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1. Begreppsförklaringar 

1.1. Allmän mark 

Med allmän mark avses allmän plats i Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) gator, vägar, parker och 

övriga områden som är allmänt tillgängliga och avsedda för gemensamt behov och som Järfälla kom-

mun är huvudman för. 

1.2. Arbete i allmän mark 

Med arbete avses i detta sammanhang anläggnings- och reparationsarbete, d v s schaktning, spräng-

ning, spontning, länspumpning, återställning, tillfälliga åtgärder etc. i samband med utförande av led-

ningar, kablar, värmekulvertar och andra underjordiska byggnadsverk. Även grundundersökningar rä-

knas som arbete i mark. 

Arbete i allmän mark avses all form av ledningsförläggning, grundvattenrör, geologiska provborr-

ningar, utförande av sättningspegel etc. 

Detta dokument är en bilaga (THD-503) till teknisk handbok och uppdateras normalt en gång per år. 

1.3. Sökande (av tillstånd för arbete i allmän mark)  

I denna skrift används beteckningen sökande på den som söker tillstånd för arbete i allmän mark. 

Schakttillstånd för el- tele- och fiberledningar medges endast efter att markavtal har tecknats med 

kommunens exploateringsavdelning. 

1.4. Entreprenör 

I denna skrift användes beteckningen entreprenör på den som för sökandens räkning utför arbete i all-

män mark. Entreprenör kan vara den sökande. Dock ska alltid huvudmannen (t.ex. ledningsägare) för 

arbetet anges. 

1.5. Bygg-och miljöförvaltningen, BMF             

Bygg- och miljöförvaltningen förkortas i denna skrift BMF.  

1.6. Informationshämtning             

Se kommunens websida: https://www.jarfalla.se/boende-trafik-och-miljo/for-entreprenorer/schakttill-

stand.html 

1.7. Synpunkter 

Synpunkter på detta dokument samt Teknisk handbok kan ställas till tekniskhandbok@jarfalla.se. Frå-

gor kring enskilda schakttillstånd eller Ta-planer ställs via IsyCase. 

2. Tillstånd och anmälan 

2.1. Tillstånd 

Innan någon form av arbete i allmän mark får startas ska sökanden ha erhållit schakttillstånd. 

Sökanden ska upprätta TA-plan och schaktansökan som ska godkännas av BMF, innan entreprenadar-

betena får påbörjas. TA-plan och schaktansökan söks via kommunens ärendehanteringsprogram 

IsyCase från kommunens webbplats. www.jarfalla.se 

https://www.jarfalla.se/boende-trafik-och-miljo/for-entreprenorer/schakttillstand.html
https://www.jarfalla.se/boende-trafik-och-miljo/for-entreprenorer/schakttillstand.html
mailto:tekniskhandbok@jarfalla.se
file:///C:/Users/sawid002/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.jarfalla.se
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För ledningslägen: se Ledningskollen, www.ledningskollen.se 

Schakttillstånd för el- tele- och fiberledningar medges endast efter att markavtal har tecknats med 

kommunens exploateringsavdelning. 

Huvudmännen för va-, el- och fjärrvärmenät har generellt tillstånd för ledningsförläggning. Dock ska 

alltid schaktansökan göras. 

Handläggningstiden är upptill femton arbetsdagar plus tid för eventuella kompletteringar så sök i god 

tid. 

För erhållet tillstånd debiterar BMF en avgift baserad på arbetets omfattning. Aktuella taxor framgår 

på www.jarfalla.se. 

2.1.1 Ansökningsavgifter och sanktionsavgifter  

Ansökningsavgifter finns på kommunens hemsida, www.jarfalla.se. 

I fall godkänt schakttillstånd saknas, inte följs eller inte finns på arbetsplats, är kommunen berättigad 

att utfärda sanktionsavgift. För mer information: www.jarfalla.se   

Syftet med tillstånd för varje objekt är att BMF i egenskap av ansvarig väghållare, ska ha kunskap om 

tid och plats för planerade arbeten inom väghållningsområdet samt möjlighet att vid behov kontrollera 

att arbetet utförs på ett för väghållningen bästa sätt. 

Ansökningshandlingarna ska ange föreslagen schaktsträcka, och storleken på schakten i m². 

Vid reparationsarbeten av akut natur, när tillstånd inte kan sökas före arbetets utförande, ska ansökan 

skickas snarast efter det att arbetet har påbörjats. 

2.1.2 Tillstånd i skyddade områden (miljöbalken 7 kap) 

Inom skyddade områden (naturreservat, Natura2000) gäller särskilda föreskrifter. Åtgärder eller verk-

samheter som regleras i naturreservatsföreskrifterna kräver först en prövning av ansvarig tillstånds-

myndighet. För Görvälns naturreservat och Norra Igelbäckens naturreservat är miljö- och bygglovs-

nämnden, Järfälla kommun tillståndsmyndighet. För Västra Järvafältets naturreservat och Molnsättra 

naturreservat samt Natura2000-området Gåseborg är Länsstyrelsen i Stockholm, enheten för natur-

vård, tillståndsmyndighet. 

Sökanden ska, innan arbeten inom naturreservat påbörjas, ha inhämtat de tillstånd som krävs för åtgär-

derna. Dessa tillstånd ska också bifogas  

2.2. Vägavstängning - Hastighetsnedsättning 

Vid behov av vägavstängning eller hastighetsnedsättning fordras beslut av tekniska nämnden delege-

rad tjänsteman. För detta görs ansökan av TA-plan. Ansökan med uppgift om aktuell vägsträcka samt 

tidsperiod ska tre veckor före genomförande ansökas i IsyCase som kan nås via www.jarfalla.se.  

2.3. Reklamanordningar 

Reklamskyltar kan vara bygglovspliktiga. Före uppsättning av skyltar ska yttrande inhämtas från 

bygglovavdelningen. På allmän plats krävs även polistillstånd och avgift utgår enligt kommunens taxa. 

