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Ändringar/tillägg/avgående mellan versionerna TH 2020 och TH 2021 

THD-000 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teknik-

område

Del Rubrik/Kod Ändring/Tillägg/Avgående

ALLA JAMA Allmänt Blå text anvisning, svart text krav.

ALLA Projekteringsanvisningar Allmänt Textjusteringar och flyttade stycken, 

för att få texten att löpa bättre.

VA JAMA PBF.422 Tillagt kring att samråd bör föras med 

VA-enheten avseende utförade av 

rörtyckning och microtunneling.

VA JAMA CEC.4111 Justering så att AMA-krav tillåts.

VA JAMA YBC.343 Ingen föreskrift kring metod, endast 

krav på nogrannhet.

VA JAMA YBC.351 Ny text kring täthetskontroll av större 

dagvattenbrunnar.

VA Projekteringsanvisningar Dämningsnivå Komplettering efter text som 

missades  i version 2020.

VA JAMA PBB.5121 Elsvetsmuff tillåts i dimensioner > 160

VA JAMA PBB.5121 Förtydliganden kring typer och 

fabrikat för kopplingar 

VA JAMA PBB.5121 Tillagt allmän text kring repor inte får 

uppgå till mer än 5%.

VA JAMA PDB Kompletterande krav på betäckningar 

under respektive kod

VA JAMA B Hänsvisningar till AF-del.

VA JAMA YCE.12/YCD.12 Förtydliganden kring bland annat 

inmätningsfiler.

VA Projekteringsanvisningar Avstånd Komplettering kring ledningars 

placering i förhållande till byggnader.

VA Projekteringsanvisningar Brunnar Förtydliganden kring avstånd mellan 

brunnar med hänsyn til framtida drift.

VA Projekteringsanvisningar  Teknisk livslängd för 

ledningar och anordningar

Ny text som redogör för krav på 

anläggningens livslängd.

VA JAMA Inledning Förbud mot att använda  texter från 

andra kommuners tekniska 

handböcker, utan medgivande från VA-

enheten.

VA JAMA PCB.121 Kompletterade texter och fabrikat 

avseende anborrningar och 

anborrningsbyglar.

VA JAMA PEB.42 Slopat krav på avstängningsventil 

innan BP.

VA JAMA PCE.11 Förtydligande att inspektion avser 

förnyelse



VA JAMA PBB.5121 Förtydligande att SDR11 innebär PN16

VA Projekteringsanvisningar Dagvattendimensioner Förtydligande och omformuleringar.

VA JAMA PEB.1111 Nya fabrikat för Hawle (E3) och 

förtydligande kring gamla fabrikat.

VA JAMA BJB.26 Kompletternade krav på nogrannhet i 

inmätning, tre decimaler. 

VA JAMA BBC.17 Slopad i version TH2021.

VA JAMA PDB.22 Även släta stigarör tillåts

VA JAMA PDB Tilllagd text om behov av samråd 

innan avgörande om vallning i 

brunnar.

VA Projekteringsanvisningar Placering Kompletterande att brandposter och 

ventiler ej utan medgivande från VA-

enheten förläggas i körbana.

ALLA Projekteringsanvisningar Grundvatten Tilllagd text om krav på hantering av 

grundvattendata

VA Projekteringsanvisningar Ventiler Förtydligande om att servisventiler 

inte får placeras i körbana utan 

medgivande av VA-enheten.

VA Projekteringsanvisningar Brunnar Tillägg om att hänsyn till rörlasers 

räckvidd bör tas vid projektering.

VA Projekteringsanvisningar Serviser och 

förbindelsepunkt

Krav på rensbrunn för spill och 

dagvattenserviser

VA JAMA PBB.5214 Tillagd kod, då kod PBB.5213 inte 

avser Weholiterör

VA JAMA Hydraulisk dimensionering Tillagd text om nyckeltal för boende 

per lägenhet samt specifik 

förbrukning.

VA JAMA PBB.5121 Text om att samråde med VA-enheten 

skall ske ang. behov av tredjeparts 

certifiering

VA JAMA PBB.5121 Nya krav kring fabrikat för 

elsvetsmuffar

VA Projekteringsanvisningar Brunnar Tillagd text om utgångspunkter för 

materialval avseende NB, TB och SB.

VA Projekteringsanvisningar Förbindelsepunkt och 

serviser

Tillagd text om att samråd med VA-

enheten skall ske vid projektering av 

servislägen, samt att servisventiler ej 

får placeras i körbana utan VA-

enhetens medgivande.

VA Projekteringsanvisningar Förbindelsepunkt och 

serviser

Ny text om serviser till parker, torg 

och för bevattning.



