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0 ALLMÄNT 

0.1 Inledning 
Järfälla kommun är i en expanderande utvecklingsfas. Kommunen kommer att 
växa i en omfattning som bara kan jämföras med utbyggnaden av Viksjö under 
1970 och 1980-talen. 
 
Målet att komma upp i en byggtakt om 1 000 påbörjade bostäder om året ställer 
stora krav på alla tekniska organisationer. Många fler aktörer än tidigare t.ex. 
projektledare, samordnare, tekniker och handläggare representerar kommunen 
på olika sätt än tidigare. 
 
I ett sådant läge är det viktigt att alla inblandade förhåller sig på likartade sätt 
och med metoder i sitt agerande som inte behöver ifrågasättas eller omprövas 
inför avrop av projektörer och konsulter samt inför samordning med exploatörer 
och dess entreprenörer.  
 
Bygg- och miljöförvaltningen har bland annat därför utarbetat en Teknisk 
handbok som omfattar de verksamheter tekniska nämnden ansvarar för, inom 
avdelningarna Park och gata, VA och avfall samt i förekommande fall 
Projektledningsavdelningen. Framtida utgåvor ska även kunna kompletteras för 
att omfatta övriga avdelningar och verksamheter inom Tekniska nämndens 
ansvarsområde. 
 
Tekniska handbokens dokument ska utgöra ett stöd för interna verksamheters 
uppdrag och handlingssätt inom sina differentierade verksamhetsområden. Den 
ska även vara stöd och anvisningar för externa exploatörer, fastighetsägare, 
konsulter m.fl. i sitt agerande vid projektering, tillståndsansökningar, samverkan 
och samarbete med kommunens verksamheter som omfattas av denna 
handbok.  

 

0.2 Målsättning  
Tekniska handboken ska vara till: 

 Gemensam hantering av kommunens tekniska verksamheter 

 Faktaöverföring vid nyanställning 

 Underlag för projektering 

 Hjälpmedel för intern handläggning 
 

0.3 Tillgänglighet till Tekniska handboken och bilagor 
Handboken finns tillgänglig på kommunens webbsida www.jarfalla.se/th. 

 

0.4 Praktisk tillämpning 
Strukturen varierar mellan de olika kapitlen, beroende på innehåll och arbetssätt 
inom skilda verksamhetsområden. Struktur i kapitlen kan komma att förändras 
allt eftersom nyheter och kompletteringar motiverar detta. 
 
Handboken reglerar både utformning av och innehållet i de handlingar som 
konsulter utarbetar för Järfälla kommuns räkning, handlingar som i nästa fas 
ligger till grund för upphandling och genomförande av entreprenadarbete. 
 

http://www.jarfalla.se/th
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Handboken reglerar även exploatörers åtgärder, konstruktion och arbetssätt då 
dessa genomför anläggningar som ansluter till kommunens mark och 
anläggningar som kommer övertas av kommunen som allmän enligt detaljplan 
samt exploaterings- och köpeavtal.  
 
Textavsnitt ska alltså kunna fungera som komplement till förfrågningsunderlag 
och kontrakt, som kravspecifikationer till entreprenörer och som ledning till 
projekt-/byggledare.  
 
Användaren ska därför kontrollera att senaste utgåvan används. Om reglerna i 
Teknisk handbok inte överensstämmer med styrdokumenten kontakta ansvarig 
på Järfälla kommun.  
 

0.5 Regler och anvisningar 
Det finns olika regelsamlingar för hur handlingar ska upprättas och arbeten 
utföras:  

 Lagar och förordningar  

 Branschöverenskomna regler  

 Järfälla kommuns egna regler, som innefattar anvisningar i den tekniska 
handboken 

 

0.6 Revidering 
Handboken går fortlöpande igenom med avseende på såväl teknisk efterlevnad 
och som nytta i organisatorisk mening. 
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0.7 Ändringar i version TH 2018:1 
Förutom redaktionella ändringar så är följande ändrat: 

Kapitel Ändring 

1.2-1.3 Dokument uppdaterade 

1.7-1.15 Texter är omskrivna. Rutier är under 
utredning vid tiden för denna utgåva, 
kontakta projektledare för senaste 
information. 

1.9 Text uppdaterad 

2.8.1 Text om trappräcken omskriven 

2.10.3.1 Text omskriven 

2.11.1 Text borttagen 

2.11.4 Text omskriven 

2.11.5 Text omskriven 

2.13.3 Text omskriven 

3.0 Text omskriven 

3.1.1-5 Text omskriven 

3.1.6.1 Text omskriven 

3.1.6.3 Kapitel utgår 

3.1.6.4-5 Text omskriven 

3.1.6.8 Text omskriven 

3.1.6.10 Nytt kapitel 

3.1.7 Text omskriven samt nya underrubriker 

3.1.8-10 Text omskriven 

3.2.1-2 Text omskriven 

3.2.3-4 Nya kapitel 

3.3-4 Omgjorda kapitel 

3.5 Kapitel utgår 

4.1.4 Ny text 

6-7 Typritningar inlagda samt omskriven text 

8.1 Text uppdaterad 

9.4 Text uppdaterad 

9.5 Text uppdaterad 

10.6 Kapitel utgår 

10.10-12 Kapitel utgår 

11.4 Text uppdaterad 

 
Mindre ändringar av redaktionell karaktär är inte redovisade i tabellen ovan. 
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1 ÖVERSIKTLIGA ANVISNINGAR OCH RUTINER 

1.1 Styrande dokument 
Nedan angivna lagar gäller med ändringar och tillhörande förordningar och 
föreskrifter. Lagrummen finns t.ex. hos www.riksdagen.se och www.notisum.se. 
 
Generellt gäller att beskrivande handlingar gäller i den rangordning som ger 
största totala säkerheten. 
 
Tekniska handboken gör inte gällande att nedanstående förteckning av lagar, 
förordningar, råd och anvisningar m.m. är fullständig för all verksamhet som 
Tekniska handboken beskriver. Användaren svarar för att svensk lagstiftning 
och branschspecifika arbetssätt som kan påverka ett arbetsprojekt, följs 
tillsammans med krav, anvisningar och råd.  

 

1.2 Allmänna dokument 
Kommunallagen (SFS 2017:725) 

Förvaltningslagen (SFS 2017:900) 

Jordabalken (SFS 1970:994) 

Miljöbalken (SFS 1998:808) 

Ordningslag (SFS 1993:1617) 

Lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) 

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)  

Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) 

Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 

Dataskyddförordningen GDPR (EU) 2016/679 

Arkivlagen (SFS 1990:782) 

Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade (TSFS 2009:73) 

Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) 

Trafikförordningen (SFS 1998:1276) 

Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) 

Lagen om gaturenhållning och skyltning (SFS 1998:814) 

Väglagen (SFS 1971:948) 

http://www.riksdagen.se/
http://www.notisum.se/
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Anläggningslagen (SFS 1973:1149) 

Skadeståndslagen (SFS 1972:207) 

Ellag (SFS 1997:857) 

Avfallsförordningen (SFS 2011:927) 

 

1.3 Järfälla kommuns antagna policys, riktlinjer och regler 
 

Styrande dokument återfinns i kommunens intranät t.ex. 

Miljöplan 2016-2024 

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020, Sörab 

Inköps- och upphandlingsstrategi, 2018-01-03 

Arbete i allmän mark inom Järfälla kommun, 2018-08-20 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter, 1995-11-20 

ABVA, Allmänna bestämmelser för användande av Järfälla kommuns allmänna 

vatten- och avloppsanläggning, 2008-12-08 

VA-taxa, 2016-10-03 

Anläggning Veddesta - driftuppdrag, under framtagning 

Avfallsföreskrifter, 2018-01-01 

Taxa för vissa upplåtelser av offentlig plats inom Järfälla kommun (Kst 

2016/218) 

Jfk:s projektmodell (Kst 2007/111) 

Lek- och aktivitetsplan, 2017-04-23 

Vattenplan, under framtagning 

Riktlinjer för länshållningsvatten. (TeN 2013/72) 

Riktlinjer för dagvattenhantering. (Kst 2015/506) 

Kommunens riktlinjer för fettavskiljare, 2010-03-25 

Kommunens riktlinjer för avfallshantering, 2014-01-01 
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1.4 Entreprenad, handläggnings- administrativa- och 
projekteringsspecifika dokument 

AB 04, Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggning och 

installationsentreprenader. Byggandets kontraktskommitté 

ABT 06, Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, 

anläggning och installationsentreprenader. Byggandets kontraktskommitté 

ABK 96, Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och 

ingenjörsverksamhet. Byggandets kontraktskommitté 

AMA 13 alt 17 Anläggning. Allmän material- och arbetsbeskrivning för 

anläggningsarbeten. 

AF AMA 12, inkl. RA 12. Administrativa föreskrifter för bygganads-, 

anläggnings- och installationsentreprenader. Svensk byggtjänst. 

AMA EL 12 alt 16, Allmän material- och arbetsbeskrivning för elektriska 

arbeten. 

MER AMA 13 alt 17, Mät- och ersättningsregler - anläggningsarbeten. 

AMA-nytt. Revideringar och kompletteringar. 

SS 460 48 66 Vibration och stöt. Byggnaders påverkan av vibrationer 

TRAST Trafik för en Attraktiv stad, Utgåva 3, Trafikverket 

TRVK Väg, Trafikverket 

TRVR Väg, Trafikverket 

Vägar och gators utformning VGU, version 2, Trafikverket 

Handlingsplan för cykeltrafiken 

Regional cykelplan för Stockholms län 

GCM-Handbok 

Miljövårdsprogram för Stockholms län. Länsstyrelsen. 

Skyddsföreskrifter för ytvattentäkt östra Mälaren/Görväln. Länsstyrelsen 5210-

2001-65713 

Rekommenderade vägar för farligt gods. Länsstyrelsens författningssamling. 

Väghållningens juridik, KSL 

Kabelförläggning max 145 kV, KJ 41:15, EBR 

Skydda träden vid arbeten, Länsstyrelserna 

TDOK 2016:0203 Råd Brobygganade, Trafikverket 



  17 (114) 
 
 

  

TDOK 2016:0204 Krav Brobygganade, Trafikverket 

TDOK 2013:0416 Råd Brounderhåll, inkl ändringar och tillägg,Trafikverket 

TDOK 2013:0415 Krav Brounderhåll, inkl ändringar och tillägg,Trafikverket 

TDOK 2013:0668 TR GEO 13, inkl ändringar och tillägg,Trafikverket 

TDOK 2013:0667 TK GEO 13, inkl ändringar och tillägg,Trafikverket 

RiBuss, Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting, revision 6 

Myndigheternas skrivregler, upplaga 8, Språkrådet 

 

1.5 Detaljplaner, projekt, genomförande 
Detaljplaneprocessen som helhet beskrivs inte i den tekniska handboken. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen (BMF) är i planprocessen vanligen deltagande i 
arbetsgrupp som sammansätts inför ett detaljplaneuppdrag som leds av 
Samhällsbyggnadskontorets exploaterings- eller planenhet.  
 
BMF medverkar bl.a. i förprojekteringen av ingående gator, vatten och avlopp 
samt för övrig infrastruktur. Likaså i samband med upprättande av 
exploateringsavtal. 
 
Under steget Genomföranden är projektering och byggledning moment där 
avdelningarnas projektledare svarar för genomförandeprocessen till färdiga 
anläggningar. 
 
I samband med exploateringsprojekt där en exploatör eller dess entreprenör 
driver projektet, utser projektledningsavdelningen projektsamordnare för 
bevakning och uppföljning av detaljplanens bestämmelser, måttangivelser, 
föreskrifter i aktuellt exploateringsavtal, samordning av ev. gemensamma 
insatser, kontroll och övertagande av de anläggningar som avses bli 
kommunala efter slutbesiktning/garantitid.  
 

 1.5.1 Ny detaljplan  
I detaljplanegruppen som leds av Samhällsbyggnadsavdelningen ska finnas 
representanter från BMF:s avdelningar och avdelningar som motsvaras av 
detaljplanens omfattning.  
 
Det kan ske t.ex. genom att samordnare/ombud från avdelning svarar för 
avdelningens teknikområde. Det är viktigt att alla de som medverkar i 
projektgruppen, och särskilt i bakomliggande stöd till samordnaren, är utsedda i 
respektive avdelning och namngivna i projektgruppens kontaktlista.  
 
Park och gata samt BMF Veddesta medverkar för planens ingående gator och 
vägars drift- och trafiktekniska innehåll, behov av släntintrång, ytor för 
omhändertagande av vägdagvatten, belysning, framtida driftkostnader m.m.  
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VA- och avfallsavdelningen medverkar för ingående VA-anläggningar och 
lämnar underlag för områdets- och/eller fastigheters VA-förbindelsepunkter och 
dimensioner, bevakar att föreskrifter om t.ex. dagvattenhantering uppfylls.  
 
Samhällsbyggnadsavdelningen bör i god tid förvarna när planarbete och dess 
omfattning bedöms att påbörjas.  
 
Samhällsbyggnadsavdelningen bör likaså i god tid meddela att exploaterings- 
och/eller köpeavtal m.m. har upprättats som genererar 
projektsamordningsinsatser vid BMF. 
 

 1.5.2 Genomföranden 
Efter att en detaljplan har vunnit laga kraft ges uppdraget till BMF för planering 
av genomförandet i de fall kommunen ska svara för utbyggnaden. 
 
Projekt som kommer av upprättade exploateringsavtal eller motsvarande, se 
kap.1.15. 
 
Utöver att antagna detaljplaner genererar uppdrag till BMF:s 
projektledningsavdelning initierar BMF:s avdelningar egna projekt inom sina 
förvaltningsområden. Även här ska den nedan beskrivna strukturen för 
projektarbete som princip följas, med den översiktliga tidsplan som antagen 
budget redovisar.  
 
Projektets genomförande utförs enligt Järfälla kommuns projektmodell. 

 

 1.5.3 Projektansvarig/projektledare 
Vid så kallade gemensamma projekt och då Projektledningsavdelningen har 
utsett projektledare, utser övriga berörda avdelningar projektsamordnare 
projektmedlemmar inom ramen för sina teknikområden. Dessa personer 
medverkar under del eller under hela projektets genomförande. 
 
Vid projekt (ofta mindre) som är en följd av avdelningarnas huvudmannas och 
är beslutade för genomförande, utses projektledare av resp. avdelning. Dock 
kan Projektledningsavdelningen ”anlitas” om resurser finns för detta och anses 
vara lämpligare.  
 
Vid vissa projekt kan byggledare utses som biträder projektledaren genom 
projektets genomförande.  
 
Utsedd projektledare svarar för projektet i omfattning som beskrivs i 
projektdirektivet från projektstart, via överlämnande till respektive huvudman till 
och med garantibesiktning.  
 
Projektledaren upprättar en översiktlig tidsplan för projektets genomförande. 
Tidsplanen ska omfatta en kortfattad beskrivning samt följande punkter:  
 

 Eventuell upphandling av konsult/projektör enligt ramavtal 

 Detaljprojektering och upprättande av förfrågningsunderlag*  

Se även kap. 1.6 

 Upphandling av entreprenör**  

 Entreprenadstart eller uppdrag till BMF Veddesta 
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 Slutbesiktningstid 
 Överlämnande till berörd förvaltning. Se även kap. 1.10. 

 

* = Projekteringens ingående ritningar och övriga handlingar avgörs från fall till 

fall beroende på projektets art och omfattning. När uppdrag ges till BMF 
Veddesta, se även kap. 2.13.4. 

** = utgår i de fall uppdraget ges till BMF Veddesta. 

 

1.6 Projektering 
Projektering påbörjas genom att projektledaren sammankallar projektets 
berörda parter (ledningsägare mm). Projektorganisation bildas och detaljerad 
tidsplan för projektering upprättas. 
  
Det är viktigt att alla handlingar som upprättas på beställning av kommunen blir 
beställarens egendom.  
OBS! Detta är ett avtalbart avsteg från bestämmelserna i såväl ABK 09 som i 
lagarna om upphovsrätt och mönsterskydd. 
 
Projekthandlingar ska efter beställarens godkännande konverteras till PDF-
format. Dock ska också originalfilerna i t.ex. .dwg, .doc, .xlsx-format, etc. 
levereras vid slutleverans.  
 
Genomgång av kompletterande undersökningar och utredningar görs i 
samarbete med konsult. 
  
Projektledaren fördelar projektmedlemmarnas skilda uppdrag i projektet. 
 
På projektmötena samordnas projektets berörda parter och teknikområden.  
 
Ny kostnadskalkyl upprättas efter framtagen handling. Kontroll görs mot budget 
för eventuell justering av projekt eller budget. 
 
Projektledaren fördelar handlingarna till berörda inom BMF för granskning (en 
till fyra veckor).  
 
Handlingarna godkänns efter att granskningssynpunkterna har införts i 
handling.  
 

1.7 Ritningar och övriga handlingar 
Koordinatsystem som ska användas är Sweref 99-1800 och höjdsystem 
RH2000. Inmätning ska redovisas i meter med 2 decimaler i x,y och z.  
 
Ritningar utförs utseendemässigt i övrigt enligt kommun-/branschpraxis och ska 
förses med Järfälla kommuns namn och logotype. 
 
Rutin är under utredning vid tiden för denna utgåva, kontakta projektledare för 
senaste information. 

1.8 Upphandling 
Anbudsförfaranden ska ske i samråd med Upphandlingsavdelningen och berörd 
projektledare. 
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1.9 Entreprenad, start och avslut 
Efter genomförd upphandling av entreprenör påbörjas byggnadsprocessen/ 
entreprenaden genom ett startmöte. 
 
Rutin är under utredning vid tiden för denna utgåva, kontakta projektledare för 
senaste information. 

 

 1.9.1 Startmöte 
På startmötet redovisar entreprenören eventuella handlingar som åberopats i 
AF för godkännande. Byggledaren och entreprenören utför syn av 
entreprenadområdet innan arbetena påbörjas. 
 
Vid entreprenader där ingrepp planeras ske på den allmänna VA-anläggningen 
ska VA- och Avfallsavdelningen kallas till startmötet för samordning med VA-
driftentreprenören.   
 

 1.9.2 Uppföljning 
Projektledaren/byggledaren utför regelbunden kontroll av entreprenadens 
utförande samt håller byggmöten där avstämning av tidsplan, ekonomi, 
avvikelser och förändringar, kontroller och provningsresultat sker.  
 
Besiktning/syn av växtbäddar, inkl. växtbäddar i hårdgjorda miljöer, ska 
genomföras och vara godkända innan plantering utförs. 
 

 1.9.3 Relationshandlingar 
Se kap 1.13, 2.14.3 och 3.5.3. 
 

 1.9.4 Syn av entreprenaden före slutbesiktning 
Projektledaren kallar utsedda projektmedverkande till syn av entreprenaden. 
Synen kan vara till hjälp vid kommande slutbesiktning.  
 

 1.9.5 Godkännande av entreprenad 
Projektledaren utser besiktningsman och medverkar vid slutbesiktning och ev. 
efterbesiktningar. Till slutbesiktning ska representant för förvaltande 
organisation kallas för t.ex. rådgivning.  
 
Vid slutbesiktning ska entreprenaden vara fullt färdigställd, slutjusterad och i 
driftfärdigt skick. Vegetation ska vara i besiktningsbart skick dvs utföras under 
växtsäsong och gräsytor ska vara klippta två gånger. 
 
I vissa fall används andra besiktningsprinciper t.ex. ”fortlöpande- eller 
besiktning av del av entreprenad. Typ av besiktningsprincip bedöms utifrån 
förutsättningarna i det aktuella projektet. 

 
Vid slutbesiktning fastställs om entreprenaden godkänds.  
 

 1.9.6 Övertagande/entreprenadavslut 
Efter godkänd slutbesiktning övergår entreprenadens ingående delar till 
kommunen och garantitiden börjar gälla. Garantitidens längd framgår av AF. 
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Entreprenaden avslutas med undantag för i vissa fall garantiskötsel under 
garantitiden. 
  

1.10 Överlämnande till förvaltning 
Projektledaren sammanställer och redovisar projektet, samt överlämnar till 
förvaltande huvudman/handläggande tjänsteman. Uppgifter om vägyta, 
mängder, längder etc. ska redovisas.   
 
En skötselplan med beskrivning ska vara framtagen vid överlämnandet till 
förvaltaren. Vegetationsytor ska klassas enligt Järfälla kommuns 
driftsinstruktioner gällande typ av vegetationsyta och underlag till ”Jakarta” ska 
lämnas för respektive typyta. 
 
Rutin är under utredning vid tiden för denna utgåva, kontakta projektledare för 
senaste information. 
 

1.11 Under garantitiden 
Under garantitiden bevakar projektledaren projektet och samordnar med resp. 
huvudman eller driftorganisation samt rapporterar eventuella fel och brister till 
entreprenören. Garantitiden avslutas med en garantibesiktning. Efter godkänd 
garantibesiktning avslutas entreprenaden och projektets säkerhet återlämnas till 
entreprenören. 
 
Garantiskötsel för vegetationsytor ska utföras under 2 år om inget annat anges. 
Mellan slut- och garantibesiktning ska besiktning av etablerad vegetation 
genomföras varje år i juni och augusti. Entreprenören ska kalla kommunens 
parkingenjör för besiktning av vegetationen. Om slut- och/eller garantibesiktning 
infinner sig på vår och/eller höst ersätter denna den särskilda besiktningen av 
etablerad vegetation. Se även kap. 6.6. 
 

1.12 Projektavslut 
Projektledaren tar fram en slutrapport samt arkiverar projektets avslutande 
handlingar i Tekniska nämndens diarium. 
 

1.13 Relationshandlingar 
För redovisning för gata/mark, se kap. 2.14.3  
För redovisning för VA se kap. 3.5.3 
 
Relationshandlingar för gata/mark omfattas av detaljbeskrivningar, 
produktdokumentation och driftinstruktioner. Inmätningar av gata/mark-
anläggning ska utföras av kommunens Kart- och GIS-avdelning.  
 
Relationshandlingar för VA-anläggningar ska ingå i entreprenadupphandlingar 
och uppdrag som givits till driftorganisation.  

 
Koordinatsystem som ska användas är Sweref 99-1800 och höjdsystem 
RH2000. Inmätning ska redovisas i meter med 2 decimaler i x, y och z.  
 
Rutin är under utredning vid denna, kontakta projektledare för senaste 
information. 
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1.14 Överlämnande till driftavdelningen 
Rutin är under utredning vid denna, kontakta projektledare för senaste 
information. 

 

1.15 Externa projekt  
Externa projekt kan t.ex. uppstå genom att avtal upprättas mellan 
Samhällsbyggnadsavdelningen och exploatör av en detaljplan eller genom 
Trafikverkets uppdrag inom dess trafiksektorer. Om det gäller anläggningar som 
gränsar mot kommunal väg eller mark och/eller kommer att ägas och förvaltas 
av kommunen efter genomförandet ska projektsamordnare utses.  
 
I båda fallen är det av vikt att kommunen representeras på likartat sätt som vid 
internt uppkomna projekt.  
 
Samhällsbyggnadsavdelningen måste i god tid meddela BMF att exploaterings- 
och/eller köpeavtal mm har upprättats som medför projektsamordningsinsatser 
vid BMF. Tidsplan och kontaktuppgifter till exploatörens eller entreprenörens 
projektledare bör följa med uppdraget.  
 
BMF utser projektsamordnare som under hela projektet för kommunens talan i 
teknisk mening samt ekonomisk om projektet innehåller arbeten som ska 
regleras mellan parterna. Projektsamordnaren bör vara väl insatt i de 
byggnadstekniker och administrativa regelverk som projektets handlingar ska 
följa. 
 
Projektsamordaren kan utses vid olika avdelningar inom BMF beroende på 
projektets art.  
 
Utsedd projektsamordnare vid BMF ska medverka genom hela 
exploateringsprojektet och vid behov utse projektmedlemmar på motsvarande 
sätt som vid egna projekt.  
 
Vid projekterings- och byggmöten medverkar projektsamordnaren och utsedda 
projektmedlemmar inom de olika teknikområdena som behövs vid respektive 
tillfälle. 
 
Alla in- och utgående handlingar ska kanaliseras genom projektsamordnaren. 
 
Se även kap. 1.2 – 1.14 i tillämpliga delar. 
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2 GATUBYGGNAD 

2.1 Dimensioneringsförutsättningar 
För planering, sikt, säkerhet och utformning mm: 
Enligt TRAST, VGU, Handlingsplan för cykeltrafiken, GCM-handbok och 
Regional cykelplan för Stockholms län samt enligt gällande detaljplan och 
Järfällas specifika krav angivet under respektive kapitelavsnitt nedan. 
Dimensionering ska företrädesvis ske med ”god standard”. 
 
För tekniska krav: 
Trafikverkets publikation TRVK, TRVR och AMA Anläggning 13 alternativt 17 
samt enligt Järfällas specifika krav enligt respektive kapitelavsnitt nedan och 
bilagda typritningar. 
 
Förutsättningar för dagvattenavledning se kap 3.1.8. 
 

 2.1.1 Tillgänglighet till allmänna platser 
Alla människor ska så långt som möjligt kunna ha tillgång våra offentliga rum 
och dess utbud och kvaliteter. Vid nybyggnad eller ombyggnad ska alltid 
åtgärder göras avseende tillgänglighet för funktionshindrade.  
Se Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet; ALM 
(Tillgänglighet på allmänna platser) och HIN (Enkelt avhjälpta hinder).  
Trappor ska utformas så att även personer med nedsatt rörelse- och 
orienteringsförmåga kan förflytta sig säkert. Trappor ska kompletteras med en 
alternativ väg eller ramp, som personer med nedsatt rörelseförmåga kan 
använda. Trappor ska alltid förses med barnvagnsramp. I övrigt ska trappor och 
ramper utformas enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd. 
 

 2.1.2 Placering av vägmärkesstolpar, elstolpar, el- och tele/fiberskåp m.m. 
Vid projektering ska framkomlighet för snöröjnings- och städningsmaskiner 
beaktas. Stolpar ska inte placeras intill vägkant/kantstöd vid stadsbebyggelse 
där avstånd mellan kantstöd och husfasad är <2,20 m. 
 
Ytan som bildas mellan längsgående parkeringar (som brukar användas för 
trädplantering, cykelparkering etc.) kan i vissa fall utnyttjas till stolpplacering 
m.m. 
 
Se även 9.4 och 10.1.1.4. 

 

 2.1.3 Kanalisation för el-, tele- och fiberledningar 
El-, tele- och fiberkanalisation förläggs i allmän yta enligt EBR KJ 41:15. 
 
Vid nyproduktion ska alltid tomrör för fiberledningar läggas ned som 
förberedelse för kommande behov. Omfattning av antal rör och dimension 
avgörs av områdets beskaffenhet och behov. 
 

2.2 Typsektioner 
Enligt TRAST och VGU samt enligt gällande detaljplan och Järfällas specifika 
krav nedan och angivet under respektive kapitelavsnitt. 
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Järfälla kommuns cykelnät är uppdelat i tre nivåer, lokala cykelvägar, 
huvudcykelvägar och regionala cykelvägar. Utformningen av dessa ska följa 
nedanstående tre tabeller. 
 

Tabell 2.1. Breddmått för lokala cykelvägar i Järfälla kommun. 
*Sidohinderfritt avstånd till exempelvis papperskorgar, vägmärken och belysningsstolpar. 

**Minsta godkända breddmått för gångbana 

 
Tabell 2.2. Breddmått för huvudcykelvägar i Järfälla kommun. 
*Sidohinderfritt avstånd till exempelvis papperskorgar, vägmärken och belysningsstolpar. 
**Minsta godkända breddmått för gångbana. 
  

Typ av cykelväg Minsta godkända 

breddmått 

God standard Sidohinderfritt* 

(mot cykeldel) 

Dubbelriktad gång- och 

cykelbana 

3,0 m (ej separerad) 4,0 m 0,4 m 

Enkelriktad cykelbana 

intill gångbana 

3,8 m (Cykelbana 1,6 

m + gångbana** 1,8) 

3,8 m (Cykelbana 2,0 m 

+ gångbana** 1,8 m) 

0,4 m 

Dubbelriktad cykelbana 

utan gångbana 

3,25 m 3,25 m 0,4 m 

Enkelriktad cykelbana 

utan gångbana 

2,25 m 3,25 m 0,4 m 

Cykelfält 1,5 m 1,7 m 0,4 m 

Typ av cykelväg Minsta godkända 

breddmått 

God standard Sidohinderfritt* 

(mot cykeldel) 

Dubbelriktad cykelbana 

intill gångbana 

4,0 m (Cykelbana 2,2 

m + gångbana** 1,8 

m) 

4,8 m (Cykelbana 3,0 m 

+ gångbana** 1,8 m) 

0,5 m 

Enkelriktad cykelbana 

intill gångbana 

3,8 m (Cykelbana 2,0 

m + gångbana** 1,8) 

4,3 m (Cykelbana 2,5 m 

+ gångbana** 1,8 m) 

0,5 m 

Dubbelriktad cykelbana 

utan gångbana 

3,25 m 4,5 m 0,5 m 

Enkelriktad cykelbana 

utan gångbana 

2,25 m 3,25 m 0,5 m 

Cykelfält 1,5 m 1,7 m 0,5 m 
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Tabell 2.3. Breddmått för regionala cykelvägar i Järfälla kommun. 

*Sidohinderfritt avstånd till exempelvis papperskorgar, vägmärken och belysningsstolpar. 
**Minsta godkända breddmått för gångbana. 