Mindre informationsskyltar får sättas upp intill fastighetsgräns före och under arbetenas utförande. Ef-

ter att arbetena är avslutade ska skyltarna snarast tas bort. 

file:///C:/Users/sawid002/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.ledningskollen.se
http://www.jarfalla.se/
http://www.jarfalla.se/
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Skyltar får inte vara siktskymmande. 

2.4. Tomtmarkeringar, polygon- och fixpunkter 

För borttagande av sådana punkter fordras tillstånd av BMF, avdelningen Kart och GIS. Kart- och GIS 

kontaktas via kommunens Servicecenter. Se även kap 10.1 

3. Dokumentation 

3.1. Väg  

Sökanden ska dokumentera befintliga skador och fel i vägområdet, exempelvis trummor, kupoler, as-

faltskador, infarter. Vägområde med sidoanläggningar ska ha full funktion. Representant från BMF 

ska alltid kallas till försyn.  

3.2. VA-ledning 

Där risk föreligger för sättningar eller andra skadeverkningar på befintliga VA-ledningar med tillhö-

rande konstruktioner, ska i samråd med avdelningen VA- och avfall, samt i förekommande fall även 

Norrvatten, kontrolleras både före och efter arbetet. 

3.3. Park- och naturmarksanläggning 

Innan arbetet påbörjas ska sökanden dokumentera befintliga skador inom park- och naturmarken, och 

representant från BMF, enheten Park och natur, kallas till besiktning för gemensam syn av befintliga 

skador inom park- och naturmark. Vid schakt i park- och naturmark ska inventering, redovisning av 

topografi, markbedömning samt bevarandevärde redovisas enligt Sveriges Lantbruksuniversitets skrift 

”Standard för skyddande av träd vid byggnation” 2015:15, ISBN-nr 978-91-576-8905-4 följas. Se 

även kap 12. 

4. Förberedelser 

4.1. Kontaktperson 

Telefonnummer och namn på ansvarig arbetsledare samt jourlista eller motsvarande ska anges i schak-

tansökan. Ansvarig arbetsledare ska alltid vara nåbar. Även under icke ordinarie arbetstid. 

4.2. Syn 

Syn av arbetsområde och transportvägar ska ske före igångsättandet av större entreprenadarbeten med 

representant från BMF, avdelningen Park och gata, samt sökande/entreprenör. 

4.3. Placering av allmänna hjälpmedel 

Placering av allmänna hjälpmedel på allmän mark är tillståndspliktigt och söks hos Polismyndigheten. 

Markupplåtelsen medför kostnad enligt fastställd taxa. Se https://www.jarfalla.se/boende-trafik-och-

miljo/torg-och-allmanna-platser/tillstand-och-regler.html. 

Vid val och förslag på placering ska framkomlighet för allmän trafik samt tillgänglighet till närlig-

gande bostäder, affärer och arbetsplatser beaktas.  

4.4. Tillfällig väg 

Om tillfällig väg erfordras ska läge och utförande godkännas av BMF, avdelningen Park och gata, in-

nan arbetet påbörjas. 

https://www.jarfalla.se/boende-trafik-och-miljo/torg-och-allmanna-platser/tillstand-och-regler.html
https://www.jarfalla.se/boende-trafik-och-miljo/torg-och-allmanna-platser/tillstand-och-regler.html
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4.5. Skydd av ledningar, tomtmarkeringar, mätpunkter, växtlighet m.m. 

Entreprenören ska begära utsättning av befintliga ledningar och mätpunkter och samråda med respek-

tive ledningsägare om lämpliga skyddsåtgärder. 

Entreprenören ska se till att upplagd vara eller uppställt hjälpmedel inte hindrar tillträde till eller döljer 

avstängnings- och inspektionsanordning, brandpost, brunnar el-central, mätpunkt eller dylikt.  

Entreprenören ska skydda träd, buskar och andra växter som ska bevaras. En skyddsplan ska upprättas 

av utföraren och godkännas av Park och naturs handläggare. Vid behov kan kontrollprogram krävas av 

utföraren, vilket ska godkännas av handläggare. Skydd, planer, program utförs enligt Sveriges Lant-

bruksuniversitets skrift ”Standard för skyddande av träd vid byggnation”, 2015:15, ISBN-nr 978-91-

576-8905-4.  

4.6. Flyttning av anordningar 

BMF, avdelningen Park och gata, lämnar anvisningar för nedtagning och återuppsättning av anord-

ningar som måste flyttas (skyltar, distansmarkeringar, belysningsstolpar etc.). 

I vissa särskilda fall då BMF, avdelningen Park och gata svarar för flyttning av stolpe eller annan an-

ordning, blir sökanden kostnadsansvarig. 

5. Allmänna arbetsföreskrifter 

5.1. Allmänt 

Arbeten ska i tillämpliga delar utföras enligt AMA Anläggning 17. 

El-, tele- och fiberkanalisation förläggs i allmän yta enligt EBR KJ 41:15, med ändring - schaktdjup 

ska anpassas så att ledning eller kringfyllning för ledning ej förekommer i överbyggnad för vägkon-

struktion. 

Arbeten i allmän platsmark ska planeras på sådant sätt att utförandet sker på kortast möjliga tid och 

under en sammanhängande tidsperiod för undvikande av t.ex. öppna schakter utan pågående arbetsin-

sats.  

Väg får ej blockeras, stängas av, eller annars göras oframkomlig för trafik om ej väghållaren godkän-

ner annat. 

5.2. Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg 

Sökande av schakttillstånd och/eller trafikanordningsplan ska säkerställa att personalen är utbildad 

lägst enligt nedan beskrivna kurser enligt Trafikverkets krav. För en mer detaljerad beskrivning av re-

spektive kompetensnivå, gå till trafikverket.se.  

Nivå 1.1 – Allmän grundkompetens 

All personal som ska utföra arbete på allmän platsmark.  

Nivå 1.2 – Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon 

Förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon, tillfälliga väghållningsfor-

don etc. Förhandskrav är nivå 1.1. 
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Nivå 1.3 – Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten 

Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag eller led-

ningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon före-

kommer.  

