefulla. Den eventuella störning 
som kan uppstå i samband med hämtningen blir mindre ju längre bort från bostäder och 
lekplatser med mera avfallsutrymmet ligger. Samtidigt blir det svårare för de boende att lämna 
sitt avfall om det är lång väg till avlämningsplatsen. Det finns inga enkla råd att ge.  
Eftersom alla områden är unika måste de studeras från fall till fall. Det viktiga är att alla dessa 
faktorer beaktas vid planeringen.
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Utseende
Vid nybyggnad bör avfallsutrymme utformas så att det anpassas till omgivande miljö och  
stämmer överens med andra byggnader vad gäller volym, form och färg. Ett avfallsutrymme  
får gärna vara tilltalande och vackert eller spännande att se på.

Tillgänglighet, användbarhet och säkerhet för boende m.fl. användare

• Det ska vara lätt för de boende att lämna sitt avfall. Därför bör avfallsutrymme ligga så nära  
  bostäderna som möjligt. Avståndet mellan bostadsentré och avfallsutrymme eller avlämnings 
  plats för kärl- och säckavfall bör inte överstiga 50 meter men får avgöras från fall till fall  
  beroende på lokala förhållanden.

• Alla olika avfallsfraktioner bör kunna lämnas på samma ställe. Rådet gäller alla olika  
  fraktioner som hämtas i samma bostadsområde. De behöver dock inte kunna lämnas i ett  
  och samma utrymme, se beskrivningen av utrymme för grovavfall.

• Avfallsutrymme bör placeras strategiskt där de boende naturligt passerar. Det kan vara i när- 
  heten av bilparkering eller vid gångväg till busshållplats.

Slam och urin från enskilda avloppsanläggningar samt fettavfall
Transportväg för slamsugningsfordon ska uppfylla samma krav som transportväg för övriga 
hämtfordon, se även avsnitt om transportvägar. I vissa fall kan fastighetsägaren behöva 
förbättra möjligheten för angöring för att fordonet inte ska blockera vägen eller äventyra 
trafiksäkerheten. Vid slangdragning ska avståndet mellan tömningsfordonet och den 
anläggning som ska slamsugas vara så kort som möjligt, helst under tio meter men absolut 
inte längre än femtio meter.

Sughöjden får inte överstiga sex meter. Där slangdragning sker ska vägen vara fri från hinder i 
form av exempelvis staket, murar, stubbar, planteringar och annan växtlighet.

Arbetsmiljö
Avfallsinsamling är av tradition ett tungt fysiskt arbete som medför risk för olyckor och  
förslitningsskador. Trafikmiljön och bristande framkomlighet ger upphov till stress.  
Hämtningspersonal är också utsatt för damm och mikroorganismer som kan leda till 
sjukdomar. Ny teknik och maskinell eller automatiserad hämtning förbättrar situationen.
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De senaste åren har det varit fokus på att förbättra insamlingsarbetarnas arbetsmiljö.  
Arbetsmiljöverket, facket, arbetsgivarna och även kommuner har arbetat aktivt med detta.  
Utöver de lagar som finns, framför allt arbetsmiljölagen, ska särskilda föreskrifter som Arbets-
miljöverket utfärdar följas. De viktigaste som berör avfallshantering är:

• AFS 1998:1, ”Belastningsergonomi”

• AFS 2000:1, ”Manuell hantering”

• AFS 2001:1, ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”

• AFS 2000:42, ”Arbetsplatsens utformning”.

För mer information, se 12.3.3 Arbetsmiljö vid avfallshämtning.

I den följande texten finns arbetsmiljökrav och råd för olika delar av hämtningen.

• Avfallsutrymme bör placeras i markplan. Det kan ligga i eller i anslutning till befintlig byggnad   
  eller vara fristående. Sopnedkast kan användas beroende på kommun. Alltid under förutsätt 
  ning att de avfallsutrymmen som sopnedkasten mynnar i är godtagbara från arbetsmiljösyn 
  punkt.

• Avfallsutrymme ska placeras, utformas och skötas så att störningar för de boende eller  
  grannar undviks. Störning kan uppkomma i form av buller, lukt och olycksrisker.  
  Avfallsutrymme bör ligga långt från lekplatser och inte ligga för nära entréer.

• Avfallsutrymme bör ha en egen entré. Det får inte placeras så att avfall måste transporteras    
  genom utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt eller där livsmedel förvaras. Det får inte   
  heller placeras så att matavfall måste transporteras genom kommunikationsutrymmen i direkt  
  anslutning till utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt eller där livsmedel förvaras.

• Det ska inte kännas obehagligt att gå in i ett avfallsutrymme. Det är därför viktigt att  
  belysningen är bra och att dörren är lätt att öppna.

• Utrymmet ska placeras och utformas så att det är tillgängligt för personer med nedsatt  
  rörelse- eller orienteringsförmåga. Dörrar, eventuella lock, handtag, inkast med mera ska  
  utformas och placeras på sådant sätt att de kan användas och öppnas av personer som har  
  nedsatt styrka eller till exempel är rullstolsburna. Om container används bör den förses med    
  ramp så att alla kan använda den.
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Arbetsmiljöaspekter
Se även avsnitt 12.3.1 Transportvägar

• Hämtning ska kunna utföras på ett trafiksäkert sätt. Från hämtningssynpunkt är det bättre  
  att placera avfallsutrymmen vid infarten eller i utkanten av ett bostadsområde, så att man  
  aldrig behöver köra in bland människor och bostäder. Backning är endast tillåten i samband    
  med vändning och då max en billängd.

• Avfallsbehållare ska placeras så nära avfallsbilens lastningsplats som möjligt. Dragvägar över  
  10 meter accepteras inte. 

• Container ska placeras så att hämtningsfordonet kan angöra rakt mot containern och lyfta  
  eller dra den rakt ut vid tömning. Trafiksäkerhet och god sikt måste beaktas vid placering.  
  Den container som används måste passa utrymmet.

Brandskydd
Eftersom avfall är lättantändligt och brinner bra är brandskydd mycket viktigt.  
Avfallsutrymmen ska utformas som en egen brandcell med samma brandklass som byggnaden 
i övrigt, om utrymmet ligger i en huskropp. Automatiskt brandlarm eller sprinklersystem kan 
vara bra. Pulversläckare kan placeras innanför dörren.

Fristående sophus och liknande som ligger nära andra byggnader ska ha skydd mot brand- 
spridning. Se avsnittet om hämtställe utomhus.

Svenska Brandskyddsföreningen (www.svbf.se) kan ge råd om brandskydd.
 

www.svbf.se
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Dörr, dörröppning och lås
Dörr eller dörröppning som används vid transport av avfall:

• Ska inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. I undantagsfall kan tröskel vara kvar om den  
  förses med ramp på båda sidor. Containerutrymme måste vara tröskelfritt.

• Ska vara lätt att öppna och stänga. Tunga dörrar bör förses med dörröppningsautomatik.

• Ska inte orsaka störande buller.

• Ska ha uppställningsanordningar som enkelt kan aktiveras. Antalet dörrpassager bör  
  begränsas.

• Bör ha släplist som skydd mot skadedjur.

• Bör ha skyddsplåt på insidan som skydd mot nötning, slag och stötar.

• Ska kunna öppnas inifrån utan nyckel. Låsvred bör ha skydd som förhindrar att låset skadas  
  av slag eller påkörning.

Typ av dörr Fri bredd Fri höjd

Dörr för kärlhämtning Minst 1,0 (helst 1,2) meter Minst 2,0 meter

Dörr för container-
hantering 2,4 meter 2,1 meter

Avfallsutrymme bör hållas låst, särskilt om det finns maskinell utrustning i utrymmet, till  
exempel säckväxlare. Nyckeln bör inte passa till andra utrymmen i byggnaden. Det är bra om 
alla avfallsutrymmen i ett bostadsbestånd kan öppnas med samma nyckel. Kodlås kan användas.
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Avfallsrum

Storlek 
Avfallsutrymme bör vara väl tilltaget och flexibelt. Storleken på rummet bestäms av storleken 
på och antalet kärl som behöver finnas där. Då kärl hanteras bör den fria gången mellan olika  
kärl vara minst 1,5 meter och avståndet mellan varje kärl minst 6 cm. Kärl ska placeras så att  
draghandtaget kan nås från gången. Vid containerhantering bör utrymmet mellan container  
och vägg/port vara minst 60 cm, helst 100 cm runt om. Ett containerutrymme med en  
2 meter bred container bör vara 3,60 meter brett. För detaljer om dimensionering, antal av 
fallsbehållare med mera, se avsnittet om dimensionering.

Höjd 
Rumshöjden ska vara minst 2,1 meter. Installationer får inte begränsa den fria höjden.

Vägg 
För att minska skador i utrymmet vid rangering av kärl bör en avbärarlist placeras på väggen  
0,95–1,25 meter från golvet. Strömbrytare bör placeras på ca 1,3 meters höjd över golv för att  
undvika påkörning. Eluttag bör finnas på lämpligt ställe.

Golv 
Ska vara halkfritt men samtidigt vara lätt rengörbart. Blanka golv ökar halkrisken. Halkfritt 
prioriteras framför rengörbarhet.