PoG Projekteringsanvisningar Hårdgjorda ytor Ny text om att utformning och 

markmönster ska anpassas för att 

undvika kapning och unerlätta 

läggning av marksten och plattor dikt 

an mot fasad och utrusning.

PoG Projekteringsanvisningar Hårdgjorda ytor Ändrat till att ytor för snöupplag 

_ska_ finnas på allmän plats. 

PoG Projekteringsanvisningar Hårdgjorda ytor Lagt till krav på ytor för snöupplag. 

PoG Projekteringsanvisningar Hårdgjorda ytor Ändrat till att kanter tvärs mot 

gångbanas längsriktning _ska_ 

undvikas.

PoG Projekteringsanvisningar Hårdgjorda ytor Lagt till krav på kantavgränsning av 

grus- och stenmjölsytor med 

motortrafik. 

PoG Projekteringsanvisningar Träd Lagt till minsta avstånd från 

fastighetsgräns. 

PoG Projekteringsanvisningar Gräsmattor Ändrat minsta avstånd mellan hinder 

till 2 meter. 

PoG Projekteringsanvisningar Gräsmattor Ändrat minsta avstånd till skolor, 

förskolor och bostäder till 20 meter. 

PoG Projekteringsanvisningar Ytor för dagavatten Lagt till rubrik

PoG Projekteringsanvisningar Ytor för dagavatten Lagt till krav på att multifunktionella 

ytor får översvämmas vid regn med 

kortare återkomsttid än 10 år. 

PoG Projekteringsanvisningar Ljudmiljö Lagt till rubrik

PoG Projekteringsanvisningar Ljudmiljö Lagt till krav på sittplats med max 45 

dBA i parker, eller 55 om 

ljudmaskering används. 

PoG Projekteringsanvisningar Växtbäddar och jordar Tagit bort text om att växtval ska 

anpassas till befintlig jord. 

PoG Projekteringsanvisningar Växtbäddar och jordar Ändrat text om användade av befintlig 

jord.

PoG Projekteringsanvisningar Växtbäddar och jordar Specificerat att planteringsytor större 

än 50 kvm ska skyddas från packning 

under byggtiden. 

PoG Projekteringsanvisningar Växtbäddar och jordar Tagit bort text om att naturlig jord 

från arbetsområdet ska användas i 

första hand. 

PoG Projekteringsanvisningar Växtbäddar och jordar Ändrat till att sand eller mo ska 

användas i naturmark. 

PoG Projekteringsanvisningar Växtbädd för gräs och äng Ändrat text om användade av befintlig 

jord.

PoG Projekteringsanvisningar Växtmaterial Ändrat härdighetskrav.

PoG Projekteringsanvisningar Växtmaterial Tagit bort minsta avstånd mellan äng 

och bostad, skola och förskola. Står 

under rubrik Ängsytor. 

PoG Projekteringsanvisningar Växtmaterial Rensat bort dubblerad text. 



PoG Projekteringsanvisningar Trädkvalitet och artval Tagit bort krav på samråd med Park 

och Gata.

PoG Projekteringsanvisningar Trädkvalitet och artval Sänkt kra på uppstamningshöjd till 4,5 

meter. 

PoG Projekteringsanvisningar Möbler och utrustning Lagt till krav på vattenpost vid 

planteringar större än 30 kvm.

PoG Projekteringsanvisningar Möbler och utrustning Ändrat skrivning om fundament. 

PoG Projekteringsanvisningar Möbler och utrustning Förenklat text om papperskorgar. 

PoG Projekteringsanvisningar Lekmiljöer Justerat text om utformning av 

lekmiljöer. 

PoG Projekteringsanvisningar Lekmiljöer Förtydligat text om 

fallskyddsunderlag. 

PoG Projekteringsanvisningar Lekmiljöer Lagt till krav på att gummigranulat 

inte får användas som fyllning i 

konstgräsplaner. 

PoG Projekteringsanvisningar Lekmiljöer Lagt till krav på höjdsättning av ytor 

med fallskyddsgummi och 

gummigranulat. 

PoG Projekteringsanvisningar Lekutrusning Tagit bort krav på samråd med Park 

och Gata vid val av lekutrustning. 

PoG Projekteringsanvisningar Hundrastgårdar Lagt till krav på att yta 2 meter från 

grind ska grusas. 

PoG JAMA DCG.21 Lagt till krav på att glapp mellan 

beläggning och stolpar och annan 

utrusning som överstiger fogbredden 

ska fyllas med hårdfog. 

PoG JAMA DCG.22 Lagt till krav på att glapp mellan 

beläggning och stolpar och annan 

utrusning som överstiger fogbredden 

ska fyllas med hårdfog. 