 

Nivå 2.1 – Kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon 

Förare av väghållningsfordon utrustat med energiupptagande skyddsanordning (TMA, monterat 

eller draget av fordon), samt väghållningsfordon som utför intermittent arbete på vägar med 

skyddsklass A och B.  

 

Nivå 2.2 – Kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsan-

ordningar samt trafikdirigering 

Personal som utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade tra-

fik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats. Alternativt utför det praktiska arbetet med att 

sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid 

trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal. 

Personal som ansvarar för att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten 

med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete. 

Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hante-

ringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis 

vakt och lotsförare. 

 

Nivå 2.3 – Kompetenskrav med utbildningskrav för montör av längsgående skyddsanord-

ning 

Utbildningskrav ställs på personal som svarar för montage av längsgående skyddsanordning på 

skyddsklassade vägar. Personal ska vara utbildad både teoretiskt och praktiskt. När person har 

klarat ett prov förrättat av Sveriges Branschföreningen för Säkrare Vägarbetsplatser (SBSV) eller 

motsvarande, är personen auktoriserad montör. 

 

Nivå 3 - Kompetens- och certifieringskrav för vissa roller inom styra och leda entreprena-

der och projekteringstjänster 

Kompetenskravet är riktad till både projekterings- och entreprenaduppdrag. Personal som entre-

prenör eller konsult har utsett ska genomföra certifieringsprov för följande arbetsuppgifter: 

 Styra och leda personalgrupper i steg 2, utföra arbetsberedningar med mera. 

 Tillvarata trafikanternas behov under projektering, byggande och framtida underhåll. 

 Utföra byggplatsuppföljning, byggledning eller leveransuppföljning inom APV-området. 

 Svara för aktuell trafikinformation. 

 

Kompetens ska kunna styrkas på arbetsplatsen med intyg eller motsvarnade. 

Personer som utför vägarbete eller som vistas på en vägarbetsplats ska bära varselklädsel. 

Klädseln ska uppfylla EN 471 klass 3 och vara tydligt märkta. Materialet ska ha fluoresce-

rande färg. Vid mörker, dis eller andra förhållanden med dålig sikt, ska dessutom varselbyxa 

med lågt sittande reflex i lägst klass 2 användas. Vid storlekar på jacka och väst som endast 

uppnår klass 2 ska samcertifieras med byxa för att plaggen tillsammans ska uppnå klass 3. 
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5.3. Trafikanordningar, TA-plan 

Entreprenören ska upprätta trafikanordningsplan som ska inlämnas minst tre arbetsveckor före plane-

rad byggstart till Järfälla kommun via IsyCase, för godkännande innan arbetena får påbörjas. Länk till 

IsyCase finns på Järfälla kommuns webbsida. Faktablad och-TA plan ska alltid finnas på arbetsplat-

sen. (Faktabladet skrivs ut från IsyCase). 

Undantag görs vid akutarbete, när åtgärden måste göras omedelbart. Vid ett sådant tillfälle ska TA-

planen skickas in i efterhand, senast nästa arbetsdag. Endast samhällsfarliga avbrott, till exempel vat-

tenläcka, raserad ledning eller stolpe över vägen och elavbrott, klassas som skäl till skyndsamma repa-

rationer. 

Generella regler för TA-planer och för arbete på kommunala vägar, gång- och cykelvägar samt plats-

mark i Järfälla kommun:  

 Skyddsanordningar ska användas vid alla arbeten på allmän platsmark där det förekommer all-

män trafik.  

 Energiupptagande skydd: 

Väg med skyddsklass A: Barriär N2 – T3, trafikbuffert ska alltid användas 

Väg med skyddsklass B: Barriär N2 – T3, trafikbuffert ska alltid användas 

Väg med skyddsklass C: Barriär kopplad TA-balk, trafikbuffert ska användas vid behov 

Gång- och cykelväg: Barriär kopplad TA-balk vid schaktarbeten. Avstängning vid övriga ar-

beten bedöms efter arbetets art. 

Karta och förteckning över skyddsklasser är redovisade i bilaga 1.  

 Avspärrningarna ska vara försedda med reflexer.  

 Vid arbete på trottoar eller gångbana ska en säker tillgänglighetsanpassad passage på minst 1,5 

m förbi arbetsområdet garanteras. Vid arbete på gång- och cykelbana ska en säker och till-

gänglighetsanpassad passage på minst 2,2 meter förbi arbetsområdet garanteras.  Vid vissa 

platser eller för vissa arbeten kan bredare passager krävas.  

 Vid arbete på körbana på vägar med skyddsklass A och B ska minst 3,5 m fri körväg garante-

ras. För vägar med skyddsklass C gäller minst 3 m fri körväg.  

 TMA eller motsvarande ska användas vid tillfälliga arbetsplatser samt arbeten utan fast barriär 

på vägar med skyddsklass A och B samt vid behov på vägar med skyddsklass C.  

 Vid arbete med generell TA-plan måste faktablad, med datum för det aktuella arbetet, utmärk-

ningsansvarig m.m. samt den aktuella TA-planen skickas in till kommunen för godkännande.  

 Tillfart till fastighet får inte blockeras eller stängas av utan samråd med aktuell fastighetsä-

gare.  

 Skyddsanordningarna ska ägnas fortlöpande tillsyn och under mörker vara belysta på lämpligt 

och ändamålsenligt sätt. 

 Det åligger entreprenören att se till att påtalade brister beträffande trafik- och säkerhetsanord-

ningar omedelbart åtgärdas. Även under tid då arbete inte pågår. Om detta inte sker kommer 

BMF, avdelningen Park och gata, låta utföra detta arbete på sökandens/entreprenörens bekost-

nad.  

 Entreprenören ska anmäla till väghållaren i förväg om en väg måste stängas av för att ett ar-

bete ska kunna utföras på platsen. Entreprenören anmäler i sin tur detta till lokaltrafiken och 

renhållningen samt räddningstjänsten (om avstängningen är längre än 50 meter). I förekom-

mande fall till kommunens väghållare. 