Belysning 
Bra belysning med glödljus eller snabbtändande lysrör ska finnas, både i och utanför avfalls- 
utrymmet. Det är lämpligt att använda flera armaturer för att öka ljusspridningen och säker- 
heten om någon lampa går sönder. Rörelsedetektor är bra och om sådan används bör lampan/
lamporna tändas direkt när dörren öppnas och hållas tänd/a hela tiden som någon befinner sig 
i rummet. Lägsta krav på ljusstyrkan inne i rummet är 100 lux men den bör vara högre.  
Bra ljusstyrka är speciellt viktigt om det krävs att man till exempel ska kunna läsa eller använda 
elektronikutrustning i samband hämtning, reparation och rengöring. Underhållsplan för  
belysning rekommenderas.

Buller 
Hämtningen får inte medföra bullerstörning för dem som bor eller vistas i närheten av avfalls-
utrymme eller lastningsplats. Avfallsutrymme ska vara väl isolerat mot bostad eller arbetslokal 
som ligger vägg i vägg med utrymmet

Ventilation 
God ventilation ska finnas i avfallsutrymmet. Frånluftsflödet bör vara minst 5 l/s och m2  
golvyta.
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Hygien 
Avfallsutrymme ska utformas så att det finns möjlighet att hålla rent. Även karuseller, andra  
installationer och utrustning ska kunna hållas rena. Frostfritt utrymme bör ha tappställe för  
vatten och golvbrunn med avdunstningsskydd. Råttor och andra skadedjur ska hindras att  
komma in i avfallsutrymme, vilket innebär att öppningar större än 5 mm inte får förekomma. 
Nät ska finnas för ventilationsöppningarna. Om avfallsutrymmet är råttsäkert behöver kärlen 
inte ha lock. Lock rekommenderas dock för att minska risken för lukt.

Temperatur 
Låg temperatur i avfallsutrymme minskar risken för dålig lukt och flugor. Avfallsutrymme bör 
därför inte placeras i söderläge. Om temperaturen blir för hög och olägenheter uppstår kan 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kräva att utrymmet ska kylas. Om temperaturen blir 
för hög och olägenheter uppstår kan Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund förelägga om 
åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Större mängder matavfall, till exempel avfall 
från livsmedelslokal, bör förvaras i kylt utrymme om  det inte finns annat sätt att förebygga 
olägenhet. Soprum i förskola och äldreboende där stor mängd blöjor förekommer kan också 
behöva kylas.

Skyltning  
Om olika slags avfall samlas upp i samma utrymme ska behållare vara tydligt skyltade med 
uppgift om vilken typ av avfall som ska läggas i dem. Skyltar och information om sortering 
kan även finnas på vägg, anslagstavla eller liknande. Skyltning är fastighetsägarens ansvar och 
den ska vara tydlig både för den som lämnar avfall och för den som hämtar det. Symboler och 
tydliga bilder är bra att använda. Om det finns behov av det bör information på andra språk än 
svenska finnas.

Övrig information 
Information om att avfallet ska vara förpackat bör finnas samt vilka förpackningar som får 
användas, till exempel om särskilda påsar ska användas för matavfall och var dessa påsar i så  
fall finns. Information om vart man ska vända sig vid driftstörning bör också finnas i avfalls- 
utrymme.

Bild 12.3.1.1 och 12.3.1.2: Exempel på kärlplacering i avfallsrum
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Utrymme för grov- och elavfall 
Grovavfall ska kunna tas omhand separat. Det behöver inte finnas ett permanent utrymme i 
bostadsområdet om grovavfallet i stället kan läggas i tillfälligt uppställd container som hämtas 
vid särskilda tillfällen. Kommunen kan kräva att grovavfallet ska vara sorterat i brännbart, 
respektive inte brännbart grovavfall. Kommunen erbjuder även hushållen att lämna sorterat 
grov- och elavfall vid bemannad återvinningscentral, Kretsloppscentralen.

Grovavfall kan bestå av många olika material som ofta är återvinningsbara. Det är därför önsk-
värt om fastighetsinnehavaren skapar möjligheter för sortering av grovavfallet. Wellpapp och 
andra stora pappersförpackningar/kartonger slängs ofta i grovavfallet trots att de ska lämnas 
till förpacknings- och tidningsinsamlingen. Behovet av utrymmen och behållare för grovavfall 
minskar om fastighetsinnehavaren informerar boende om vad som kan lämnas som grovavfall 
och vad som ska lämnas på andra platser. Utrymme för grovavfall och elavfall ska uppfylla 
samma krav och rekommendationer som övriga avfallsutrymmen, se ovan.

Om grovavfallsutrymme eller grovavfallscontainrar är åtkomliga för utomstående fylls de ofta 
snabbt av avfall från andra än dem som bor i fastigheten. Det kan dels medföra att fel sorts 
avfall hamnar i grovavfallet, dels att hämtningen blir dyrare än annars.

Det är en fördel om grovavfall, elavfall och kärl- och säckavfall förvaras i skilda utrymmen. 
Grovavfallet ”brer” lätt ut sig i rummet och kan därmed hindra hanteringen av kärl. Ett separat 
rum för grovavfall och/eller elavfall kan placeras i en annan byggnad. Från arbetsmiljösynpunkt 
är det önskvärt att grovavfall ligger i stora kärl eller i container när det ska hämtas.

Vid förvaring av elavfall i avvaktan på hämtning bör det finnas tillräckligt stor plats så att 
olika slags elavfall kan hanteras separat. Avfallet bör vara placerat, och i förekommande fall  
förpackat, på ett sådant sätt att hämtningen underlättas. Tunga produkter som vitvaror och 
tv-apparater bör ligga i någon typ av behållare, så att avfallet lätt kan förflyttas.  
Lysrör, glödlampor och annat som kan gå sönder bör ligga i kartonger eller andra behållare var 
för sig. Sladdar bör vara fästa så att ingen snubblar på dem vid hämtningen.
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Utrymme för farligt avfall
Hantering och förvaring av farligt avfall kräver särskild uppmärksamhet och därför bör 
kommunens avfallsavdelning eller motsvarande kontaktas för utformning av utrymmet.
Några viktiga saker att tänka på:

• Förvaring bör ske i ett låsbart, brandsäkert, invallat plåtskåp. Om det inte finns något låsbart  
  skåp måste avfallet förvaras i ett låst utrymme. Barn ska inte ha möjlighet att komma åt det  
  farliga avfallet.

• Vissa typer av farligt avfall, till exempel linolja, syror och baser kan självantända.

• Fastighetsägare/boendeförening ansvarar för brandsäkerheten. Räddningstjänsten ger råd om  
  brandskydd.

• Personligt överlämnande rekommenderas i första hand!

Hämtställe utomhus
Plats för avfallsbehållare kan också anordnas utomhus. Det kan vara i form av öppna lösningar, 
en pergola eller en avskild del på gården. Prefabricerade skåp anpassade efter kärl, oftast med 
inkastluckor, finns i olika utförande och av olika fabrikat. Om skåp inte används bör hämtstället 
vara inramat av staket eller liknande och vara skyddat från nederbörd med någon form av tak. 
Fastighetsägare/boendeförening ansvarar för att endast de som bor i området har tillträde till 
behållarna. Det finns möjlighet att utrusta fristående kärl med enklare lås för att förhindra att 
obehöriga använder avfallskärlen. Kontrollera vilken typ av fordon och containrar som används 
i kommunen så att hämtning kan utföras.

Kärlhämtning Kranbilshämtning Containerhämtning

Bredd 4,6 m

Längd

Följande mått rekommenderas för lastningsplatser utomhus

Höjd

Mobilt sopsug

15 m

4,7 m

4,6 m

11 m

8-10 m

4,6 m

18 m

upp till 10 m

4,6 m

11 m

4,7 m
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Att tänka på vid kärlplacering utomhus:

• Platsen måste hållas fri från växtlighet samt vara snö- och halkfri på vintern.

• Bra belysning.

• Platsen bör inte ligga så nära bostadshus att den stör de boende.

• Förvaringen av avfall får inte locka till sig skadedjur.

• Om kärlen placeras synligt för många minskar risken för anlagda bränder. För att förhindra  
  spridning av brand ska fristående avfallsbehållare placeras en bit ifrån fasad med fönster eller  
  brännbart material. Normalt ska det vara minst 6 meter mellan behållare och fasad men för  
  små behållare räcker det med 2–3 meter. En enkel skärm i obrännbart material mellan avfalls- 
  behållare och fasad kan minska nödvändigt avstånd.

• Avfallsbehållare utomhus får inte heller placeras under takfot, i portal, över brandpost,  
  vattenavstängning eller liknande.

Observera att även utomhuslösningar och 
containrar ibland kräver bygglov. Flera 
containrar som ställs upp på samma plats, 
till exempel i form av en återvinnings-
station, är att betrakta som upplag enligt 
PBL och byggnadsverk enligt BVL. 

För att anordna upplag krävs bygglov och 
bygganmälan. Enskilda kommuner kan ha 
rutiner för hur dessa regler ska tolkas. 

Kontrollera vad som gäller lokalt i 
kommunen. 12.3.1.3: Exempel på hämtställe utomhus
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Avfallshämtning från småhus 
Avfallsbehållare ska placeras så nära körbar väg som möjligt. I Tyresö används sidlastande  
avfallsfordon för hämtning av hushålls- och matavfall från småhus med egna kärl.  
Grovavfall och elavfall hämtas vanligtvis endast vid fastighetsgräns.