 

2.3 Ombyggnads- och rivningsarbeten 
Generellt inför ombyggnads- och rivningsarbeten ska avgörande göras om 
material ska återanvändas, återvinnas eller lämnas till annat godkänt 
omhändertagande med återvinningsprinciper som bärande policy.  
 
Vid anpassning mot befintliga anläggningar ska även dokumentet Arbeten i 
allmän mark. 
 

2.4 Kantstöd, gatsten, betongmarkplattor, marktegel och dylikt  
Vid ombyggnads- och rivningsarbeten: 
Generellt gäller att rivet material är entreprenörens egendom om inget annat 
anges.  
 
Inför rivningsarbete av granitkantstöd gäller att avgöra om kantstöd ska 
rengöras och återanvändas i entreprenaden, bli entreprenörens egendom eller 
om den ska transporteras till av kommunen anvisad plats. 

 
Minsta schaktbredd är 60 cm på varje sida om kantstenen för komprimering av 
bärlager samt asfalt. 

 

 2.4.1 Kantstöd av granit DEC.1 
Kantstöd ska vara utförda enligt SS EN-1343. Stenens längd ska vara minst 0,5 
m. Vid ytterradie 15 m och mindre ska ytterbågsten andvändas. Vid innerradie 
10 m och mindre ska innerbågsten användas.  
 
Typ ”huggen” eller ”ytbearbetad” avgörs av platsens belägenhet och övrig 
gatustruktur. 
 
Kompletterande text: 
Vid nybyggnad ska kantstöd endast sättas i betong enligt principritning DEC.14 
AMA 17 Anläggning. Med beställarens godkännande kan kantstöd vid 

Typ av cykelväg Minsta godkända 

breddmått 

God standard Sidohinderfri

tt* (mot 

cykeldel) 

Dubbelriktad cykelbana 

intill gångbana 

4,5 m (Cykelbana 2,5 

m + gångbana** 2,0 

m) 

5,5 m (Cykelbana 3,5 m 

+ gångbana** 2,0 m) 

1 m 

Enkelriktad cykelbana 

intill gångbana 

4,0 m (Cykelbana 2,0 

m + gångbana** 2,0) 

5,0 m (Cykelbana 3,0 m 

+ gångbana** 2,0 m) 

1 m 

Dubbelriktad cykelbana 

utan gångbana 

3,25 m 4,5 m 1 m 

Enkelriktad cykelbana 

utan gångbana 

2,25 m 3,25 m 1 m 

Cykelfält 1,7 m 2,0 m 1 m 
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återställningsarbeten max 10 m, sättas i jordfuktad cementbruk med motstöd av 
jordfuktad cementbruk alternativt asfalt. Är det plattor eller marksten bakom 
kantstenen ska det vara fiberduk i fogarna 20x30 cm. Skadade fogar ska 
omhuggas. 
Kantstödshöjd: Färdig höjd = 12 cm. Infart = 5 cm. +- 1 cm.    Busshållplatsstöd, 
se 2.7.1. 
 

 2.4.2 Kantstöd av betong DEC.2 
Vid radie 15 m och mindre ska bågstöd användas. Vid försänkta och fasade 
stöd samt vid stöds avslutning ska till stödtypen hörande anslutningsstöd 
respektive avslutningsstöd användas.  
Är det plattor eller marksten bakom kantstenen ska det vara fiberduk i fogarna 
20x30 cm. 
 
Limmat eller spikat kantstöd ska ha motstöd av asfalt eller betong. Stöd utan 
distansklack ska inte användas. Se skiss nedan. 
 

 
 

Vid nybyggnad av trädgårdskantsten ska kantstöd endast sättas i betong enligt 
principritning DEC.14 AMA 17 Anläggning. Med beställarens godkännande kan 
kantstöd vid återställningsarbeten max 10 m, sättas i jordfuktat cementbruk med 
motstöd. 

 

 

 2.4.3 Markbeläggningar av gatsten, markstensplattor etc. DCG.1 - 
Markbeläggningar av gatsten, betongmarkplattor, betongmarksten, marktegel 
o.d. DCG. 
 
I trafikerade ytor (inkl. överkörningsytor i cirkulationsplats) ska marksten sättas i 
jordfuktat cementbruk på minst 40 mm AG16 samt med fogbruk.  
 
Plattor/stenar ska vara hela. Minst 1/3-dels platta utom i undantagsfall. En 10 
mm överhöjning mot kantstöd. 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. Anslutning till husliv, kantstöd, ränndalar, stolpar m.m. ska 
vara väl avpassad. Plattor sista raden mot mjukmark ska alltid inspännas enligt 
principritning i DCG i AMA 17. Färdig yta ska vara jämn. 
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Betongmarkplattor sätts i sand eller stenmjöl på minst 40 mm AG16.  
 
Vid övergång från marksten till asfaltyta ska en rad kantstöd av granit sättas 
enligt ovan. Höjdskillnad från asfalt till överkörningsyta ska aldrig överstiga 4 
cm.  
 
OBS! 
Plattor/marksten med öppna fogar ska undvikas i refuger. 

 

 
 

2.5 Cirkulationsplats 
Utformas enligt TRAST och VGU. 
 
Vid utformning/utsmyckning  
Vid utsmyckningar av t.ex rondeller ska kommunens Gestaltningsgrupp 
kontaktas för råd och anvisningar. Trafiksäkerhetsaspekten ska alltid beaktas 
och prioriteras före estetisk utformning. I förekommande fall ska upprättade 
gestaltningsprogram följas enligt samma princip.  
 
Vid ombyggnad/rivningsarbeten 
Generellt gäller att rivet material är entreprenörens egendom om inget annat 
anges.  
 
Vid nybyggnad  
Tomrör för eventuell vatten- och elförsörjning för belysning ska alltid läggas för 
eventuella framtida behov. 
 
Belysning 
Utformning av belysning avgörs från fall till fall. Antingen placeras stolparna runt 
cirkulationsplatsen eller så placeras dessa i mittrefugerna, se även kap. 9.5 
Stolpar. 
 
Hänsyn ska alltid tas till en så trafiksäker placering som möjligt. 
 
Höjdskillnad från asfalt till överkörningsyta ska aldrig överstiga 4 cm. 
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2.6 Parkeringsplats på allmänna platser 

2.6.1 Bilparkeringsplats 
För utformning hänvisas till VGU. 
 
Vid längsgående parkering längs cykelväg krävs en dörrzon om minst 1 m. Ytan 
anläggs med fördel med tre rader hela naturgråa betongplattor 35x35 cm, total 
bredd 1,05 m. 
 
Längsgående parkering för rörelsehindrade och lastplats utformas med ramp 
mot gångbana. Utformning enligt bilaga Typritningar.  
 
Krav på oljeavskiljare se kap. 4.1.5. 
 
Parkeringsplats för rörelsehindrad eller angöring ska finnas inom 20 m från 
betydande entré. Antal parkeringsplatser för rörelsehindrad på allmänna 
parkeringsplatser ska bedömmas i samråd med Park och gata. Se bilaga 
Typritningar samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet 
 

 2.6.2 Cykelparkeringsplats 
För typ av utrustning se kommunens Möbleringsprogram. 
 
Cykelställ bör inte placeras under fruktbärande träd, inklusive nötter eller träd 
med klibbigt nedfall (till exempel lind) med tanke på nedfallet från bladen. 
Om cykelstället förses med ett skärmtak är skärmtaket bygglovspliktigt. 

 
Vid parkeringsplats med pollare ska pollaren placeras så att cykel kan luta mot 
stolpen. Utförs enligt nedan: 

 c-c 1400 mm mellan cykelställ i sidled  

 1050 mm från centrum cykelställ till fast hinder, tex vid fasad, kantstöd  

 2300 mm mellan centrum cykelställ vid dubbla cykelrader (obs ej 
passage) 

 För passage vid cykelställ, mellan dubbla cykelrader, min 4300 mm 
mellan centrum cykelställ 

 
För yteffektiv cykelparkering kan cykelställ i två våningar användas.  
Avdelningen Park och gata avgör för platsen lämplig typ och material. 
 
Cykelpumpar kommer att finnas vid pendeltågstationernas cykelparkeringar. 

 

2.7 Busshållplatser och övergångsställen 
 

 2.7.1 Busshållplats 
För utformning hänvisas till ”RiBuss” och ”Gemensam standard för 
busshållplatser i Stockholms län”. Eventuella avsteg från förseskrifterna ska 
alltid vid beslut dokumenteras och samrådas med SL/Landstingets 
representant. Busshållplatser och anslutningar till dessa ska vara tillgängliga för 
alla. Enligt typritning TH-007. 
 
Busshållplatsstöd enl. GF-utförande H=16-18 cm ska alltid användas. 
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För väderskydd, informationstavla, tidtabelltavla m.m. svarar SL/Landstinget. 
Kommunen svarar i övrigt för hållplatsens uppbyggnad upp till underkant 
betongplatta. 
 
Samråd med SL/Landstinget ska ske beträffande hållplatsens placering, 
väderskydd och ev. kanalisation för el och data. 
 
Typ av soptunna och placering meddelas från fall till fall av avdelningen Park 
och gata. Soptunna ska placeras i färdriktningen efter ett eventuellt väderskydd. 
 
Vid s.k. timglashållplatser ska körbanebredden vara ≥3,5 m. (OBS! avsteg från 
RiBuss = 3,25 m) 
 
Beläggning, se kap. 2.11. 

 
Underhåll och skötsel, sandning, snöröjning och sopning av hållplatsyta (ej 
väderskydd och yta inne i väderskydd) utförs av kommunen. 
 

 2.7.2 Övergångsställe m m 
Allmänt: Korsning av väg för gående/cyklande kan utgöras av: 

1. Gångpassage 
2. Övergångsställe 
3. Cykelöverfart = prioriterad passage för cykel. Motorfordon max 30 km/h. 
4. Cykelpassage = äldre typ av cykelöverfart 

 
Beroende på utförande och vägmärken gäller olika trafikregler. 
 
Övergångställen, överfarter och passager utformas enligt typritningarna TH-001 
respektive TH-002. 
 
Nytt eller ombyggt övergångsställe ska alltid anläggas enligt typritning. Finns 
det en annan standard på övergångsstället på andra sidan gatan som inte ingår 
i projektet skall det alltid byggas om till samma standard även om det inte ingår i 
projektet. 
 
Se även kap.10.5. 
 

2.8 Trafikhinder 

 2.8.1 Räcken  
Räcken och staket är till för skydd mot fall, trafikolyckor, trafikseparering, hinder 
för oönskade genvägar av oskyddade trafikanter etc. Vid nivåskillnader (slänt 
eller mur)>0,5 m utreds behovet av räcke-/stängsel där oskyddade trafikanter 
eller fordonstrafik rör sig. Vid höjdskillnad >2.0 m utförs fallriskräcke med 
spjälor. 
 
Vid centrum- och stadsbebyggelse kan andra typer av räcken bli aktuellt. Val av 
räcke ska därför ske i samråd med Park och gata. 
 
Trappräcken 
Se bilaga typritningar TH-015. Kontakta Park och gata vid behov av avsteg från 
denna typritning. 
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Väg  
EU-balk enligt Trafikverkets ritningar.  
Övergångar mellan vägräcken och krockdämpande enligt SS-ENV 1317-4.  
Vägräcke krockdämpande enligt SS-EN 1317-2.  
 
Utföranden i övrigt enl. AMA Anläggning 13/17, kap. DEG. 
 

 2.8.2 Stängsel  
Stängsel typ Gunnebo eller likvärdigt om inte annat anges i projektet, med en 
höjd av minst 1,1 m sätts upp vid:  
1. Bergskärning (ej naturliga bergskanter) högre än 3,0 m.  
2. Intill bostads-, lek- och idrottsområden: vid bergskärningar högre än 2,0 m, 
naturliga bergskanter högre än 3,0 m och stödmurar högre än 1,5 m.  
3. För att förhindra gångpassage i mittremsa utförs stängsel Typ BGFIX 
Tranholmen eller likvärdigt.  
 

 2.8.3 Pollare  
Eftergivliga pollare anläggs på gång- och/eller cykelbana för att hindra otillåten 
motorfordonstrafik. Pollarna ska vara utplacerade så öppningarna är minst 1,5 
m. Pollare Smekab BIX (eller likvärdig) fast eller demonterbar används. Val av 
pollare ska alltid ske i samråd med Park och gata. 
 
Pollare kompletteras vid behov med annat hinder vinkelrätt mot körriktningen 
där passage kan förväntas utanför körbanan. Pollare (ej granit) ska alltid vara 
försedda med reflexmaterial. 
 

2.9 Fastighetsinfarter  
Se även handling ”Att beakta vid byggande av ny eller förändring av utfart till 
allmän väg” www.jarfalla.se  
 

 2.9.1 Lutning från gata 
På bilanslutning mot fastighet bör lutningen normalt inte vara mer än 5 % (1:20) 
+ eller -, på en sträcka av 5,0 m från körbana eller från gång- och/eller 
cykelbana om sådan finns eller planeras. 
 

 2.9.2 Kantstöd 
Vid infart vid nyproduktion ska kantstöd försänkas till max 6 cm för betongstöd 
och 5 cm för granit på en sträcka av minst 4 m exkl övergångsstöd. Enligt 
typritning TH-012. 

 
Vid förändringar av fastighetsinfart ska alltid samma typ av kantstöd som 
befintligt utföras. Gäller både granit- och betongkantstöd.  
 
Samfälld väganslutning utförs upphöjd (med genomgående obruten gång- och 
cykelväg) med försänkt kantstöd. Se kap. 2.4. 
 

 2.9.3 Trumma under infart vid dike 
Trumma ska alltid läggas under infart. Min dimension 200 mm. Konstruktionen 
ska utföras körbar.  

http://www.jarfalla.se/
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 2.9.4 Förändring/breddning av infart 
Fastighetsägare kan framställa önskemål om breddning av fastighetens infart 
t.ex. vid infart för flerbilsgarage. Under förutsättning att gällande detaljplan 
medger utfart och att andra tekniska krav kan uppfyllas kan föreslagen 
breddning godkännas. Fastighetsägaren ska svara för alla kostnader i samband 
med sådant arbete. 
 
Arbetena ska utföras av kommunens väghållningspersonal eller av kommunen 
anlitad entreprenör. Eventuell flyttning av el- och/eller belysningsstolpe utförs av 
ledningsägaren och bekostas av fastighetsägaren. 
 
Dagvattentrumma under infart (infart utan gångbana) ska förlängas i tillräcklig 
längd och vara av samma utförande som befintlig. 
 
Schablonkostnader för utförande av fastighetsinfart per 4 m inkl. sänkning av 
kantstöd, asfaltering, flyttning av ev. trafikmärke/en exkl. flyttning el- och 
belysningsstolpe finns (kommer att finnas) hos Park och gatas handläggande 
tjänsteman. 
 
Igenläggning av dike och eller hårdgörande av vägområde mellan vägbanan 
och fastighetsgräns får inte ske. I det fall fastighetsägare har låtit fylla igen dike 
ska denne uppmärksammas på skyldigheten att återställa platsen till 
ursprungligt skick. Om inte detta görs utför väghållaren detta på 
fastighetsägarens bekostnad. 
 

 2.9.5 Grind 
Infartsgrind ska monteras med öppningsfunktion inåt fastigheten. 
 

2.10 Trafiksäkerhetsåtgärder  
För detaljutformning, se bilagda typritningar. 
 

 2.10.1 Policy  
Beställaren ska hålla samråd med SLL före utförande av fysisk åtgärd på 
bussgata. 
 
Hastighetsdämpande/trafiksäkerhetshöjande åtgärder utförs:  

 På huvudgator där fordonshastigheterna är oacceptabelt höga.  

 I korsningspunkter för oskyddade trafikanter för att säkerställa 30 km/h.  
 
Vägmärken och vägmarkering. 
Sidomarkeringsskärm, understorlek eller pollare med sidomarkeringsskärm vid 
gupp och avsmalning och vid 30 - 60 km/h.  
Märke avsmalnande väg samt sidomarkeringsskärm placeras 15 m från hindret. 
 
Vid avsmalning och minst 40 km/h kan i vissa fall varningsmärke ”varning för 
avsmalnande väg” behövas. Vid farthinder och minst 40 km/h kan i vissa fall 
varningsmärke ”varning för farthinder” behövas.  
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 2.10.2 Gupp  
Gupp bör undvikas. Kan dock utföras i nödfall enligt efterföljande anvisningar 
där inget annat alternativ medges. 
Alternativ till gupp kan vara vägkudde.  
Gupp ska alltid kontrastmarkeras. 
 
För utformning och lokalisering av gupp måste man bland annat ta hänsyn till: 
 

 Risk för vibrationer i omkringliggande fastigheter  

 Befintliga VA-ledningar kontrolleras och riskanalys utförs  

 Dagvattenavledning 

 Drift och underhåll  

 Vid val av beläggning ska hänsyn tas till materialets ljudalstring.  

 Det finns flera utformningar (se VGU) med delvis olika 
användningsområden  

 Kollektivtrafik  

 Utförande av platågupp, som medför god komfort och säkerhet för 
busschaufför samt bussresenärer, ska enligt SLL:s policy beträffande 
hastighetsdämpande åtgärder utföras med ramper 2,5 m plan överyta 
på 7 m samt h=8 cm  

 

 2.10.3 Avsmalningar  
Avsmalning av körbanan är avsedd att sänka fordonens hastighet och/eller 
underlätta för oskyddade trafikanter att korsa gatan. Den bör vara kombinerad 
med en annan hastighetssäkrande åtgärd, t.ex. timglas eller sidoförskjutning för 
att ge en säker effekt. Vid avsmalning bör asfalten förstärkas både före och 
efter avsmalningen för att undvika spårbildning. Se kap 2.11.2. 
Avsmalningar kan synbarhetsförstärkas med kraftigare belysning samt 
kombineras med refug före och efter. 
  

 2.10.3.1  Kort avsmalning av körbana  
Avsmalning kan göras med hjälp av mittrefug, sidorefug eller genom breddning 
av gångbanor.  
Refug bör göras minst 1,2 m bred.  
 
Avsmalning genom breddning av gångbanor bör utföras dubbelsidig om så är 
möjligt. Avsmalningen bör inte överstiga 10 m. Körfältsbredden – om möte inte 
är tillåtet 3,5 m. 
En kombination av refug och avsmalning kan också göras.  
 

 2.10.3.2  Timglasavsmalning  
Körfältsbredd: 3,5 m.  
En avsmalning till ett körfält innebär att omkörningar och möte förhindras. 
Avsmalningen bör inte understiga en längd av 4,0 m. Om avsmalningen 
placeras vid busshållplats bör avsmalningen vara 18 – 20 m lång så att en 
ledbuss kan angöra.  
 

 2.10.3.3  Timglasavsmalning vid övergångställe 
Körfältsbredd: 3,5 m.  
En avsmalning till ett körfält. Avsmalningen bör inte understiga en längd av 4,0 
m. 
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Övergångssträcka, max 5 m. 
Två st markeringsskärmar eller pollare placeras längs övergångssträcka. 
 

 2.10.3.4  Ensidig avsmalning (klackavsmalning)  
Körfältsbredd: 3,5 m.  
En avsmalning till ett körfält. Avsmalningen bör ej understiga en längd av 4,0 m. 
Övergångssträcka, max 5 m. 
Två st markeringsskärmar eller Pollare placeras längs övergångssträcka. 
 

2.10.3.5  Sidoförskjutning  
Sidoförskjutning B=3,5 m, L=10,0 m. 
Sidoförskjutning ska utföras dubbersidig. 
Två st markeringsskärmar eller pollare placeras längs övergångssträcka. 
 

2.10.4  Upphöjd korsning  
En upphöjd korsning är avsedd att sänka motorfordonens hastighet och/eller 
underlätta för oskyddade trafikanter att korsa gatan. Upphöjda korningar bör 
användas där det är höga gång- och cykeltrafikflöden och där man särskilt vill 
prioritera oskyddade trafikanter. Den bör vara utformad så att det tydligt framgår 
vilka som har väjningsplikt.  
 
Vid vägar med busstrafik utformas de upphöjda korsningarna enligt RiBuss. 
 

2.11 Beläggning 

 2.11.1 Allmänna anvisningar 
För god tillgänglighet ska markbeläggningen vara fast, jämn och halkfri.  
Sidolutning 1-2%, max 2,5%. Längslutning mindre än 5%. 

 2.11.2 Asfalt  
Källa är SKL:s handböcker för val av beläggningsåtgärd ”I valet och kvalet” och 
”Slitage i cirkulation”. 
 
I normalfallet ska tabell 2.4 följas. Asfaltmassans sammansättning ska uppfylla 
fordringarna i Trafikverkets skrift Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, 
version 3, 2017-11-08.  
 
I samband med val av beläggning är det först viktigt att definiera vilka 
funktionsegenskaper som ska prioriteras på det aktuella gatu- eller vägobjektet.  

 
Funktionella krav 

 Nötningsresistens är en egenskap som beskriver förmågan att motstå 
slitage som fordon med dubbade däck orsakar.  

 Deformationsresistens är en egenskap som beskriver förmågan att 
motstå plastiska deformationer, d.v.s. temperatur- och 
belastningsberoende omlagring i beläggningslagren som leder till 
spårbildning.  

 Jämnhet är en egenskap som är en effekt av undergrundsförhållandena 
och den underliggande vägkonstruktionen. 

 Flexibilitet är en egenskap som uttrycker förmågan att stå emot stora 
rörelser och temperaturbetingade rörelser.  

 Vattenbeständighet är en förmåga att motstå skadlig inverkan av vatten.  
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 Åldringsresistens  

 Ytavvattningsförmåga är en förmåga att leda ytvattnet utan att ett 
sammanhängande vattenskikt sas mellan beläggning och däck.  

 Friktion  

 Ljusreflektion  

 Lågbullrande egenskaper 

 
Tabell 2.4 Förslag till utformning (med hänsyn tagen till de funktionella krav som 
beskrivits ovan)  

Typ  Bundet bärlager  T Slitlager  T    
Gångbana AG 16 160/220*  40 ABT8 70/100 32  
Gång- och cykelväg AG 16 160/220*  50 ABT8 70/100 32 
Parkering, tunga fordon AG 22 160/220*  50  ABT16 160/220  40*   
Parkering, lätta fordon AG 16 70/100  50  ABT11 160/220  32   
* Vid tung uppställning, utred särskilt stabila egenskaper.  
 
Lokalgata  
– 1000 f/d  AG 16 160/220  50  ABT 11 70/100  40  
 
Huvudgata 
1000-6000 f/d AG 22 160/220  50  ABT 11/16 70/100  40  
   ABb 16 70/100  50  
   i vissa fall 
Trafikled 
> 6000 f/d AG 22 160/220  50  ABS 11/16 70/100  40  
   ABb 22 70/100  50  

T=Tjocklek i mm 
f/d = fordon per dygn 
 
Busshållplatskonstruktioner för olika trafikmängder  
 
Mellantrafikerad ~ 2-4 gånger/timme Modifierad konstruktion  
40 mm ABT/ABS 16 70/100 + polymer  
50 mm AG 22 70/100  
50 mm AG 22 70/100  
 
Högtrafikerad busshållplats  
40 mm ABT/ABS 16 70/100 + polymer  
50 mm ABB 22 70/100  
50 mm AG 22 70/100  
 
Hårt belastad (väntande bussar) Specialkonstruktion. Enligt typritning TH-008. 
60 mm ABD 16 Special 70/100kkv med cementbruk  
50 mm ABb 22 70/100  
100 mm AG 22 70/100  

 

 2.11.3 Grus/stenmjöl 
Grus/stenmjöl som slitlager i vägkonstruktion används endast undantagsvis i 
tätbebyggda områden.  
 
Slitlager för körbana för motorfordon utförs av bergkross 0-16 50 mm. 
Slitlager för gång- och cykelbana utförs av bergkross/stenmjöl 0-8 50 mm. 
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Se AMA Anläggning 17 DCB.4 och Trafikverkets dokument TDOK 2013:0530.   
 

 2.11.4 Betongmarkplattor och betongmarksten 
Tabell 2.5 Val av trafikklass 

 
 
Tabell 2.5 skall användas för att välja trafikklass. I Järfälla kommun väljs 
normalt lägst trafikklass 0 för mindre trafikerade ytor. 
 
Betongplattor och betongmarksten ska sättas mot vegetationsytor med t ex 
storgatsten eller kantsten eller att en rad sätts i jordfuktat cementbruk. 
 
Om materialet sätts i betong ska följande sättmaterial användas: 

 CEM 1 BV/LA/SR (anläggningscement) 

 Ballast max 0-16 m.m. 

 Tryckhållfasthet > C 16/20 

 Jordfuktig konsistens 

 
Under ytor med betongmarkplattor eller betongmarksten ska bundet bärlager 
AG16 160/220, tjocklek 40 mm på gc-ytor samt 50 mm körytor, läggas. 

 

 2.11.5 Natursten  
Projekteringshänvisning: ”Stenhandboken” (Sveriges Stenindustriförbund) och 
”Tillbaka till stenåldern – handbok i stensättning” (Sveriges kommuner och 
landsting).  
 
Natursten som sätts mot vegetationsytor med t ex storgatsten eller kantsten 
sättas i jordfuktat cementbruk. 
 
”Kattskallar” ska sättas i jordfuktat bruk och på högkant med den tjocka sidan 
nedåt en kantsten ska sättas mellan gångytan och den stensatta ytan. 
 
Hällar i gångbana ska vara sågade på alla sidor. 
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Om materialet sätts i betong ska följande sättmaterial användas: 

 CEM 1 BV/LA/SR (anläggningscement) 

 Ballast max 0-16 mm 

 Tryckhållfasthet > C 16/20 

 Jordfuktig konsistens 
 
Under trafikerade ytor med natursten (kullersten, små- och storgatsten) ska ha 
bundet bärlager AG16 160/220, tjocklek 40 mm på gc-ytor samt 50 mm körytor, 
läggas. 

 

2.12 Tillgänglighet  
 

 2.12.1 Allmänt/historik 
Kommunstyrelsen gav i november 1999 socialnämnden i uppdrag att leda 
arbetet med att ta fram ett ”Handikappspolitiskt program”  
 
Utgångspunkt för arbetet var FN:s (1993) standardregler för att tillförsäkra 
människor med funktionsnedsättning jämlikhet och delaktighet. Reglerna 
innehåller tydliga principiella ståndpunkter när det gäller rättigheter, möjligheter 
och ansvar. De ger konkreta förslag till hur ett land kan undanröja hinder för 
personer med funktionsnedsättning och därmed sa ett tillgängligt samhälle. 
 
Uppdraget har genomförts i projektform och omfattat kommunens samtliga 
verksamhetsområden. BMF arbetade fram kommunens mål för standardregel nr 
5 (Tillgänglighet).  
 

 2.12.2 Åtgärdsprogram 
Som följd av det handipolitiska programmet upprättades ett princip- och 
åtgärdsprogram för ökad tillgänglighet som genomförs successivt i projektform.  
 

 2.12.3 Val av utförande/åtgärd 
Vid varje nybyggnadsprojekt som ska genomföras ska tillgängligheten för 
funktionshindrade prioriteras vid planering och detaljprojektering. Se bilagda 
typritningar. 
 
Soffor och papperskorgar ska finnas var 500:e meter vid ny- eller ombyggnad 
av gångstråk (även gång- och cykelvägar). 
 
Ledstråk ska utföras till/från viktiga målpunkter. Ledstråk utförs med 
kontrasterande material. Val av bredd, kontrast, material m.m. avgörs från fall 
till fall beroende på kringliggande ytbeklädnad. För utformning se Stockholm 
Stads handbok Ledstråk varför och hur jag gör. 
 
Källor: Stockholms stads Tekniska handbok.  
 ”Stockholm en stad för alla”. 

 

https://www.jarfalla.se/download/18.6a4fad67159be7f9ad3c96d5/1485174270970/Handikappolitiskt+program+2001-11-26.pdf
http://www.stockholm.se/PageFiles/935702/Ledstr%C3%A5k%20PM%2020160429%20version%201.2.pdf
http://www.stockholm.se/PageFiles/935702/Ledstr%C3%A5k%20PM%2020160429%20version%201.2.pdf
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2.13 Rutiner för gatu- och vägprojektering  
Alla handlingar som tas fram ska överensstämma med kommunens 
övergripande krav och riktlinjer avseende materialval, miljökrav, standard, 
utformning, gestaltning och genomförande. 
 
Anvisningarna ska betraktas som normalutförande och ska följas av interna och 
externa projektörer.  
 
Avvikelser från dessa handlingar ska alltid godkännas av avdelningen Park och 
gata. Godkännande ska dokumenteras skriftligt. 
 
För bygghandlingar används Bygghandlingar 90 i tillämpliga delar. 
 
Koordinatsystem som ska användas är Sweref 99-1800 och höjdsystem 
RH2000. Inmätning ska redovisas i meter med 2 decimaler i x,y och z.  
 
Styrdokument för omfattning, princip- och detaljutförande är: 

 Gällande detaljplan med genomförandebeskrivning 

 Exploateringsavtal/köpeavtal 

 Förprojekteringar 

 Tekniska regelverk enligt kap.1.1 Styrdokument 

 Allmängiltiga utföranden i Järfälla kommun enligt särskilda beskrivningar 
och typritningar 

 Drift- och underhållstekniska krav  

 Ledningsdragande verks och företags befintliga och planerade 
ledningsdragningar 

 Geotekniska undersökningar 

 Övriga byggande aktörer i arbetsområdets omedelbara närhet 

 Markägarförhållande och dessas fastighetsgränser 
 
Innan projekteringsarbetet påbörjas ska avgöras vilka undersökningar i form av 
markundersökning (geoteknik), konstruktionstyp, klimatzon m.m. som ska ligga 
till grund för dimensionering. 
 