 Informationsskyltar ska sättas upp om arbete pågår längre än en vecka.  
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5.3.1. Förankring och utspetsning 

Tillfälliga trafikanordningar såsom körplåtar och tung avstängning ska vara förankrade med fatthakar. 

 

Vid nivåskillnad mellan betäckningar, körplåtar, kantstöd, infarter och provisoriska överfarter i ytor 

där gång- och fordonstrafik förekommer ska utspetsning med asfaltmassa utföras och underhållas tills 

trafikytan färdigställts. 

5.3.2. Avgifter för TA-planer 

Järfälla kommun tar ut avgifter för TA-planer. För mer information: www.jarfalla.se  

5.3.3. Sanktionsavgifter  

I de fall som en av kommunen godkänd TA-plan saknas, inte följs eller inte finns på arbetsplats, är 

kommunen berättigad att utfärda sanktionsavgift. För mer information: www.jarfalla.se   

5.4. Gatubelysning 

Uppsättning av skyltar på gatubelysningsstolpar får inte ske utan BMF, avdelningen Park och gatas 

tillstånd. Undantag gäller dock för uppsättning av vägmärken och distansskyltar för va-anläggningar. 

Vid uppsättning av vägmärken och dylikt ska rostfritt bandsvep eller plast/gummimellanlägg användas 

som skydd mot galvaniska strömmar och annan skada.  

Flyttning eller tillfällig demontering av belysningsstolpar utförs på entreprenörens bekostnad av kom-

munens gatubelysningsentreprenör efter samråd med BMF, avdelningen Park och gata. Vid arbete i 

mark som berör belysningsanläggning, ska alltid samråd ske med ansvarig tjänsteman för gatubelys-

ning. 

På stolpe monterade vägmärken, distansskylt eller dylikt ska återmonteras snarast efter flyttning eller 

vid behov placeras på egen stolpe. 

5.5. Renhållning och vinterväghållning 

Renhållning, snöröjning samt underhåll inom upplåtet område åligger entreprenören under byggnadsti-

den till dess att BMF, avdelningen Park och gata, besiktat och godkänt arbetsområdet för övertagande 

av ansvar och skötsel. Snöröjning och sandning ska kunna utföras under hela dygnet, även under helg-

dagar. 

Inom område som ligger utanför och intill entreprenörens arbetsområde och om arbetenas omfattning 

medför att inte ordinarie väghållningsfordon kan fullgöra sina arbeten, åligger det entreprenören att på 

egen bekostnad sköta detta.  

5.6. Dammskydd 

Erforderliga dammskyddande anordningar för trafik och egna maskiner och eget arbete skall utföras 

vid behov. Arbetet ska utföras så att damm ej förorsakar olägenhet för omgivningen. 

Dammskydd ska utföras då dammspridning uppstår. Dammskydd ska utföras med vatten och damm-

skyddsmedel som inte ger miljöstörande påverkan. 

http://www.jarfalla.se/
http://www.jarfalla.se/
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6. Schaktarbeten 

6.1. Allmänt 

Om schaktningsarbeten ska utföras som minischakt, t ex genom användande av kedjegrävare, ska detta 

anges i tillståndsansökan, obs medges bara i mjukmark.  

Minimal schaktbredd i ytan är 0,6 m för att fullgod komprimering maskinellt kan utföras. 

I gator med skyddsklass A och B, ska företrädesvis schaktfri metod användas. Går det inte ska kom-

munens Beläggnings ingenjör avgöra hur stor yta som ska fräsas i den andra återställningen, allt bero-

ende på hur gammal och i vilket skick den befintliga beläggningen är.  

Schakt ska utföras med betryggande säkerhet mot ras och underminering.  

Schakter ska ske enligt Sveriges Lantbruksuniversitets skrift ”Standard för skyddande av träd vid 

byggnation 2015:15, ISBN-nr 978-91-576-8905-4. 

Arbetsområdet ska alltid redovisas i schakt- och TA-planansökan. Eventuell yta som ska användas för 

schaktmassor/upplag ska rymmas inom arbetsområdet och beslutas i samråd med BMF, avdelningen 

Park och gata.  

Tvärschakter ska utföras vinkelrätt mot vägens längdriktning. 

Observera att arbeten endast får ske under tiden 7.00 – 22.00. Se även lokala ordningsföreskrifter. Om 

aktivitet är tvingande under annan tid, ska tillstånd sökas hos Polismyndigheten. 

6.2. Påträffande av fornlämning 

Vid påträffade av fornlämning ska: 

1. Arbetet omedelbart stoppas. 

2. Anmälan ska ske till Riksantikvarieämbetet och tillståndsgivaren. 

6.3. Påträffade av miljöfarligt material i schakt  

Påträffas förorenad jordmassor t.ex. aska/tjärasfalt stoppas arbetet temporärt och kontakt tas med till-

synsmyndigheten, miljö- och hälsoskyddskontoret. Underrättelse om att föroreningar påträffats i enlig-

het med miljöbalken 10 kap. 9 §. Följ myndighetens anvisningar. 

Därefter ska, i enlighet med 28 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 

en skriftlig anmälan lämnas till tillsynsmyndigheten (miljö- och hälsoskyddskontoret) för att efterbe-

handling av förorenad mark ska kunna genomföras, se nedan.  

Generella riktvärden för förorenad mark finns i Naturvårdsverkets rapport 4638; 

Inom Järfälla kommun har under 60- och 70-talen askmaterial från Lövsta sopförbränningsanläggning 

deponerats på flertalet platser. Påträffas askmaterial ska arbetet omedelbart stoppas och även anmälas 

till BMF, avdelning Park och gata för okulärbesiktning och instruktioner om hantering och omhänder-

tagande. Askan är miljöfarligt avfall och ska på entreprenörens bekostnad transporteras destruktions-

anläggning efter samråd med Miljö- och bygglovsnämnden.  

Kända riskområden meddelas sökanden vid tillståndsgivningen. 
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Uppschaktad tjärasfalt är miljöfarligt avfall och ska på entreprenörens bekostnad transporteras till de-

struktionsanläggning efter samråd med Miljö- och bygglovsnämnden.   