För kör- och gångväg gäller samma råd och anvisningar som under avsnittet 12.3.1 Transport-
vägar för fordon och hämtningspersonal.

Trånga områden
Befintliga områden med tät småhusbebyggelse och vägbredd under ca 3,5 meter medför en 
dålig arbetsmiljö för avfallshämtaren och en ökad risk för olyckor. Ofta saknas också  
vändmöjligheter för avfallsbilen i sådana områden. Hämtning vid varje hushåll bör därför  
ersättas med gemensamt hämtställe i anslutning till farbar väg eller till exempel parkerings- 
platser. Om förhållandena är besvärliga och de boende inte själva tar initiativ till en förändring 
kan kommunen, entreprenören eller Arbetsmiljöverket stoppa hämtningen i ett område.  
I avvaktan på att ett gemensamt hämtställe anordnas kan de boende rulla ut sina enskilda kärl 
till någon lämplig tillfällig plats där de kan tömmas.
 

Gemensamt hämtställe
Gemensamt hämtställe bör utformas på liknade sätt som avfallsutrymmen med mera för fler-
bostadshus. Avfallsavgiften blir ofta lägre per hushåll om gemensamt hämtställe används.

Om fastighetsinnehavarna i ett trångt område är medlemmar i en samfällighet gäller särskild 
lagstiftning som reglerar vad samfälligheten har rätt att besluta om. I de fall samfälligheten inte 
ansvarar för områdets avfallshantering måste kommunen vända sig till samtliga fastighets-
innehavare i dessa frågor. Samfälligheten kan behöva göra en förrättning för att kunna hantera 
gemensamma avfallslösningar. Lantmäterimyndigheten kan lämna mer information i sådana 
ärenden.

När nya bostadsområden ska byggas är det viktigt att inte planera för enskild avfallshämtning i 
områden med tät bebyggelse, där man kan befara problem med framkomligheten.  
Kommunen bör bevaka att nya samfällighetsföreningar får ansvar för gemensam avfalls-
hantering genom föreningens stadgar.

Ibland kan kommunens eller annan fastighetsinnehavares mark behöva tas i anspråk för till- 
fälliga eller permanenta hämtställen. Detta bör i så fall regleras genom avtal om markupplåtelse.
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Behållare
Kärl finns i storlekarna 130 – 660 liter och de är huvudsakligen tillverkade av plast.  
Vilka storlekar/fabrikat som används varierar från kommun till kommun. Det största kärlen, 
från 370 liter, har fyra hjul och de mindre har två hjul. Numera tillverkas också trehjuliga kärl. 
Det går även att sätta på ett tredje hjul på ett befintligt kärl med två hjul. Om ett 370 literskärl 
utrustas med ett tredje hjul förbättras ofta hanteringen och därmed arbetsmiljön.

Kärl används för hushållsavfall samt förpackningar som samlas in fastighetsnära. Stora kärl 
används även för grovavfall och tidningar. Minsta mått som rekommenderas för varje kärl, 
inklusive behövligt mellanrum. Även andra kärlstorlekar förekommer. 

Volym, exempel Bredd Djup Höjd*

140 liter 50 cm

60 cm

70 cm

60 cm

75 cm

75 cm

100 cm

110 cm

110 cm

Mått på kärl:

190 liter

240 liter

190 liter

240 liter

75 cm

140 cm

90 cm

90 cm

110 cm

130 cm

* Om lock ska gå att öppna på kärlet tillkommer kärlets djup (=lockets mått)

Kärl ska vara lätt tillgängliga för hämtningspersonalen och draghandtaget på kärlet ska kunna 
greppas utan att kärlet behöver vridas. ”Lock i lock” (lock med en insats som gör att locket 
kan öppnas från två håll) kan användas för att kärlplaceringen ska fungera både för dem som 
lämnar och för dem som hämtar avfallet. Kärlet får inte vara tyngre än att man lätt kan börja 
rulla det. Kärl bör rengöras regelbundet för att motverka lukt. Det är fastighetsägarens ansvar 
att rengöra behållare. Kärltvätt brukar kunna beställas av någon entreprenör.
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Container
Containrar förekommer i många olika storlekar och utföranden. Tömning av containrar kan 
utgöra en risk. Containrar kan inte tömmas utan att hämtningsfordonet backas, vilket också 
kräver särskild uppsikt.

Boxar, batteriholkar m.fl. behållare
Små behållare, oftast av plast, används för insamling av mindre elavfall, batterier och annat  
farligt avfall. Så kallade batteriholkar kan sitta både utomhus och inne i avfallsutrymmen.  
För lysrör kan särskilda rör eller fat användas.

Underjordsbehållare (nedgrävda behållare, djupbehållare, markbehållare)
Underjordsbehållare börjar bli vanliga på många håll i Sverige. Fördelarna med dessa behållare  
är att det inte krävs någon tung manuell hantering, att det mesta av behållarvolymen finns 
under jord vilket minskar behovet av utrymme ovan jord, att temperaturen i marken där avfallet 
förvaras är relativt låg vilket förhindrar dålig lukt, samt att de är lätta att tömma med kranbil. 
Underjordsbehållare finns i olika storlekar, och av olika fabrikat. 

Bild 12.3.1.4: Geometrikrav för tömning av underjordsbehållare (illustration, Stockholms stad).
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Vid placering av underjords- och markbehållare gäller följande:

• Kontakta renhållaren i ett tidigt skede innan behållaren placeras ut och innan markarbeten har    
  påbörjats.

• Renhållningsfordonet får inte hindra annan trafik när den står still och avfall lastas i. 

• Ytan ska vara plan och hårdgjord. Transportväg ska minst ha bärighet BK2 och får inte vara  
  gång eller cykelväg

• Behållaren kan komma att kräva bygglov.

• Boende bör ha max 50 meter till behållarplatsen. Beakta naturliga gångstråk vid placering av  
  underjordsbehållare.

• Behållarna ska vara tillgängliga även för funktionshindrade.

• Hänsyn ska tas till riskerna för lukt, exempelvis om behållare står för nära bostäder eller luft 
  intag till byggnader. 

• Fritt utrymme runt behållaren minst 1,25 m runt om, ska vara snöröjt och kunna halk- 
  bekämpas på ett bra sätt vintertid. Gångväg mellan behållare och hämtningsfordon ska finnas  
  och enkelt kunna snöröjas och halkbekämpas.

• Avstånd mellan fordonets centrum och behållarens centrum får vara max 6 meter.

• Beakta risken för behållarens svängning vid tömning ”vingelmån”. Inte närmare än 2 meter  
  från bostad, byggnad, balkonger, träd, lyktstolpar med mera.

Tömningskriterier för underjords- samt markbehållare

• Behållarna ska placeras på ett trafiksäkert sätt med tanke på tömning. 

• Tömning med kranbil kräver en lastzon. 

• Fordonets bredd är 2,5 meter, inklusive stödben ca 4,2 meter. Bredd med backspeglar drygt  
  3 meter, körvägen ska vara minst 3,5 meter bred

• Fordonets längd: 10,5 meter, höjd 4,5 meter. 

• Fri höjd som krävs ovanför och runt om fordonet vid behållaren: ca 8–10 meter.

• Lyft får inte göras över parkerade bilar eller cykelbana. Lyft av behållare över allmän gångväg  
  får heller inte göras om inte ett alternativt gångstråk finns. 
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• En tömning tar mellan fem minuter och en kvart beroende på modell och tömningsfordon. 

• Bilens angöringsplats får inte vara placerad vid utfarter eller placeras vid en korsning på grund  
  av trafiksäkerhetsskäl.

• Angöringsplats får inte placeras så att backning måste utföras.

• Avstånd mellan fordonets centrum och behållarens centrum får vara max 6 meter.

Sopsug
Sopsugssystem är bra från arbetsmiljösynpunkt eftersom det är slutet och helt automatiserat. 
Systemet minskar också behovet av transporter. Det finns två olika system, stationärt och  
mobilt.

Stationärt sopsugsystem
Stationärt sopsugssystem: Avfallet samlas in med hjälp av luft i ett automatiskt vakuumsystem 
och transporteras genom rör i marken, från nedkasten till stora uppsamlingscontainrar. 
Tekniken kan transportera avfallet upp till 2 km från sopnedkasten. Containrarna placeras i 
en terminal. Antalet containrar i terminalen varierar och beror dels på antalet utsorterade 
fraktioner, dels på mängden avfall. Containrarna hämtas av lastväxlarfordon.

Bild 12.3.1.5: Envac, principskiss, stationär sopsug

Inkast
En stationär sopsug är ett helt slutet vakuumsystem som kan försörja flera byggnader.  
Systemet lämpar sig både för mindre och större bostadsområden. I ett stationärt system sugs 
avfallet till en terminal i eller utanför bostadsområdet där de hamnar i en container för vidare 
transport. Avfallet lämnas i ett nedkast som kan vara placerat inomhus eller utomhus.  
För placering av inkast i befintlig bebyggelse kan systemet exempelvis anslutas till ett befintligt 
nedkastschakt. Vid nybyggnation kan inkasten placeras på varje våningsplan via genomgående 
nedkastschakt eller enbart i entréplanet. Vid placering utomhus ska hänsyn tas till de boendes 
gångavstånd. 
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Lagring och vidaretransport
Avfallet lagras tillfälligt i schaktet nedanför inkasten. Vid tömning öppnas schaktet nedtill 
och avfallet sugs med hjälp av vakuum till en container i en terminal som kan vara placerad 
i ett bergrum eller i en byggnad. Tömning av schaktet sker med jämna mellanrum och styrs 
automatiskt från terminalen.Containern hämtas med containertömmande fordon.