Risk- och konsekvensanalys är obligatorisk för att konstatera påverkan på 
befintlig bebyggelse, fordon-, gång- och cykeltrafik med avseende på säkerhet, 
eventuella biotopskydd (kap. 6.1.2), buller, miljöpåverkan i allmänhet och 
tillgänglighet för personal och allmänheten. 
 
Rutin är under utredning vid tiden för denna utgåva, kontakta projektledare för 
senaste information. 
 

 2.13.1 Planer 
Rutin är under utredning vid tiden för denna utgåva, kontakta projektledare för 
senaste information. 

 

 2.13.2 Sektioner  
Rutin är under utredning vid tiden för denna utgåva, kontakta projektledare för 
senaste information. 
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2.13.3 Profiler 
Rutin är under utredning vid tiden för denna utgåva, kontakta projektledare för 
senaste information. 

 

 2.13.4 Massdisposition 
 
Förslag till massdisposition ska upprättas på objekt med större massförflyttning 
än 5 000 m3 och redovisas i tabellform.  
 
Återanvändbara schaktmassor ska om möjligt återanvändas inom 
arbetsområdet. I annat fall läggs massorna på upplag. För kommunens egna 
arbeten kan Pingsttippen användas för oanvändbara överkottsmassor. BMF 
Veddesta ansvarar för tippens skötsel och massdisposition. 
 

2.14 Leverans av handlingar för granskning och relationshandlingar 

 2.14.1 Allmänt 
Anläggningsobjekt för vägprojektering ska kodas enligt branschpraxis. 
 
Handlingar ska upprättas i pappersform, digitalt och strukturerat. 
Pappersritningar och digitala filer ska levereras till beställaren. 
 

 2.14.2 Förfrågningsunderlag och bygghandlingar 
Förfrågningsunderlag och bygghandlingar ska upprättas med ritningar enligt 
kap. 2.13. 
I de fall komplett mängdbeskrivning ska upprättas, görs denna enligt AMA 13/17 
Anläggning och MER Anläggning 13/17.  
 
AF-del enligt AMA upprättas av beställaren. 
 

 2.14.3 Relationshandlingar  
Relationshandlingar för väganläggning omfattar dokumentation av eventuella 
ändringar som inte införts på arbetshandling samt detaljbeskrivningar som kan 
vara av värde vid efterföljande drift och underhåll. 
 
Rutin är under utredning vid tiden för denna utgåva, kontakta projektledare för 
senaste information. 
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3 VATTEN OCH AVLOPP 

3.0 VA-verksamheten styrs av: 
 

 Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) 
 

 ABVA, Allmänna bestämmelser för användande av Järfälla kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning 
 

 Järfälla kommuns VA-taxa 
 

 Svenskt vattens publikationer 
 

 Riktlinjer för dagvattenhantering 
 

 Riktlinjer för länshållningsvatten 
 

 Riktlinjer för fettavskiljare 
 

 Oljeavskiljare, faktablad 
 

3.1 VA-projektering 
 

 3.1.1 VA-projektering allmänt 
Alla handlingar som tas fram ska överensstämma med kommunens 
övergripande krav och riktlinjer avseende materialval, standard, utformning, 
gestaltning och genomförande. 
 
För projekteringen gäller Svenskt Vattens (tidigare VAV) samtliga gällande 
publikationer m h t befintlig och planerad bebyggelse inom och utom aktuellt 
område. 
 
Nedanstående projekteringsanvisningar är framtagna av bygg- och 
miljöförvaltningens VA-avdelning för projekteringsarbeten av vatten och 
avloppsanläggningar inom Järfälla kommun.  
 
Anvisningarna ska betraktas som normalutförande och ska följas av interna 
samt externa projektörer för ett smidigare och konsekvent projekteringsarbete 
vid framtagande av handlingar. 
 
Avvikelser från dessa handlingar får göras endast efter godkännande av Järfälla 
kommun. Godkännande ska dokumenteras skriftligt.  
Frågor ska ställas till utsedd projektledare vid VA- och avfallsavdelningen eller i 
förekommande fall Projektledningsavdelningen.  
 
Styrdokument för omfattning, princip- och detaljutförande är också: 

 Gällande detaljplan med genomförandebeskrivning 

 Exploateringsavtal/köpeavtal 

 Förprojekteringar 

 Geotekniska undersökningar 

 För projekteringen gäller Svenskt Vattens samtliga gällande 
publikationer  
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 Övriga för VA-byggande tekniska regelverk enligt kap. 1.1 Styrdokument 

 Allmängiltiga utföranden i Järfälla kommun enligt särskilda beskrivningar 
och ritningar 

 Drift- och underhållstekniska krav  

 Övriga byggande aktörer i arbetsområdets omedelbara närhet 

 Övriga ledningsdragande företag 

 Markägarförhållanden och dessas fastighetsgränser 

 
Innan projekteringsarbetet påbörjas ska avgöras vilka undersökningar i form av 
markundersökning (geoteknik), konstruktionstyp, klimatzon m.m. som ska ligga 
till grund för dimensionering. 

 
Projekthandlingar ska efter beställarens godkännande konverteras till PDF-
format. Dock ska också orginalfilerna i .dwg med baskarta, .doc, .xlsx-format, 
etc. levereras vid slutlererans. Se även kap.1.6. 
 
Ledningarna projekteras så att cirkulation uppnås i största möjliga utsträckning. 
Ändledningar bör endast förekomma i undantagsfall. 
 
Servisanslutningar mot huvudledningen utförs enbart i närvaro av VA- och 
avfallsavdelningens personal.  
 

 3.1.2 VA-projektering detalj 
För projektering och utförande tillämpas Svenskt Vattens publikationer i 
tillämpliga delar. 
  
Inventering av befintliga VA-anläggningar sker på tomtmark i plan och höjd 
samt källargolvsnivåer vid projekteringsarbetet. Avvikelser från befintligt 
underlagsmaterial meddelas VA- och avfallsavdelningen.  
 
VA-ledningarna förläggs i största möjliga utsträckning i gatumarksområdet eller 
allmän parkmark och U-områden.  
 
I de fall allmänna VA-ledningar behöver förläggas på tomtmark ska förslag på 
lösning tillsändas VA- och avfallsavdelningen. Kommunen ska sedan göra 
överenskommelse med fastighetsägarna.  
 
Vid eventuell ledningsförläggning på enskild fastighetsmark ska alltid 
ledningsrätt sökas. 
 
I detaljplaneskede ska VA-projektör genom VA- och avfallsavdelningen föreslå 
U-område som meddelas planförfattaren. U-området ska ges en bredd om 
minst 6,0 m. Vid äldre detaljplaner kan smalare u-område förekomma. 
 
Vid nyläggning av VA-ledningar gäller att minsta horisontella avstånd mellan 
ytterkant ledning och centrum träd är 2,5 m. Dock bör trädartens känslighet för 
skador på rötterna beaktas. Minsta fria horisontella avstånd till övriga ledningar 
är 1,0 m. Minsta fria vertikala avstånd till övriga ledningar vid korsningar är 0,2 
m.  
VA-anordningar inom asfalterade ytor bör placeras utanför normala 
körspårslinjer. Detta är väsentligt vid cirkulationsplatser och busshållplatser där 
svängande fordonsrörelser sker. Samordning med övriga ledningsägare bl.a. 
avseende placering ska ske.  
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Läggningsdjup för vattenledningar bestäms av frostfritt djup. Max. läggningsdjup 
2 m. Vattenledning får inte förläggas under eller på samma nivå som 
spillvattenledning. Om vattenledning i undantagsfall läggs under 
spillvattenledning ska spillvattenledning vara svetsad (utan skarvar). 

 
Vattenledning isoleras där den inte ligger på frostfri nivå. Isoleringsmaterial ska 
vara av extruderad typ. 
 
Läggningsdjupet för spillvattenledning är beroende av det lägst liggande 
källargolvet. Rekommenderas följande: Vattengång för golvbrunn beräknas 
ligga 30 cm under källargolvet. Till detta ska en höjdskillnad läggas till 
motsvarande 10 ‰ diagonalt huset samt 10 ‰ lutning mellan husliv och 
anslutningspunkt vid den allmänna VA-ledningen. 
 
För dagvatten rekommenderas följande: Vattengång för dränledning i 
uppströmsändan beräknas ligga 30 cm under källargolvet. Till detta ska en 
höjdskillnad läggas till motsvarande 5 ‰ runt husets halva omkrets samt 10 ‰ 
lutning mellan husliv och anslutningspunkt vid den allmänna VA-ledningen. 
Beräkningsmässigt ska servisledningens vattengång ansluta till den allmänna 
VA-ledningens hjässa. 
 
Produkter med firmabundna beteckningar eller med likvärdighet upptagna i 
beskrivningen enligt kommande delkapitel, används i första hand. I samråd med 
Järfälla kommun kan även andra fabrikat komma ifråga om speciella 
förutsättningar föreligger.  
 
Minsta schaktbredd är 60 cm på varje sida om betäckningarna för komprimering 
av bärlager samt asfalt. 
 
VA-anordningar inom asfalterade ytor bör placeras utanför körspåren.  
Schakt för VA-anläggningar ska utföras, så att intilliggande anläggningar inte 
påverkas negativt.  
 
Grundförstärkning av ledningar ska ske där sättningar förväntas enligt 
geoteknisk PM.  
 
Vid förtätning av bebyggelse  
Vid förtätning i befintliga områden är spill- och dagvattenledningarnas nivå 
avgörande för beräkning av kommande lägst liggande golv i byggnad.  
 
För förhållandet spillvattenledning källar-/bostadsgolv rekommenderas följande: 
Vattengång för golvbrunn beräknas ligga 30 cm under källargolvet. 
Till detta ska en höjdskillnad läggas till motsvarande 10 ‰ diagonalt huset samt 
10 ‰ lutning mellan husliv och anslutningspunkt vid den allmänna VA-
ledningen. 
 
För dagvatten rekommenderas följande: Vattengång för dränledning i 
uppströmsändan beräknas ligga 30 cm under källargolvet. Till detta ska en 
höjdskillnad läggas till motsvarande 5 ‰ runt husets halva omkrets samt 10 ‰ 
lutning mellan husliv och anslutningspunkt vid den allmänna VA-ledningen. 
Beräkningsmässigt ska servisledningens vattengång ansluta till den allmänna 
VA-ledningens hjässa. 
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Det för ovan sagda avseende lägstanivåer av källar-/bostadsgolv gäller även vid 
s.k. omvandlingsområden där befintlig bebyggelse ska anslutas till allmänna 
VA-ledningar. 
 
Befintliga projekteringsunderlag bör kontrolleras speciellt med avseende på 
anslutningslägen och nivåer för VA-ledningar.  
 
Projektering av nya områden ska beakta framtida fastighetsindelning genom att 
utreda och bedöma sannolika indelningar.  

 

 3.1.3 Massdisposition  
Förslag till massdisposition ska upprättas på objekt med större massförflyttning 
än 5 000 m3 och redovisas i tabellform.  
 
Återanvändbara schaktmassor ska om möjligt återanvändas inom 
arbetsområdet. I annat fall läggs massorna på upplag. För kommunens egna 
arbeten kan Pingsttippen användas för oanvändbara överskottsmassor. BMF 
Veddesta ansvarar för tippens skötsel och massdisposition. 
 

 3.1.4 Mängdbeskrivning, MB  
Mängdbeskrivning upprättas enligt AMA 13 MER.  
 

 3.1.5 Administrativa föreskrifter, AF 
Med kompletterande råd RA 13 Anläggning.  
Till förfrågningsunderlag upprättas administrativa föreskrifter enligt AF AMA 12. 
Se även kapitel 3.5.2. 
 

 3.1.6 Vattenledningar  

 3.1.6.1  Dimensionering  
Vattenledningarna dimensioneras enligt Svenskt Vatten publikation P83.  
 
Vattenmodellering ska alltid göras vid större exploateringar för att få rätt 
dimensionering, tillräckligt tryck och kapacitet för brandvattenförsörjning mm 
samt för att se hur befintligt ledningsnät påverkas av exploateringen.  
 
Dimension på servisledning dimensioneras enligt fastighetens behov. 
 
För brandvatten detaljplanelagt område används normalt konventionellt system 
utom i områden med dispens av brandmyndigheten. Brandposternas placering 
ska överenskommas med VA- och avfallsavdelningen samt brandmyndighet. 
Planritningar ska tillställas Brandkåren Attunda för yttrande. 
 
För områden med < 1 000 pe. dimensioneras för en vattenförbrukning enligt 
P83. För områden med > 1 000 pe. dimensioneras vattenförbrukning enligt 
särskild utredning, som utförs i samråd med Järfälla kommun. 
 

3.1.6.2  Material  
Plaströr och rördelar ska vara märkta med Nordic Poly Mark.  
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Rör för dricksvattendistribution som ska ingå i vattenledning ska vid leverans 
vara försedda med ändförslutningar, vilka ska sitta kvar tills fogning utförs. Vid 
uppehåll i läggningen ska rörledning tillslutas vattentätt med propp eller 
skyddshuv. Vattenledning ska läggas så att den inte tillförs jord, ytvatten eller 
på annat sätt blir förorenad.  
 
Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 12201-(1-5):2011. Rördelar ska 
vara i lägst samma tryckklass som rör. Rör och rördelar ska vara certifierade till 
nivå 1 enligt AMA Anläggning 13, och uppfylla kraven för Nordic Poly Mark. 
 
Rör ska vid leverans och upplag vara försedda med ändförslutningar som ska 
sitta kvar tills fogning utförs. Ändförslutningar ska förankras så att de klarar 
värmeförändringar. Rörändar i förlagd ledning ska vara förankrade så att för- 
slutningen bara kan demonteras med verktyg. 
 
Vid upplag ska rören ligga plant och inte staplas så högt att tyngden riskerar att 
deformera rören. 
 
Vattenledningar ska vara av PE 80 SDR 11 alternativt PE 100 SDR 17, minst 
tryckklass PN10. Vattenledningar ska vara försedda med blå markering längs 
röret. 
 
Vid materialval ska hänsyn tas till graden av förorening i mark. PE i förorenad 
mark ska ha diffusionsspärr. I mark förorenad av petroleumprodukter ska 
vattenledning för dimensioner <100 mm vara oisolerade kopparrör enligt SS-EN 
1057-R290 och för dimensioner ≥100 mm segjärn typ TYTON Novo-Sit tryckrör 
av klass K9 med dragsäkringselement och korrosionsskyddade.  
 

3.1.6.3  Tryckspillvattenledningar  
Kapitel utgått i version TH 2018:1, finns under kapitel 3.1.7.4. 
 

3.1.6.4  Avstängningsventiler, AV, servisventiler, SV 
Vattenledningarna förses med avstängningsventiler enligt omfattning som 
avgörs i samråd med VA- och avfallsavdelningen. Avstängningsventiler ska 
placeras på vattenledningar vid korsningar för att sektionering vid avstängning 
ska kunna ske rationellt. Servisventil på vattenservis ska placeras i 
förbindelsepunkt. Ventiler ska vara av typen mjuktätande kilslidsventil.  
 
Ventil med dimension 32 – 63 mm ska vara Hawle 2631 POM servisventil med 
dubbla Hawle-Fit anslutning för PE-rör. Om anslutande ledning på 
fastighetssidan understiger 32 mm används Hawle Fit reducering, RSK-nummer 
2465024. 
 
I större vägar placeras ventiler i ventilbrunn 
 
Ventil med dimension 75 – 225 mm ska vara Hawle 4050 av segjärn med 
rakändar av material PE 100, PN10. Ventil med dimension DN250 – DN400 mm 
ska vara Hawle 4000E2 med flänsar.  
 
Garnityr ska vara Hawle teleskopgarnityr för kilslidsventil med skyddsrör av PE.  
Betäckning för avstängningsventil ska vara flytande med fyrkantigt lock enl. 
RSK 703 75 18 i hårdgjorda ytor och fast enl. RSK 703 40 10 i övriga ytor. 
Betäckning för servisventil ska vara flytande med runt lock enl. RSK 703 76 17 i 
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hårdgjorda ytor och fast enl. RSK 703 32 10 i övriga ytor. Betäckning ska 
försänkas 5 - 10 mm i hårdgjord yta. 
 
Ändledningar förses med brandpost eller spolpost. Distanseras enligt följande: 
Brandpost röd och spolpost blå.  
 

3.1.6.5  Brandposter, BP  
Brandposter ska placeras enligt traditionellt system enligt VAV P76. Avstånd 
mellan brandpost och släckpunkt får vara max 150 m. Brandpost ska vara av 
typen Thisab teleskopisk brandposttrumma av PE, komplett med brandpost av 
rostfritt stål och dräneringsventil. Anslutning ska vara PE Dy 110. 
Utloppskoppling ska vara typ A – normalgängad brandpostmutter. Betäckning 
ska vara Thisab flytande betäckning av segjärn, körbar (40 ton). Betäckning ska 
försänkas 5 – 10 mm i hårdgjord yta. Brandpost ska alltid föregås av 
avstängningsventil. 
 
Brandpostens servisledning ska vara så kort som möjligt för att undvika 
stillastående vatten. 
 
Ändledningar förses med brandpost eller spolpost. Distanseras enligt följande: 
Brandpost röd och spolpost blå.  
 

3.1.6.6  Spolposter  
Där risk för dålig vattenomsättning kan förekomma vid ändledningar med dim 
63 – 90 mm ska spolpost placeras. Utloppskoppling ska vara typ A – 
normalgängad brandpostmutter.’ 
 
Ändledningar förses med brandpost eller spolpost. Distanseras enligt följande: 
Brandpost röd och spolpost blå.  

 

3.1.6.7  Luftningsventiler  
Luftningsventiler ska undvikas om möjligt. De placeras i nedstigningsbrunn med 
dimensionen Ø1000. Automatiska avluftningsventiler placeras på vattenledning 
i markerade högpunkter. Luftningsventil ska vara av typen Danfoss S-1400 och 
utföras enligt alternativ 2 i AMA figur PEC/1. På ena sidan om T-rör placeras 
den automatiska avluftningsventilen och på den andra sidan placeras en upprätt 
klokoppling för möjlighet att ansluta slang vid manuell luftning. 
Nedstigningsbrunn av PE för luftningsanordning utförs enligt principritning 
PDC.1131 i AMA. 
 

3.1.6.8  Sprinklerservis  
VA-huvudmannen tillåter normalt inte användningen av separata 
sprinklersystem och garanterar inte avbrottsfri leverans eller erforderlig 
kapacitet. För sprinklersystem rekommenderas egna spinklerbassänger.  
 
I samråd med VA-huvudmannen kan undantag ges för separat sprinklersystem 
och då gäller följande: 

 Avstängningsventiler installeras på distributionsledningen på båda 
sidor om servisavsättningen.  

 Återströmningsskydd krävs och ska vara av lägst typ CA för 
vätskekategori 3 enligt SS-EN 1717. Återströmningsskydd monteras i 
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därför avsedd nedstigningsbrunn omedelbart innanför 
fastighetsgränsen.  

 Om förbrukningsservis och sprinklerservis anläggs på samma plats 
ska förbrukningsservisen anslutas före sprinklerventilen så nära 
återströmningsskyddet som möjligt 

 VA-huvudmannen bistår inte med resurser vid kapacitetsprov och 
redundanstester.  

 Kapacitetsprov får genomföras i normaldriftssituation efter anmälan till 
VA-huvudmannen.    

 

3.1.6.9  Skyddsrör 
Tryckledning som korsar järnväg eller Trafikverkets väg ska alltid förläggas i 
skyddsrör. Även för annan väg kan skyddsrör erfordras, exempelvis hårt 
trafikerad väg.  
 
Skyddsrör för tryckledning kan i undantagsfall i ena änden förses med 
skyddsrörbrunn (Ø1000) och planeras med fall mot skyddsbrunnen.  
På ledningens ömse sidor om skyddsrör sätts avstängningsventiler. Den ände 
av skyddsröret, som inte är ansluten till nedstigningsbrunn, tätas med propp av 
fuktbeständigt material. Tryckledningen ska förses med Glidsko eller rullstöd i 
skyddsledningen. 
 
Ledning som läggs i skyddsrör ska vara åtkomlig för reparation genom att 
utrymme finns för utdragning av ledning ur skyddsrör. Detta utrymme förläggs 
på den sida där skyddsrörbrunnen inte är placerad. Rör i skyddsrör förses med 
dragsäker koppling.  
 

3.1.6.10  Vattenmätare 
Vattenmätare placeras i första hand i byggnad så att vattenmätarbrunnar 
undviks. Vattenmätaren ska placeras enligt separata anvisningar.  
 
Eventuell vattenmätarbrunn ska utföras i de fall där en förbindelsepunkt ska 
försörja fler än en abonnent. Vattenmätarbrunn ska utföras i plast med 
teleskopisk insats. 
 
Samtliga serviser ska förses med servisventil. En ventil per abonnent i obruten 
ledning med betäckning som är körbar i hårdgjord yta. 
 

3.1.7 Spillvattenledningar  

 3.1.7.1  Dimensionering  
Spillvattenledningar dimensioneras enligt Svenskt Vattens publikation P110 
med säkerhetsfaktor 1,5 för att ta höjd för tillskottsvatten.  

 
För huvudledning och samlingsledning är minimidimension 160 m.m. Mindre 
dimension kan dock väljas under speciella förhållanden.  
 
Spillvattenmodellering ska alltid göras vid större exploateringar för att få rätt 
dimensionering samt för att se hur befintligt ledningsnät påverkas av 
exploateringen.  
 
Till spillvattenledning får inte dagvatten- eller dräneringsledning anslutas.  
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Lutningen ska vara sådan att självrensning uppnås vid medeldygnsflöde för 
utbyggt tillrinningsområde.  
 
Trafiklast på rör i mark med tanke på fyllningshöjd och hjultryck ska beaktas och 
följa rekommendationer i Svenskt Vattens publikation P43, P92 och P99. 
 

 3.1.7.2  Material  
Plaströr och rördelar ska vara märkta med Nordic Poly Mark och vara av lägst 
styvhetsklass SN8.  
 
Ledningar med dimension 110 – 400 mm ska vara av material släta PVC-rör 
och uppfylla kraven enligt SS-EN 1401-1.  
 
Ledningar med dimension > 400 mm ska vara av material PE (typ Weholite-rör) 
eller betong. Andra material är under utredning. Betongrör och rördelar ska 
uppfylla krav enligt SS-EN 1916 och kompletterande standarden SS 22 70 00 
samt vara verifierade till nivå 4. Hållfasthetsklass ska vara lägst 110. 

3.1.7.2.1  PGB.42 Renovering av ledning med flexibelt foder för 
självfallsledning 

Dimensioneras enligt kapitel 8 i P101 med hänsyn taget till platsspecifka 
förutsättningar avseende jordart, kringfyllning, läggningsdjup, grundvattennivå 
och stöd från omgivande rör. I regel skall dimensionering ske utifrån 
belastningsfall B i P101.  Flexibla foder skall vara armerade.  
Statisk dimensionering ska syfta till minst 100 års livslängd hos fodret.  
 
Krav på foder: 

Typ Krav Enhet 

Lägsta Korrtidsstyvhet SN2 kN/m2 

Lägsta Långtidsstyvhet (50 år) 1 kN/m2 

Spaltvidd < 0,5 % 

Säkerhetsfaktor mot buckling > 2 - 
 
Notera att ovanstående krav är lägstanivåer och att syftet med den statiska 
dimensioneringen är att uppnå hög livslängd. Vid statisk dimensionering och val 
av foder måste därför hänsyn tas till förutsättningarna på platsen.  
 
 

3.1.7.3  Utförande  
Ledning läggs på sådant djup att ledningen inte kan skadas av trafiklaster. 
Dimensionering enligt P98 och P92.  
 
Största tillåtna avstånd mellan två brunnar på avloppsledning är 100 m. 200 m 
gäller som största tillåtna avstånd mellan två nedstigningsbrunnar (med Ø 1000 
mm). 
 
Minsta tillåtna fria horisontella avstånd mellan två avloppsbrunnar vid 
vinkeländring samt mellan brunn och ledning är 0,20 m. 
 
Rensbrunn på spillvattenservis ska placeras i förbindelsepunkt. Betäckning 
utförs enl. RSK 235 79 39. Rensbrunn på spillvattenservis kan utgå om 
servisledning ansluts rakt in i brunn på huvudledning.  
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Nedstigningsbrunn ska ha dimension 1000 mm och vara av material PE eller 
betong. Tillsynsbrunn ska ha dimension 400 - 600 mm och vara av material PP, 
PE eller betong. Rensbrunn ska ha dimension 200 mm och vara av material PP, 
PVC eller PE.  
 
Stigarrör till tillsyns- och rensbrunn ska vara av dubbelväggiga lättviktsrör eller 
korrugerade rör av material PP eller PE. 
  
Betäckning ska vara flytande eller teleskopiska, körbara (40 ton) och ha 
spetthål i kanten av locket. Betäckning mindre än 600 mm ska ha självlåsande 
(fjädrande) låsfunktion.  
 
Vid justering av brunnar användes passdelar med en sammanlagd höjd av 
högst 250 mm. Styrlister ska användas till betäckningar i icke hårdgjorda ytor. 
 
Alla betäckningar i hårdgjord yta ska vara körbara. 
 
Vid val av brunnsbetäckningar ska hänsyn tas till barnsäkerhet i enlighet med 
Boverkets handbok ”Barnsäkra brunnar”, 2000 med eventuella senaste 
revideringar.  
 

3.1.7.4  Tryckavloppssystem  
Alla tryckavloppsledningar ska vara brunstripade och av PE-rör. Ledningar med 
dimension mindre än 110 mm ska vara av material PE 80 SDR 17, ledningar 
med dimension 110 mm eller större ska vara av materiel PE 100 SDR 21. 
 
Vid alla anslutningspunkter ska tryckledning förses med backventil och 
eventuellt avstängningsventil. Släppunkt från anslutningsledningar till 
huvudstam ska ske med sådan höjdskillnad att uppdämning förhindras  och till 
brunn med bra genomflöde.  
  

3.1.8 Dagvattenledningar  

3.1.8.1  Dimensionering 
Dagvatten omhändertas i första hand lokalt i enlighet med kommunens riktlinjer 
för dagvatten, se även kapitel 4.  
Dimensionering och utformning ska ske enligt kommunens Riktlinjer för 
dagvattenhantering och Svensk Vatten P110. 
 
Dagvattenmodellering ska alltid göras vid större exploateringar för att få rätt 
dimensionering samt för att se hur befintligt ledningsnät påverkas av 
exploateringen. 
 
Dagvattenbrunnar (DB), betäckningar, sandfång, servisledning, vattenlås och 
vägdränering är väghållarens ansvar. VA- och avfallsavdelningen ansvarar för 
huvudledningar och dess tillhörande brunnar, sandfångsbrunnar och 
armarturer.  

 
Dräneringsledningar ska anslutas till rensbrunnar i både ändarna. Avståndet 
mellan rensbrunnarna ska högst vara 200 m. Dräneringsledningar kan även 
anslutas till dagvattenbrunnar. Sista dagvattenbrunnen (DB) på 



  48 (114) 
 
 

  

dräneringsledningar som ansluts till huvuddagvattenledningar ska förses med 
sandfång.  
 

3.1.8.2  Material  
Plaströr och rördelar ska vara märkta med Nordic Poly Mark och vara av  
styvhetsklass SN8.  
Ledningar med dimension 110 – 400 mm ska vara av material släta PVC-rör 
och uppfylla kraven enligt SS-EN 1401-1.  
 
Ledningar med dimension > 400 mm ska vara av material PE (typ Weholite-rör) 
eller betong. Betongrör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN 1916 och 
kompletterande standarden SS 22 70 00 samt vara verifierade till nivå 4. 
Hållfasthetsklass ska vara lägst 110. 

3.1.8.2.1  PGB.42 Renovering av ledning med flexibelt foder för 
självfallsledning 

Dimensioneras enligt kapitel 8 i P101 med hänsyn taget till platsspecifka 
förutsättningar avseende jordart, kringfyllning, läggningsdjup, grundvattennivå 
och stöd från omgivande rör.  Flexibla foder skall vara armerade.  
Statisk dimensionering ska syfta till minst 100 års livslängd hos fodret.  
 
Krav på foder: 

Typ Krav Enhet 

Lägsta Korrtidsstyvhet SN2 kN/m2 

Lägsta Långtidsstyvhet (50 år) 1 kN/m2 

Spaltvidd < 0,5% % 

Säkerhetsfaktor mot buckling > 2 - 

 
Notera att ovanstående krav är lägstanivåer och att syftet med den statiska 
dimensioneringen är att uppnå hög livslängd. Vid statisk dimensionering och val 
av foder måste därför hänsyn tas till förutsättningarna på platsen.  

 

3.1.8.3  Utförande/utformning  
Ledning läggs på sådant djup att ledningen inte kan skadas av trafiklaster.  
 
Största tillåtna avstånd mellan två brunnar på avloppsledning är 100 m. 200 m 
gäller som största tillåtna avstånd mellan två nedstigningsbrunnar (med Ø 1000 
mm). 
 
Minsta tillåtna fria horisontella avstånd mellan två avloppsbrunnar vid 
vinkeländring samt mellan brunn och ledning är 0,20 m. 
 
Nedstigningsbrunn ska ha dimension 1000 mm och vara av material PE eller 
betong. Tillsynsbrunn ska ha dimension 400 - 600 mm och vara av material PP, 
PE eller betong. Rensbrunn ska ha dimension 200 mm och vara av material PP, 
PVC eller PE. Rensbrunn på dagvattenservis utförs normalt inte. 
 