6.4. Transport av schaktmassor 

Enligt 4 § i lokal ordningsstadga för Järfälla kommun ska vid lastning, lossning och annan hantering 

på allmän plats av ämnen, som vid spridning eller utspillning eller på grund av dålig lukt kan medföra 

olägenhet, försiktighetsmått vidtas för undvikande av sådan olägenhet. 

Åtgärd ska vidtas så att jord inte följer med fordonshjul från schaktnings- eller tippningsplats ut på 

väg. Väg ska rengöras kontinuerligt. Om så inte sker utför BMF, avdelningen Park och gata, rengöring 

och debiterar sökanden. 

Fordon ska vid transport, som här avses, förses med lämmar av sådan höjd att last eller del av inte fall-

ler av. Åtgärd ska vidtas så att t ex lera inte följer med fordonshjul från schaktnings- eller tippnings-

plats ut på allmän väg. 

Fordonets förare ska, innan utfart på allmän väg, förvissa sig om att schaktmassor inte kan falla av 

från fordonets hjul eller flak. 

7. Återfyllning 

7.1. Val av massor 

Återfyllning får inte utföras med tjälade massor. Gamla massor får ej återanvändas i överbyggnaden. 

Fyllningsmaterial av berg och jord ska ha homogen struktur. Fyllningen får inte innehålla främmande 

material som exempelvis lera, asfalt, byggavfall och övrigt skräp. Återfyllning under överbyggnaden 

ska utföras med befintligt material eller material med samma tjälfarlighetsklass 

Lagren utförs i enlighet med befintlig överbyggnad, dock får tjocklekarna inte understiga återställ-

ningskraven i kapitel 8.3. 

7.2. Packning av återfyllnadsmaterial 

Under hårdgjord yta ska packning ske enligt Anläggnings-AMA 17 tabell CE/4-6. 

8. Markbeläggning 

I kapitlet nämns olika gatutyper med skyddsklass A, B respektive C. Dessa finns redovisade i bilaga 1. 

8.1. Allmänt 

Asfaltmassans sammansättning ska uppfylla fordringarna i Trafikverkets skrift Bitumenbundna lager. 

TDOK 2013:0529, version 4.  

Följesedlar på uttagen asfaltsmassa ska efter uppmaning kunna uppvisas. 

Sågning ska utföras så att raka kanter erhålls. 

Om kvarvarande beläggning har en bredd av 0,5 m eller mindre, ska beläggning även tas bort på denna 

yta. 
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En 10 mm överhöjning med beläggning (asfalt, plattor mm) mot kantstöd ska anläggas. 

Vid varje objekt ska samråd ske med BMF, avdelningen Park och gata, för beslut om kvarvarande be-

läggning bredare än 0,5 m ska rivas och ersättas med ny beläggning. Merkostnader för sådan utökning 

betalas av BMF, avdelningen Park och gata. 

Minsta bredd för läggning av asfaltbeläggningar är 0,6 m för att kunna utföra erforderlig packning 

Skadade eller bortschaktade vägmarkeringar ska återställas. 

Återställning av asfaltsbeläggning i gång- eller gc-bana upp till 3,0 m bredd ska ske över hela gångba-

nebredden och med vinkelräta anslutningar till befintlig beläggning. 

Raka och rena asfaltkanter ska klistras med asfaltlösning eller emulsion innan beläggning utföres. Ef-

ter utfört asfaltarbete förseglas skarvarna mellan den gamla och den nya beläggningen med en 3-5 cm 

bred och rak remsa av asfaltlösning eller emulsion som ska sandas. Anslutning till kantstöd, husväg-

gar, brunnsbetäckningar, stolpar mm utförs med god anslutning. 

Återställning av vägöverbyggnad ska utföras så att grusbärlager alltid skyddas av ett bitumenslitlager. 

Återställningstiden skiljs på vilken skyddsklass vägen har där arbetet utförs på, se bilaga 1 för vilken 

skyddsklass vägen har. 

 Körbanor på vägar med skyddsklass A och B ska första asfalteringen (se kap 8.3.1) vara utförd 

senast fem arbetsdagar från den tidpunkt grusbärlager har påförts. Andra återställningen (se 

kap 8.3.1) Den andra återställningen utförs samma kalenderår som den första, med reservation 

för om det inte blir tillåtet med permanenta återställningar pga vinterförhållanden. Om åter-

ställningen sker året efter ska den färdigställas senast 30/6 och noteras i IsyCase. Vilka tider 

det inte är tillåtet med permanenta återställningar meddelas via IsyCase.  

 Asfaltering får numera utföras av valfri entreprenör. 

 Körbanor på vägar med skyddsklass C ska asfalteringen (se kap 8.3.2) vara utförd senast tio 

arbetsdagar från den tidpunkt grusbärlager har påförts. 

 Gång- och cykelvägar ska asfalteringen (se kap 8.3.2) vara utförd senast tio arbetsdagar från 

den tidpunkt grusbärlager har påförts. 

 Gångbanor ska asfalteras senast tio arbetsdagar från den tidpunkt grusbärlager har påförts.  

Erforderliga grusjusteringar under tidsperioden fram till utförande av beläggning ska omgående utfö-

ras av sökanden/entreprenören. Inga skarpa kanter får förekomma innan asfaltering, ska utspetsning 

med grus mot färdig höjd utföras 

8.2. Återställning under årets kalla månader 

Om återställning av asfaltbeläggning ska utföras under perioden november-april skall ansvarig för 

schaktarbetet följa vilka tider tillfällig återställning gäller i IsyCase.  

Skall tillfällig återställning utföras gäller nedanstående: 

Oavsett nedan angivna mått till schaktkant, ska ytan efter rensågning vara ostörd. Det vill säga vara 

opåverkad av schakten. 
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Asfaltskanten renskärs >30 cm utanför schaktkant och som tillfälligt slitlager utförs AG16/AG22 till 

samma höjdnivå som omgivande beläggningsyta.  