Mer information
Kontakta en leverantör för mer information och dimensionering av systemet.

Mobil sopsug
Även i det mobila sopsugssystemet samlas avfallet in med hjälp av luft och själva vakuum- 
tekniken sitter i bilen. Under varje nedkast finns en lagringstank. Tankarna binds ihop genom 
rör i marken till en så kallad dockningspunkt, som kan vara placerad upp till 300 meter från  
tankarna. Vid tömning ansluter fordonet till dockningspunkten, vakuumtekniken sätts igång 
och avfallet transporteras med hjälp av luft, från de olika lagringstankarna, till docknings- 
punkten och vidare in i bilen. Mobila sopsugssystem är beroende av specialfordon. 
Vid driftstopp kan extra åtgärder behöva vidtas. Risken för bullerstörning vid dockningsplatsen 
bör uppmärksammas eftersom tömningen av avfallstankarna kan bullra och ta lång tid.  
Ett sätt att undvika detta är att redan i planeringsstadiet tänka på var dockningspunkterna 
placeras och hur många tankar som ska tömmas.

Systemet med mobil sopsug lämpar sig både vid nybyggnation och i befintlig bebyggelse.  
I ett mobilt sopsugssystem lagras avfallet i förvaringstankar som regelbundet töms genom att 
en sopbil utrustad med vakuumsug kopplas till en så kallad dockningspunkt.

Bild 12.3.1.6: Envac, principskiss, mobil sopsug
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Inkast
Avfallet läggs i ett nedkast som kan vara placerat inomhus eller utomhus. För placering av  
inkast i befintlig bebyggelse kan systemet exempelvis anslutas till befintligt nedkastschakt.  
Vid nybyggnation kan inkasten placeras på varje våningsplan via genomgående nedkastschakt 
eller enbart i entréplanet. Vid placering utomhus ska hänsyn tas till de boendes gångavstånd.

Tank och dockningspunkt
Avfallet lagras i en sluten tank placerad under jord i anslutning till inkast på gården eller i  
byggnadens källarplan. Storlek på och antal tankar anpassas efter avfallsmängden i fastigheten 
och efter hur många utsorterade avfallsfraktioner som systemet ska omfatta. Varje fraktion 
behöver egen tank.

Avfallet vakuumsugs till bilen efter att den kopplats till en dockningspunkt som ansluts till en 
eller flera tankar via rörledningar under jord. På detta sätt kan avfallet från flera byggnader 
hämtas från en och samma plats. Det ska vara möjligt att på platsen parkera en sopbil 
à 2,5 x 10 meter under minst 5 och maximalt 15 minuter. Tömningstiden beror av storlek på 
tank och hur många tankar som är kopplade till punkten, eftersom tankarna töms en i taget.

Om sopsugssystem används placeras nedkasten nära bostäderna, som vanliga sopnedkast inne 
i husen, i entrén eller ute på gården. Avfallet hämtas längre bort på lämplig plats.  
Dockningspunkt för mobil sopsug kan placeras maximalt fem meter från hämtningsfordonets 
lastningsplats.

Tömningskriterier mobil sopsug:

• Tömningsfordonets angöringsplats får inte vara placerad vid utfarter eller placeras vid  
  en korsning.

• Inga hinder för tömningsröret mellan dock 
  ningspunkt och angöringsplats.

• Tömningsröret kan dras över parkerade  
  bilar. Observera dock att tömningsfordonet  
  inte får stoppa upp övrig trafik.

• Angöringsplats får inte placeras så att back 
  ning måste utföras.

• Dockningspunkt får inte ligga på allmän  
  mark om inte överenskommelse med  
  kommunen finns. Bild 12.3.1.7



Kapitel 12 Miljö och avfall
Teknisk handbok, Tyresö kommun208

• Dockningspunkt får inte ligga i marknivå.

• Avstånd mellan fordonets centrum och behållarens centrum får vara maximalt 5 meter.

• Angöringsplats bör inte placeras utmed huvudgator om det inte finns lastzon eller parkerings 
  ficka avsedd för tömningsfordon.

Mer information
Kontakta en leverantör för mer information och dimensionering av systemet.

12.3.3 Arbetsmiljö vid avfallshämtning
Avfallshämtning är en bransch som tidigare varit mycket skadedrabbad. Tunga lyft hörde till 
vardagen och för att arbeta med insamling krävdes en mycket god fysik. Det var få avfalls- 
hämtare som kunde utföra sitt arbete ända fram till normal ålderspensionering. 

I dag är situationen annorlunda. Säckar har ersatts med kärl eller andra typer av behållare. 
Manuell hantering ersätts med ny teknik och automatiserade system. Kommunen, fastighets-
innehavare och planerare kan bidra till förbättringar genom att engagera sig i förändrings-
arbetet, bland annat genom att påskynda införandet av ny teknik som främjar arbetsmiljön. 
Kommunen kan redan tidigt i planeringsprocessen ta hänsyn till dessa frågor genom att ställa 
krav på att maskinell hantering för tunga fraktioner införs.

Arbetsgivarens ansvar
Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen ansvarig för arbetsmiljön för sina anställda.  
Arbetsmiljöarbetet bedrivs vanligtvis genom kontroller i det dagliga arbetet och genom skydds-
ronder, då hämtställen inventeras och bedöms utifrån arbetsmiljöaspekter. Det som gör  
avfallshantering lite speciell är att det mesta av arbetet utförs på mark och i fastigheter som inte 
arbetsgivaren råder över. Hämtning kan vägras på olämpliga ställen med hänsyn till personalens 
arbetsmiljö.

Fastighetsägarens ansvar
Fastighetsägaren ansvarar för att avfallsutrymmen och hämtställen samt den del av transport-
vägen som ligger på dennes mark uppfyller kraven på en god arbetsmiljö.

Kommunens ansvar
När kommunen driver insamling i egen regi har kommunen arbetsgivaransvaret för hämtnings- 
personalen. Om kommunen anlitar entreprenör har kommunen ett ansvar att se till att 
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förutsättningarna för entreprenören och dennes personal blir så gynnsamma som möjligt.  
I en upphandling kan kommunen ställa långtgående arbetsmiljökrav, som möjliggör för 
entreprenören att säkerställa en god arbetsmiljö.

Kommunen ansvarar för regler för avfallshämtning genom avfallsföreskrifterna, som fastställs 
av kommunfullmäktige. De reglerar bland annat fastighetsägarens ansvar, vilken utrustning som 
får användas, transportvägar samt hur utrymmen ska utformas. Kommunen kan ålägga en  
fastighetsägare att vidta åtgärder för att förbättra hämtningen. Genom bra avfallsföreskrifter 
som tydliggör fastighetsinnehavarnas skyldigheter kan arbetet underlättas.

Åtgärder vid bristfällig arbetsmiljö
Om avfallshämtaren eller dennes arbetsgivare upptäcker sådana brister i arbetsmiljön som  
fastighetsägaren råder över ska denne kontaktas och informeras om situationen. 
 
Kommunen/kommunens entreprenör föreslår vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra 
för att förbättra arbetsmiljön. Om fastighetsinnehavaren inte rättar sig efter de krav som ställs 
och om förhållandena är allvarliga kan avfallshämtarens skyddsombud stoppa hämtningen, s.k. 
skyddsstopp. Arbetsmiljöverket kan då kallas in för att bedöma om arbetet ska återupptas eller 
inte.

Arbetsmiljöverket kan också på eget initiativ, på begäran av skyddsombud eller efter önskemål 
från någon annan, inspektera förhållandena och meddela förelägganden eller förbud. 
Arbetsmiljöverket bör kontaktas för bedömning av arbetsmiljöfrågor av mer generell karaktär.  
De kan också hjälpa skyddsombudet i specifika bedömningar.

Om inte parterna kommer överens bör förfaringssättet se ut enligt följande. Skriftligt  
meddelande till fastighetsägaren om vilka åtgärder som behöver vidtas. Om detta inte får  
avsedd effekt vidtar steg 2.

Bedömning av skyddsombud med tidsbestämning då åtgärderna ska vara genomförda.  
Bedömningen delges fastighetsägaren med kopia till kommunen. Om åtgärder inte genomförs 
följer steg 3. Stopp för hämtning. Hämtning kan utföras från annan plats.