Stigarrör till dagvatten-, tillsyns- och rensbrunn ska vara av dubbelväggiga 
lättviktsrör eller korrugerade rör av material PP eller PE. 
  
Betäckning ska vara flytande eller teleskopiska, körbara (40 ton) och ha 
spetthål i kanten av locket. Betäckning mindre än 600 mm ska ha självlåsande 
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(fjädrande) låsfunktion. Dagvattenbrunnar utanför hårdgjord yta (i dike) förses 
med kupolsil som normalt placeras ca 10 cm ovan dikesbotten. Betäckning ska 
försänkas 5 – 10 mm i hårdgjord yta.  
 
Vid justering av brunnar användes passdelar med en sammanlagd höjd av 
högst 250 mm. Styrlister ska användas till betäckningar i icke hårdgjorda ytor. 
 
Alla betäckningar i hårdgjord yta ska vara körbara. 
 
Vid val av brunnsbetäckningar ska hänsyn tas till barnsäkerhet i enlighet med 
Boverkets handbok ”Barnsäkra brunnar”, 2000 med eventuella senaste 
revideringar.  
 
Vid in- och utlopp till dagvattenledningar samt vägtrummor kan galler krävas. 
Galler utformas i samråd med VA- och avfallsavdelningen.  
Vid dimension < 800 mm utförs galler där VA- och avfallsavdelningen bedömer 
att så krävs.  
Vid dimension ≥ 800 mm utförs lutande galler med öppningsvidden cc 7 cm.  
Erosionsskydd utförs vid behov.  
 
Linjeavvattning med ytvattenränna (Typ AKO DRAIN eller likvärdig) bör 
undvikas i ouppvärmd allmän park-/gatumiljö på grund av frysrisk och 
resurskrävande drift och underhåll. Vid utförande är minimidimension 200 mm. 
Galler av segjärn. Belastningsklass minst D400. 
 
Förslag för avledning av dagvatten med ytvattenränna ska alltid godkännas av  
Park och gata. 
 

3.1.9 Dagvattenbrunnar, DB  
Utöver vad som sägs i kap. 3.1.8 om brunnar på ledning avses här brunnar för 
insamling och avledning av vatten från markytor.  
 
Dagvattenbrunn (med rännstensbetäckning eller kupol) ska ha dimension 500 
mm, med sandfång och vattenlås, material betong. Dubbla brunnar kan sättas 
vid känsliga platser där dämningsrisk föreligger. Huvudledningar och 
samlingsledningar minimidimension 200 mm. Servisledningar för anslutning av 
dagvattenbrunnar anläggs med minimidimensionen 160 mm för ledningar av 
plast och 225 mm för betongledningar. Val av plastbrunnar diskuteras med VA- 
och avfallsavdelningen. 
 
Brunnar med insatsvattenlås är ej tillåtna. 

 
Brunnar ska vara konstruerade så att maximala yttre belastningar inte kan 
orsaka deformation eller nötningspåverkan. Placering väljs om möjligt inte i 
hjulspårslinje. Brunnars funktionskrav ska uppfylla rekommendationerna enligt 
Svenskt Vattens publikation P45.  
 
Alla betäckningar i hårdgjord yta ska vara körbara. 
 
Vid val av brunnsbetäckningar ska hänsyn tas till barnsäkerhet i enlighet med 
Boverkets handbok ”Barnsäkra brunnar”, 2000 med eventuella senaste 
revideringar. Betäckningen ska vara flytande av segjärn med låsbart galler. 
Kupolbrunn utförs med högt galler och ska vara låsbar. 
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Dagvattenbrunnar inkopplas på dagvattenledningar. Dagvattenbrunnar 
(rännstensbrunnar, kupolbrunnar) får inkopplas direkt på huvudledningen. 
Dagvattenbrunn utförs med sandfång. Runt kupolbrunnar (0,5 m bredd) kan 
utföras 5 cm tjock asfaltbeläggning på 20 cm grus samt 5 cm förhöjd 
betäckning. Skärv kan även användas som kantskoning runt betäckningen.  

 
Befintliga brunnar är ofta av betong 400 mm Vid byte av betäckningar till dessa 
används företrädesvis A1S och A2S med låsbara galler. Kupolbrunn utförs med 
högt galler och ska vara låsbar. 
 
I samband med ombyggnad ska gamla betäckningar bytas ut.  
Betäckning (teleskop) ska monteras så att överdelen ligger och flyter i asfalten, 
d.v.s. 5 - 7 cm över bottenläge. Alla betäckningar i hårdgjord yta ska vara 
körbara. 
 
Andra material, dimensioner eller betäckningar kan användas om det är 
motiverat och vara godkänt av VA- och avfallsavdelningen.  
 
För anslutning av servisledningar från brunn eller andra dagvattenanläggningar 
till huvudledning rekommenderas följande:  
 
Servisledningar projekteras normalt med minst 10 ‰ lutning räknad från 
huvudledningens överkant mot dagvattenbrunnen. Inkoppling på huvudledning 
sker normalt med grenrör. Vid större huvudledningar sker inkoppling av 
servisledningen enbart på den övre halvan av huvudledningen, så att 
vattenflödet i huvudledningen inte störs.  
 

3.1.10 Förbindelsepunkt, servisledningar och anordningar inom fastigheten  
 
Ledningarna ska normalt läggas i följande ordning från vänster till höger sett 
från huvudledningen. Servisledningar ska alltså läggas i följande ordning, räknat 
från uppströmsänden: Vatten, spillvatten, dagvatten dvs. spillvattenledningen 
alltid i mitten.  
 

3.1.10.1  Förbindelsepunkt 
Förbindelsepunktens läge är 0,5 m in på den allmänna marken från 
fastighetsgräns räknat. Samtliga serviser ska förses med servisventil, en per 
abonnent.  Servisledningar ska dras in till fastigheten med obruten ledning från 
servisventil fram till fastighetens vattenmätare.  
 
Varje fastighet ska ha ett eget servispaket, så placerad att det inte stör 
grundläggning för andra fastigheters rörgrav vid individuella grävarbeten. 
Avsättningen ska normalt läggas minst 3 m från gräns till intilliggande fastighet. 
Servisventil och rensbrunn för spillvattenledningen placeras vid tomtgräns 0,3- 
0,5 m på allmän mark.  
 
Vid bergsprängning i servisschakt ska 1-1,5 m frisprängning utföras framför 
slutände sedd från gata. 
 
Slutände ska proppas och förses med markering, t.ex. regel från vattengång till 
minst 0,5 över markyta.  
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Servisanslutning till vattenledning ska ske med elsvetsavstick. Anslutning mot 
befintlig vattenledning av PVC eller segjärn ska ske med dragfast koppling. 
 
Stödhylsa ska användas i PE-rör alt. flänsad anslutning. Anslutning mot befintlig 
självfallsledning av betong ska ske med flexibel koppling, typ Fernco el likv.  
 
Anslutning till betongrör utförs med sadelgrenrör typ Uponol 45. Krympmuff får 
inte användas.  
 
Minimidimension för spill- och dagvattenserviser är 110 mm plaströr.  
Inkoppling på huvudledning sker normalt med grenrör för spill- och dagvatten.  
Servisledning för enfamiljsfastigheter: S110 mm, D110 mm och V32 mm.  
Höjd på spill- och dagvattenservis projekteras normalt med minst 10 ‰ lutning 
räknad från huvudledningens ök mot fastigheten.  
 
Den absolut lägsta spillvattennivån inom fastigheten är huvudledningens inre 
överkant vid anslutningspunkten plus 0,5 meter.  
 
Anslutning av servisledning till huvudledning utförs på den övre halvan av 
huvudledningen så att anslutningen kommer minst 70 mm över dess 
vattengång.  
Dagvattenservis kan i undantagsfall anslutas på lägre nivå till huvudledning vid 
stora dimensioner, dock ej lägre än huvudledningens centrumnivå.  
Självfallsanslutning av dagvatten från fastighet bör inte anordnas under en 
dämningsnivå motsvarande 0,1 m över gatunivå.  
 
Vid bebyggda fastigheter dras servisavsättningar fram till ca 0,5 m utanför 
fastighetsgräns. Vid projektering ska inventering av befintliga VA-anläggningar 
(avloppsledningar, vattenledningar och brunnar) samt källargolvsnivåer på 
tomtmark göras. De ska redovisas i plan och höjd. Samråd ska ske med 
fastighetsägarna om servisavsättningarnas plan- och höjdlägen med beaktande 
av gjord inventering. 
 

3.1.10.2  Tryckledning från fastighet  
Fastigheter som tvingas pumpa upp avloppsvatten till självfallsledning för att 
kunna klara av ovan nämnda nivåkrav kan bekosta och installera en 
pumpanläggning. Anslutningsavgifter framgår av den vid varje tidpunkt gällande 
va-taxan.  
 

3.1.10.3  Fettavskiljare  
Enligt Boverket ska avskiljare installeras om spillvattnet innehåller mer än 
obetydliga mängder fett, och enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, 
får fastighetsägare inte tillföra avloppet vätskor eller ämnen som kan skada 
ledningsnätet eller anläggningens funktion. Fettavskiljare regleras i ABVA. 
Närmare instruktioner finns i kommunens riktlinjer för fettavskiljare. 
 
Kommunen har krav på fettavskiljare vid varje kommersiell försäljning, 
utskänkningsställe och storkök samt mottagningskök. Dimensionering ska göras 
enligt tillverkarens anvisningar. För mer information hänvisas till kommunens 
”riktlinjer för fettavskiljare”.  
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3.1.10.4  Avfallskvarn  
Fastighetsägare i en och tvåfamiljsfastigheter kan ansöka om tillstånd för att 
ansluta avfallskvarn till kommunala spillvattennätet. Ansökan görs hos Tekniska 
nämnden.  
 
I undantagsfall kan avfallskvarnar användas i större skala och regleras i så fall i 
exploateringsavtal.  
 
Se även kommunens webbsida avsnitt ”Avfall och återvinning”. 
 

3.1.10.5  Oljeavskiljning/rening  
Oljeavskiljare används vid verksamheter där det förekommer olja, bensin och 
andra s.k. lätta vätskor (vätskor med lägre densitet än vatten) samt slam och 
fasta partiklar. Det kan gälla både anslutning till spillvatten och till dagvatten. 
Oljeavskiljare eller annan likvärdig lösning kan även behövas vid 
trafikbelastande ytor såsom parkeringsplatser, vägar, broar, tunnlar och 
spolplattor. 
 
Enligt Boverkets byggregler ska avskiljare installeras på spillvatten som kan 
innehålla mer än obetydliga mängder av skadliga ämnen. Utformningen ska 
säkerställa att det som avskiljs inte kan släppas ut okontrollerat eller oavsiktligt.   
 
För oljeavskiljare finns en europeisk standard som också gäller som svensk 
standard. Av standarden framgår bl.a. hur oljeavskiljare kan utformas och 
dimensioneras samt installeras och underhållas. Miljöbalken och VA-lagen 
innehåller även regler med betydelse för när och hur oljeavskiljare ska 
installeras och skötas. Samråd ska ske med miljö- och hälsoskyddsenheten och 
VA- och Avfallsavdelningen i varje enskilt fall.  
 
Nationella miljökvalitetsmål 
En oljeavskiljares funktion påverkar främst miljömålen Giftfri miljö, Levande 
sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet. 
 
Samma kriterier avseende föroreningar och vattenmängd ska beaktas vid 
planering/projektering och utbyggnad av ledningssystem för vägdagvatten. För 
dimensionering av ledingar och brunnar, se kap. 3.1. 
 
Drift och underhåll, se dokumentet - Egenkontrollprogram för oljeavskiljare.  

 

3.1.10.6  Övrigt 
Se även kommunens Allmänna bestämmelser för användande av Järfälla 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA. 
 

3.2 Redovisningar och leverans 
Projektets innehåll och omfattning samt omfattning och form av redovisning 
bestäms i samråd mellan konsult och VA- och avfallsavdelningen.  
Beskrivningshandlingar, AF och MB m.m., redovisas i A4-format med vikta 
ritningar och med innehålls- och ritningsförteckning.  
 

 3.2.1 Beskrivningar  
Koder och symboler redovisas enligt Svenskt Vatten P109. 

https://www.jarfalla.se/download/18.6a4fad67159be7f9ad3c96d4/1485174270946/Egenkontroll+Oljeavskiljare+p%C3%A5+kommunal+mark+2014-10-16.pdf
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Beskrivningar avseende VA-anläggningar ska upprättas i samråd med Järfälla 
kommuns VA-avdelning. De upprättade beskrivningarna grundas på 
Anläggnings AMA 13, RA 13, MER 2013 samt med deras projekterings-, 
material- och utförandebeskrivningar som underlag. Saknas kod och rubrik förs 
aktuell kod och rubrik samt lämplig text in.  
Förslag till texter i beskrivningshandlingar tillhandahålls i förekommande fall av 
beställaren. Nyheter enligt AMA-nytt inarbetas i tillämpliga delar. 
 
Projekthandlingar ska efter beställarens godkännande konverteras till PDF-
format. Dock ska också orginalfilerna i t.ex. .dwg med bakgrundskarta, .doc, 
.xlsx-format, etc. levereras vid slutlererans. Se även kap. 1.6. 
 

 3.2.2 Ritningar  

 3.2.2.1  Allmänt  
Ritningarna upprättas i digital form och förses med Järfälla kommuns 
ritningsstämpel och logotype.  
 
Vid nyexploatering där kommunen efter slutbesiktning ska överta anläggning 
ska arbetsritningar vara godkända av kommunens VA-avdelning. 
Originalritningar överlämnas till ansvarig projektledare för kommunen i form av 
relationshandlingar före anmälan om slutbesiktning. Slutbesiktning genomförs 
inte innan relationshandlingar är inlämnade. 
 
Vid övriga fall ska originalhandlingar överlämnas när handlingarna färdigställts.  
Ritningsformat bör normalt vara A1. Vid mindre objekt kan med fördel flera 
uppgifter redovisas på en ritning, t.ex. plan och profil.  
 
Flera ritningar får kombineras till en (t.ex. ledningsplan för VA och 
samordningsplan) under förutsättning att erforderlig tydlighet uppnås även efter 
förminskning till halv skala.  
 
Följande ritningar ska normalt upprättas:  

 Översiktsritning 

 Utsättningsplan/VA-plan 

 Ledningsprofiler för VA 

 Tvärsektioner och detaljer 

 

 3.2.2.2  Översiktsritning  
Översiktsritning ska göras om det blir 3 eller flera planritningar. 
Skala 1:1 000  
 

3.2.2.3  Utsättningsplan/VA-plan 
Skala 1:400  
Baskartan ska vara med även där blivande mark blir förändrad. Polygonpunkter 
och fixpunkter markeras. Såväl befintliga som blivande VA-ledningar ska 
redovisas. Nya VA-ledningar ska vid brytpunkter ges littra som återkommer på 
profilritningar. Baskarta ska vara redovisad i VA-plan med förminskad kontrast. 
 
Samordningsritningar ska innehålla alla kända planerade och befintliga 
underjordiska ledningsslag typ vatten, avlopp, el, tele, gas, fjärrvärme, fjärrkyla, 
kabel-TV, bredband m.m.  
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 3.2.2.4  Ledningsprofiler för VA  
Skala längd 1:400, höjd 1:100  
Om möjligt ska bergnivå, borrstop m.m. redovisas. I förekommande fall 
upprättas ritningar på broar, tunnlar, stödmurar, trafiksignaler, pumpstationer 
m.m. samt erforderliga detaljritningar.  
 
Följande ritningar upprättas i samråd med VA- och avfallsavdelningen:  
Specialritningar för pumpstationer, specialbrunnar, förankringar, tunnlar, 
grundförstärkningar, detaljlösningar m.m. 
  
Geotekniska ritningar upprättas i samma skala som VA-ritningar och även med 
samma bladindelning. Beteckningar enligt Sveriges geotekniska förening 
(SGF). 
 

3.2.2.5  Tvärsektioner och detaljer  

Tvärsektioner och detaljer ska redovisas i skala 1:100, och där så krävs i skala 
1:50.  

 

3.2.3 Förfrågningsunderlag och bygghandlingar  
Förfrågningsunderlag och bygghandlingar ska upprättas med planritningar, 
profilritningar, tvärsektioner och detaljer.  
 

3.2.4 Relationshandlingar  
I entreprenaduppdrag ska entreprenörer leverera de underlag till 
relationshandlingar som krävs för att projektör ska kunna upprätta fullständiga 
relationshandlingar enligt ovan. 
 
Varje objekt, t.ex. brunnar, ventiler, förgrenings- och brytpunkter, brandposter, 
avsättningar, skyddsrör, slutände, grenrör, brytpunkter i plan och profil, in- och 
utlopp mm ska redovisas med läge (x,y,z) och ledningsmaterial och -dimension. 
Proppade, rivna och slopade ledningar ska redovisas.  
 
Kommunens Kart- och Mätavdelning/beställaren tillhandahåller mätpunkter inför 
varje projekt/entreprenad. 
 
Inmätta brunnar, punkter m.m. ska ha samma nummer på koordinatlista och 
relationsritning som på arbetshandling 
 
Relationshandlingar ska upprättas med samma skalor som bygghandlingen.  
Leverans ska ske i dwg- (med baskarta) och pdf-format.  
 
Se även dokument: Hantering av relationsinmätningar 2016-10-18 och Kodlista 
relationshandlingar 2016-10-18 

 

3.3 Vattenkiosk 
 För att undvika omätt vatten och otillåten användning av brandposter är alla 
brandposter i Järfälla låsta och all tappning är hänvisad till kommunens 
vattenkiosker. I dagsläget finns 8 vattenkiosker utplacerade i kommunen. För 
åtkomst till vattenkioskerna hänvisas till kommunens Servicecenter.  

 

https://www.jarfalla.se/download/18.6a4fad67159be7f9ad3c96d6/1485174271018/Hantering+av+relationsinm%C3%A4tningar+2016-10-18.pdf
https://www.jarfalla.se/download/18.6a4fad67159be7f9ad3c96d7/1485174271043/Kodlista+relationshandling+2016-10-18.pdf
https://www.jarfalla.se/download/18.6a4fad67159be7f9ad3c96d7/1485174271043/Kodlista+relationshandling+2016-10-18.pdf
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3.4 Avloppspumpstationer och tryckstegringsstationer 

3.4.1 Allmänt 
Avloppspump- och tryckstegringsstationer ska ha en angöring med 3,5 m bredd 
körbarväg och med bärighet på 10 ton. Angöringen ska vara asfalterad. 
Runt om stationen ska det finnas grusad yta, minst 1 m ifrån huslivet utåt.  
 
Stationen ska placeras på ett sådant sätt så att störningar för omkringliggande 
fastigheter minimeras.  
 
Stationen ska ha ett skylt med markering ”Anläggning nr X”.  
 

3.4.2 Tryckstegringsstationer  

Tryckstegringsstatoner ska vara utformade enligt typritning TH-201 Minsta 
storlek på stationen är 2,5 m x 3,5 m, och höjd 2,85 m. Tryckstegringsstationer 
ska levereras prefabricerade av typ motsvarande Dala Kommunaltekniks 
tryckstegringsstationer. Färgen på byggnaden ska vara S1020-Y20R (NCS-nr) 
och färgen på taket ska vara svart. 
 
Tryckstegringsstationen ska förses med minst 2 stycken pumpar. Pumparna i 
tryckstegringsstationen är dimensionerade enligt en hydraulisk utredning. 
 
Vid anläggning lyfts prefabricerade stationshuset på en förberedd och 
värmeisolerad grund.  
 
Dimension på servisledningar till tryckstegringsstationen ska vara samma som 
huvudvattenledningen på gatan. Placering av avstängningsventiler framgår i 
Figur 3.1. 
 

 

Figur 3.1. Placering av avstängningsventil 

 

3.4.3 Avloppspumpstationer 
Avloppspumpstationer ska vara dimensionerade och utformade enligt VAV:s 
publikation P 47 "Avloppspumpstationer, dimensionering, utformning och drift". 
Inkommande ledning ska vara dämd och förses med avstängningsventil. 
Möjlighet till bräddning ska finnas. Spillvattenpumpstation som bräddar mot 
känslig recipient ska förses med bräddmagasin för att minska risken för utsläpp 
till recipienten. Förankringsplatta dimensioneras för maximal upptryckning. 
 
Prefabricerad avloppspumpstation inkl. överbyggnad ska vara med mörkgrön 
träpanel färgkod 5020-G30Y, ryggåstak, stuprör och hängrännor. 

 

Tryckstegringsstation 
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Pumpstationen ska vara standardutrustad av typen Flygt TOP station eller 
likvärdig med följande tillägg: 
 

 Anslutning för tryckgivare på inkommande vatten  

 Kabelränna i golv från sumplucka till vägg inkl. täcklock 

 Avluftning av tryckrör  

 Byxrörsutformning av lyra  

 Sumpbelysning 

 Ytterbelysning med skymningsrelä 

 Utvändig koppling för reservkraft, skåp av märke Rittal och 
reservkraftomkopplare på insidan. Vid schaktning för sump ska jordplåt för 
jordning av reservkraft installeras. Plåten ska vara av koppar med måtten 
1 x1 m. Anslutande 25 mm2 kabel ska dras in i pumpstationen på samma 
sida som inkommande el-servis. 

 Funktion för sumprensning av typen omrörningsventil eller mixer 

 Vattenanslutning ska förses med återströmningsskydd typgodkänt för 
kategori 5 enligt SS EN-1717, typ AA med luftgap. 

 
Avloppspumpstation ska normalt förses med 2 stycken dränkbara pumpar P1 
och P2. Pumpar upp till 5,5 kW direktstartas, medan pumpar större än 5,5 kW 
(märkeffekt) förses med mjukstartare som reglerar (påverkar) alla tre faser, och 
använder interna bypassreläer vid normal drift. Båda pumparna ska kunna vara 
i drift samtidigt. 
Pumpar ska styras av Undercentral men även kunna manövreras i handläge via 
omkopplare i apparatskåpsfront. 
I handläge ska start och stopp kopplas hårdvarumässigt utanför undercentral.  
Pumpdrift ska förreglas av frånslagen säkerhetsbrytare, övertemperatur eller 
motorskydd. 
  
Vid eventuellt bortfall av undercentral ska en pump starta omedelbart via 
högnivåvippa, vid fortsatt högnivå startar även pump 2, med tidsfördröjning. När 
högvippa går ifrån, stoppar pump 2 omedelbart, och pump 1 stoppar med 
tidsfördröjning (två stycken tidreläer används)  
 
Nätavbrott ska förregla pumpstart via nätvakt, nöddrift via högnivåvippa 
förreglas av nätvakt, vid återkommande nätspänning får bägge pumparna inte 
starta samtidigt. 
 
Automatikskåp i metall med måtten 800 x 800 x 300 ska innehålla följande 
materiel med mesta möjliga komponenter av fabrikatet Schneider för att 
reservdelshållning. 
Typ EPM2000-DOL2-TESYS direktstart upp till 5,5 kW (Avloppspumpstationer) 
Typ EPM2000-SOFT2-AB Mjukstart från 5,5 kW eller mer. 
(Avloppspumpstationer) 
 
Pumpstyrning typ DripDrop PC-2000 inkl. I/O-modul 

 Huvudbrytare 63A 

 Överspänningsskydd 

 Fasföljdsrelä/Fasbrottsrelä 

 Kontaktorer med Motorskyddsbrytare eller Mjukstartare med 
överlastskydd 

 Utanpåliggande 3-fas uttag, 16A via jordfelsbrytare 

 1-fasuttag, 10A i skåpet 

 3-fas jordfelsbrytare 
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 6 st utgående 1-fasgrupper 10A (Brutet vatten, belysning, värme 

 1 st utgående 1-fasgrupper 16A (Varmvatten/Fläkt) 

 Analog strömvisning för respektive pump med visarinstrument i dörr. 

 Batteribackup inkl 24V DC-aggregat för styrenhet och modem 

 Inbyggd timerfunktion för start från högnivåvippa (för båda pumparna) 

 Omkopplare för 2 pumpar (H-0-A) 

 Driftindikering för 2 pumpar 

 Modem, analogt eller GSM med utomhusantenn, med automatisk för 
reset-funktion av modem. 

 Närvarolarmsfunktion/personlarmsfunktion med larmsummer i dörr.  

 Utvändig knapp för återställning av motorskydd samt möjlighet att 
koppla på fjärråterställning från SCADA. 

 Bräddvaktsrelä för konduktiv bräddvakt typ KV-05 

 2st strömtransformatorer A/mA för strömvisining i dörr samt 
strömmätning i undercentralen.  

 Nivågivare av dränkbar typ DripDrop SP-25 

 Högnivåvippa  

 Bräddvakt för bräddmätning typ DripDrop KV-05 

 Mätning av inflöde samt beräkning av utflöde samt pumpkapacitet 

 Temperaturmätning i pumpstation med utgångsrelä för 
temperaturkontroll 

 Delbara anslutningsplintar för samtliga signaler 

 Europahandske för 2 pumpar. Monteras under skåp (tillkommer till 
pumparna) 

 El-dokumentation i DWG-format, samt PDF-format 
 
OBS! 
Alla kablar upp till 2,5 mm² ska vara förtennade för att förhindra angrepp av 
svavelväte. 
 
Undercentral ska vara av typen DripDrop. Driftövervakning ska ske genom  
anslutning till Järfälla kommuns styr- och övervakningssystem (SCADA-
system). 
 
Operatörs-panel ska ha grafisk display som tydligt indikerar pumpars status. 
Parameterändring och konfiguration samt larmhantering ska kunna utföras 
lokalt på pumpstationen direkt från styrsystemet operatörspanel utan behov av 
att använda en dator.  
 
All kommunikation ska ske med kommunikationsprotokollet COMLI. 
 
För enkel anpassning till befintligt SCADA-system (VA-operatör) ska  
undercentralen ha möjlighet att sätta upp en intern korsreferenstabell för  
register och I/O-bitar samt för larmbitar. 
 
Om kommunikation mellan SCADA-systemet och styrenhet av någon anledning 
skulle upphöra att fungera, ska undercentralen ha en logg-acitet av alla 
övervakade signaler på upp till 7 dagar. 
 
Samtliga funktioner, processvärden och parametrar ska vara åtkomliga från  
överordnat SCADA-system.  
Funktionen för signaler, larm och kommunikationsgränssnitt mot befintligt 
SCADA-system ska ingå i entreprenaden. Entreprenören samordnar och 
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ansvarar för att pumpstationen vid drifttagning blir uppkopplad mot SCADA-
systemet och att samtliga signaler och larm i styrsystemet blir avprovade lokalt. 
 
Entreprenören ansvarar även för att samtliga signaler och larm kommer in till 
SCADA-systemet. 
Generellt gäller att styrfunktioner och manövrar som går att utföra lokalt från 
styrsystemet/pumpstyrningen även ska kunna utföras från överordnat  
SCADA-system. 
 
Samtliga program och programmeringsverktyg ska ingå i leveransen. Komplett 
program/konfiguration ska lämnas på USB-minne. 
 
Omfattning av konfigurationen/programmeringen framgår enligt nedan samt 
enligt I/O-lista. Konfiguration/programmeringen ska ske i samråd med 
beställaren. 
Styrprogrammet/pumpstyrningen ska återstarta automatiskt efter strömavbrott 
 
Konfigurationsändring och programmering ska kunna ske under drift, lokalt på 
plats samt fjärr.  
 
I operatörspanel ska alla driftvärden framgå, börvärden och gränsvärden ska 
vara lätt inställbara, alla manöverfunktioner för driften ska kunna utföras från 
operatörspanelen. 
 
Standardkonfigurering för pumpar och övriga funktioner används i huvudsak. 
 
Styrprogrammet ska återstarta automatiskt efter strömavbrott 
 
Styrsystemets Digitala utgångar skal vara av typ reläutgång och klara en 
belastning på minst 6 A. 
 
Analoga ingångar ska vara ställbara 0-20 mA eller 4-20 mA 
 
Analoga/Digitala in- och utgångar utförs för 24V DC. 
 
Ändringar ska kunna utföras under drift, I/O signaler, funktioner osv.  
 
Undercentral ska beräkna in och utflöde på stationen samt mäta/beräkna 
pumparnas acitet och larma när denna sjunker till förinställt värde. 
 
Närvaro indikeras i stationen via belysningsomkopplare till stationen, efter 
inställd tid sätts utgång till summer i skåpsfront, återställning via tryckknapp, om 
närvaro ej kvitteras går efter inställd tid larm vidare till överordnat system, via 
tryckknapp kan närvarotid förlängas på inställd tid. 
 
Alla signaler ska kunna redovisas som trender och historik. Serviceintervaller 
ska ställas in för pumparna, larm sätts vid uppnådd tid. 
 
Omröring av pumpsump ska kunna ske via elstyrd ventil, omrörning ska utföras 
på inställda tider efter pumpstart, via omkopplare i skåpsfront ska manuell 
öppna-stäng kunna utföras. 
 
I överbyggnaden ska det finnas plats för luktreduceringsaggregat, typ 
joniseringsutrustning, som stationen vid risk för svavelvätebildning förses med. 
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Flaggstångsventilation som kopplas till sump är ett alternativ till 
luktreduceringsaggregat som kan användas efter samråd med Järfälla kommun. 
 
Drift- och underhållsinstruktioner inkl. kopplingsscheman för el (insatt i pärm) 
ska finnas i stationen vid slutbesiktningen. 
 