Senast 31 maj tas det tillfälliga AG-lagret bort och ytterligare ≥50 cm i bredd av ursprunglig asfalt. 

AG-lagret tas bort eller fräses i den omfattning som erfordras för att toppbeläggning ska kunna påföras 

över hela trafikytan som berörts av schaktningsarbetet. Vid sättning större än toppbeläggningens, just-

eras ytan före toppbeläggningens utförande.  

8.3. Återställning efter schakt 

Tabell A. Förstärknings- och bärlager av krossmaterial. T = Tjocklek i mm. 

Typ  Obundet bärlager  T Förstärkningslager  T 

Skyddsklass A eller B 0-32 80 0-150  400 

Skydsklass C och/Parkering  0-32 80 0-150  350 

Gångbana/GC-väg 0-32 80 0-65 240 

 

 

Tabell B. Bitumenbudet bär- och slitlager. T = Tjocklek i mm. 

Typ  Bundet bärlager  T Slitlager   T 

Skyddsklass A* AGF 22 70/100  50 ABT 16 70/100   40 

  ABB 22 70/100* 50 

 

Skyddsklass B AGF 22 70/100  50 ABT 16 70/100   40 

 

Skyddsklass C/Parkering** AG 16 160/220  50 ABT 11 70/100  40

      ABT 11 70/100** 60 

 

GC-väg*** AG 16 160/220  50 ABT 8 160/220  25  

      ABT 11 70/100*** 40 

 

Gångbana*** AG 16 160/220  40 ABT 8 160/220  25 

      ABT 11 70/100***  40 

 

* När befintlig lagertjocklek är tjockare än 90 mm läggs även ett bindlager 50 mm. 

** När AG-lager saknas läggs ABT11 i ett lager. 

*** AGF läggs där den tidigare beläggningen är i två lager, i dessa fall räcker det med 25 mm slitlager 

ABT 8. När det endast läggs ett slitlager ska det vara 40 mm ABT 11. 

8.3.1. Återställningskrav beläggning för väg med skyddsklass A och B 

Första återställningen  

Det befintliga bundna bärlagret tas bort till ett avstånd om minst 30 cm från orörd schaktvägg. Befint-

lig beläggningsyta sågas. Linjen ska vara rak och sågas genom asfaltlager. Sågade spår ska förseglas. 

Sågad asfaltkant ska klistras innan det bundna bärlagret läggs ut. Därefter beläggs ytan med asfaltbun-

det grus med förhöjd bindemedelshalt (AGF) ända upp till ytan. Kanterna ska vara raka och ytorna 

rektangulära, se Figur A och B. 
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Figur A. Tvärsektion av första återställningen. 

 

Figur B. Planskiss av första återställningen. 

 

Andra återställningen  

Den andra återställningen ska utföras samma år som den första, med reservation för vinterstoppet, i så 

fall utförs den året efter då det är tillåtet med permanenta återställningar, datum meddelas via IsyCase 

dock senast 30/6. Vid den andra återställningen ska AGF-lagret fräsas bort till det djup slitlagret ska 

läggas. Grundkravet är att återställningen omfattar hela den återställda ytan inklusive ett område runt 
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detta på minst 50 cm åt vartdera hållet, se Figur C och D. Ytan beläggs med befintlig asfalttyp enligt 

Tabell B. Klistring av AGF och kanter ska utföras. 

 

Figur C. Tvärsektion av andra återställningen. 

 

Figur D. Planskiss av andra återställningen. 
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8.3.2. Återställning beläggning för väg med skyddsklass C, parkering, GC-väg och gång-

bana 

Det befintliga bundna bärlagret tas bort till ett avstånd om minst 30 cm från orörd schaktvägg. Befint-

lig beläggningsyta sågas. Linjen ska vara rak och sågas genom asfaltlager. Sågade spår ska förseglas. 

Sågad asfaltkant ska klistras innan asfaltering.  

Återställning och återfyllning ska ske för övrigt enligt kapitel 7 och 8. 

8.4. Plattsättning/Marksten 

Plattor/stenar ska vara hela. Minst 1/3-dels platta utom i undantagsfall. En 10 mm överhöjning mot 

kantstöd. Är plattläggningen mot kantsten ska det vara fiberduk mot fogarna. Begagnat material ska 

vara befriat från tidigare fogmaterial och rengjort. Sättning sker i sättsand och i samma förband som 

omgivningen. Stenmjöl 0-4 nedsopas i fogar, överflödig sand borttas och efterjustering sker. Anslut-

ning till husliv, kantstöd, ränndalar, stolpar m.m. ska vara väl avpassad. Plattor sista raden mot mjuk-

mark ska alltid gjutas enligt principritning i DCG i AMA 17. Färdig yta ska vara jämn. 

8.5. Grusyta 

Grusytor som påverkas schaktarbete ska återställas med motsvarande befintligt material i hela över-

byggnaden. 

9. Markkompletteringar                    

9.1. Kantstöd 

Omsättning av betongkantstöd limmat/spikat utförs med motstöd på insidan av asfalt/betong.  

Omsättning av granitkantsten ska sättas i betong enligt principritning DEC.14 i AMA 17, om inte an-

nat överenskommes med Park och gatas handläggare. Om komplettering behövs ska likvärdig i färg 

och utseende sten användas. Minsta tillåtna längd är 0,5 m, om kapning med såg sker ska kanterna tuk-

tas och alla synliga sågytor ska krysshammras/flammas.   

På varje sida om kantstenen med minsta bredd 0,6 m måste bärlager komprimeras och asfaltering ske. 

Där ytan innanför kantstenen består av plattor, marksten, stor/smågatsten ska fogarna tätas med fiber-

duk. 

Skadade fogar ska omhuggas/sågas. 

9.2. Betäckningar 

Betäckningar ska anpassas till 0-5 mm under hårdgjorda ytor. 

Företrädesvis ska s.k. flytande betäckningar användas i Järfälla kommun.  