Utöver de lagar som finns, framför allt arbetsmiljölagen, ska särskilda föreskrifter som  
Arbetsmiljöverket utfärdar följas. De viktigaste som berör avfallshantering är AFS 1998:1, 
Belastningsergonomi och AFS 2000:1, Manuell hantering, men också AFS 2001:1, Systematiskt 
arbetsmiljöarbete och AFS 2000:42, Arbetsplatsens utformning, måste användas i det dagliga 
arbetet.
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12.3.4 Dimensionering av avfallsutrymmen
Dimensionering och avfallsmängder
Hur stort ett avfallsutrymme behöver vara beror på antalet och typen av hushåll eller 
verksamhet, avfallsmängder, insamlingsteknik, hämtningsintervall och om det förekommer  
källsortering. Vid flerbostadshus, kontor, butiker, skolor, förskolor och liknande verksamheter 
dimensioneras avfallsutrymmen för hämtning vanligtvis en gång per vecka när det gäller 
matavfall och blandat avfall. För utsorterat brännbart avfall dimensioneras vanligtvis för 
hämtning var fjortonde dag. Alla tillåtna kärlstorlekar kan användas för brännbart och blandat 
avfall men för matavfall bör bara 140-literskärl, eller mindre, användas. 

Även underjordsbehållare och sopsug kan användas för matavfall. Informationen till använd-
arna är då extra viktig, eftersom det inte är lika lätt att se att man sorterar rätt.  
En del kommuner tillåter dessutom att hämtningen glesas ut vid användning av sådana system.

Mängden avfall som behöver hämtas kan variera stort, det finns inga normalhushåll. 
Lokala variationer förekommer. I bostadsområden med många barnfamiljer blir avfalls-
mängderna större än om det finns fler pensionärer i området. Konsumtionsmönstren och 
förpackningarna förändras också över tid, vilket medför att det är svårt att ange exakta siffror 
som gäller år efter år.

De mängder som anges här bygger på erfarenhet från flera håll men är ingen absolut sanning. 
Vid dimensionering av avfallsutrymmen för kärl måste man ge möjlighet till flexibilitet eftersom 
mängderna ibland kan avvika från det som anses ”normalt”. Ta hellre till för mycket än för lite. 
Tomma kärl kan alltid plockas bort men det är svårt att få plats med fler kärl än planerat,  
om utrymmet är begränsat. Följande uppgifter kan tjäna som vägledning.
 

Att uppskatta avfallsmängder
Mängder i detta avsnitt baseras på erfarenheter som sammanställts av Avfall Sverige i 
rapporten: Hushållsavfall, RVF Utveckling 02:12. Observera att mängderna är ungefärliga 
värden.

Tabellen nedan kan användas för beräkning av storlek på avfallsbehållare för osorterat  
hushållsavfall (undantaget producentansvarsavfall). Finns befintliga flöden, till exempel vid  
ombyggnation, ska dessa beaktas i första hand.
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Avfallsmängd där fastighetsnära insamling saknas
Tabellen nedan anger de mängder hushållsavfall som kan användas vid beräkning av antal kärl 
eller andra behållare i avfallsutrymmen där ingen fastighetsnära insamling av förpackningar och 
returpapper (tidningar med mera) förekommer. Hushållen ska i så fall använda Förpacknings- 
och tidningsinsamlingens återvinningsstationer för sådant avfall och de ligger ibland långt ifrån 
bostäderna. För äldreboenden, skolor, förskolor m.fl. verksamheter beror avfallsmängden bland 
annat på hur maten hanteras, om den tillagas på plats eller levereras från annat håll.

Boendeform 
eller typ av 
verksamhet

Matavfall
Liter/vecka och 
lägenhet

Sorterat brännbart 
avfall
Liter/vecka och lägenhet

Blandat avfall*
Liter/vecka 

Grovavfall
m3/lägenhet och år

Lägenhet i 
flerbostadshus

Äldreboenden

Skolor

Förskolor med 
blöjbarn

Butiker, kontor

18-20

Varierar

60-70 80-90 per lägenhet

Varierar

Varierar

Varierar

Varierar

Varierar

Varierar

Varierar

Varierar

Varierar

Varierar

Varierar

1-2

120-140 per lägenhet

5-10 per elev

25 per barn

Varierar

*om avfallet inte sorterats i matavfall resp. brännbart avfall

Tabell 12.3.4.1: Nyckeltalstabell från Handbok för avfallsutrymmen. (Avfall Sverige 2009)

Avfallsmängd där fastighetsnära insamling förekommer
Där det finns fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper (tidningar med mera) 
på samma plats kan utrymmesbehovet se ut som i tabellen nedan, för boende i flerbostadshus.

Avfallsfraktion Liter per vecka och lägenhet, cirka
Matavfall 20

50
70

Sorterat brännbart avfall
Blandat avfall*
Returpapper (tidningar m.m.)
Pappersförpackningar inkl. wellpapp

15
35

10-12
2

Plastförpackningar
Metallförpackningar
Färgade glasförpackningar

Ofärgade glasförpackningar
2
1

*om avfallet inte sorterats i matavfall resp. brännbart avfall
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Att det blir mindre mängd brännbart/blandat avfall då fastighetsnära insamling av  
förpackningar och returpapper (tidningar) förekommer beror på att det i så fall blir enklare för 
hushållen att bli av med sådant avfall. Det hamnar därför inte i de vanliga hushållsavfallet  
i samma utsträckning.

Den nödvändiga behållarvolymen ökar vid införande av fullt utbyggd källsortering. Detta beror 
främst på att det blir svårare att optimera utnyttjandet av behållarvolymen när avfallet delas upp 
i flera fraktioner, men även på att en del av det avfall som tidigare lämnades till återvinnings- 
stationer nu lämnas inom fastigheten. 

Vid planering av avfallsutrymmen är det bra att inte snåla på utrymmen och behållare.  
Ett rymligt avfallsutrymme är mer flexibelt och medger ändrad hantering ifall det skulle visa sig 
vara nödvändigt. Framtida krav, som vi inte vet något om idag, kan komma.

Avfall från bostäder och avfall från verksamheter bör förvaras i skilda utrymmen i de fall de 
förekommer i samma fastighet.

12.3.5 Producentansvar
Avfall som kommunen inte ansvarar för
Förpackningar, returpapper samt bygg- och rivningsavfall ingår inte i det kommunala 
insamlingsansvaret och det föreligger därmed ingen skyldighet för kommunen att svara för 
hämtning. Om sådant avfall behöver hämtas får fastighetsägaren anlita valfri entreprenör. 
I vissa fall hämtas dock även sådant avfall i bostadsområdet av kommunen/kommunens 
entreprenör. Däremot har kommunen ett ansvar för elavfall och batterier som utgörs av 
hushållsavfall som inte lämnats direkt till producenternas insamlingssystem. Det innebär att 
elavfall och batterier som samlats in i bostadsområden ska hämtas av kommunen/kommunens 
entreprenör. Samma avfallsutrymme kan användas för uppsamling av avfall som ska hämtas 
av kommunen/kommunens entreprenör, och avfall som hämtas av annan entreprenör,  
på uppdrag av fastighetsägaren. 

Producentansvar gäller för vissa produkter/produktområden. Producenternas lagstadgade 
ansvar är att se till att avfallet från de produkter de tillverkar, importerar och/eller säljer i första 
hand samlas in för återanvändning eller återvinning och i andra hand används för energi-
utvinning. Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen. Tanken är att det ska 
motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och 
inte innehåller miljöfarliga ämnen.
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Lagstadgat producentansvar finns för:

• Förpackningar (av plast, metall, papper/kartong/wellpapp, glas)

• Returpapper (tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och liknande)

• Fordon

• Däck

• Elektriska och elektroniska produkter

• Glödlampor och viss belysningsarmatur

• Batterier

Det finns dessutom frivilliga åtaganden, som liknar producentansvar, för kontorspapper och 
lantbruksplast. Näringslivet har startat gemensamma materialbolag som organiserar insamling 
sortering och återvinning. Genom Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTIAB, samarbetar 
materialbolagen för förpackningar av plast, metall, papper/kartong/wellpapp och glas, samt för 
returpapper. FTIAB anordnar och sköter återvinningsstationer där materialet samlas in.

Det är främst producentansvaret för förpackningar och returpapper, batterier samt i viss mån 
producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter, som berör kommunernas  
avfallshantering. Förpackningar och returpapper ska lämnas i producenternas insamlingssystem. 
Det förekommer dock att de i stället hamnar i hushållssoporna, som kommunen tar hand om. 
Kommunerna ska informera hushållen om insamlingen men ansvarar inte för återvinnings- 
stationerna.

Fastighetsägare kan själva anlita entreprenör för hämtning av förpackningar och returpapper i 
sin fastighet. I vissa kommuner är kommunen själv entreprenör för sådan insamling.  
Genom ett samarbete, elretur, mellan kommunerna och El-kretsen, materialbolaget för  
elektriska och elektroniska produkter, tas elavfall emot på kommunernas återvinningscentraler. 
Eftersom det är viktigt att elavfall inte hamnar i de vanliga hushållssoporna eller i grovavfallet 
ordnar många kommuner fastighetsnära insamling av elavfall. El-kretsen samarbetar också med 
kommunerna om insamlingen av batterier.
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12.3.6 Fordonstyper och avfallstransporter
Det finns flera olika tillverkare och modeller av fordon och därför kan inte uppgifter om  
fordonens längd, bredd, höjd, vikt, vändradie eller antal axlar tas med här. Sådana uppgifter kan 
begäras in av leverantören om behov finns.