3.5 Leverans av handlingar för granskning och relationshandlingar 
Kapitel utgår i version 2018:1. 
 

3.6 Distansering/skyltning 
I första hand utförs distansering på lyktstolpe eller gatunamnsskylt. Vid 
uppsättning på lyktstolpe ska ansvarig tjänsteman på avdelningen Park och 
gata kontaktas för anvisning. Skyltning ska utföras för samtliga brunnar och 
armaturer på VA-ledningsnätet.   
 
Brunnar på dagvatten- och spillvattennätet, som ligger utanför asfalterad kör- 
eller gångyta, ska skyltas. Även befintliga kvarvarande armaturer och brunnar 
inom arbetsområdet ska skyltas enligt ovan.  
Skyltar ska vara av aluminium och vara blå för vatten, brun för spillvatten och 
gul för dagvatten. Skyltar ska monteras på skylthållare med tak.  
 
Distansstolpe ska vara varmgalvaniserad 48 mm x 1,5 m.  
Fundament ska vara av betong, h=500 mm. I vissa fall används 60 mm x 1,5 m.  
Största tillåtna avstånd mellan skylt och anläggning är 10 m. Max 4 st skyltar 
per stolpe.  
 
Skyltning för brandpost ska utföras enligt principritning DEF.2312, typ 5 i AMA. 
Största tillåtna avstånd mellan skylt och brandpost är 5 m. Skylt för brandpost 
ska om så behövs monteras på varmgalvaniserad stolpe 60 mm x 2,5 m i 
fundament av betong. Sandfångsbrunnar markeras endast med texten 
"sandfång" på betäckningen. 
  
Vid skyltning används följande förkortningar: 
 
Beteckning På ritning  På skylt 
Nedstigningsbrunn  NB  NB 
Tillsynsbrunn  TB   TB 
Rensbrunn  RB  SB 
Dagvattenbrunn  DB  RB 
Avstängningsventil  AV   AV 
Servisventil  SV   SV 
Brandpost BP   BP 
 

3.7 Kontroll av anläggning 

 3.7.1 Provtryckning av självfallsledningar 
Provtryckning av självfallsledningar ska ske med luft enligt Svenskt Vatten P91. 
Anvisningar för provning i fält av allmänna avloppsledningar för självfall.  
Provning av tryckledningar av PE ska ske med vatten enligt VAV P78. 
Anvisningar för täthetsprovning av tryckledningar tillverkade av polyolefiner 
(polyeten, polypropen och polybuten), segjärn enligt VAV P79. 
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 3.7.2 Spolning och desinfektion samt vattenspolning 
Spolning, desinfektion och vattenprovtagning ska genomföras enligt VAV P77. 
Godkänt vattenprov ska uppvisas. Se även Svenskt vattens publikation 
Dricksvattenteknik 4, Efterbehandling och distribution (U9). 
 

3.7.3 Filmning av självfallsledningar 
Filmning av självfallsledningar ska genomföras enligt Svenskt Vatten P93 med 
genomförandestandard enligt förslag på krav, sidan 10. Integrerad profilmätning 
ska genomföras. Film ska levereras på USB-minne eller hårddisk.  
 

 3.7.4 Provning av riktningsavvikelse och deformation m.m. 
Provning av deformation hos avloppsledning av plaströr, provning av 
riktningsavvikelse och avvägning av brunn ska samtliga utföras enligt Svenskt 
Vatten P91 ”Anvisningar för provning i fält av allmänna avloppsledningar för 
självfall”.  
 
Toleransklass A ska om möjligt uppnås. I de fall provning visar att toleransklass 
B uppnås görs ett värdeminskningsavdrag om 20 000 kr per sträcka mellan två 
brunnar. I de fall provning visar att endast toleransklass C uppnås eller bakfall 
förekommer ska omläggning ske.  
 

3.8 Arbete invid Norrvattens huvudvattenledningar 

3.8.1 Allmänt 
Norrvatten är ett kommunalförbund som producerar och levererar dricksvatten 
till drygt en halv miljon människor i 14 kommuner norr om Stockholm. 
Norrvatten äger och ansvarar för huvudvattenledningar medan kommunerna 
har lokala distributionsnät för vidare leverans till abonnenterna. 
 
Norrvattens huvudvattenledningar skyddas juridiskt av ledningsrätt. 
Ledningsrätten ger Norrvatten rättighet att inom ett angivet område anlägga, 
bibehålla, underhålla och förnya ledningar. Samtliga arbeten inom 
ledningsrättsområde ska godkännas av Norrvatten innan arbete påbörjas. 
 
Om Norrvatten har ledningar i anslutning till ett planerat arbetsområde ska 
kontakt tas för samråd om fortsatt planeringsarbete. För utsättning av befintliga 
ledningar och utdrag ur ritningsarkivet görs detta på www.ledningskollen.se. 
 

 3.8.2 Anvisningar, råd, krav m.m. 
Se ”Regler för markarbeten inom Norrvattens ledningsrätt” 
https://www.norrvatten.se/Tjanster-och-service/Ledningsanvisningar/. 
 
För mer detaljerade krav och anvisningar kontaktas Norrvatten 
ledningsinfo@norrvatten.se. 

  

http://www.ledningskollen.se/
https://www.norrvatten.se/Tjanster-och-service/Ledningsanvisningar/
mailto:ledningsinfo@norrvatten.se
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4 DAGVATTEN 

4.1  Dagvattenavledning, dagvattenbehandling m.m.  
Järfälla kommun har fastställda riktlinjer för dagvatten och länshållningsvatten 
med syfte att uppnå en god vattenstatus i alla sjöar och vattendrag i 
kommunen. Riktlinjerna ska även bidra till att minska risken för översvämningar 
i bebyggda områden.  
 
Riktlinjerna är anpassade efter sjöarnas och vattendragens olika förutsättningar 
vilket innebär att kraven kan variera inom kommunens olika avrinningsområden.  
 
Den största delen av kommunen ingår i Mälarens eller Bällstaåns 
avrinningsområden. Mälaren utför gräns för kommunens västra delar och utgör 
vattentäkt för Järfälla och stora delar av Norra Storstockholm. Delar av 
kommunen ingår därför i Östra Mälarens vattenskyddsområde och omfattas av 
vattenskyddsföreskrifter, med bl.a. särskilda krav för dagvatten och vissa 
verksamheter.  
 
Bällstaån är ett vattendrag vars flöde till största del består av dagvatten från 
tätbebyggda områden i Järfälla och Stockholm. Ån börjar i Järfälla och rinner 
vidare genom Stockholm, Sundbyberg och Solna där den mynnar i Bällstaviken.  
 
Inom kommunen finns även Säbysjön och Igelbäcken samt delar av Översjön.   
 

 4.1.1 Riktlinjer för dagvattenhantering 
Järfällas riktlinjer för dagvattenhantering grundar sig på följande principer: 

 Dagvatten ska renas och fördröjas så nära källan som möjligt. 

 Dagvatten ska inte medföra att recipientens status försämras eller att 
gällande miljökvalitetsnormer inte uppnås.  

 Dagvatten ska omhändertas så det inte riskerar att orsaka 
översvämning av nedströms liggande områden.  

 Dagvatten ska utgöra en positiv resurs i landskapet.  

 Dagvatten ska avledas skiljt från spillvatten. 

 
De fullständiga riktlinjerna finns att läsa på kommunens webbplats. 

 
Kraven i dagvattenriktlinjerna gäller vid alla nyexploatering och större 
ombyggnationer. Vid detaljplaneläggning och andra exploateringar krävs att en 
separat dagvattenutredning görs. Dagvatten utredningen ska bl.a. innehålla ett 
konkret förslag på en dagvattenhantering samt beräkningar som visar att 
föreslagen lösning uppfyller kommunens krav. I samband med 
bygglovsansökningar kontrolleras att kraven uppfylls.  
 
Kommunens Vattengrupp har bland annat tagit fram beställningsmallar och 
mallar för dagvattenutredningar. Vattengruppen hjälper även till att granska 
dagvattenutredningarna samt svara på frågor om kommunens 
dagvattenriktlinjer.  

 

 4.1.2 Riktlinjer för länshållningsvatten 
Järfälla kommun har riktlinjer för länshållningsvatten som gäller vid all 
länshållning. Länshållningsvatten kan uppkomma i samband med sprängning, 
borrning, schaktning, upplag av bergmassor och annan verksamhet.  
 

https://www.jarfalla.se/download/18.6a4fad67159be7f9ad3d714b/1485186820076/Riktlinjer+dagv+beslutade+KF+2016-12-12.pdf
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Allt länshållningsvatten ska genomgå lokal rening med minst slam- och 
oljeavskiljning. 
 
De fullständiga riktlinjerna finns att läsa på kommunens webbplats. 
 

 4.1.3 Järfälla kommuns Vattengrupp 
Järfälla kommun har en Vattengrupp som arbetar med de kommunala 
vattenvårdsfrågorna. Ordförande i Vattengruppen är kommunens vattenstrateg. 
 
Vattengruppen yttrar sig ibland annat i planfrågor, granskar 
dagvattenutredningar och tar fram riktlinjer och mallar som ska underlätta 
arbetet för de som arbetar med vattenvårdsfrågor.  
 
Vattengruppen kan kontaktas för stöd eller vägledning i alla vattenvårdsfrågor.  
 

 4.1.4 Oljeavskiljare 
Oljeavskiljning och/eller rening ska ske vid verksamheter där det finns risk att 
oljehaltigt eller på annat sätt förorenat vatten annars kan rinna ner i kommunala 
ledningar/anläggningar. Detta gäller både spillvatten och dagvatten. Samråd 
ska ske med miljö- och hälsoskyddskontoret och VA- och avfallsavdelningen i 
varje enskilt fall. Se även kap. 3.1.10.5 Oljeavskiljning/rening.  
 

4.1.5 Fastighetsägarens ansvar för dagvattenhanteringen 

Fastighetsägaren ansvar för att omhänderta och avleda dagvatten på rätt sätt. 
Ansvaret beskrivs närmare under kapitel 12.8. 

 

  

https://www.jarfalla.se/download/18.3b22fcf013d456331da800013/1422498730401/Riktlinjer+f%C3%B6r+l%C3%A4nsh%C3%A5llningsvatten+beslutade.pdf
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5 ÖVRIGA LEDNINGAR 
 

5.1 Övriga ledningsdragande företag och organisationer 
Övriga ledningsdragande bolag är företag och organisationer som försörjer  
kommunens innevånare med el, tele, kabel-tv, bredband och fjärrvärme. 
 
Dessa bolag har genom upplåtelseavtal med kommunens 
exploateringsavdelning rätt att i allmän platsmark (gatu-, park- och naturmark 
m.m.) förlägga ledningar för nyanläggning samt för drift och underhåll.  
 

 5.1.1 Schakttillstånd 
Se även kap. 12.3. 
 
För att de ledningsdragande företagen ska få starttillstånd att utföra önskade 
ledningsdragningar ska bolagen ansöka om s.k. schakttillstånd vid Bmf, 
avdelningen Park och gata. Minst två veckor före tilltänkt arbetsstart ska 
ansökan vara Park och gata tillhanda. Ansökning görs via kommunens 
ärendehanteringssystem ISY-Case https://www.jarfalla.se/boende-trafik-och-
miljo/for-entreprenorer/schakttillstand.html, där också övriga föreskrifter finns att 
tillgå.  
 
Bolaget ska före ansökan förvissa sig om andra ledningsdragande bolags och 
organisationers befintliga ledningars lägen och om dessas ledningar finns inom 
influensområdet ska bolagen samråda före schaktarbetena.  
 
Föreskrifter om schaktutförande och återställningsarbeten finns i Arbeten i 
allmän mark inom Järfälla kommun och upprättats av Park och gata och gäller 
tillsammans med upprättade avtal och eventuella särskilda villkor för det 
enskilda projektet. 
 
Utöver kravet på schakttillstånd måste anmälan göras till Tekniska nämnden om 
länshållning kommer att ske, se Riktlinjer för länshållningsvatten. 
 

 5.1.2 Tillsyn 
Kommunens tillståndsgivare på avdelningen Park och gata meddelar genom 
tillståndet villkoren för schaktarbetenas utförande.  
 
Tillståndgivare ska ha god kännedom om avtalens och föreskrifternas innehåll 
för att kunna föra talan för kommunen gentemot bolagen vid felaktiga eller 
uteblivna föreskrivna arbetssätt o.d.   
 
Trafikanordningsplan (TA-plan) ska upprättas och insändas till Park och gatas 
handläggare (se kap. 10.3.2). TA-planen ska godkännas innan arbetet 
påbörjas.  
 
Förbesiktning och dokumentation av ledningssträckningen ska genomföras med 
tillståndsgivarens representant innan arbetet påbörjas. 
 
En slutbesiktning (godkännande av återställningen) ska göras efter arbetets 
färdigställande. Utförande bolag kallar tillståndsgivarens representant i god tid 
innan tilltänkt besiktningstillfälle. 
  

https://www.jarfalla.se/boende-trafik-och-miljo/for-entreprenorer/schakttillstand.html
https://www.jarfalla.se/boende-trafik-och-miljo/for-entreprenorer/schakttillstand.html
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Tre år efter slutbesiktningen ska en garantibesiktning genomföras om 
tillståndsgivaren finner skäl för detta. 
 
Om bolag underlåter att utföra de arbeten eller administrativa krav som beskrivs 
i Arbeten i allmän mark inom Järfälla kommun till denna handling kan viten och 
avgifter tas ut av bolaget. 
 

 5.1.3 Kartunderlag för projektering och redovisning 
Enligt upprättade avtal ska ledningsdragande bolag vid schaktansökan redovisa 
tilltänkta ledningsdragningar på kommunens baskarta.  
 
Geodataavtal för detta träffas med BMF, Kart- och gis-avdelningen. 
 

 5.1.4 Samlingskarta 
Avtalade ledningsdragande bolag/organisationer ska lämna in 
inmätningsuppgifter om ledningarnas lägen till Kart och gis-avdelningen. 
Likaså ska bolagen/organisationerna använda den nationella portalen för 
ledningsanvisning (www.ledningskollen.se) . 
 

  

http://www.ledningskollen.se/
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6 VEGETATION I NATUR, PARK OCH HÅRDGJORDA MILJÖER 
 

6.1 Allmänt 

 6.1.1 Vegetation i ett större perspektiv 
Vid planering, ombyggnad och skötsel ska platsens betydelse i kommunens 
gröna struktur alltid beaktas. Utveckling och bevarande av gröna samband 
mellan park och natur samt biologisk mångfald ska främjas. Natur med höga 
naturvärden, med unik eller rik artsammansättning, skapade genom lång 
kontinuitet ska så långt som möjligt bevaras då dess värden ofta är svåra att 
kompensera.  
 
Vegetationens roll som identitetsskapare och länk mellan bebyggelse ska vägas 
in vid skötsel och gestaltning. Park- och naturpärlor för vistelse ska förädlas 
eller byggas där behov och skötselmöjligheter finns. För stöd se kommunens 
översiktsplan och grönstrukturplan.  
 

 6.1.2 Lagskydd inom park och natur  
Vissa avgränsade områden har ett lagstadgat naturskydd. För områden 
skyddade enligt 7 kap miljöbalken (naturreservat, Natura2000, biotopskydd, 
strandskydd, naturminne) gäller förutom allmänna hänsynsregler också 
speciella föreskrifter. Åtgärder eller verksamheter som regleras i föreskrifterna 
kräver först en prövning av ansvarig tillståndsmyndighet. Det åligger 
verksamhetsutövaren att skaffa sig nödvändig kunskap och eventuella 
tillstånd/dispenser innan åtgärder utförs.  
 
För vissa i miljöbalken utpekade biotoper, som tex åkerholmar, stenmurar och 
småvatten i jordbruksmark samt alléer gäller ett lagstadgat generellt 
biotopskydd. Åtgärder och verksamheter som kan skada naturmiljön i biotopen, 
tex ett alléträd, får inte utföras utan dispens från biotopskyddsbestämmelserna 
utfärdat av Länsstyrelsen.  
 
Med allé avses lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av 
minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i 
övrigt öppet landskap. För mer information se Naturvårdsverkets skrift 
Beskrivning och vägledning för biotopen Allé i bilaga 1 till förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

 
Åtgärder som kan skada skyddade eller fridlysta växt- eller djurarter kan kräva 
dispens enligt 14-15 §§ artskyddsförordningen (2007:845). Tex mistel som är 
vanligt förekommande i kommunen. 

 
Träd som är skyddade enligt detaljplanen kräver marklov vid åtgärder som kan 
skada trädet.  

 

 6.1.3 Skyddsvärda träd 
Grova träd har en lång leveranstid och utgör en mycket betydelsefull biotop för 
många djur och andra organismer. Dessa träd är särskilt skyddsvärda och 
ovanliga i lanskapet och ska så långt som möjligt bevaras, levande eller döda.  

 
Särskilt skyddsvärda träd är enligt Naturvårdsverket: 

https://www.jarfalla.se/bygga-bo--miljo/stadsutveckling-och-detaljplaner/oversiktsplan-for-jarfalla.html
https://www.jarfalla.se/download/18.5fdb289f163e4546bd9574cc/1528706456199/07%2002%20Gr%C3%B6nstrukturplan%202018-06-08.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19981252-om-omradesskydd-enligt_sfs-1998-1252
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19981252-om-omradesskydd-enligt_sfs-1998-1252
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a) jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under   
  brösthöjd. 
b) mycket gamla träd; Gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag  
  äldre än 140 år. 
c) grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad  
  hålighet i huvudstam 
 
Med grova träd menas i Järfälla även träd med >80 cm diameter, 250 cm 
omkrets.  
   
För grova träd som bedömts utgöra en säkerhetsrisk ska i första hand lösning 
eftersträvas genom beskärning eller kronstabilisering av trädet. Om dessa 
alternativ inte är tillräckligt för att reducera risken ska skapande av en 
trädruin/högstubbe utvärderas i nästa steg. Därefter kan nedtagning av grova 
träd aktualiseras.  
 
Vid nertagning av grova träd sparas helst trädet i så stora delar som möjligt på 
en solbelyst del av växtplatsen som en platsnära biologisk resurs/faunadepå.  
Om det inte går att behålla trädet i dess ursprungliga miljö (till exempel gatuträd 
eller känslig parkmiljö) sparas trädet i andra hand i särskilt anvisade delar av 
park- eller naturområden. Kontakta alltid förvaltaren för området i god tid innan 
utplacering. 
 

 6.1.4 Övergripande förutsättningar vid gestaltning av vegetation 
 Vid projekteringen ska befintliga och projekterade ledningar/kablars läge 

beaktas. Minimiavstånd från träd till ledningar/kablar ska samrådas med 
respektive ledningsägare.  
 
För kommunens vatten- och avloppsledningar gäller normalt 2,5 m som minsta 
horisontella avstånd mellan ytterkant ledning och centrum träd.  
 
För arbeten intill Norrvattens huvudvattenledningar ska Norrvatten kontaktas för 
råd och tillstånd. Se kap. 3.8.  
 

 Vid placering av vegetation i närhet av gatu- och vägkorsningar ska 
siktförhållanden beaktas. 

 

 För att undvika beskärningsbehov ska placering och val av vegetation 
samordnas med belysning, skyltar, byggnader, balkonger och vägkanter. 

 

 Smalkroniga gatuträd ska placeras minst 4 m från byggnad och stora bred-
kroniga gatuträd minst 6 m från byggnad. 

 

 Träd ska placeras så att trädkronorna inte växer in i varandra vid slutlig storlek. 
Undantag kan göras om det ingår i gestaltningen. Det gäller även träd som ska 
formklippas.  

 

 Vegetation ska endast planteras där växtförutsättningarna är goda och utrymme 
för växtbädd finns.   

 

 Hänsyn ska tas till arbetsmiljön för de som utför skötsel av vegetation i natur, 
park och hårdgjorda miljöer. Återkommande skötselmoment som trimning, 
beskärning, ogräsrensning, krattning, målningsarbete etc. ska kunna utföras 
utan problem. För god framkomlighet för skötselfordon krävs bredd 2,5 m.   
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 Drift i trafikmiljö ska minimeras p.g.a. arbetsmiljö och säkerhet. Skötselkrävande 
planteringar ska därför undvikas vid trafikytor. Känslig vegetation bör undvikas 
där snöupplag/plogvallar kan förekomma samt nära stråk som halkbekämpas. 

 

 Lutning på klippt gräsyta och planteringsyta ska vara maximalt 1:3.  

 

 6.1.5 Skyddsåtgärder för vegetation 
Skyddsåtgärder för träd och vegetation i direkt anslutning till arbetsområde ska 
upprättas i enlighet med rapportserien från Sveriges Lantbruksuniversitet; 
Standard för skyddande av träd vid byggnation. 

 

6.2 Växtbäddar och jordar 

 6.2.1 Allmänna anvisningar 
Dimensionering och jordspecifikation av vegetationsytor ska följa AMA 
Anläggnings 13 eller 17, kap DCL, med i kapitel 6.2 kompletterande text och 
ändringar. Vidare sker utförande med hänsyn till typ av vegetation, grundvatten/ 
vattenförhållanden, salt, typ av material i terrass och den omgivande marken.  

 
Växtjorden ska vara naturgödslad, uppfylla ph-värde 6,0-7,0, ledningstal 2-4 
och näringsinnehåll i övrigt motsvarande angivna riktvärden i tabell RA 
DCL.23/1, med undantag för specifik vegetation. Mullen ska vara väl 
humifierad. 
 
Naturliga, ogräsfria jordar/jord från befintlig plats med lämplig 
kornstorleksstruktur ska användas då det är möjligt. Detta för att ta tillvara den 
naturliga strukturen, det organiska materialet och de mikroorganismer som finns 
i jorden. Bearbetning ska ske varligt så att jordens naturliga struktur och goda 
egenskaper inte påverkas. 
 
Luckring av terrass ska i regel utföras ned till minst 20 cm djup. Täta terrasser 
kan kräva dränering och alltför genomsläppliga kan behöva tätas. 
Parkingenjören ska kontaktas i god tid för inspektion och godkännande av 
terrassbotten. Föreskriven växtjord påförs när terrassbotten är godkänd. 
 
Påförd jord får ej kompakteras. Påförd jord som ej planteras ska direkt täckas 
för att hindra fröogräs. 
 
Växtjordsupplag ska läggas på duk, för att förhindra ogräsuppträngning. 
Jordupplag får max ha höjd 1 m, för att inte kompakteras eller skapa dålig 
förhållanden för jordens mikroliv och biologiska balans. Jordupplag ska täckas 
med presenning eller likvärdigt för att förhindra fröogräs. 
 
För stöd vid projektering, anläggning samt växtbäddsrenovering nära befintliga 
träd hänvisas till Växtbäddar i Stockholms stad - en handbok 2017, inkl. 
utförandebeskrivning. 
 

 6.2.1.1 Biokol 
Växtbäddar med biokol är under utveckling. Biokol består av organiskt material 
som hettas upp i en syrefri process som kallas pyrolys. Biokolen binder kol från 
atmosfären, minskar näringsläckage och binder tungmetaller. Biokol innehåller 
skillnad från träkol en viss fukthalt, vilket gör det enklare att hantera.  

http://pub.epsilon.slu.se/12185/7/ostberg_j_stal_o_150511.pdf
http://pub.epsilon.slu.se/12185/7/ostberg_j_stal_o_150511.pdf
http://www.stockholm.se/trad
http://www.stockholm.se/trad
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Biokol kan blandas med växtjord för att förbättra jordens struktur och ge den 
bättre vatten- och näringshållande förmåga. Fördelen, jämfört med att blanda in 
torv eller mull vilka har liknande egenskaper, är att biokol bryts ned 
långsammare. Biokol har i sig ingen gödslande effekt och vid anläggning ska 
därför biokolen vara näringsberikad med organiskt gödsel. Källa: Växtbäddar i 
Stockholms stad – en handbok 2017. 
 
Biokol som används ska vara certifierad enligt European Biochar Certificate 
(EBC) eller ha motsvarande egenskaper.  
 

 6.2.1.2 Växtbäddar med fördröjning och rening av dagvatten 
 Flera tekniker för fördröjning och/eller rening av dagvatten i växtbäddar är 
under utveckling.  
 
Gemensamma och viktiga grundförutsättningar för växtbäddar som hanterar 
dagvatten:  
• god infiltrationskapacitet hos växtbädden  
• god dränering / breddning som motverkar stående vatten under längre tid 
• växtbäddsvolym som kan hantera den mängd dagvatten som förväntas  
• rimlig drift- och skötselnivå 

 

 6.2.2 Växtbädd för träd 
För att säkerställa växtförutsättningarna för träd ska 15-30 m³ växtbädd finnas 
tillgänglig per träd. Sammanhängande växtbäddar för trädplanteringar ska alltid 
eftersträvas. 
 
Se även 6.2.1 Allmänna anvisningar inkl. underrubriker. 
 

6.2.2.1 Växtbädd för träd i natur- och parkmark 
För växtbädd för träd i gräsyta se typritning TH-102. 
 
Vid plantering tillsammans med buskar eller perenner utförs för dessa passande 
mullhalt i växtbäddens översta 400 mm. För mullhalt se typritning TH-101.  
 

 6.2.2.2 Växtbädd för träd i hårdgjord yta 
Växtbädd för träd i hårdgjord yta med skelettjord se typritning TH-103. 
Växtbädd för träd i hårdgjord yta med kolmakadam se typritning TH-104.  
 
För nedspolning av växtjord i skelettjord används tillverkad växtjord enligt tabell 
nedan. Denna växtjord ska efter jordprovsanalys ha kornfördelningskurva som 
får plats inom markerat fält. Växtjorden ska uppfylla allmänna krav för 
näringsstatus enligt AMA Anläggning 13 eller 17 tabell RA DCL.23/1 och 
mullhalt enligt DCL.131.   
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Tabell 6.2.2.2 Krav på kornstorleksfördelning i växtjord för skelettjord. Källa: 
Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok 2017. 
 
Vid träd i hårdgjord yta måste markens höjdsättning och disposition tillåta att 
vatten leds till växtbädden. En infiltrations- och luftningsbrunn ska utföras per 
träd och placeras i låglinje, exempelvis i veck i beläggingen eller i ränndal. Den 
placeras på ett sådant avstånd från träd att skador från rötter som tränger in i 
brunnen undviks. 
 
Växtbädden måste utformas på ett medvetet sätt med dränering och god 
infiltrationskapacitet. Det är viktigt att ta reda på var vattnet leds och var det 
hamnar i slutändan. Om växtbädden blir vattenfylld måste överskottsvattnet 
kunna flöda ner i det ordinarie dagvattensystemet.  Vid kraftigt lutande terrass 
ska dämmen anläggas för att hindra att vatten allt för snabbt transporteras bort 
från växtbädden.   
 
För att hindra packningsskador i växtbädden och sättningar i den hårdgjorda 
ytan ska trädgropsfundament användas. De kan vara prefabricerade eller 
byggas upp med hjälp av granitkantstöd eller betongsyllar som en ram kring 
trädets rotklump. Mått på trädgropsfundament ska vara minst 1400x1400 mm 
och rymma rotklumpens storlek med god marginal. Trädgropsfundament fylls 
med växtsubstrat och täckas med markgaller och/eller makadam. Markgaller 
ska hålla för förväntade fordon på ytan.  
 
För växtbäddar nära fasad läggs ett 0,5 mm tjockt LDPE-geomembran mot 
schaktkanten på fasadsidan.  
 

 6.2.3 Växtbädd för buskar och häckar 
Växtbädd för buskar och häck se typritning TH-101.  
Se även 6.2.1 Allmänna anvisningar inkl. underrubriker. 

 6.2.4 Växtbädd för perenner 
Växtbädd för perenner se typritning TH-101. 
Se även 6.2.1 Allmänna anvisningar inkl. underrubriker. 
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6.2.5 Växtbädd för gräs och äng 
 
Växtbädd för prydnads- och parkgräsytor ska i första hand utgöras av befintlig 
jord, om den uppfyller ställda krav. I andra hand ska ytan utföras med växtjord 
anpassad till befintlig terrass egenskaper. Se typritning TH-101. 
 
För vägslänt gäller sådd direkt på den luckrade alven (mineraljorden).  
 
Ängsytor utförs bäst på näringsfattiga, väldränerade jordar som exempelvis 
sand/mojordar eller fattiga alvjordar. Höga halter av kväve och fosfor har 
negativ inverkan på ängsfloran. Vid alltför leriga och näringsrika jordar måste 
växtbädden anpassas. Jorden får inte innehålla fleråriga ogräs. 
 
Se även 6.2.1 Allmänna anvisningar inkl. underrubriker. 
 

6.3 Jordanalys av befintlig och ny jord 
 
Utförs i enlighet med Anläggnings AMA 13 eller 17 och med nedan 
kompletterande text.  
 
Jordanalyser och eventuella jordförbättringsåtgärder ska redovisas för och 
godkännas av kommunens parkingenjör innan ny jord påförs i växtbädd och 
befintlig jord används eller förbättras. Ställda jordkrav ska vara uppfyllda vid 
plantering.  
 
Vid påförande av ny jord ska analys tas oavsett jordvolym. Om volymen för 
leveransen överskrider 50 m3 ska representativt prov tas för var 50:e m3.  
 
Vid provtagning av befintlig jord ska parkingenjör godkänna redovisade 
provtagningsplatser samt djup.    
 
Analysen ska visa kornfördelningskurva med kornstorlek mindre än 20 mm, 
samt andelen sten och grusmaterial större än 20 mm i viktprocent. Analyser av 
näringsämnen, ph, mullhalt och ledningstal ska vara utförda enligt "AL-
metoden". Analysresultat ska redovisas för respektive provtagningsplats eller 
leverans. 
 