Överasfalterade eller överlagda betäckningar ska friläggas av den som utlagt beläggningen oavsett ga-

rantitid och garantibesiktning. 
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Passdelar får inte ha sammanlagd höjd större än 250 mm. Vid större höjd kontaktas Park och gata. Ju-

stering och packning utförs runt betäckningen och i packningsbara lager. Innan beläggningsarbetet 

startas ska det kontrolleras att betäckning ligger centriskt över brunnsöverdel. 

Innan beläggningsarbete påbörjas ska BMF, avdelningen Park och gata, utföra besiktning av betäck-

ningar och distansmarkeringar. 

Samtliga betäckningar/brunnsdelar ska vara av körbar typ. 

Runt om betäckning med minsta bredd 0,6 m måste bärlager komprimeras och asfaltering ske. 

10. Återställningsarbete 

10.1. Allmänt 

Anläggning inom och i anslutning till arbetsområde ska återställas till förutvarande skick. För övrigt 

gäller de anvisningar och föreskrifter som lämnats i samband med tillståndsgivningen eller komplette-

rande anvisningar från BMF, avdelningen Park och gata, under byggnadstiden. 

Arbetsområde och upplagsplatser ska efter arbetenas avslutande vara avröjda och uppstädade. 

Bortschaktade eller överfyllda polygon- och fixpunkter inklusive gränsrör återställs av BMF, avdel-

ningen Park och gata, på entreprenörens bekostnad. 

10.2. Kostnadsansvarig - återställning 

Sökanden svarar för återställande av ianspråktagen mark eller anläggning i förutvarande skick om inte 

annat skriftligen överenskommits. Detta gäller även skada som förorsakas på mark, anläggning eller 

annan anordning utanför tillståndsområdet. 

10.3. Återställningsåtagande av BMF, avdelningen Park och gata 

I de fall kabel- eller ledningsarbeten ligger inom ett markområde där BMF, avdelningen Park och gata, 

ska påbörja egna arbeten förbehåller sig BMF, avdelningen Park och gata, rätten, att i samband med 

egna arbeten utföra återställning av beläggning på sökandens bekostnad. Sökandens garantiåtagande 

omfattas då av all återfyllning upp till bärlagrets överyta. 

Entreprenören ska svara för trafikanternas framkomlighet under byggnadstiden. Detta ansvar övertas 

av BMF, avdelningen Park och gata, vid utförande av egna arbeten inom gemensamt arbetsområde. 

 10.4. Återställning gräsytor 

Vid återställning av gräsyta efter grävarbeten ska de översta 10 centimetrarna vara växtjord för gräsyta 

typ jord A enligt AMA Anläggning 17 kod AMA DCL.11. Gräsytan skall anslutas mjukt mot och i 

nivå med angränsande ytor. Den ska vara utan gropar, sättningar eller hjulspår. 

När gräsyta har använts för transporter eller som upplagsyta ska den packade ytan luckras till ett djup 

av 40 cm och sedan harvas/fräses samt rensas på sten större än 20 mm.  

Gräsytor ska besås med gräsfrö typ Weibulls Extra Green eller likvärdigt. Mängd/m2 enligt leverantö-

rens anvisningar. Innan sådd utförs ska växtbädden jämnkrattas och lättvältas med gallervält. Fröet 

myllas försiktigt med kratta eller gallervält och vältas slutligen med slätvält.  

 

Första klippningen av gräsyta ska utföras när gräset blivit 75-100 mm högt, därefter återkommande i 
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intervallet mellan 60-90 mm. Högst 1/3 av gräset ska klippas bort per tillfälle. Gräset ska vara klippt 

minst två gånger innan etableringsbesiktningen. Vid besiktning ska gräset vara nyklippt. 

11. Slutbesiktning 

11.1. Allmänt 

Till slutbesiktning ska representant från BMF, avdelningen Park och gata, kallas senast två arbets-

veckor före besiktningsdatum. 

Garantitiden för utförda återställningsarbeten börjar inte gälla innan slutbesiktning skett. 

11.2. Garantitid 

Garantitiden är 5 år för beviljade schakttillstånd om inget annat sägs i särskilt upprättade avtal. 

Kontroll genom borrprov av asfaltens sammansättning kan komma att utföras under garantitiden. 

12. Ansvar 

12.1. Skador på beläggning 

Skador på beläggningar och andra anordningar utanför schaktytan (sekundärskador), som förorsakats 

av entreprenören, ska åtgärdas utan dröjsmål. 

Skador, som tidigare fanns i beläggningen, t ex potthål, krackeleringar etc. i direkt närhet eller strax 

utanför schaktytan, ska entreprenören åtgärda om BMF, avdelningen Park och gata, beställer det. Så-

dan åtgärd betalas av BMF, avdelningen Park och gata. 

12.2. Skador på vegetation 

All vegetation återställs och ersätts med samma växtsläkte/art/sort samt motsvarande storlek inklusive 

två års etableringsskötsel om inget annat överrenskommes. Växtbäddar enligt BMF standard. Stamom-

fånget för träd mäts 1,0 meter ovanför marken. Träd som har skadat mer än 50 procent av grenverk, 

stam eller rotsystem räknas som 100 procent skadade. Alla åtgärder ska bekostas av entreprenören. 

Vid begränsade skador på grenverk, stam eller rotsystem, maximalt 50 procent, ska bedömning göras 

om trädet kan bevaras och utvecklas på platsen. Park- och natur gör bedömningen och åtgärdar ska-

dorna. Vid behov kommer en av kommunen utpekad och certifierad arborist anlitas för att göra en 

trädvärdering som ligger till grund för åtgärdsprogram och skadeersättningsnivå. Samtliga åtgärder ska 

bekostas av entreprenören. Samtliga åtgärder ska bekostas av entreprenören. 

Har park- eller naturmarken packats eller grundvattnet förändrats måste markvitalisering och eventu-

ella andra åtgärder utföras för att återställa markens tidigare förhållande. 