Hur mycket ett fordon får väga när det är lastat styrs av flera olika faktorer, bland annat axel-
tryck, boggitryck, axelavstånd och fordonets tillåtna totalvikt. Det åligger föraren av fordonet 
att kontrollera att fordonet inte har överlast och att den väg som trafikeras klarar belastningen. 
Flera av de nedan beskrivna fordonen har totalvikter som medför att de inte kan köras lagligt 
med full last på de flesta vägar i tätorter. Vägarnas bärighetsklasser måste respekteras.

Följande redovisning är en översikt av de vanligaste fordonen som används i Sverige idag.  
Texten gör inte anspråk på vetenskapliga benämningar på fordon utan anger namn som  
vanligen förekommer inom avfallsbranschen. Med begreppet avfallsbil nedan avses fordon  
som används i den dagliga driften för hämtning av kärl- och säckavfall och fordon som används 
för insamling av grovavfall, så kallad grovavfallsbil.

Avfallsbil – komprimerande konventionell avfallsbil – baklastande avfallsbil – 
baklastare
Avfallsbil med skåp där avfallet samlas upp efter att först ha tippats i fickan (”vaggan”) baktill 
och sedan komprimerats. Bilen kan innehålla mer än ett fack om den används för insamling av 
två eller flera avfallsfraktioner samtidigt. Facken kan göras olika stora för att passa de olika  
fraktionernas volym. En variant av flerfacksfordon används vid tömning av fyrfackskärl där 
kärlet har en mindre insats utöver två huvudfack. Hämtning med baklastare utförs genom att 
avfallshämtaren stiger ur bilen, drar fram kärlet till bilen och fäster det vid kärllyften.  
Sedan lyfts kärlet och töms maskinellt i avfallsbilens ficka. Alternativt slänger avfallshämtaren i 
en säck eller löst avfall i fickan.

Avfallsbilar utrustade med vinsch kan tömma baklastade containrar (vippcontainrar) i storlekar 
upp till ca 10 m3.

Sidlastande avfallsbil – sidlastare
Komprimerande avfallsbil med en lyftarm som greppar, lyfter och tömmer kärlet maskinellt, 
vilket innebär att avfallshämtaren kan sitta kvar inne i bilen. Därigenom går hämtningen 
snabbare samtidigt som avfallshämtaren slipper kliva i och ur avfallsbilen. 

Lyftarmen manövreras av avfallshämtaren från förarhytten och övervakas genom kamera och 
monitor. Kärlen töms i en lucka upptill på avfallsbilen. Även sidlastare kan innehålla mer än ett 
fack. Det finns även fordon som har både bak- och sidlastande funktioner. 
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Grovavfallsbil
Ofta större avfallsbil som kan lasta mer avfall och tömma större containrar än en vanlig sopbil. 
För övrigt fungerar de som en vanlig avfallsbil och tömmer också vippcontainrar.

Lastväxlande fordon – lastväxlare
Fordon som lyfter en lastväxlarcontainer, kör iväg med containern, tippar den och sedan kör 
tillbaka med den tomma containern till ursprungsplatsen. Lastväxlarcontainrar är ofta stora 
och kan vara kopplade till stationära komprimatorer. De används där stora mängder avfall ska 
samlas upp och containrarna kan ha en volym på upp till 40 m3. Lastväxlarcontainrar används 
också vid stationära sopsugsanläggningar. Då vakuumsugs allt avfall från nedkasten till den 
stora lastväxlarcontainern.

Mobilt sopsugsfordon
Specialfordon som används för hämtning av avfall från mobil sopsugsanläggning. I sådana 
system finns det en förvaringstank under varje nedkast. Varje tank binds ihop genom ett 
rörsystem som är nedgrävt i marken, till en så kallad dockningspunkt. Dockningspunkten kan 
vara placerad upp till 300 meter från tankarna. Vid tömning ansluter fordonet till docknings-
punkten, vakuumtekniken sätts igång och avfallet transporteras med hjälp av luft, från de olika 
tankarna, till dockningspunkten och vidare in i bilen. Det tar en stund att tömma alla tankar. 
Tidsåtgången beror bland annat på hur många tankar som är kopplade till samma docknings-
punkt. Därför är det viktigt att tänka på dockningspunkternas placering, så att ingen blir störd 
av buller.

Ett mobilt sopsugsfordon har mycket stor lastkapacitet, ca 11–12 ton. Ett problem är dock att 
ett sådant fordon inte får trafikera vissa vägar om de har full last, då de blir för tunga.  
Det gäller vägar med bärighetsklass 2, s.k. BK2-vägar, vilket de flesta vägar i tätorter är klassade 
som. Vissa vägar kan till och med vara BK3-vägar, med ännu sämre bärighet. Vägens bärighets-
klass, samt det antal axlar, axel-avstånd och axeltryck som fordonet har, avgör högsta tillåtna 
bruttovikt. Det bör undersökas om det finns möjlighet att få dispens för att använda fordonen 
med full lastkapacitet. Det är väghållaren, oftast kommunen för vägar i tätort, som kan svara på 
sådana frågor.
 

Kranbilar
Lastbilar eller särskilda avfallsbilar utrustade med kran för tömning av vissa behållare, till exem-
pel underjordsbehållare. Kranens räckvidd kan variera. Bilarna är lättplacerade eftersom de kan 
stå en bit ifrån behållaren som ska tömmas och även lyfta behållaren över staket eller liknande 
hinder. De behållare som töms är bottentömmande. 
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Frontlastade fordon – frontlastare
Fordon som används för att tömma frontlastarcontainrar. De används huvudsakligen vid  
hämtning av grovavfall, tidningar, förpackningar samt avfall från byggarbetsplatser och företag.  
Insamlingen är snabb och effektiv. Frontlastare kräver stort utrymme vid tömning eftersom de 
måste placeras i exakt rätt läge framför behållaren som ska tömmas och sedan backa en bit  
efteråt eller vid justering av placeringen. Tömningen utförs genom att lyftarmar greppar  
containern framifrån, lyfter upp den över bilen och tömmer den uppifrån.  
Rörelserna manövreras inifrån förarhytten. Frontlastarcontainrar har vanligtvis volymer mellan 
2 och 8 m3 och kan vara öppna eller täckta.

Frontlastare har också stor lastkapacitet och kan inte heller alltid köra lagligt med full last på 
BK2- och BK3-vägar. Samma resonemang som för mobilt sopsugsfordon gäller.

Slamsugningsfordon
Fordon som används vid hämtning av slam och fett eller annat avfall som är flytande.  
Som det hörs på namnet sugs avfallet in i fordonets stora tank. För att kunna utföra tömning 
finns det många meter slang med på bilen ifall slambehållaren är placerad långt ifrån fordonets 
angöringsplats.
 
Även latrin slamsugs idag i vissa fall, till exempel toaletter av typen ”Bajamaja”.  
Matavfall kan också malas och samlas upp i tank som slamsugs. Slamsugningsfordon framförs 
ofta på enskilda vägar med sämre bärighet. Även i dessa fall måste fordonets bruttovikt särskilt 
beaktas.
 

Lätta fordon (vikt under 3,5 ton), mindre lastbilar
För transport av latrin i kärl, vitvaror och annat elavfall, utkörning av kärl med mera används 
mindre fordon med flak av olika utförande. De bör ha lyftanordning som exempelvis bakgavel-
lyft för att underlätta lastning.

Den som vill veta mera kan söka information på biltillverkarnas eller entreprenörernas webb- 
platser. Information om vägar, last och vikter finns bland annat hos Sveriges åkeriföretag,  
www.akeri.se och Trafikverket, www.trafikverket.se. 

www.akeri.se
www.trafikverket.se
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12.3.7 Definitioner och ordförklaringar
Avfall
”Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som 
innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.” (Miljöbalken 15 kap. 
1 §.) Det finns förteckningar över avfallskategorier (bilaga 1) och över avfall som hör till 
avfallskategorier (bilaga 2) i avfallsförordningen.

Avfallsbehållare
Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas sopbehållare eller bara  
behållare. Avfallsbehållare kan vara av olika typ och storlek. Exempel på olika behållare:

• Engångsbehållare = säck (storlek 60–240 l)

• Återgångsbehållare = kärl (storlek 130–660 l)

• Återgångsbehållare = storbehållare eller container (1–20 m3)

• Underjordsbehållare, delvis nedgrävda i mark (1–5 m3)

• Sopsugsbehållare

• Box (20–30 l)

• Batteriholk/rör/behållare

• Latrinkärl

Med kärl menas vanligen hjulförsedda plastkärl med lock. De lyfts och töms i avfallsbil med 
hjälp av en kärllyft på bilen. Med boxar menas små behållare som används i hushåll, framför allt 
i småhus, för insamling av till exempel farligt avfall och elavfall.

Avfallsföreskrifter
Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Avfallsföreskrifterna utgör tillsammans med 
avfallsplanen kommunens renhållningsordning. Föreskrifterna stadgar bland annat vilka  
skyldigheter kommunen och fastighetsinnehavare har samt när, var och hur avfall ska hämtas. 
Ingår tillsammans med avfallsplan i en renhållningsordning, som varje kommun måste ha.

Avfallshantering
Avser sortering, insamling, transport, återvinning och bortskaffande eller annan behandling av 
avfall.
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Avfallsplan
Kommunal plan för avfallshantering. Avfallsplanen utgör tillsammans med avfallsföreskrifterna 
kommunens renhållningsordning. Planen innehåller bland annat mål för kommunens avfalls-
hantering samt åtgärder för att nå målen.
 