Analysresultaten ska redovisas så att de kan jämföras med ställda krav på ph-
värde, ledningstal, angivna riktvärden för näringsinnehåll i tabell RA DCL.23/1 
samt angiven kornfördelningskurva enligt AMA eller tabell 6.2.2.2. 
 
Entreprenören ska utföra och bekosta de jordanalyser som krävs för att uppfylla 
redovisningskraven. För att få rätt utvärdering och gödslingsråd ska 
entreprenören till provningsanstalten ange vad för typ av ytor jorden skall 
anvandas till samt eventuella föreslagna inblandningar. 
 

6.4 Växtmaterial 

 6.4.1 Allmänna anvisningar 
 

 Växternas kvalitet ska följa kvalitetskraven i senaste version av Kvalitetsregler 
för plantskoleväxter från GRO (Gröna Näringens Riksorganisation).  
 



  71 (114) 
 
 

  

 Vald arts naturliga ståndort ska likna de rådande förhållandena på den nya 
planteringsplatsen med avseende på succession och ståndortsplasticitet d.v.s. 
temperatur, solinstrålning, vind-/markförhållanden, tillgång till vatten och näring 
samt tolerans mot föroreningar. 
 

 I första hand ska E-plantor föreskrivas för att säkra härdighet och kvalitet. 
Växtmaterial ska vara av svensk eller som sydligast nordtysk proveniens där 
inte annat överenskommits med kommunens parkingenjör eller 
landskapsarkitekt. 
 

 Växterna ska klara som minst zon 3. Vid många ställen i kommunen bedöms 
även växterna behöva klara som minst zon 4. 
 

 Ett varierat växtbestånd är viktigt och bör eftersträvas för att sprida risken för 
sjukdomar och andra artspecifika angrepp. 
 

 Växtval som gynnar biologisk mångfald och bidrar till flera ekosystemtjänster är 
positivt. 

 

 Växter från Naturvårdsverket lista över invasiva främmande arter ska inte 
användas. Att en främmande art (art som ej under historisk tid naturligt 
förekommit i Sverige) är invasiv innebär att den hotar biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster. 

 

 Allergiaspekten ska beaktas vid val av växter. 
Växter som kan framkalla hudbesvär och/eller- är upptagna i 
Giftinformationscentralens växtlista; med rubriken som mycket giftiga, ska inte 
projekteras in på eller i direkt anslutning till lekplatser, förskolor och vid 
särskilda boenden. 
 

 Växtmaterialet vid lekplatser ska vara slitagetåligt och ej taggigt. Det ska även 
väljas med avseende att inspirerar till lek och upplevelser samt ge platsen en 
trevlig karaktär och skugga vid behov.  
 

 Det är i branta slänter viktigt att planteringen snabbt sluter sig. Detta görs 
genom val av snabb-/starkväxande buskage och/eller tätare planteringsavstånd. 
 

 Val av art och sort ska i handeln vara vanligt förekommande. 
 

 Växtmaterial som kräver bevattning efter etablering ska undvikas. 
 

 6.4.2 Trädkvalitet och artval 
 

 Val av träd bestäms i samråd med Park och gata eller utförs enligt för projektet 
framtaget gestaltningsprogram.  
 

 Träd nära gata och gc-vägar ska medge uppstamning enligt kraven på fri höjd, 
utan att trädets utseende eller vitalitet påverkas negativt. 
 
Träd intill bilväg ska kunna stammas upp till 4,6 meter efter ett antal år. 
Träd intill cykelbana ska kunna stammas upp till 3,2 meter.  
Träd intill gångbana ska kunna stammas upp till 2,5 meter.  
 

http://www.giftinformation.se/mycket-giftiga-vaxter/
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 Träd som lätt drabbas av honungsdagg/löss eller har klibbiga knoppfjäll (t.ex. 
lind, poppel) samt fruktbärande träd ska inte placeras vid torgytor, sittplatser, 
parkeringar eller i direkt anslutning till gång- och cykelvägar 
 

 Träd som behöver återkommande formklippning bör undvikas med tanke på 
höga driftkostnader. Men kan tillåtas förekomma i mer skötselintensiva ytor om 
de anses särskilt viktiga för gestaltningen. 
 

 Träd med starkväxande rotsystem som t.ex. pil och poppel ska inte placeras 
i/vid hårdgjorda ytor eller nära VA-ledningar. 
 

 Högstam och generellt minst stamomfång 20-25 cm.  
 

 För enhetliga trädalléer är det viktigt att säkerställa att aktuell mängd och storlek 
finns tillgänglig av samma proveniens och frökälla. Beställning av växtmaterial 
ska ske i god tid. 
 

 För flexibilitet gällande planteringstid kan träd beställas som företablerade d.v.s 
odlade i Root Control Bag, RCB, och för träd med stamomfång 20-25 eller 
större odlade i Spring Ring/Air Pot eller likvärdigt. Denna lösning kan vara 
värdefull för träd med sen avmognad som ek, bok, avenbok och valnöt samt för 
känsliga växter som Magnolia.  

 

 6.4.3 Gräs- och ängssorter 
 

 Prydnads- och parkgräsytor ska bestå av gräsarterna Festuca rubra och Poa 
pratensis, vara härdiga för Mellansverige och anpassade efter 
användningsområde. Mängd/m2 vid sådd enligt leverantörens anvisningar.  
 

 Ängsytor ska bestå av arter anpassade till markens förhållanden gällande 
jordtyp, kalkhalt, fuktighet och saltförekomst samt vara härdiga för 
mellansverige. Mängd/m2 vid sådd enligt leverantörens anvisningar. 

 

 6.4.4 Kontroll av växtmaterial 
Vid höstplantering av träd ska växtmaterialet vara väl avmognat vid leveransen. 
Växter får inte tas upp för plantering innan de är helt avmognade. Vid 
vårplantering ska leveransen anpassas så att inte växtmaterialet har vegeterat. 

 
Vid större leveranser av t.ex. träd ska beställaren beredas möjlighet att besöka 
plantskolan för kontroll och godkännande av växtmaterial och dess 
växtbetingelser. 

 
Kommunens parkingenjör ska kontaktas minst 14 dagar före leverans för att 
kunna utföra leveranskontroll. Kontroll av växtmaterial ska ske direkt vid 
leveranstillfället på byggarbetsplatsen av entreprenören bekostad certifierad 
besiktningsman för gröna ytor eller en av kommunen utsedd representant. 
Växter som inte uppfyller kraven eller är skadade i transporten accepteras inte.  
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6.5 Plantering 

 6.5.1 Allmänna anvisningar 
Utförs enligt Anläggnings AMA 13 eller 17 och med i kapitel nedan 
kompletterande text.  
 
Personal som ansvarar för planteringsarbeten skall ha trädgådsutbildning minst 
motsvarande gymnasienivå samt minst 5 års erfarenhet inom yrket.  
 
Om redovisad jordanalys är äldre än 1 månad för den aktuella ytan som ska 
planteras ska jordprov tas och analys utföras enligt kap 6.3. 
Jordförbättringsåtgärder ska vara godkända av kommuns parkingenjör och vara 
utförda innan plantering. Eventuell gödsling ska utföras minst 14 dagar före 
plantering. Växtbädd ska godkännas av kommunens parkingenjör innan 
plantering får utföras. 
 
Flerårigt rotogräs får inte förekomma i växtbädden vid plantering. 
Ogräsrensning ska utföras manuellt. Kemisk bekämpning av ogräs får ej 
utföras. 
 
Växter med klump ställs i vatten före plantering, så länge att vattnet hinner 
tränga in i hela klumpen (ca två timmar). Behållare/container vattnas 
omsorgsfullt. 
 
Växtbädden ska vid plantering vara tjälfri och tillräckligt upptorkad så att jorden 
faller ner mellan rötterna. Innan all jord återfylls kring planterad växt, vattnas i 
sådan omfattning att jorden sluter väl till rotsystemet eller klump och blir väl 
genomfuktad. Växtbädden får inte kompakteras. Jorden luckras i samband med 
plantering i det fall det behövs. 
 
Plantering ska ske omgående efter leverans, i annat fall ska växterna jordslås 
och vattnas dagligen fram till plantering. 
 

6.5.2 Plantering av träd 
Se 6.5.1 Allmänna anvisningar.  
Träd som kräver vårplantering planteras mellan 1 april och 30 april. 
 
Höstplantering ska ske i november tom tjäle. Lämplighet för vår- eller 
höstplantering kontrolleras mot föreskriven sort. 

 
Trädet genomvattnas ordentligt vid plantering. Minst 50 liter per träd.  
Galler och duk runt trädklump öppnas upp och viks åt sidorna. Kontrollera att 
det inte är uppfylld jord ovanför stambasen i klumpen. Täck duk och galler med 
jord, men fyll ej jord över trädets stambas. OBS! Galler och duk öppnas först 
när trädet är slutligt placerat. Rotklump får ej lyftas efter att galler är borttaget. 
 
För planteringsnivå, stöd under rotklumpen för att hindra trädet från att sjunka 
ned i profilen vid sättningar samt skydd av vegetationsytan inkl. gödsling utförs 
enligt typritningar angivna under kapitel 6.2.2.1 och 6.2.2.2.  

 
Träden skall stå lodrätt. Alléträd ska stå i en rak linje. 
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Stöd utförs vid plantering anpassat efter trädets storlek och art samt de 
förutsättningar som råder på platsen. Stöd enligt AMA 13 eller 17, principritning 
DDC.11:1 och DDC.11:2, ska utföras med obehandlad trästör diameter ca 80 
mm. Stör slås ned med stor försiktighet, efter plantering och innan jord återfylls, 
så att rötter ej skadas. OBS! Stör måste slås ned utanför rotklump för att ej 
skada rotsystemet. Bindslen skall vara av sadelgjord.  
 
Uppbindning enligt ovan får inte användas för träd i hårdgjord yta med trädgaller 
om inte gallrets utformning möjliggör att störarna kan slås ned utanför 
rotklumpen. Då kan i stället trädet förankras i rotklumpen, med typ Duckbill eller 
likvärdig lösning. 
 
För att skydda särskilt känsliga träd som står i soliga och vindutsatta lägen mot 
stamsprickning, kan juteväv viras runt stam från mark upp till 1,5 meter. Utförs 
vid plantering och tas bort då trädet har etablerat sig väl. 
 
Gnagskydd och instängsling bör utföras vid risk för skadedjur som hare och 
rådjur. 
 
Stamskydd ska föreskrivas på platser där det är stor risk att träd skadas av 
fordon eller vandalism i hårdgjord miljö. För typ se för projektet framtaget 
möblerings/gestaltningsprogram eller kommunens möbleringsprogram. 
 
Beskärning skall endast utföras av skadade eller felväxande grenar. Beskärning 
skall utföras fackmannamässigt av kommunen godkänd fackman. Utförs i 
samråd med kommunens parkingenjör eller dess representant. 
 

 6.5.3 Plantering av buskar och häck  
Se 6.5.1 Allmänna anvisningar.  
 
För lättast skötsel under etablering bör plantering utföras på våren eller hösten. 
Lämplig tidpunkt för plantering kontrolleras mot föreskriven sort. 
 
Planteringsytan ska skyddas mot uttorkning och ogräsuppslag. Skydd av 
vegetationsytan inkl. gödsling efter plantering utförs enligt typritning TH101. 
 
Släntlutning för planteringsytan bör maximalt vara 1:3. Vid brantare lutning kan i 
vägmiljöer nedbrytningsbar markduk användas för täckning och hindrande av 
erosion. Duken täcks med 50 mm kross 4-8 mm. 
 
Utsatta planteringsytor, t.ex. vid torg, ska förses med permanent 
planteringsskydd. Under etableringsfasen kan inspringningsskydd behövas vid 
utsatta planteringsytor, t.ex. vid lekplatser. Utformning sker i samråd med 
kommunens landskapsarkitekt.   
 
Instängsling ska utföras vid risk för skadedjur som hare och rådjur. 
 

 6.5.4 Plantering av perenner 
Se 6.5.1 Allmänna anvisningar.  
 
Perenner planteras med fördel mellan mitten av maj fram till mitten av juni, för 
god etablering innan vintern. Perenner ska ej planteras senare än i mitten av 
september. Planteras i förband.  
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Planteringsytan ska skyddas mot uttorkning och ogräsuppslag. Skydd av 
vegetationsytan inkl. gödsling efter plantering utförs enligt typritning TH101. 
 

 6.5.5 Plantering av lökar 
Lökar ska planteras mellan mitten av augusti och mitten av oktober. Vid stora 
planteringar i gräsyta plöjs löken med fördel ned med maskin.  
 
Se även 6.5.1 Allmänna anvisningar.  
 

 6.5.6 Sådd av gräs och äng samt läggning av grästorv och ängsmatta 
Växtbädden jämnkrattas och lättvältas med gallervält innan sådd utförs. Sådd 
av gräs och äng utförs med fördel under augusti-september alternativt under 
april-maj. Vid sådd under sommaren krävs oftast mer bevattning. 
Ängsetablering under sommaren rekommenderas ej. 
 
För att lättare få en jämn fördelning av ängsfröet på ytan blandas fröet med ett 
fyllnadsmaterial, som till exempel sågspånsmjöl, vetekli eller sand. Fröet myllas 
försiktigt med kratta eller gallervält och vältas slutligen med slätvält.   
 
Innan grästorv/ängsmatta läggs ut ska växtbädden jämnkrattas, lättvältas med 
gallervält samt genomvattnas till ett djup av 200 mm. Vid behov kan 15 mm 
dressand utföras som avjämning. Läggningen börjas vid en rak kant och 
längderna läggs sedan i förband så att tvärskarvarna ej kommer mitt för 
varandra. Anpassas i nivå mot angränsande ytor. Om mattan riskerar att 
utsättas för extrema vindar eller om den skall monteras i branta slänter bör den 
förankras med träspik. Efter utläggning av grästorv gallervältas ytan. 
Omedelbart efter att anläggningen är klar vattnas ytan rikligt så att 
torven/mattan och underlaget genomvattnas ordentligt.   
 
Se även 6.5.1 Allmänna anvisningar.  
 

6.6  Färdigställandeskötsel och garantiskötsel  

 6.6.1 Allmänna anvisningar  
Utförs enligt Anläggnings AMA 13 eller 17 och med i kapitel nedan 
kompletterande text och ändringar. Skötseln ska omfatta bevattning, 
ogräsbekämpning, gödning och luckring. 
 
Garantiskötsel för vegetationsytor ska utföras under 2 år, om inget annat anges. 
Mellan slut- och garantibesiktning ska besiktning av etablerad vegetation 
genomföras varje vår och höst.  
 
Personal som ansvarar för skötsel samt utför planteringsarbeten skall ha 
trädgårdsutbildning minst motsvarande gymnasienivå samt minst 5 års 
erfarenhet inom yrket. 
 
Skötselplan/kontrollplan med checklistor ska upprättas av entreprenören och 
godkännas av kommunens parkingenjör. Kontroll- och skötselåtgärder ska 
dokumenteras och redovisas för kommunens parkingenjören 1 gång per vecka. 
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Döda, sjuka eller skadade växtdelar tas bort kontinuerligt. Om växter dör eller 
skadas ska dessa ersättas kontinuerligt under hela skötselperioden. Vid utbyte 
och komplettering av växt ska växtmaterial vara av samma kvalitet och sort som 
innan skadan. Bedöms skadan bero på fel sortval ska detta rapporteras till 
kommunens parkingenjör innan åtgärd utförs. Vid behov av beskärning skall 
denna utföras så att växtens naturliga egenart bibehålls.  
 
All beskärning skall utföras av fackman, godkänd av kommunens parkingenjör. 
Uppbyggnadsbeskärning skall vid behov ske under JAS-perioden.  
 
Ogräsrensning skall utföras manuellt och varsamt så inte växtmaterialet skadas 
eller rötter friläggs. Ogräs ska tas bort i sin helhet, med rot och alla 
underjordiska rotdelar. Kemisk bekämpning av ogräs får ej utföras. Flerårigt 
rotogräs får inte förekomma.   
 
Främmande föremål, ogräs, växtrester o d efter skötsel- och underhållsarbete 
får inte kvarlämnas. Skötsel- och underhållsarbete skall utföras så att skador 
inte uppstår på ytskikt eller andra delar av anläggning. Eventuell skada skall 
omgående rapporteras till beställaren. 
 
Vattning av träd, buskar och perenner ska utföras tillräckligt långsamt för att 
vattnet ska hinna tränga ner i hela planteringsytan och genomfukta växtbädden. 
Under första växtsäsongen utförs vattning 2 gånger/vecka under perioden 15 
april t.o.m mitten av augusti. Därefter 1 gång/vecka fram till mitten av 
september. Efterföljande växtsäsonger ska vattning utföras 1 gång/veckan 
under perioden 15 april t.o.m mitten av augusti och därefter 1 gång varannan 
vecka fram till mitten av september. Bevattning stäms av med kommunens 
parkingenjör för ev. justering pga väderlek. 
 

 6.6.2 Skötsel av träd 
Se 6.6.1 Allmänna anvisningar. 
 
Vårstädning inkl. luckring av jord och ogräsrensning ska vara klart till 30 april.  
Höststädning inkl lövröjning ska vara klart till 31 oktober. 
 
Ogräsrensas och luckring utförs 1 gång/månaden under maj-juni-aug. 
Vattenskott avlägsnas i samband med ogräsrensning. Inom 75 cm radie mätt 
från trädstammen får varken ogräs eller gräs förekomma. 
 
Vattning ska utföras med dubbla bevattningssäckar (per träd tot 140 l), typ 
Treegator, eller likvärdigt på ett sådant sätt att vattnet långsamt sprids jämnt i 
rotklump och växtbädd. Vid träd med trädstöd ska bevattningssäckarna fästas 
kring två av stöden och riktas in mot trädstam placerade direkt över rotklumpen. 
Ingen träflis under säckarna. För övriga träd fästs säckarna runt stam. 
Bevattningssäckarna tas bort efter avslutad bevattningssäsong. 
 
Regelbunden mätning av markfuktigheten i växtplatsen ska användas för att 
kontrollera att träden ges en tillfredställande växtmiljö med jämn fuktighet. 
Växtbädden får aldrig bli torr och ska vara tydligt fuktig ner till 300 mm djup. 
 
Trädens uppbindning kontrolleras vid bevattningstillfällena och underhålls. 
Uppbindning bör tas bort efter 2 år, i samråd med kommunens parkingenjör. 
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Gödsling av träd ska utföras vid ett bevattningstillfälle varannan vecka under 
växtsäsongen (april-aug) med en svag gödsellösning på 1-2 promille. 
Gödselmedlet ska vara vattenlösligt och tillföras med vattnet i säcken. 
Gödselmedlet ska innehålla ungefär följande sammansättning: N 51%, P 10% 
och K 43% samt mikronäring. Gödselmedel typ Walco (Cederroth) eller 
likvärdig. 
 

 6.6.3 Skötsel av buskar och häck  
Övergripande: 
Se 6.6.1 Allmänna anvisningar. 
 
Vårstädning inkl. ogräsrensning och luckring till 3-5 cm djup, ska vara klar till 30 
april. Höststädning inkl. lövröjning ska vara klar till 31 oktober. 
 
Gödsling ska utföras i första halvan av juni med NPK 18-4-10 micro 3 kg/100 
m2, som myllas och vattnas ned. Planteringar med rhododendron gödslas med 
specialgödsel för rhododendron NPK 6-2-4 micro och barrväxter gödslas med 
specialgödsel för barrväxter NPK 5-3-1,5 micro, mängd enligt leverantörens 
anvisningar.  
 
Det 80 mm tjocka lagret av lagrad täckbark som påfördes vid plantering ska 
bibehållas fram till garantibesiktningen. 
 
Prydnadsbuskage och rosor: 
Kantskärning ska utföras runt hela planteringen och vara klart till 30 april. 
Ogräsrensning och luckring utförs 1 gång/månaden under maj-juni-juli-aug-sept. 
Beskärning av rosor utförs fackmässigt enligt vedertagna principer och ska vara 
klart till 15 maj. Rabattrosor gödslas en extra gång i andra hälften av juli.  

 
Parkbuskage: 
Ogräsrensning och luckring utförs 1 gång/månaden under maj-juni-aug.  

 
Klippt häck: 
Ogräsrensning och luckring utförs 1 gång/månaden under, maj-juni-juli-aug-
sept. 
 
Uppbyggnadsbeskärning av häck skall ske en gång i andra halvan av juni och 
en gång i andra halvan av september. I sikttrianglar vid vägkorsningar ska 
beskärning ske så att slutlig höjd ej överstiger 80 cm. 

 

 6.6.4 Skötsel av perenner 
Se 6.6.1 Allmänna anvisningar. 
 
Vårstädning ska vara klar till 30 april. Vid vårstädning ska även utföras 
ogräsrensning och nedklippning av perenner till småklipp samt kantskärning 
runt hela planteringen.  
 
2 gånger/månaden under maj-juni-juli-aug-sept ska ytan ogräsrensas och 
perenner putsas dvs döda och vissna blad och överblommade blomställningar 
utan prydnadsvärde ska avlägsnas.  
 
Gödsling ska utföras i första halvan av juni med NPK 18-4-10 micro 3 kg/100 
m2, som myllas och vattnas ned.  
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Det 60 mm tjocka lagret av lagrad täckbark som påfördes vid plantering ska 
bibehållas fram till garantibesiktningen.  
 
Höststädningen ska vara klar till 31 oktober. 
 

 6.6.5 Skötsel av lökplanteringar 
Bladen ska tas bort när de börjar gulna och vissna ned. I gräsytor ska ytorna 
med lökväxter sparas vid de första klippningarna tills löken börjar vissna. 
 
Övrig skötsel i enlighet med den yta som löken är planterad i.  
Se 6.6.1 även Allmänna anvisningar.  

 6.6.6 Skötsel av gräs  
Samtliga gräsmattor: 
Bevattning ska utföras så att vattnet ej rinner av ytan utan infiltreras ned genom 
växtbädden i sin helhet. Växtbädden ska vara genomfuktad. Vid vattning av 
grästorv är det viktigt att vattnet tränga ner i underliggande jord. Bevattning ska 
utföras innan gräset visar torksymtom.  
 
Ogräsbekämpning ska ske vid behov. Skadad gräsyta ska efter luckring sås 
med fröblandning liknande befintlig yta samt hållas fuktig fram till 
etablering. 
 
Vår- och höststädning ska vara klar 30 april respektive 31 oktober. 
Lövtuggning utföras 1 gång i oktober och i november.  
 
Första klippningen av gräsyta ska utföras när gräset blivit 75-100 mm högt, 
därefter återkommande i intervallet mellan 60-90 mm. Högst 1/3 av gräset får 
klippas bort per tillfälle. Klippning utförs så att det inte uppstår strängar av gräs 
på gräsmattan. Arbetet ska utföras med mulchande aggregat för att återföra 
gräsets näring tillbaka till gräsmattan. Gräset ska vara klippt minst två gånger 
innan etableringsbesiktningen. Vid besiktningar ska gräset vara nyklippt. 
 
Gödsling av gräsytor ska utföras 2 gånger/år med NPK 21-4-7 micro 2 kg/100 
m2, klart 31 maj och 15 augusti. 
 
Se även 6.6.1 Allmänna anvisningar. 

 
Prydnadsgräsmatta: 
Etablerad yta klipps varje fredag, 25 veckor/säsong, med början ca vecka 19. 
Putsning med trimmer utförs vid varje klippning. 
Kantskärning ska utföras 1 gång/år och vara klart den 30 april, se även skötsel 
av planteringsytor.  
   
Parkgräsmatta: 
Etablerad yta klipps totalt 14 gånger/säsong, med börjar ca vecka 20. Putsning 
med trimmer utförs varannan gång med början vid första klippningen. 
 

 6.6.7 Skötsel av äng 

Ängar kan förekomma på såväl torr, frisk som fuktig och våt mark.  
Vårstädning ska vara klar 30 april. 
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Bevattning ska utföras så att vattnet ej rinner av ytan utan infiltreras ned genom 
växtbädden i sin helhet. Växtbädden ska vara genomfuktad. Vid vattning av 
ängsmatta är det viktigt att vattnet tränga ner i underliggande jord. Bevattning 
ska utföras innan gräset visar torksymtom.  
 
Ogräsbekämpning ska ske i maj, juni och augusti. Skadad ängsyta ska efter 
luckring sås med fröblandning liknande befintlig yta samt hållas fuktig fram till 
etablering. 
 
Vid sådd yta kan vid år två och därefter utförs en årlig slåtter i slutet av 
sommaren (augusti) när det mesta har blommat över. Etablerad ängsmatta slås 
från första året. Utförs med skärande redskap. Klipphöjden ska vara 60-80 mm. 
Hö/klipp ska tas bort efter 4-6 dagar beroende på torkväder. Vid vattenbryn ska 
hö/klipp tas bort direkt. Redskapsbärare för slåtter eller uppsamling får ej ha 
totalvikt eller marktryck som kompakterar marken. 
 
Se även 6.6.1 Allmänna anvisningar. 
 

6.7 Skador på vegetation  

Vite kan utkrävas på grund av skador på träd vid arbeten, etablering och 
transporter. Principer för värdering av träd ska ske enligt internationell standard, 
Ekonomisk värdering av urbana träd – Alnarpsmodellen.  
 
Busk-, häck- och perennplanteringar ska återställas till ursprungligt skick 
avseende kvalitet, art och växtbädd samt innefatta 2 års garantiskötsel. 

  

http://pub.epsilon.slu.se/10564/1/Ostberg_J_130618.pdf
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7 AKTIVITETSPLATSER 
 

7.1  Möblering och utrustning  
Som underlag för val av utrustning ska kommunens Möbleringsprogram eller för 
projektet särskilt framtaget gestaltnings- eller möbleringsprogram användas. Vid 
undantag från dessa ska samråd ske med Park och gata. Kommunens 
Möbleringsprogram anger utrusning och kulörer för stadsmiljöer, park, 
naturreservat, lek och sport. 
 
Placeringen av utrustning i torg- och gaturum samordnas så långt som möjligt i 
möbleringszoner. En samordnad placering underlättar tillgängligheten för 
funktionshindrade, särskilt synskadade, och ger det offentliga rummet stadga 
och bidrar till ett harmoniskt intryck. Gångstråk ska vara hinderfria. 
 
Sittplatser ska finnas med jämna mellanrum längs gångytor och i parker, vid 
sidan av gångytan, samt vid torg och långa trappor. För god tillgänglighet ska 
sittplatsen vara 45-50 cm hög samt ha rygg- och armstöd. Armstöd med höjd 70 
cm och framkant som går att greppa om. Bredvid sittplatsen ska det finnas plats 
för rullstol eller rullator. Ytan under sittplats bör vara hårdgjord med max 2% 
lutning. Utrustning längs gc-väg ska placeras minst 0,75 m från vägkant och 
med hänsyn till god tillgänglighet.  
 
Fundament för utrustning får ej vara synliga ovan mark, om inte särskilda skäl 
finns och beslut gjorts i samråd med beställaren. 
 
Placeringa av papperskorgar ska utföras så att olägenhet vid sittplatser ej 
uppstår. Papperskorgar ska ej monteras på belysningsstolpe.  
 
Klotterskydd används i samråd med beställaren.  
 
Placering av cykelställ beskrivs i kap 2.6.2 Cykelparkeringsplats. 
 

7.2  Lekmiljöer 

 7.2.1 Utformning 
Kommunens lekmiljöer ska utformas och placeras enligt fastaställda mål och 
riktlinjer i Lek- och aktivitetsplan för Järfälla kommun. Alla barn ska ha tillgång 
till trygga, stimulerande och utvecklande lekmiljöer. Lek- och aktivitetsplatserna 
ska även ha funktion som mötesplats. De ska vara välkomnande för alla, 
oavsett ålder, kön eller funktionsförmåga.  
 
Lekplatser ska generellt utföras med god tillgänglighet. Enligt Lek- och 
aktivitetsplanen för Järfälla kommun ska vissa utvalda lekplatser vara utformade 
med speciellt god tillgänglighet för personer med olika funktionshinder. 

 
Lekmiljön ska ha en god och ändamålsenlig belysning. 
  
Framkomlighet för arbetsfordon ska vara säkrat t ex vid sandbyte. Bredd minst 
2,5 m. 
 
Bakbar sand och fallskyddsytor ska vara väldränerade.  
Bakbar sand min djup 400 cm.  

https://www.jarfalla.se/download/18.173071fb15bdcf1f0519f169/1494226030367/04%2002%20Lek-%20och%20aktivitetsplan%20170425.pdf
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Fallskydd av strid sand, flis eller bark ska avgränsas med sarg eller 
kantavgränsning.  
 
Vid fallskydd av gummigranulat eller konstgräs ska avslut mot närliggande 
material och ytor utföras så att fallskyddets kant är skyddad så långt som 
möjligt. Gummigranulat som fallunderlag ska inte användas i anslutning till strid 
sand och formbar sand, p.g.a. mer städning/ökat slitage, om inte ett 
tillgänglighetsyfte föreligger. Ytor med gummigranulat eller konstgräs ska vara 
väl motiverade och användas i så liten omfattning som möjligt.  
 
Skylt med lekplatsens namn och adress, larmnummer samt kontaktuppgifter för 
felanmälan till kommunen ska finnas på väl synlig plats.  
 
Alla brunnar ska vara låsta och försedda med fallskydd. 

 

 7.2.2 Lekutrustning 
Alla lek- och idrottsredskap inkl. fallunderlag ska uppfylla de säkerhetskrav som 
anges i svensk standard SS-EN 1176 och SS-EN 1177. Lekredskapens 
säkerhetsyta ska framgå på ritningen. Lekutrustning ska vara kontrollerad och 
certifierad av kontrollorganisation TÜV.  
 