12.3. Skadeståndsansvar 

Eventuella skadeståndsanspråk orsakade p.g.a. bristfällig återställning, avspärrningar, skyddsanord-

ningar etc. av utförda arbeten ska handläggas kommunens försäkringsbolag.  
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12.4. Viten och övriga avgifter 

Vite kan utkrävas på grund av skador på träd vid arbeten, etablering och transporter. Principer för vär-

dering av träd ska ske enligt internationell standard, ”Ekonomisk värdering av urbana träd – Alnarps-

modellen” ISBN 978-91-87117-44-2. Trädvärderingen utförs av en av kommunen utpekad och certifi-

erad arborist. Samtliga åtgärderer ska bekostas av entreprenören. 
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1. Skyddsklassade vägar i Järfälla kommun 

 

Beslutet gäller skyddsklassning på vägar där Järfälla kommun är väghållare. 

 

Skyddsklassning innebär att ett förstärkt skydd för personal som erfordras på  

utnämnda vägar. Specifikationskrav på förstärkt skydd framgår i TRVK 2014 TODK 

2012:86. 

 

 Vägnätet är indelat i tre klassificeringar som är beroende på trafikmängd: 

Skyddsklassad väg A, B och C.  

 

Skyddsanordningar ska användas vid alla arbeten på allmän platsmark där det  

förekommer allmän trafik.  

 

 

 

 

Skyddsklassad väg A 

Förteckningen innebär ett förstärkt skydd på kommunens huvudstråk med hög trafik-

belastning. Vägarbeten är tidsreglerade för att undvika framkomlighetsproblem med 

köbildningar och olyckor. Särskilda regler kan innehas på en specifik väg eller väg-

sträcka.  

 

Väg A-klass: barriär N2 – T3, trafikbuffert ska alltid användas. 

 

 

Skyddsklassad väg B 

Förteckningen innebär ett normalt skydd på kommunens primära gator med normal 

trafikbelastning. Tidsbegränsning för vägarbeten kan förekomma. Särskilda regler 

kan innehas på en specifik väg eller vägsträcka.  

 

Väg B-klass: barriär N2 – T3, trafikbuffert ska alltid användas. 

 

 

Skyddsklassad väg C 

Förteckningen innebär ett lågt skyddskrav på kommunens mindre lokalgator med låg 

trafikbelastning. Särskilda regler kan innehas på en specifik väg eller vägsträcka.  

 

Väg C-klass: barriär kopplad TA balk, trafikbuffert ska användas vid behov 

GC väg: barriär kopplad TA balk vid schaktarbeten. Avstängning vid övriga 

arbeten bedöms efter arbetets art. 

 

ROMAT005
Textruta
Bilaga 1 Skyddsklassade vägar i Järfälla kommun 2017-02-24 



  2017-02-24 2 (4) 

 

 

 Skyddsklassade vägar 2017 

Bygg- och miljöförvaltningen  Besöksadress: Riddarplatsen 5 

Park och gata Postadress: 177 80  JÄRFÄLLA 
 Telefon växel: 08-580 285 00 

 E-post: tekniskanamnden@jarfalla.se  Webbplats: www.jarfalla.s 
 Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082 

A Skyddsklassade vägar 

 

Väg Sträcka 

  

Aspnäsvägen 

Andebodavägen 

Byleden 

Dackevägen 

Ekvägen 

Enköpingsvägen  

Flyginfarten 

 

 

 

 

 

 

Enköpingsvägen - Herrestavägen 

Folkungavägen 

Frihetsvägen 

Galgbacken 

Herrestavägen 

Hummelmoravägen 

Hästskovägen 

Järfällavägen 

Kallhällsleden 

 

 

 

 

 

Viksjöleden - Dressyvägen 

Mälarvägen 

Norrviksvägen 

Passadvägen 

Lantmäterivägen 

Råstensvägen 

Snapphanevägen 

 

 

Kallhällsleden - Slammertorpsvägen 

Skälbyvägen  

Skarprättarvägen 

Slammertorpsvägen 

Traktorvägen 

Unionsvägen 

Vasavägen 

Veddestavägen 

Viksjöleden 

Ynglingavägen 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

http://www.jarfalla.s/
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B Skyddsklassade vägar 

 

Väg Sträcka 

  

Allmänningsvägen 

Almarevägen 

Axvägen 

Barkarbyvägen 

Biskop Henriks väg 

Biskop Jöns väg 

Blixvägen 

Bodaängsvägen 

Bruttovägen 

Castorvägen 

Engelbrektsvägen 

Ekedalsvägen 

Fastebolvägen 

Flyginfarten 

Fölvägen 

Godsvägen 

Gjutgodsvägen 

Hästskovägen 

Idrottsvägen  

Kalvshällavägen 

Kassavägen 

Kontovägen 

Källtorpsvägen 

Kärrvägen 

Majorsvägen 

Mejerivägen 

Metallvägen 

Mustanggatan 

Nyårsvägen 

Passadvägen 

Rågången 

Tegelhagsvägen 

Uddnäsvägen 

Ulvsättravägen 

Vattenverksvägen 

Ängsjövägen 

Österdalsvägen 

  

Biskop Henriks väg - Rotebroleden 

Tegelhagsvägen – Biskop Jöns väg 

Viksjöleden - Stråvägen 

 

Biskop Jöns väg - Allmänningsvägen 

 

Passavägen - Fölvägen 

Enköpingsvägen - Kattfotsvägen 

 

 

Folkungavägen - Frihetsvägen 

 

Axvägen - Skylvägen 

Herrestavägen - Folkungavägen 

 

 

Källtorpsvägen - Enköpingsvägen 

Dressyrvägen – Ynglingavägen 

Andebodavägen - Handbollvägen 

Herrestavägen - Barkarbyvägen 

Bruttovägen - Viksjöleden 

Veddestavägen - Järfällavägen 

 

Nyårsvägen - Viksjöleden 

Herrestavägen - Tunnangatan 

 

 

Enköpingsvägen - Barkarbyvägen 

Mälarvägen - Kärrvägen 

Slammertorpsvägen – Blixtvägen 

 

Almarevägen – Enköpingsvägen 

Enköpingsvägen - Ängsjövägen 

 

 

C Skyddsklassade vägar 

Resterande vägar i kommunen. 

http://www.jarfalla.s/
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