Batterier
Batterier omfattas av producentansvar fr.o.m. 2009-01-01. En del batterier innehåller farliga 
ämnen och klassas därför som farligt avfall, men alla batterier ska samlas in.

Bioavfall
Annat ord för matavfall eller biologiskt lättnedbrytbart avfall. Avfall från växt- eller djurriket, 
till exempel matavfall, trädgårdsavfall, latrin och fettavfall, som kan behandlas biologiskt genom 
kompostering eller rötning. Kan även beskrivas som den del av det organiska avfallet som på 
begränsad tid kan brytas ner i biologiska processer.

Brännbart avfall
Avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen har startat.

Bygg- och rivningsavfall
Avfall som uppkommer vid nybyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad eller 
som uppstår vid större anläggningsarbete i en trädgård. Det ingår inte i kommunens ansvar att 
samla in eller omhänderta sådant avfall. Avfall från mindre underhållsarbeten och reparationer 
i bostaden räknas dock som hushållsavfall. En del bygg- och rivningsavfall klassas som farligt 
avfall, till exempel asbest och impregnerat virke, och måste hanteras som sådant.

Ej brännbart avfall
Avfall som inte brinner även om energi tillförs, till exempel metall, glas, sten, porslin, keramik 
och gips.

Elavfall, avfall från elektroniska och elektriska produkter 
Avfall från elektriska och elektroniska produkter inklusive alla komponenter, utrustningsdelar 
och förbrukningsvaror som har haft en elektrisk eller elektronisk funktion. Populärt kallat ”allt 
med sladd eller batteri eller sådant som är beroende av el för att fungera”. Glödlampor, låg-
energilampor och lysrör räknas också som elavfall. Elavfall omfattas av producentansvar.

Entreprenör
Företag som efter upphandling i konkurrens anlitas av kommunen för att utföra hämtning eller 
behandling av avfall om kommunen inte har egen personal eller behandlingsanläggningar.
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Farligt avfall
Med farligt avfall avses sådant avfall som finns uppräknat i avfallsförordningen och som har 
egenskaper som gör att det måste hanteras särskilt för att inte skada levande organismer eller 
miljön. Farligt avfall som uppkommer i hushåll är till exempel färgrester, spillolja, lösnings- 
medel som lacknafta och fotogen, bekämpningsmedel, fotokemikalier, lim och kvicksilver- 
termometrar.

Fastighetsinnehavare
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 §  
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Fastighetsinnehavarens 
ansvar kan i vissa fall överlåtas på nyttjanderättshavare.

Fastighetsnära insamling
Den insamling av avfall som sker på eller i direkt anslutning till den fastighet där avfallet upp-
kommit. Förekommer både vid bostäder och vid verksamheter. Alternativet till fastighetsnära 
insamling är avlämning av avfall på återvinningsstation, återvinningscentral, i butik eller annat.

Fettavskiljare
Anordning för att samla upp slam i form av fettavfall i avloppsvatten från lokaler där livsmedel 
hanteras yrkesmässigt. Fettet skulle annars avsättas i ledningsnätet och kunna förorsaka stopp.

Grovavfall
Grovavfall är hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper som 
gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. Det är till exempel trasiga möbler,  
leksaker, cyklar och barnvagnar.

Hushållsavfall
”Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från 
annan verksamhet” (miljöbalken 15 kap. 2 §). Begreppet hushållsavfall svarar mot det behov av 
borttransport av avfall som regelmässigt uppkommer vid användandet av mark eller byggnad 
för bostadsändamål.

Exempel på avfall som uppkommer i hushåll är städsopor, matavfall, köksavfall, latrin, slam, 
grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, läkemedelsrester, rester av olja, färg och bekämpningsmedel 
och annat farligt avfall, samt döda sällskapsdjur.

Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med avfall från hushåll menas avfall från 
industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i renhållningssammanhang är 
jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Det är sådant avfall som uppkommer som en 
direkt följd av att människor oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig i en lokal eller 
i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, restaurangavfall och 
toalettavfall. Jämförligheten knyter an dels till avfallets härkomst (att det uppstår i lokaler där 
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människor uppehåller sig), dels till uttrycket renhållningssammanhang. Avfall från annan 
verksamhet räknas som hushållsavfall om det har potential att skräpa ner på samma sätt som 
avfall från hushåll har.

Hämtningsplats (hämtningsställe, hämtställe)
Den plats där avfall hämtas. Hämtningsplatsen behöver inte vara belägen på den fastighet där 
avfallet uppkommer. Det kan finnas olika hämtningsplatser för olika sorters avfall som  
uppkommer på samma fastighet, bland annat beroende på att det är olika fordon som hämtar.

Kommunalt ansvar, kommunens ansvarsområde
Den skyldighet kommunen har att ta hand om hushållsavfall. Kommunalt ansvar innebär att 
avfall tas omhand genom kommunens försorg. Kommunen har inte skyldighet att hantera 
avfall som omfattas av producentansvar, om det har sorterats ut för att lämnas i producenternas 
insamlingssystem, eller annat avfall än hushållsavfall.

Kompostering
Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt lättnedbrytbart avfall i  
närvaro av syre. Humus och näringsämnen återvinns.

Källsortering
Sortering av avfall vid källan, dvs. på den plats där avfallet uppkommer, till exempel i hushållet 
eller på arbetsplatsen. Det sorterade avfallet kan sedan avlämnas till exempel i soprum i  
bostadsområdet, på en återvinningsstation eller på någon annan avlämningsplats.

Kärl- och säckavfall
Det som vanligen kallas sopor/hushållsavfall och som läggs i kärl, men även i container,  
sopsug, underjordsbehållare eller i vissa andra typer av behållare. Det består huvudsakligen av 
köksavfall och städsopor. Kärl- och säckavfall kan sorteras i matavfall och brännbart avfall. 
Grovavfall ingår inte eftersom det inte ryms i kärl eller säck.

Lastningsplats
Plats där hämtningsfordonet stannar när avfallet ska hämtas och lastas i fordonet.  
Kan även kallas angöringsplats, stoppställe eller uppställningsplats. Platsen ska ligga så nära 
avfallets hämtningsställe som möjligt och vara lämplig från arbetsmiljö- och trafiksäkerhets-
synpunkt. Lastningsplatsen kan variera vid hämtning av olika typer av avfall beroende på att 
olika hämtningsfordon är olika stora.
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Matavfall
Utsorterat biologiskt lättnedbrytbart avfall eller livsmedelsavfall från hushåll eller verksam- 
heter som restauranger, storkök, butiker eller livsmedelsindustri. Matavfall kan komposteras på 
den egna fastigheten eller samlas in genom kommunens försorg. Insamling kan ske i kärl,  
säck, sopsugssystem och underjordsbehållare. Matavfallet kan också malas och samlas upp i en  
särskild tank som slamsugs eller genom användning av avfallskvarn som ansluts till avloppet. 
Om matavfallet inte sorteras ut blandas det med övrigt kärl- och säckavfall och ingår i det 
brännbara avfallet. Matavfall som uppkommer i livsmedelsindustrier, och som inte säljs direkt 
till konsument, har kommunen inget ansvar för att ta hand om.

Miljöstation
Vanlig benämning på mindre obemannad plats där hushållens farliga avfall tas emot. 
Miljöstationer kan finnas på återvinningscentral och i form av en container placerad vid en 
bensinmack.
 

Nyttjanderättshavare
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavare begreppet, 
har rätt att bruka eller nyttja fastighet. Det kan till exempel vara en hyresgäst.

Organiskt avfall
Avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis biologiskt lättnedbrytbart avfall och plastavfall.

Producent
Med producent avses den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller 
en förpackning, eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver 
särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl (MB 15 kap. 4 §).

Producentansvar
Med producentansvar menas skyldighet för producent att se till att avfall samlas in, transport-
eras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas (MB 15 kap. 6 §). Producentansvar finns för 
förpackningar, returpapper, elavfall, bilar, däck och batterier. Avfall som omfattas av producent-
ansvar ska lämnas i de insamlingssystem som producenterna tillhandhåller. Avfallen omfattas 
inte av kommunens ansvar, med undantag för elavfall och batterier som utgörs av hushållsavfall 
och som inte lämnats direkt till producenternas insamlingssystem. Samarbete mellan kommuner 
och producenter om insamling förekommer bland annat för elavfall och batterier.

Renhållningsordning
Kommunens avfallsföreskrifter och avfallsplan utgör tillsammans kommunens renhållnings- 
ordning. Den ska fastställas av kommunfullmäktige för att gälla.
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Restavfall (hushållsavfall)
Det kärl- och säckavfall som återstår sedan annat avfall inklusive matavfall har sorterats ut. 
Restavfallet är brännbart. Andra beteckningar kan användas i vissa kommuner.

Returpapper
Tidningar, journaler, kataloger, skriv- och reklampapper som kan materialåtervinnas.  
Omfattas av producentansvar. De ska lämnas i producenternas insamlingssystem.  
Returpapper ingår inte i kommunens ansvarsområde om det har sorterats ut.