Lekutrustningen väljs i samråd med Park och gata och avgörs vid respektive 
objekt. Utseende, dimension och utformning ska anpassas till platsens och/eller 
omgivningens övriga gestaltning.  
 

Vid specialtillverkning av lekredskap ska auktoriserad leksäkerhetsbesiktnings-
man anlitas för att granska ritningen/utformningen av lekredskapet.  
 
Skräpkorg, sittplatser och bord ska finnas. För typ se kap 7.1 Möblering och 
utrustning. 

 
Inspringningsskydd bör alltid övervägas i anslutning till lekutrustning med 
tvingande rörelser som t ex gungor och rutschkanor. 
 
Entreprenören ansvarar för att det finns godkänd säkerhetsbesiktning vid 
slutbesiktning av certifierad besiktningsman för lekplatser och lekredskap. 
 

7.3 Hundrastgårdar 
Stor hundrastgård utförs med en del på ca 1 500 m2 för stora hundar och en del 
på ca 500 m2 för små hundar. Finns brist på utrymme ska en rastgård på min 
500 m2 utföras.  
 
Stängsel ska ha överliggare och total höjd 140 cm, inklusive dubbelgrind höjd 
120 cm och bredd 300 cm. Platsen utförs som minimum med ett bänkbord i 
varje del, en papperskorg utanför grind samt hundrastskylt vid respektive del. 
För utrusning se kap 7.1 Möblering och utrustning.  
 
Vid nyanläggning och upprustning ska platsens förutsättningar tas till vara. 
Olika höjdnivåer och högre växtlighet, stenar, liggande trädstammar, stubbar 
mm är positivt för lek och aktivitet.  
 
Hundrastgården ska där det är möjligt ha god och endamålsenlig belysning. 
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7.4   Friluftsplatser 
För utrustning, staket, skyltar, anläggning av stigar, vindskydd m.m. se 
kommunens Möbleringsprogram samt Naturvårdsverkets skrift 
”Friluftsanordningar – en vägledning för planering och förvaltning”. 
 
I naturreservaten finns vandringsleder och ridstigar som Park och gata ansvarar 
för. Motionsspåren ansvarar Kultur- och fritid för.  

  

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj45NaE0LDSAhVmM5oKHSsTAdoQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2FDocuments%2Fpublikationer%2F620-1257-6.pdf&usg=AFQjCNHqFnPxwQsPPuuUWgtzUNxGZYRDdA


  83 (114) 
 
 

  

 

8 KONSTBYGGNADER (broar, trappor och murar) 
 

8.1 Broar allmänt 
Befintliga broar ska av projektet vara införda i Trafikverkets databassystem 
BaTMan där uppgifter om bl. a. brotyp, byggår, tillåtet tryck, konstruktion, längd, 
fri höjd, material, grundläggning, besiktningsdatum och ritningar ska finnas. 
Finns inget konstuktionsnummer så skall det efterfrågas av Park och gata. 
Konstruktionsnummer ska framgå och finnas på ritningarna. Järfälla kommuns 
konstruktionsnummer ska börja med ’123-’, till exempel 123-146-1. 
 
För konstruktions- och byggregler, se: 

 BBR, Boverkets byggregler  
 Aktuella Eurokoder 
 TDOK 2016:0203 Råd Brobygganade inkl ändringar och tillägg, 

Trafikverket 
 TDOK 2016:0204 Krav Brobygganade, inkl ändringar och tillägg, 

Trafikverket 
 TDOK 2013:0416 Råd Brounderhåll, inkl ändringar och tillägg, 

Trafikverket 
 TDOK 2013:0416 Krav Brounderhåll, inkl ändringar och tillägg, 

Trafikverket 
 TDOK 2013:0668 TR GEO 13, inkl ändringar och tillägg, Trafikverket 
 TDOK 2013:0667 TK GEO 13, inkl ändringar och tillägg, Trafikverket 

 
Material och utformning vid nybyggnad bestäms från fall till fall. 

 
Dimensioneringsförutsättningar för broar:  
Fri höjd för motortrafik: minst 4.7 m (betong), minst 5.1 m (lätta konstruktioner) 
Fri höjd för gång- och cykeltrafik: minst 2,9 m 
Fri bredd för gång- och cykeltrafik: minst 3,5 m (över annan väg)/minst 6,0 m 
(under annan väg), dock inte smalare än den genomgående gång- och 
cykelvägen. 

 
Vägbroar uppnå bärighetsklass BK1 vid ny och ombyggnad om inget annat 
anges.  
 
Broar endast avsedda för gång- och cykeltrafik skall dimensioneras för 
servicefordon med totalvikt 7,0 ton.  
 
Broar ska klotterskyddas. Klotterskydd anpassas till aktuellt underlag och ska 
harmonisera med kommunens miljödatabas. 
 
Belysning utförs med slagskydd mot skadegörelse. 
 

8.2 Trappor 
I första hand bör färdiga konstruktioner användas. Material m.m. avgörs från fall 
till fall beroende på platsens estetiska utformning i övrigt. Tillämpliga TRAST- 
och VGU-kapitel tillämpas. 
 
Bredd: minst 1,5 m. Plansteg bör utföras utan skarv i breddriktning 
Planstegets längd = 0,35 m (avsteg från VGU). 
Sättstegets höjd = 0,13 - 0,15 m.  
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Första och sista steget ska vara kontrasmarkerad med halkfritt material. 
Trappa förses med dubbelt räcke/ledstång. 
Ledstång ska förlängas utanför trappans start och slut med 0,3 m och förses 
med ändskydd. 
 
Ett trapplopps höjd får vara max 1,7 m. Vilplan minst 2,0 m. 
Räckeshöjd = 0.9 m. 
Markföljare, höjd 0,3 m.  
Räckesdiameter = 32 mm. 
 
I fall där barnvagnsramp ska utföras ska denna om möjligt förläggas till höger 
sett från trappans nedre del. ramp för funktionshindrade och vilplan. Om inte 
ska detta motiveras. 
 

8.3 Stödmurar 
L-stöd används i första hand. Ytskikt m.m. avgörs från fall till fall.  
 
I andra hand används platsgjutna konstruktioner.  
 
Även andra material och varianter kan användas där så är motiverat ur t.ex. 
estetisk synvinkel.  
 
Om murar har stenplattor som ytbeklädnad, ska alltid även murkrönet beklädas 
med krönsten, som utformas med ”droppnäsa” när murkrönet lutas mot 
framsidan. 
 
Eventuellt skyddsräcke (rörräcke) som skarvas med skarvhylsor ska 
punktsvetsas i skarven mellan hylsa och rör efter riktningsjustering. 
 
Murarna ska klotterskyddas efter att de har uppmonterats. Klotterskydd 
anpassas till aktuellt underlag och harmonisera med kommunens miljödatabas. 
 
Stödmur som placeras i fastighetsgräns kan ägas antingen av kommunen eller 
av fastighetsägaren. 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. 
 
Projektet ska bekosta och lägga in alla nya objekt med all dokumentation i 
Trafikverkets förvaltningssystem Batman som Järfälla kommun använder. 
 

8.4 Relationshandlingar 
Se kap. 2.14. 
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9 BELYSNING 
 

9.1 Allmänna anvisningar 
Hänvisning för nyuppförande: VGU och för ledningsförläggning EBR KJ 41:15. 
Vid val av belysningsklass, kontakta kommunens belysningsingenjör. 

 
För god tillgänglighet ska huvudstråk för gång- och cykeltrafik ska vara väl 
belysta samt viktiga målpunkter som till exempel torg, busshållplatser, 
övergångsställen och entréer. 
 
Stolpar och elskåp ska placeras på ett trafiksäkert sätt och om möjligt inte i 
tangentens riktning i cirkulationsplats och gatukorsning. Elskåp förses med 
gul/svart vinkeljärn H=1 200mm över skåpets överkant.  
 
Vid val av material, kontakta kommunens belysningsingenjör. 
 
Vid längsgående parkering gång- och cykelväg i stadsmiljö placeras 
belysningsstolpar i ytan mellan parvisa parkeringsplatser. Fri bredd mellan 
elskåp/stolpe och hinder ska vara ≥2,20 m. 
 

9.2 Ledningar 
Förläggning av kabel i mark 4-ledarsystem N1XE 4 x 10 mm2 (svart kabel).  
 
Upphängning av kabel i luft 4-ledarsystem ALUS 4 x 25 mm2 . 
 
Förses med rostfria brickor och presskabelsko på respektive kabel, om kablar 
skruvas fast. 
Ej inkopplade kablar förses med ändhylsa.  
 

9.3 Kabelskydd och kabelmarkering 
Kablar läggs alltid i gult kabelskyddsrör SRN 50/42 mm. 
 
Plastband 125/50 mm används endast tillsammans med kabelskyddsrör.  
 

9.4 Fundament  
Fundament av typ MEAG / CETONG eller likvärdigt används. Storlek bestäms 
av dimensionen på stolpen samt av stolpens placering. Vid placering i slänt kan 
fundamentets storlek behöva ökas för att uppnå rätt stabilitet. 
 
Nödvändig packning ska utföras runt fundament för att uppnå rätt stabilitet. 
Fundamentet ska placeras minst 0,5 m från vägkant om inget annat bestäms 
tillsammans med kommunens belysningsingenjör. Fundamentets överkant ska 
vara minst 0,05 m, dock högst 0,07 m över färdig beläggning. Se typritning TH-
014. 
 

9.5 Stolpar 
Vid nyanläggningar ska stolpar vara galvade och försedda med extra 
korrosionsskydd vid marknivån (s.k. rotförstärkning) om inte annat anges.  
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Målade stolpar i de centrala delarna, parker och torg samt om något annat 
bestäms tillsammans med kommunens belysningsingenjör. RAL färg bestäms 
tillsammans med kommunens belysningsingenjör.  
 
Stolpluckor förses med låsskruv av typ torx med pim (pinne i mitten). 
Stolpluckans öppning ska vara vända 180 grader mot mötande trafik. 
 
Vid flyttning av stolpe ska kommunens belysningsingenjör kontaktas för beslut 
om kommunens entreprenör ska utföra arbetet eller ej. 
Stolpen kontrolleras beträffande skador, korrosion med mera innan den får 
återmonteras. Skadad stolpe får inte återmonteras.  
 
Efter montering ska stolpen kontrolleras så att den står lodrätt. Lutande stolpe 
ska riktas. Vid riktning av stolpe bör packningen runt fundament kontrolleras att 
vara oskadad. 
 
På belysningsstolpe får INTE vägmärken och gatunamnskyltar placeras. 
 
Stolpinsats ska alltid vara av typ Fingal Johnsson STS 1-4 MK (TN-c) eller 
motsvarande. 
 
Eftergivliga stolpar se VGU tabell 2.5-2. 
 
Placering av stolpe på cykelstråk, se tabell 1,2 och 3 i kap. 2.2. 
 

9.5.1 Kabelskåp 
 Kabelskåp ska alltid vara av typ Ensto E-GBK 63.06 eller motsvarande. 
 

9.5.2 Märkning 
 Märkning enligt föreskrifterna. 
 
Märk in och ut på faserna samt jordkabel samt skiljen.  

9.6 Armaturer 
Generellt gäller att effekt bestäms med hjälp av ljusberäkning. 
 
Huvudgator och huvudvägar:  
Armatur Philips Iridium eller likvärdig.  
 
Villagata (mindre gata) 
Philips Copenhagen / Lumistreet. (Bestäms tillsammans med kommunens 
belysningsingenjör). 
 
Övergångställe:  
Philips crosslight. 
 
Gång- och cykelvägar:  
Siteco SL20.  
 
Regionala gång- och cykelvägar: 
Philips mini iridum.  
 
Gång- och cykelväg under bredare bro:  
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Armatur BB Ledlight-pipe. 
 
Torg/park: 
Väljs armaturer och ljuskällor i samråd med kommunens belysningsingenjör, 
stadsträdgårdsmästaren och stadsarkitekten. 
 

9.7 Ljuskällor 
Ljuskällor på gator, vägar samt gång- och cykelvägar ska vara Led. Effekt 
bestäms med hjälp av ljusberäkning.  
I kommunens centrala delar, i parker och andra torg och platser väljs armaturer 
och ljuskällor i samråd med stadsträdgårdsmästaren och stadsarkitekten. 
 

9.8 Drift och underhåll 
Drift av Järfälla kommuns egna belysningsanläggningar sköts av kontrakterad 
driftsentreprenör. 
 

9.9 Besiktning 
Besiktning av kommunens elanläggningar utförs av kontrakterad 
besiktningsman. 
 

9.9.1 Relationshandlingar 
Se kap 2.14.3. 

 

9.10 Linspänd belysning 
 Samråd ska ske med kommunens belysningsingenjör.  
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10 TRAFIK, Ta-planer, utrustning, signaler, vägmärken  
 

10.1 Allmänt 
Flertalet vägmärken kräver, för dess juridiska giltighet, att Lokala 
trafikföreskrifter (LTF) utfärdas av tjänsteman på BMF, avdelningen Park och 
gata i enlighet med delegation från Tekniska nämnden. LTF berör vägar där 
Järfälla kommun är väghållare. Park och gatas handläggare av LTF kontaktas i 
god tid, minst tre veckor, före planerad skyltuppsättning och efter att aktuellt 
vägavsnitt är inlagt i NVDB kommunens avdelning Kart och gis. 
 
Vid förslag till trafikteknisk ut- och/eller ombyggnad upprättas för detta lämplig 
planritning. Se kap. 2.13.1. 
 
Samtliga vägmärken, gatunamnskyltar och vägmarkeringar som utförs vid ett 
ny- eller ombyggnadsprojekt ska finnas redovisade på en utrustningsplan eller 
särskild för objektet lämplig planritning. Planen ska även redovisa befintliga 
vägmärken, gatunamnskyltar och vägmarkeringar som ska bibehållas. 
  
Om de skyltar som ska bibehållas har nedsatt reflexförmåga, synbarhet eller 
andra skador bör det föreskrivas att de ska bytas ut. Rivning av vägmärke och 
fräsning av befintlig målning bör också anges antingen i text eller på lämplig 
planritning.  
 
Utrustningsplanen upprättas i projekteringsskedet och utgör underlag till 
formella beslut av Trafiknämnd eller dess delegerade handläggare. 
  
Gatunamnsättning beslutas av Tekniska nämnden efter förslag från 
Namnberedningen.  
 
Planering av nya lokaliseringsmärken eller gatunamnskyltar inom projektets ram 
kan innebära att märken/skyltar bortom entreprenadgränsen måste 
kompletteras/ändras. Dessa kompletteringar/ändringar ska ingå i 
projekteringen. För gatunamnskyltar gäller att både gatunamnet och 
adressnumret ska stämma överens med beslutet som fattas av Tekniska 
nämnden i Järfälla kommun.  
 
BMF Veddestas handläggare av gatunamnskyltar kontaktas i god tid, minst tre 
veckor, före planerad skyltsättning.  
 
Gatunamnskyltar sätts upp dubbelsidigt och hela gatunamnet ska anges i sin 
helhet. Textstorlek 60/44 om inte annat anges.  
 
Samspel vägmärken och vägmarkering  
Det bör uppmärksammas att det oftast finns ett samspel mellan vägmärken och 
vägmarkeringar, exempelvis vid väjningsplikt.  
 

 10.1.1 Vägmärken 

 10.1.1.1  Styrande dokument 
De grundläggande reglerna för vägmärkenas utseende och användning finns i 
Vägmärkesförordningen 2007:90 (VMF) med gällande tillägg och ändringar.  
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Föreskrifter, råd och anvisningar finns i TRAST och VGU:s publikationer 
2015:86 - 2015:90) samt Transportstyrelsens anvisningar.  
 

 10.1.1.2  Material  
Vägmärken ska utföras av aluminiumprofil.  
 
Samtliga vägmärken ska vara klotterskyddade. 
 
Val av reflexmaterial  
Diamond grade eller likvärdigt. 
 

 10.1.1.3  Stolpar 
Stolpe utförs av varmförsinkade stålrör Ø60 mm. Topphatt ska monteras. 
 

 10.1.1.4  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 1,6 m över marknivå.  
Där gående eller cyklister kan förekomma ökas höjden till 2,5 m.  
Märkets/märkeskombinationens yttersta del får inte placeras närmare än 
följande mått från beläggningskant:  

 Gångbana 0,5 m  

 Gång- och cykelbana 0,5 m 

 Regional cykelväg 1,0 m 

 Körbana 0,5 m 

 
Stolpar placeras så att fri bredd av ≥2,20 m till hinder erhålls för framkomlighet 
med driftfordon.  
 

 10.1.1.5  Montage  
Om inte annat anges av Park och gata ska vägmärken monteras på eget 
stolprör vars längd anpassas så att stolpens övre del inte är synlig ovanför 
skyltens översta kant. Montering av vägmärke på belysningsstolpe får endast 
ske efter godkännande av Park och gatas belysningsingenjör. 
 
Körfältsvägvisare monteras vid behov på eftergivlig portal.  
 
Fästanordning utförs av typ BLF aluminium, dubbelklammer BLF stål, SH-
klammer stål eller likvärdigt samt toppfäste för B3. 
 
Nedslagningsfundament används företrädesvis med längd 0,6-0,8 m. 
Fundamentet ska vara av sådant utförande att det garanterar stoplens/portalens 
stabilitet. Stolpens/portalens övriga dimensioner ska följa skylttillverkarens 
anvisningar och redovisas till Park och gata.  

 

 10.1.1.6  Storlek  
Vägmärken ska vara i normal storlek. Vägmärken får i undantagsfall vara i 
understorlek. Det sistnämnda gäller ej vägmärke C 31 (”Begränsad hastighet”) 
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och B 3 (”Övergångsställe”) som regleras i ”Regler om vägmärken och trafik” 
(RVT). Behov att sätta vägmärken även på vänstra sidan i färdriktningen kan 
förekomma vid t. ex. vida anslutningar i en cirkulationsplats eller på en väg med 
flera filer i samma färdriktning. Förutsättningen för att här nämnda utmärkning 
kan genomföras, är att uppsättningen sker på en mittrefug/mittskiljeremsa eller 
dylikt. Understorlek i övrigt regleras i VMF. 
 

 10.1.2 Vägmarkeringar 

 10.1.2.1  Styrande dokument 
De grundläggande reglerna för vägmarkeringens utseende och användning 
finns i Vägmärkesförordningen 1978:1001 (VMF). Föreskrifter, råd och 
anvisningar finns i f.d. Trafiksäkerhetsverkets RVT. Både VMF och RVT ska 
tillämpas. Närmare anvisningar finns även i TRAST och VGU. 
 

 10.1.2.2  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.  
 

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

 10.1.2.4  Linjetyp  
Se VGU 
 
Se även 2.10 Trafiksäkerhetsåtgärder. 
 

 10.1.3 Gatunamnsskyltar 
 
Tillämpning  
Normerna är avsedda att tillämpas vid skyltsättning av nya områden samt vid 
utbyte av skadade eller äldre skyltar. För skyltar där läsbarheten understiger 10 
m ska de bytas ut till nya. Textstorlek ska vara 60/44 mm om inget annat anges. 
Hela namnet ska stå på skylten, se exempel nedan. 
 
Exempel på gatunamnsskyltar 

 

  Stolpskylt 
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   Fasadskylt 

 

10.2 Föreskrifter och beslut 

 10.2.1  Lokala trafikföreskrifter 
Se Trafikförordningen (TrF) (1998:1276 inkl rättelser och ändringar). 
 
Särskilda trafikregler för en viss väg eller vägsträcka eller för samtliga vägar 
inom ett visst område meddelas genom lokala trafikföreskrifter enligt TrF 10  1§ 
utom i de fall som avses i TrF 10 kap. 10 och 14 §§.  
Beslut fattas av länsstyrelsen eller kommunen (Trafiknämnden) beroende på 
föreskriftens art och typ av väg.  
 

 10.2.2  Tillfälliga trafikföreskrifter 
Se Trafikförordningen (1998:1276 inkl rättelser och ändringar). 
 
Vid vägarbeten behöver man ofta göra inskränkningar eller på annat sätt 
reglera fordonstrafiken. Enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen 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 

 
Vid vägarbete eller liknande arbete, som berör vägsträckor inom två eller flera 
myndigheters väghållningsområde, ska föreskrift meddelas av den myndighet, 
som håller den väg, som till största delen berörs av vägarbetet eller skadan. 
 
Föreskrifter enligt 10 kap. 14 § TrF är inte att betrakta som vilken annan 
föreskrift som helst. Det är dock lämpligt att utforma dem som vilken annan 
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föreskrift som helst. Detta betyder när det gäller utformningen och 
tillkännagivandet att det är lämpligt att utforma dem i enlighet med de 
bestämmelser som gäller för statliga myndigheters föreskrifter.  
 
Enklast kan vara att utforma föreskrifterna som om de vore lokala 
trafikföreskrifter med:  

 Beslutande väghållningsmyndighet  

 Föreskriftstyp (något av ovanstående)  

 Beslutsdatum  

 Lagrum för beslutet (10 . 14 § trafikförordningen)  

 Gällandetid  

 Underskrift av delegat  
 

Tillfälliga trafikföreskrifter dokumenteras i samma system som de Lokala 
trafikföreskrifterna och införs i Nationella vägdatabasen, NVDB. 
 
Det kan i särskilda fall vara lämpligt att meddela polismyndigheten, 
kollektivtrafikföretag och andra berörda när beslut om tillfälliga förskrifter har 
tagits. 

 

10.3 Vägarbete 

 10.3.1 Allmänna bestämmelser 
Juridiskt är kommunen väghållare med därtill tillhörande väghållaransvar. 
Undantagna är de vägar där Trafikverket, vägföreningar eller enskilda 
fastighetsägare är väghållare. Den praktiska handläggningen är tilldelad 
avdelningen Park och gata. 
 
Beredning och beslut om schakttillstånd (se kap. 12.3) på offentlig mark, beslut 
om trafikföreskrifter samt kontroll ansvarar avdelningen Park och gata för.  
 
Lagstiftningen anger att vägarbeten på platser där allmänheten har tillträde ska 
märkas ut och stängas av så att ingen kommer till skada. Lagstiftningen anger 
också att nödvändiga utmärkningar 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 Park och gata anger 
för trafikföring och trafikantskydd. Vid arbeten ska trafikanordningsplan (TA-
plan) upprättas, se kap. 10.3.2 angående TA-planer.  
 
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 Park och gata, i god tid innan de utförs.  
 
För varje arbetsområde ska det finnas en namngiven 
skyltansvarig/utmärkningsansvarig person med dokumenterad utbildning. 
Denne kan av Park och gata åläggas att informera eventuellt berörda såsom 
boende, husägare, trafikanter, företag m.fl.  
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 10.3.2 Trafikanordningsplaner (TA-planer) och schaktansökan/tillstånd 
Ansökan om Ta-plan och schakttillstånd ska alltid skickas in för godkännande 
Innan ett arbete får påbörjas, undantag görs för akutjobb, men det måste 
skickas in i efterhand. 
 
Schaktansökan ska alltid vara fullständigt ifylld med samtliga uppgifter som 
krävs. 
 
Entreprenören skall upprätta trafikanordningsplan som skall inlämnas minst tre 
arbetsveckor före planerad byggstart till Järfälla kommun via ISY Case, för 
godkännande innan arbetena får påbörjas. Länk till ISY Case finns på Järfälla 
kommuns webbsida. Faktablad och TA plan ska alltid finnas på arbetsplatsen. 
(Faktabladet skrivs ut från ISY Case). 
 
Generella regler för TA-planer och för arbete på kommunala vägar, gång- och 
cykelvägar samt platsmark i Järfälla kommun:  

 Skyddsanordningar ska användas vid alla arbeten på allmän 
platsmark där det förekommer allmän trafik.  

 Energiupptagande skydd: 

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

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

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

Gång- och cykelväg: barriär kopplad TA balk vid schaktarbeten. 
Avstängning vid övriga arbeten bedöms efter arbetets art. 

Karta finns att hämta på kommunens webbplats. www.jarfalla.se  

 Avspärrningarna måste vara försedda med reflexer.  

Vid arbete på trottoar eller gångbana måste en säker 
tillgänglighetsanpassad passage på minst 1,5 m förbi arbetsområdet 
garanteras. Vid arbete på gång- och cykelbana måste en säker och 
tillgänglighetsanpassad 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 A och B vägar måste minst 3,5 m fri 
körväg garanteras. För C-vägar minst 3 m fri körväg.  

 TMA eller motsvarande ska användas vid tillfälliga arbetsplatser 
samt arbeten utan fast barriär på A- och B-vägar samt vid behov på 
C-vägar.  

 Vid arbete med generell TA plan måste faktablad, med datum för 
det aktuella arbetet, utmärkningsansvarig 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 fastighetsägare.  

 Skyddsanordningarna skall 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 säkerhetsanordningar omedelbart åtgärdas. Även under 
tid då arbete inte pågår. Om detta inte sker kommer Bygg- och 
miljöförvaltningen, avdelningen Park och Gata, låta utföra detta 
arbete på sökandens/entreprenörens bekostnad.  

 E skall anmäla till väghållaren i förväg om en väg måste stängas av 
för att ett arbete skall kunna utföras på platsen. E anmäler i sin tur 

http://www.jarfalla.se/


  94 (114) 
 
 

  

detta till lokaltrafiken och renhållning samt räddningstjänsten (om 
avstängningen är längre än 50 meter). I förekommande fall till 
kommunens väghållare. 

 E ska säkerställa att personalen är utbildat lägst enligt nedan 

beskrivna kurser. 

Nivå 1 Arbete på väg, grundutbildning 
All personal som ska utföra arbete på allmän platsmark.  
 
Nivå 2 Fordon på väg 
Förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och 
arbetsfordon, tillfälliga väghållningsfordon etc. Förhandskrav är nivå 
1, Arbete på väg. 
 
Nivå 3 A Påbyggnadskurs för utmärkningsansvarig 
Ger behörighet för utmärkning på en fast arbetsplats samt att vara 
gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten. Förhandskarv är 
nivå 2, Fordon på väg. 
 
Nivå 3 B Vakt eller lots 
Personal som utför vakt- eller lotsarbete vid arbete på allmän 
platsmark. 
Förhandskrav är nivå 2, Fordon på väg samt körkort med behörighet 
lägst B. 

 

 10.3.3 Påföljder 
Om entreprenören eller personer denne ansvarar för gör grova eller upprepade 
förseelser mot trafiksäkerhet och/eller framkomlighet, kan Park och gata stoppa 
arbetet och vid behov göra polisanmälan tills föreskrifterna är uppfyllda samt 
kräva att personen som står som ansvarig för arbetet på offentlig mark byts ut. 
 
Viten vid avsaknad av varserklädsel (där varserklädsel ska användas):    

 Anträffas någon av arbetsplatsens personal utgår vite med 5 000:-
/tillfälle. 
 

Viten vid undanlåten utmärkning: 

 Vid underlåtande eller grovt bristande utmärkning utgår vite med  
10 000:-/tillfälle. 
 

 10.3.4 Riktvärden för vägtrafikbuller 
Se kap.11.1 
 

 10.3.5 Vibrationer 
Se kap. 11.2 
 

10.4 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 
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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 råder.  
 
För en mer detaljerad beskrivning hänvisas till TRAST och VGU samt till 
Sveriges kommuner och landstings publikation ”Säkra sikten i tätortstrafiken” 
och Plan och bygglagen 3 . 17 § (tomt ska hållas i vårdat skick).  
 
Handläggningen av skymmande växtlighet sker enligt fastställd 
processbeskrivning.  

 

10.5 Övergångsställen/cykelöverfart/cykelpassage 
Allmänt 
Lagtext: Trafikförordningen 1998:1276, 3 kap. 61 §  
 
Gång– och cykeltrafiken ska prioriteras vid korsningar med huvudvägar.  
 
Trafikanläggningar i kommunen ska vara åtkomliga för alla. Det innebär bl a att 
övergångställen ska vara tillgänglighetsanpassade. 
 
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 8,0 m. För att åstadkomma detta kan särskilda åtgärder krävas som 
t.ex. refug, gupp, avsmalningar och sidoförskjutningar. Där det inte är möjligt att 
hastighetssäkra passagen bör signalreglerade övergångställen anläggas.  
 
Markering  
Passagerna ska markeras enligt Trafikverkets ”Regler om vägmärken och 
trafik”. 
 
Utformning, se kap. 2.7.2. 

10.6 Parkering 
Kapitel utgår i version TH 2018:1. 
 

10.7 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 utförs där tidsluckorna mellan fordonen av 
något skäl är för korta och/eller att korsningspunkten ofta frekventeras av syn- 
eller hörselskadade.  
 
Signalreglerade övergångsställen ska alltid förses med akustisk signal.  

https://www.jarfalla.se/download/18.6a4fad67159be7f9ad3c96d8/1485174271074/Rutin+-+Hantering+av+trafikfarlig+v%C3%A4xtlighet+2016-03-22.pdf
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Trafiksignaler som ska finnas kvar en längre tid ska förses med s.k. LED- 
belysning.  
 
Utbyte av eller helt ny trafiksignal i korsning ska alltid prövas mot alternativet 
med cirkulationsplats.  
 
Samtliga protokoll i signalernas styrsystem ska vara ”öppna” vid leverans av ny 
signal eller utbyte av styrapparat. OBS! denna text ska skrivas in i 
förfrågningsunderlag. 
 
Revision av signalprogram (maxtider, utrymningstider m.m.) ska utföras efter att 
större trafikmängdsförändringar har skett genom t.ex. nyutbyggnad av större 
bostads- eller industriområden.  
 