PoG JAMA DCG.332 Lagt till kod, med krav på att trall nära 

mark ska utföras i kärnfritt virke och 

läggas med gladsidan uppåt, 

alternativt används virke med stående 

årsringar. 

PoG JAMA BED.111 Förtydligande kring krav kring rivning 

av vattenserviser,  så att de även 

omfattar brandpostserviser.

PoG JAMA PDB Komletterande text att samråd skall 

ske ang. vallning av brunnsbotten.

PoG JAMA PDB.22 Medger användandet av släta stigarör

PoG Projekteringsanvisningar Växtmaterial Lagt till krav på att perenner ska vara 

långlivade och lättskötta. 



PoG Projekteringsanvisningar Ritningar landskap Lagt till text om hur buskträd ska 

redovisas. 

PoG Projekteringsanvisningar Buskar och perenner Lagt till krav på marktäckare under 

buskträd och kortlivade perenner.

PoG Projekteringsanvisningar Trafik och gata Lagt till Transportstyrelsens 

föreskrifter i listan över gällande 

dokument.

PoG Projekteringsanvisningar Gatutyper Justerat beskrivning av gatutyperna.

PoG Projekteringsanvisningar Gaturumstyper Tagit bort Shared space som 

gaturumstyp.

PoG Projekteringsanvisningar Trafiksäkerhetsåtgärder Tagit bort text om att väggupp ska 

undvikas. Beskrivs nu som att 

hastighetsdämpande hinder ska 

utformas efter vägens funktion.

PoG Projekteringsanvisningar Lokala trafikföreskrifter Tagit bort onödig text. 

PoG Projekteringsanvisningar Körbana Tagit bort text som redan regleras i 

RiBuss och VGU.

PoG Projekteringsanvisningar Vändplats Tog bort variant med backande 

rörelser. 

PoG Projekteringsanvisningar Cykelparkeringsplats Justerad text. Inget som påverkar hur 

TH används.

PoG Projekteringsanvisningar Vägmärken Tagit bort all text som redan regleras i 

andra föreskrifter.

PoG Projekteringsanvisningar Vägmärken Krav på reflexmaterial och reflexrör 

tillagt.

PoG Projekteringsanvisningar Gatunamnsskyltar Byte av exempelbilder.

PoG Projekteringsanvisningar Gatunamnsskyltar Tillagd info om husnummer.

PoG Projekteringsanvisningar TA-planer Tagit bort onödig text. 

VA JAMA PEC.411 Nytt fabrikat KZ för automatiska 

luftningsventiler. Vidare att 

utfomrning av mätarbrunn skall ske i 

samråd med VA-enheten.

PoG Projekteringsanvisningar Asfalt - bunda bitumenlager Text utgår samt ny text.

PoG JAMA DCC Text flyttas till kapitlel 1.3.17.3.

PoG Projekteringsanvisningar Stenmjöl/grus Ny text.

PoG JAMA DCB.4 Text flyttas till kapitlel 1.3.17.2.

PoG Bilaga THD-503 Hela Uppdaterad.

PoG Projekteringsanvisningar Stödremsa Nytt kapitel

PoG JAMA DCB.6 Text flyttas till nytt kapitlel 1.3.17.6.

PoG JAMA DGB.1 Text borttagen. Hänvisning till bilaga 

där allt kring återställningsarbeten är 

samlade.

PoG JAMA BJB.3 Tydliggörande kring markeringsfärg.

VA JAMA DBB.31211 Text slopas.

VA Bilaga THD-507 Hela Ny bilaga ang. Inmätningsregler VA



PoG Bilaga THD-501 Hela Uppdaterad och anpassad efter de 

krav som Stockholms stad ställer.

PoG JAMA DEC.1 Kantstenshöjd mellan gångbana och 

cykelbanan är ny.

PoG JAMA DEC.2 Kantstenshöjd mellan gångbana och 

cykelbanan är ny.

PoG Projekteringsanvisningar Vägmärken Avstånd för sidoområde är förtydligat.

Avfall Projekteringsanvisningar Avfall Helt nya texter och hänsvisningar,  

förtydliganden kring utformning, 

systemval , avstånd m.m. Tydligare 

systemtänk.

PoG Bilaga THD-508 Offentlig belysning Ny bilaga  om linspänd belysning.

PoG Ritning TH-016 Offentlig belysning Ny ritning av kommunens 

kopplingslåda Barkarbylådan

Alla Bilaga THD-000 Revidering av Teknisk 

handbok

Ändringar mellan TH2020 och TH2021 

(detta dokument).