Rötning
Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt lättnedbrytbart avfall utan 
närvaro av syre. Humus, näringsämnen och energi i form av rötgas eller biogas återvinns.

Skjut- och dragmotstånd
Det motstånd som en behållare som skjuts eller dras gör. Motståndet kan mätas och beror på 
behållarens vikt och på underlaget. För stort motstånd är inte acceptabelt från arbetsmiljö-
synpunkt.

Slamavskiljare
Anordning som används för att fånga upp slam i enskilda avloppsanläggningar.
 

Sluten tank
Anordning som används för att samla upp avloppsvatten från vattentoalett (WC) för fastigheter 
med enskilt avlopp.

Sopsug (stationär eller mobil)
Stationärt sopsugssystem är ett automatiskt insamlingssystem där avfallet med hjälp av luft  
(vakuum) transporteras genom rör i marken, från sopnedkastet till en uppsamlingscontainer, 
som finns i en byggnad en bit bort från bostäderna.

Även i det mobila sopsugssystemet samlas avfallet in med hjälp av luft men vakuumtekniken  
sitter i bilen. Under varje nedkast finns en lagringstank. Tankarna binds ihop genom rör i  
marken till en docknings-punkt. Vid tömning ansluter fordonet till docknings-punkten,  
vakuumtekniken sätts igång och avfallet transporteras in i bilen med hjälp av luft.

Trädgårdsavfall
Som trädgårdsavfall räknas komposterbart och flisbart växtavfall som uppkommer vid normal 
trädgårdsskötsel i småhus, däremot inte fällda träd eller avfall som uppstår vid större  
anläggningsarbete i en trädgård. Det senare är byggavfall som kommunen inte ansvarar för.
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Underjordsbehållare (markbehållare, nergrävda behållare, djupbehållare)
Behållare som till största delen är nergrävda i marken. Vid tömning lyfts behållaren eller en 
innerbehållare upp, oftast med hjälp av en kran på hämtningsfordonet. Underjordsbehållare är 
lättplacerade då de inte kräver så stort utrymme ovan mark eller vid tömning. Eftersom avfallet 
ligger under mark där temperaturen är låg minimeras risken för dålig lukt.

Verksamhetsutövare
Den som driver yrkesmässig verksamhet. Verksamhetsutövaren är ansvarig för avfalls- 
hanteringen i verksamheten och är antingen fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare  
av en fastighet eller lokal.

Återanvändning
Användning av kasserad produkt utan föregående förädling.

Återvinning
Med återvinning avses bland annat materialåtervinning, energiutvinning, kompostering och 
annan biologisk omvandling.

Återvinningscentral (ÅVC), i Tyresö heter den Kretsloppscentralen
I Tyresö heter den Kretsloppscentralen. En bemannad central där hushåll kan lämna grov-
avfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall eller annat återvinningsbart avfall.  
Företag kan lämna motsvarande avfall mot avgift. Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika 
behållare. Kärl- och säckavfall får inte lämnas på en ÅVC. Särskilda öppettider gäller.  
Andra beteckningar kan användas i vissa kommuner.

Återvinningsstation (ÅVS)
En obemannad station för returpapper och förpackningar. Avfallet sorteras i olika behållare av 
den som lämnar det. Andra beteckningar kan användas i vissa kommuner.
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12.3.8 Ansvarsfördelning
Vem Ansvarar för Detaljer

Avfallslämnare, alla 
(enskilda personer, 
hushåll, verksam-
hetsutövare)

Fastighetsägare, alla

Byggherrar

Allmän skyldighet att följa lagar och 
bestämmelser, sortera avfall, avlämna avfall 
på anvisad plats

Allmän skyldighet att följa lagar och 
bestämmelser.

Anordna hämtställe för fastighetens avfall.

Sköta hämntningsväg för utrymmen, 
installationer och egen utrustning.

Beställa hämtning av hushållsavfall från nya 
avfallsutrymmen, vid extra tjänster och 
liknande.

Ge hämtningspersonal tillträde.

Rengöra kärl.

Informera boende och andra hyresgäster.

Meddela ägarbyte och ändring av hantering.

Ansöka om undantag från Avfallsföreskrif-
terna.

Meddela utebliven hämtning med mera.

Betala avfallsavgift.

Beställa hämtning av returpapper och 
förpackningar (frivilligt).

Beställa hämtning av annat avfall än 
hushållsavfall (i den mån det förekommer)

Viktiga regler m.m. (till de 
viktigaste lagarna finns det 
ofta förordningar med 
kompletterande regler)

Alla har skyldighet 
att hantera avfall på 
rätt sätt

Miljöbalken

Avfallsföreskrifter

Information från fastighetsägare, 
kommunenen och producenterna

Miljöbalken

Plan och bygglagen

Information från fastighetsägare, 
kommunen och producenterna

Avfallstaxa

Förordningar om producent-
ansvar för returpapper och 
förpackningar 

Plan och bygglagen

Byggnadsverkslagen

Boverkets byggregler

På egen fastighet.

På egen fastighet

Av valfri 
entreprenör

Av valfri 
entreprenör
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Vem Ansvarar för Detaljer

Kommunen (som 
utförare)/ entrepre-
nörer för hushålls-
avfall anlitade av 
kommunen

Entreprenörer, 
andra än de som är 
redovisade ovan

Kommunen

Exploaterings-
nämnden

Allmän skyldighet att följa lagar och 
bestämmelser.

Hämta hushållsavfall på plats som fastighets-
ägare eller kommunen bestämt.

Tillhandahålla kärl.

Rapportera avvikelser och brister i hämt-
ningen.

Rapportera brister i hämtningsväg, utrymme.

Allmän skyldighet att följa lagar, bestämmel-
ser och avtal.

Hämta annat avfall än hushållsavfakk på 
plats som fastighetsägaren bestämt.

Rapportera avvikelser och brister i hämt-
ningen.

Viktiga regler m.m. (till de 
viktigaste lagarna finns det 
ofta förordningar med 
kompletterande regler)

Miljöbalken

Miljöbalken

Arbetsmiljölagen

Entreprenadavtal

Avfallsföreskrifter

Miljöbalken

Arbetsmiljölagen

Avtal med fastighetsägare

Plan och bygglagen

Översiktplanen

Detaljplaner

Exploateringsavtal

Till fastighetsägaren

Kommunen

Kommunfull-
mäktige

Besluta om avfallsföreskrifter, avfallsplan 
och avfallstaxa

Exploateringsöverenskommelser med 
byggherrar vid nybyggnad.

Kan beröra 
möjligheten att 
etablera hämtställen

Producenterna

Länsstyrelsen

Naturvårdsverket

Insamling och återvinning av returpapper 
och förpackningar och annat som omfattas 
av producentansvar.

Tillsyn över all avfallshantering i länet.

Central myndighet för bland annat avfall.

Anordnar åter-
vinningsstationer 
och andra mottag-
ningsplatser.

Utfärdar före-
skrifter och 
allmänna råd.

Förordningar om producentans-
var för returpapper och förpack-
ningar m.fl. förordningar

Miljöbalken

Miljöbalken

Föreskrifter

Allmännaråd
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Vem Ansvarar för Detaljer

Arbetsmiljöverket

Boverket

Södertörns miljö- 
och hälsoskyddsför-
bund (SMOHF)

Central myndighet för arbetsmiljö

Central myndighet för samhällsplanering, 
stads- och bebyggelseutveckling, byggande 
och förvaltning samt bostadsfrågor.

Viktiga regler m.m. (till de 
viktigaste lagarna finns det 
ofta förordningar med 
kompletterande regler)

Miljöbalken

Arbetsmiljölagen

Entreprenadavtal

Avfallsföreskrifter

Avfallstaxa

Lagen om offentlig upphandling

Arbetsmiljölagen

Föreskrifter om arbetsmiljö

Plan och bygglagen

Byggnadsverkslagen

Boverkets byggregler

Miljöbalken

Avfallsföreskrifter

Livsmedelslagen

Utfärdar före-
skrifter, allmänna 
råd och byggregler

Kommunen 
(verksamhets-
ansvarig nämnd)

Allmän skyldighet att följa lagar, bestämmel-
ser och avtal.

Ansvara för att allt hushållsavfall samlas in 
och omhändertas (= skyldighet att hämta 
allt hushållsavfall).

Informera hushåll, fastighetsägare och 
verksamheter.

Fakturera avfallsgifter.

Besluta om undantad från avfallsföre-
skrifterna.

Handla upp insamling och behandling av 
avfall.

Tillsyn över all avfallshantering i kommunen

Meddela föreläggande eller förbud för viss 
verksamhet.

Besluta om undantag från avfallsföre-
skrifterna.

Godakänna och utäöva tillsyn över livs-
medelslokaler.

Kommunen

Byggnadsnämnden

Kommunen

Kommunstyrelsen 
(planeringsansvarig 
nämnd)

Handlägga bygglov och bygganmälan för 
avfallsutrymmen m.m.

Utöva tillsyn över byggnadsverksamhetem.

Ansvara för övergripande planering  och 
detaljplaner.

Kan beröra 
möjligheten att 
etablera hämtställen

Plan och bygglagen

Byggnadsverkslagen

Plan och bygglagen

Översiktsplan

Detaljplaner

Avfallsplan

Utövar tillsyn

Utfärdar före-
skrifter och 
allmänna råd