En total dokumentation ska finnas över varje trafiksignalanläggning 
(anläggningsinfo). En omgång papperskopia ska finnas i signalkur eller -skåp.  

 
Samtliga signalanläggningar ska vara digitalt dokumenterade och samlade i 
särskild mapp i Park och gatas digitala bibliotek eller för ändamålet särskilt 
databassystem. 
 
Anläggningarna sköts av kommunen med hjälp av upphandlad entreprenör. 
 
BMF Veddesta har enligt uppdragsbeskrivning att vid behov kalla entreprenör 
till underhållsinsats och att utföra mindre drift- och underhållsåtgärder. 
 
Vid arbeten med underhållsbeläggning i korsning eller annan plats där 
trafiksignal är belägen, innebär det ofta att signaldetektorslingor blir bortfrästa. 
Det åligger Park och gatas projektledare/beställare att se till att samtliga 
signaldetektorer återställs i samband med beläggningsarbetena. Fräsning för 
detektorslinger utförs av den upphandlade signalentreprenören.   
BMF Veddesta underrättas i god tid före beläggningsarbetet. 
 
System för fjärrövervakning av trafiksignaler utreds för närvarande. 
Fjärrövervakning skulle innebära betydligt kortare tid att få kännedom om 
signalernas status vid ett larm. Därmed kan insatstiden för reparation och 
serviceåtgärder kortas ner för att få en skadad eller av annat skäl utslagen 
signal. 
 

10.8 Trafikräkning 
Trafikräkning ska ske regelbundet enligt en upprättad ”Trafikräkningsplan”.  
 
Trafikräkning handlas upp och genomförs av trafikkonsult. 
 
Mätutrustningens uppgift är att lagra uppgifter om motorfordon och/eller 
cykeltrafik som passerar två detektorer för analys. Med hjälp av dessa 
detektorer samlas uppgifter in om fordonstyp, fordonslängd, färdriktning och 
hastighet.  
 
Eftersom gummislang ofta används till detektor medför det att stor omsorg 
måste läggas vid val av mätplatser. Förutsättning för att registrering sker korrekt 
är t.ex. att fordon passerar rätvinkligt över detektorerna, att underlaget är jämnt, 
att detektorerna läggs parallellt med varandra och att inga fordon är 
stillastående över detektorerna.  
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För att få så representativa värden som möjligt bör räkneperiodens längd inte 
understiga 7 dygn i följd. Dessa dygn bör väljas så att inga extra helger infaller 
under mätperioden. Räknetillfällen väljs att infalla under den snöfria årstiden 
och under pågående skoltermin.  
 
För att trafikförändringar över tid ska kunna jämföras bör mätplatserna vara 
belägna på ungefär samma plats. Dock kan trafikräkningar behövas på andra 
platser vid detaljplanearbete. 

 
Trafikräkning planeras och avropas genom Park och gata eller avdelningen 
Kvalitet och strategi. All dokumentation av såväl återkommande som enstaka 
mätningar ska arkiveras.  
 
För övergripande trafikplanering finns projektmedel avsatta. 
 

10.9  Trafiknätsanalys 
Dokumentet ”Trafiknätsanalys i Järfälla kommun” är en inventering av gatunätet 
i Järfälla. I analysen har gatunätet klassificerats, utryckningsvägar och 
lokaltrafikens linjer dokumenterats, tillgänglig olycksstatistik sammanställts m.m.  
I analysen har man också redovisat ett förslag till visioner och mål för 
trafiksäkerhetsarbetet i kommunen.  
 
Trafiknätsanalysen antogs av tekniska nämnden 2003 och utgör ett 
planeringsinstrument för det fortsatta arbetet med att vidta 
trafiksäkerhetsåtgärder i det befintliga vägnätet och ger också förslag till 
förändringar i trafikflödena.  
 
De planerade åtgärder som har följt av trafiknätsanalysen har i stort sätt 
genomförts. Ny trafiknätsanalys är planerad att genomföras  
under 2016-2017. 

 

10.10 Flyttning av fordon från allmän mark  
Kapitel utgår i version TH 2018:1. 

 

10.11 Trafikskada 
Kapitel utgår i version TH 2018:1. 

 

10.12 Ansvarsskada 
Kapitel utgår i version TH 2018:1. 
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11 MILJÖ 
 

11.1  Riktvärden för trafikbuller 
Järfälla kommun har som väghållare ansvar för att åtgärda störande buller från 
kommunens befintliga vägnät. Även i den fysiska planeringen har kommunen 
ett ansvar att tillkommande bebyggelse placeras och utformas så att 
bullerstörningar undviks. 
 
Väghållaransvaret ligger hos Tekniska nämnden medan ansvaret för den 
fysiska planeringen ligger hos Kommunstyrelsen. 
 
Miljö- och bygglovsnämnden beslöt 2011-05-26, § 61, att Tekniska nämnden 
ska ta fram en handlingsplan för bullerreducerande åtgärder på kommunens 
vägar för att nå Riksdagens mål för en god ljudmiljö enligt ”Infrastrukturinriktning 
för framtida transporter”, prop. 1996/97:53. 
 
Från och med 2015 gäller vid planläggning, ärenden om bygglov och ärende 
om förhandsbesked en antagen förordning ”Förordningen (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader”. 
 
Bullerpolicy och handlingsplan kommer att inarbetas i kommunens miljöplan. 
 

11.2 Vibrationer 
De geotekniska förhållandena i kombination med trafiken eller i kombination 
med vibrationer från arbete som utförs kan orsaka oönskade vibrationer i 
kringliggande fastigheter. 
 
Vid nybyggnad ansvarar projektledaren för att tillräckliga undersökningar utförs 
och att konstruktioner och arbetsmetoder för att minimera störningar och skador 
på kringliggande fastigheter används. Målet ska vara att vibrationer i 
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.  
 
Projektledarna och driftorganisationen bör tillsammans utföra sådana 
undersökningar. Det åligger projektledarna att bevaka att för utförandet 
tillräckliga vibrationsundersökningar och mätningar genomförs. Arbetena ska 
sedan utföras enligt undersökningens direktiv.  
 
Riktvärden:  
Se Svensk standard SS 460 48 61, riktvärden se Bilaga B. 
 

11.3  Miljöplan, produktdatabas 
I Järfälla kommuns strategiska miljöarbete, som är beslutat i kommunens 
kemikalieplan, är giftfrimiljö ett prioriterat område. Järfälla kommun hänvisar 
därför leverantörer till kommunens materialdatabas, SundaHus, för att 
säkerhetsställa att de kan leverera produkter och varor som inte innehåller 
ämnen på kommunens utfasningslista.  
 
Det här är ett utvecklingsområde där även projektörer och entreprenörer 
förväntas bidra i framtagandet av metoder för att skapa bra rutiner. 
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11.4 Markföroreningar 
Påträffas förorenade jordmassor, t.ex. aska/tjärasfalt, stoppas arbetet temporärt 
och kontakt tas med tillsynsmyndigheten, miljö- och bygglovnämnden. 
 
Underrättelse om att föroreningar påträffats görs i enlighet med miljöbalken 10 
kap . 9 §. Följ myndighetens anvisningar. 
 
Se även anvisningarna i Arbeten i allmän mark inom Järfälla kommun. 
 
Inom Järfälla kommun har under 60- och 70-talen askmaterial från Lövsta 
sopförbränningsanläggning deponerats på flertalet platser.  
 
Askan är miljöfarligt avfall och ska transporteras till destruktionsanläggning efter 
samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret.  
 
Kända riskområden finns karterade på särskilt kartskikt i kommunens 
kartsystem. 
 
Se upprättad checklista för handläggning och åtgärder vid förorenad mark. 
 
Generella riktvärden för förorenad mark finns i Naturvårdsverkets rapport 5976. 
 

11.5 Asfalt 
Se även anvisningarna i Arbeten i allmän mark inom Järfälla kommun. 
 
Asfalt som rivs eller fräses ska omhändertas och kan lämnas till 
mottagningsföretag för återvinning.  
 
Tjärasfalt  
Påträffas asfalt av gammal s.k. tjärasfalt, som innehåller stenkolstjära, ska detta 
anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Uppschaktad tjärasfalt är farligt 
avfall och ska transporteras till destruktionsanläggning efter samråd med miljö- 
och hälsoskyddskontoret.   
 
Riven asfalt innehållande stenkolstjära ska platsdokumenteras. Inmätning av 
aktuell yta ska karteras till kartskikt av Kart och gis-avdelningen. 

 

11.6 Miljökonsekvenser och miljöpåverkan 
Miljökonsekvensbeskrivning ingår i detaljplanearbetet och kan innehålla 
betänkanden som kan ha betydelse vid planering och projektering för 
byggande. Kontrollera därför eventuella handlingar inom miljöområdet som kan 
gälla för det specifika projektet eller arbetet.   
 

11.7 Miljö- och kvalitetskrav vid upphandling 
 Senaste uppdatering av kvalitets- och miljökrav för AF gjordes 2015-10-13. 
 
Kvalitets- respektive miljöplan för entreprenaden ska upprättas, dokumenteras, 
fastställas, redovisas för och vara accepterad av beställaren enligt AFC.242. 
 
Kvalitetsplan ska minst redovisa: 

https://www.jarfalla.se/download/18.75bfc9241673af12c4ecd0dc/1543235857228/checklista-fororenad-mark-2016-01-18.pdf
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 Kvalitetsmål för entreprenaden 

 Organisationsplan 

 Ansvar, befogenheter och referenser för nyckelpersoner 

 Kvalitetskritiska arbetsmoment och hur dessa avses hanteras 

 Rutiner för styrning av dokument och data 

 Rutiner för inköp 

 Rutiner för processtyrning 

 Kontrollprogram för egenkontroll 

 Rutiner för avvikelsehantering 

 Rutiner för korrigerade och förebyggande åtgärder 

 Rutiner för hantering av kvalitetsdokument 

 Rutiner för interna kvalitetsrevisioner 

 Plan för fortlöpande utbildning i tillämpning av företagets kvalitetssystem 
och entreprenadens kvalitetsplan 

 Rutiner för erfarenhetsåterföring 
 
Med tillägg till AB 04 kapitel 2 § 2 förutsätts entreprenören känna till och följa 
lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet. Bygg- och 
miljöförvaltningen har gjort en sammanställning av några av de viktigaste 
miljökraven enligt lag. De är: 

 Petroleumprodukter och övriga miljöfarliga produkter ska hanteras så att 
skador på mark och vatten undviks. 

 Service och tvätt av fordon ska ske på platser där petroleumrester och 
tvättvatten tas omhand. 

 Fordon och arbetsreds ska skötas och underhållas så att 
drivmedelsåtgång och avgasutsläpp minimeras. 

 Buller och vibrationer från verksamheten ska begränsas så långt som 
möjligt. Uppmätta bullervärden får inte överstiga gällande riktvärden för 
den aktuella verksamheten. 

 Märkningspliktiga kemiska produkter som avses användas i 
entreprenaden ska granskas av beställaren innan användning. Ansökan 
om detta ska göras till beställaren. Alla kemiska produkter ska väljas 
utifrån att hänsyn tas till människors hälsa och miljö. 
 

Arbetena får inte påbörjas förrän godkänd miljöplan föreligger. 
 
Miljöplan för entreprenaden ska upprättas, dokumenteras, fastställas, 
redovisas för och vara godkänd av beställaren enligt AFC.242 och ska minst 
redovisa följande punkter: 

 Namngiven miljöansvarig person för entreprenaden 

 En beskrivning av hur miljökrav kommer att uppnås inom 
entreprenaden. Följande ska behandlas: 
- Objektspecifika miljökrav, inklusive tillämpliga krav i 

miljölagstiftningen. 
-  Hur miljöplanen kommunicerar med berörda i entreprenaden så att 

de kan hantera miljöaspekter och miljörisker som arbetsuppgiften 
kräver samt vem som ansvarar för detta. 

 

 En beskrivning av entreprenadens energianvändning där följande ska 
behandlas: 
- Vilken typ av energi/drivmedel som bedöms användas i 

entreprenaden samt en uppskattning om använda mängder. 
- Hur entreprenören tänker energieffektivisera entreprenaden och 

en uppskattning av besparingspotentialen, t.ex. vid ruttoptimering 
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Entreprenören ska under entreprenaden följa och uppdatera miljöplanen och 
anmäla eventuella avsteg från denna till beställaren. 
 
Följande miljökrav ställs på entreprenaden: 
 

Dieselbränslen som används ska innehålla syntetisk framställd biodesel med 
lägst 20 % inblandning jämfört med konventionell diesel.  
 
Lätta lastbilar som används i entreprenaden ska inte vara äldre än 5 år1. Vid 
avtalets början får fordonen inte ha ett koldioxidutsläpp som överstiger 250 gr 
CO2/km vid blandad körning2, alternativt ska fordonen drivas med 100 % 
alternativa drivmedel3. Vid utbyte av fordon ska det nya fordonet väljas utifrån 
de miljökrav för införskaffande av fordon som ställs i avancerat krav/eller 
likvärdig nivå från upphandlande enhet. 
 
Personbilar som används i entreprenaden ska inte vara äldre än 5 år1 eller att 
fordonets koldioxidutsläpp inte överstiger120 gr CO2/km. Dessa regler gäller 
personbilar för upp till sju sittplatser inklusive förare. För personbilar med fler än 
sju sittplatser gäller samma regler som för lätta lastbilar. 
 
Vid avtalets början får fordonen inte ha ett koldioxidutsläpp som överstiger 120 
gr CO2/km vid blandad körning2, alternativt ska fordonen drivas med 100 % 
alternativa drivmedel3. Vid utbyte av fordon ska det nya fordonet väljas utifrån 
de miljökrav för införskaffande av fordon som ställs i Baskrav/eller likvärdig nivå 
från upphandlande enhet.  
 
1) 

Fordon som uppfyller kraven för utbytta fordon får användas i entreprenaden även om 

de är äldre än 5 år. 
2) Kontrolleras via uppgifter från Transportstyrelsen. 
3) Med alternativa drivmedel avses andra bränslen än bensin, diesel och gasol. Bränslet 

får inte innehålla palmolja. Inköp av alternativa drivmedel ska redovisas samt kunna 
verifieras vid stickprov. 
 
Tunga fordon från 3,5 ton 
Tunga fordon ska som används i entreprenaden ska uppfylla miljöklass Euro V 
klass 2008. Kraven verifieras genom kontroll på Transportstyrelsens sida, fråga 
på annat fordon, via regnr. 
 
Samtliga fordon som används i entreprenaden ska vara utrustade med 
besiktigat och godkänt alkolås. Alternativa lösningar för detta kan accepteras 
förutsatt att entreprenören kan redovisa en lösning med samma funktion, att 
säkerställa att chauffören av fordonet är nykter. 

 
Motorerna i dieseldrivna arbetsmaskiner som omfattas av EU:s regelverk 
(direktiv 97/68/EG samt förordning 1998:1709) ska uppfylla kraven enligt Steg 
IIIa eller ha lägre utsläpp. Arbetsmaskiners motorer som inte omfattas av EU:s 
regelverk får vara högst 6 år gamla. 
 
Motorredskap ska drivas med alkylatbensin typ Aspen och kedjeoljor ska vara 
biologiskt nedbrytbara. 
 
 
Schaktmassor  
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ska i första hand återanvändas inom entreprenaden, om kvaliteten så medger, i 
andra hand användas som utfyllnad inom närområdet. Deponering bör 
undvikas. Eventuell förekomst av förorenade massor ska behandlas som 
miljöfarligt avfall. Miljöfarligt avfall ska lämnas till godkänd mottagnings-
/behandlingsföretag. 
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12 HUVUDMANNASKAP, UPPLÅTELSE, TILLSYN, DISPENSER, AVTAL AV 
ALLMÄN MARK  

  

12.1 Huvudmannaskap, allmänt 
Järfälla kommun är ägare av och förvaltar alla gator och vägar som inte är 
enskilda eller inom kvartersmark, allmän plats vid torgbildningar och parker. 
Järfälla kommun är också ägare/huvudman av allmänna vatten- och 
avloppsledningar och dess anläggningar samt är skyldig att planera och 
ansvara för insamling och behandling av hushållsavfall. Kommunen är även 
huvudman för närvarande av en sopsuganläggning i Barkarbystaden. 
Därigenom kan kommunen med vissa förbehåll utfärda regler och anvisningar 
för verksamheterna och göra avsteg från dessa genom dispenser, upplåtelser 
och avtal.  
 
Dispenser från gällande regler inom trafik samt avtal och upplåtelser inom 
allmän mark utfärdas i huvudsak av avdelningen Park och gata enligt delegation 
av Tekniska nämnden och/eller Trafiknämnden.  
 
Regler och föreskrifter m.m. inom VA- och avfallsområdet utfärdas av Tekniska 
nämnden.  
 
Det åligger tillståndsgivare att utöva tillsyn i sådan omfattning att inte obetydlig 
fara eller olägenhet uppstår för allmänheten.  
 

12.2 Väghållare 
I kommunen finns tre väghållare:  

 Trafikverket för statliga vägar (E18 och Rotebroleden) 

 Kommunen för kommunala vägar  

 Anläggningssamfälligheter/Vägföreningar för privata vägar och enskilda 
fastighetsägare  

Kommunen är enligt lag ansvarig för vägar inom stadsplanelagda eller 
detaljplanelagda områden i kommunen och som är markerade som allmän 
plats.  

 
HISTORIK 
 
Kommunen har även från Trafikverket tagit över ansvaret för några större vägar 
inom kommunens väghållningsområde.  
Dessa vägar är: 

 Norrviksvägen 

 Enköpingsvägen  

 Skälbyvägen 

 Ekvägen 

 Byleden/Järfällavägen 

 Viksjöleden 

 Kalhällsleden  
 
Vägar inom kvarter (ofta benämnda ”-gränd”) är anläggningssamfälligheter som 
har bildats enligt Anläggningslagen 1973:1149. Förvaltningen inom dessa 
områden sker enligt Lagen om förvaltning av samfälligheter 1973:1150. Det vill 
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säga att de som äger fastigheter inom kvarteren gemensamt sköter och 
bekostar förvaltningen. 
 
Under 1960-talet övertog kommunen förvaltningen av en mängd enskilda vägar 
av små vägföreningar. Exempel på detta är Biskop Tords och Magni vägar i 
Stäket och Banvägen m.fl. i Skälby/Barkarby. Därav är vissa av de numera 
kommunala vägarna av ”låg standard” såväl till sin uppbyggnad som geometri. 
 
Vägar som har bildats genom byggnadsplan faller också inom ramen för 
enskilda vägar som har överförts till kommunal förvaltning.  
 
Trafikverket ger varje år ett driftbidrag till vissa vägar som fortfarande är 
enskilda men under kommunens förvaltning. 
 
Enskild väg i övrigt förvaltas av fastighetsägaren.  
 

12.3 Schakttillstånd 
Innan schakt i allmän mark får påbörjas ska ansökan om schaktstillstånd sökas. 
 
Syftet med tillstånd för varje objekt är att Bmf, avdelningen Park och gata, 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. 

 
Arbetsanvisningarna Arbeten i allmän mark inom Järfälla kommun utarbetats av 
avdelningen Park och gata.  
 
Syftet med anvisningarna, förutom att upprätthålla samordning och 
trafiksäkerhet, är även att trygga kvalitet i återställningsarbetet så att en 
anläggning förväntas hålla minst samma livslängd som tidigare. 
 
För att ledningsdragande företag ska kunna få schakttillstånd, ska avtal med 
kommunens Samhällsbyggnadsavdelning först ha upprättats. 
Se även kap. 5.1.1. 
 

12.4 Upplåtelser av allmän mark 
Kommunen kan upplåta allmän mark vid behov för olika företeelser i samhället. 
Exempel på detta är enligt nedan. 
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Upplåtelser, mark för: Tillstånd/avtal utfärdas av Grävn tillst

Va-ledningar allmänna Generell upplåtelse Ja

Va-ledningar enskilda Va-avdExpl avd/Park och gata Ja

Värmeledningar (Eon) Generell upplåtelse enl avtal Ja

Elledningar (Eon) Generell upplåtelse enl avtal Ja

Teleledningar Expl avd Ja

Bredband/TV/fiber-ledningar Expl avd Ja

Reklamskyltar

Bygglov/Park och gata. Se kap 

12.4.3 (Ja)

Reklamskyltar i vissa fall Expl avd/Bygglov/Park och gata Ja

Torgförsäljningsplatser Polisen/Servicecenter  - 

Övr försäljningar Polisen/Servicecenter  -

Uteserveringar Polisen/Servicecenter  -

Cirkusevenemang Polisen/Park och gata  -

Manskapsbodar, upplag och avfalls-

container Polisen/Park och gata  -

P-platser för enskilt bruk Medges ej  -

Enskilt brukande av kommunal 

natur-/parkmark Park och gata. Se kap 12.4.1  -

Enskilt att fälla träd i kommunal 

natur-/parkmark Park och gata. Se kap 12.4.2  -

 
Avgift tas ut för upplåtelser enlig gällande taxa och i särskilda fall enligt 
upprättat avtal. Avdelningen Park och gata svarar för gällande avgiftsuttag. 
 

 12.4.1 Tillstånd gällande enskilt brukande av kommunal mark 
Kommunen kan genom BMF, avdelningen Park och gata avtala med enskild om 
viss skötsel av kommunal mark. 
 
Avtal om skötsel ska minst beskriva följande punkter: 

 Parter 

 Omfattning med karta 

 Åtgärder som får utföras 

 Utförande 

 Ansvar, försäkring 

 Ersättning 

 Avtalets giltighetstid och uppsägning 

 Avtalshävande 
 

 12.4.2 Tillstånd för enskilda att fälla träd på kommunens mark 
Kommunen kan genom BMF, avdelningen Park och gata, i vissa fall avtala med 
enskild om att fälla utpekade träd på kommunal mark. 
 
Avtal om trädfällning på kommunal mark ska minst beskriva följande punkter: 

 Parter 

 Omfattning 

 Åtgärd 

 Samråd med grannar 
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 Utförande av åtgärd 

 Tidpunkt när åtgärd ska utföras 

 Ansvar, försäkring 

 Ersättning 

 Avtalets giltighetstid 
 

 12.4.3 Reklamplats/skyltar 
Upplåtelse av reklamplats kan först meddelas efter att bygglovprövning har 
sökts och beviljats. schakttillstånd kan krävas. 
 
Reklamskyltar, s.k. banners, strandflaggor, dekaler etc. får inte sättas upp på 
broräcken, staket, stolpar och liknande. Detta betraktas som nedskräpning 
samtidigt som de kan vara siktskymmande. 
 
BMF Veddesta svarar för nedtagning och magasinering i förekommande fall, i 
avvaktan på ägares avhämtning. Insamlat reklammaterial som inte bedöms 
vara av obetydligt värde sparas i tre månader. 
 

12.5 Gatu-/vägbesiktning i samband med nybyggnad på fastighet 
Gatubesiktning ska utföras innan byggandet påbörjas och efterbesiktning när 
arbetena är avslutade för att se om några skador uppstått på kommunens 
egendom under byggtiden.  

 
Gatubesiktningen utförs med representanter från byggherren och Park och 
gata. 
  
Vid exploateringar sker besiktning inom ramen för projektledarens 
ansvarsområde. 
 
Befintliga skador protokollförs och fotodokumenteras av byggherren eller Park 
och gata. Respektive part svarar för sina kostnader i samband med 
besiktningen. Byggherren kallar Park och gata till efterbesiktning när arbetena 
är slutförda.  
 
På samrådsmöte där representant från Park och gata ska medverka eller har 
lämnat yttrande, meddelas byggherren vilken form av gatubesiktning och ev. 
andra besiktningar och förkontroller som ska utföras av byggherren. Detta gäller 
även andra befintliga anläggningar, till exempel VA-ledningar, el-/teleledningar 
etc. 
 

12.6 Skymmande och hindrande växtlighet 
Ansvaret för siktskymmande och hindrande växtlighet är delat mellan 
kommunen som huvudman och fastighetsägare vilkens fastighet(er) gränsar 
mot allmän platsmark.  
 
Kommunen å sin sida är skyldig att se till att olägenheter för människors hälsa 
hindras och tillgodoser övriga krav som kan ställas i fråga om trevnad, 
framkomlighet och trafiksäkerhet (Lag med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning 1998:814). 
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En fastighetsägare ska å sin sida se till att en tomt ska skötas så att risken för 
olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för 
trafiken inte uppkommer (Plan och Bygglagen 2010:900, 8 . 15 §). 
 
Detta innebär att kommunen ska inom dess ytor siktröja och ta bort vegetation 
som kan vara hindrande och störande för trafiken i allmänhet, belysning m.m.  

 
Fastighetsägare ska klippa sina häckar, ta bort utväxande grenar m.m. som är 
störande och hindrande. Fastighetsägare ska vidare se till att tillräcklig sikt finns 
vid utfarter från sin tomt och vid vägkorsning.  
  
Regler för sikt vid utfart från tomt och s.k. sikttrianglar vid korsningar finns på 
kommunens webbplats www.jarfalla.se under rubrik ”Vägar och trafik”. 
 
Kommunen kan och ska påtala för fastighetsägare där behov av åtgärd är 
nödvändig enligt ovan. Om inte fastighetsägare hörsammar tillsägelse kan 
väghållaren låta utföra nödvändig åtgärd på fastighetsägarens bekostnad. 
 

12.7 Informationstavla vid vägarbeten 
Vid kommunens väg- och VA-arbeten som har varaktighet längre än en 
arbetsvecka, ska informationstavla om arbetets art och syfte samt uppgift om 
färdigställandetid sättas upp vid arbetsstället.  
 
Servicecenter ska också meddelas gällande information. 
 

12.8 Fastighetsägarens ansvar kring dagvatten 
Kommunen har under senare år uppmärksammat att enskilda fastighetsägare 
många gånger utan kommunens godkännande har breddat infarter, lagt igen 
vägdiken m.m. Åtgärder som i många fall menligt påverkar omhändertagandet 
av dagvatten från vägarna och dessas sidoområden. 
 
Vid handläggning av upptäckta otillåtna utföranden på allmän vägmark som 
också negativt påverkar dagvattenavledning ska aktuell fastighetsägare 
uppmärksammas på att detta inte är tillåtet.  
 
Krav på återställning av t.ex. ett igenlagt dike ska ställas och om rättelse inte 
sker utförs åtgärden av kommunen på fastighetsägarens bekostnad. 
 
Om enskilda fastighetsägare otillåtet nyttjar allmän mark som tomtmark ska 
kommunen i samband med återställningsarbeten eller andra åtgärder återställa 
marken till den markavändning området vara planlagt som. Fastighetsägaren 
ska informeras om detta och uppmärksammas på att det inte är tillåtet att ta 
allmän mark i anspråk.  
 
Enskilda fastighetsägare ansvarar även för att deras privata ledningar är rätt 
anslutna till det kommunala ledningsnätet. Krav på omkoppling ställs 
exempelvis då spillvatten felaktigt anslutits till dagvattennätet eller dag- och 
dräneringsvatten leds till spillvattennätet utan tillstånd.  

 
 
 

http://www.jarfalla.se/
https://www.jarfalla.se/vagar--trafik.html
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13 DRIFT OCH UNDERHÅLL 
 

13.1 Allmänt 
Gatu- och parkverksamhet finansieras av skattemedel 
 
Bygg- och miljöförvaltningens verksamhetsområden inom park och gata samt 
VA och avfall förvaltas på olika sätt. 
 
Avdelningen park och gata är under Tekniska nämnden kommunens 
verkställande avdelning för kommunens väghållning. Väghållningen utförs dels 
av kommunens egenregiverksamhet (BMF Veddesta) och dels av upphandlade 
entreprenörer på flerårsavtal.  
 

 13.1.1 Väghållning 
BMF Veddesta utför väghållningsuppdraget enligt en upprättad  
”uppdragsbeskrivning” som utgör underlag för vad som ska utföras. BMF 
Veddesta planerar gemensamt med Park och gata för insatsernas utförande 
enligt en upprättad årsagenda. BMF Veddesta medverkar i upphandling av 
driftentreprenörer samt styr och avropar entreprenörer inom uppdraget. 
 

 13.1.2 Park och natur 
Avdelningen Park och gatas parkenhet har ansvaret för kommunens parkmark, 
naturreservat, skogar och centrumytor.  
 
Cirka 90 % av parkmarksskötseln utförs av upphandlad entreprenör på 
flerårsavtal, enligt gällande parkstandard.  Övrig parkmarksskötsel exempelvis 
Görvälns slottspark sköts i huvudsak av personer anställda av kommunen enligt 
upprättad särskild skötselplan. 
 
Vissa driftåtgärder sköts BMF Veddesta. Till exempel underhållsspoling av 
tunnlar under järnvägen och klotterborttagning.   
 
Drift och underhåll av kommunägda delar av Görvälns- och Västra Järvafältets 
naturreservat samt kommunens skogar ingår i parkenhetens drift- och 
underhållsansvar. Dessa sköts enligt gällande skogsvårdsplan och skötselplan 
för naturreservat.  
 

 13.1.3 Belysning 
Avdelningen Park och gatas gatuenhet har ansvaret för kommunens gatu- och 
parkbelysning på allmän plats. 
Drift och underhållet av gatubelysningen sköts genom upphandlad entreprenör 
på flerårsavtal. 
 
Vissa skötselåtgärder t.ex. röjning av skymda armaturer görs av kommunens 
Anläggningsavdelning.  
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13.1.4 Vatten och avlopp 
VA-och avfallsverksamheten finansieras av kommunfullmäktige antagen VA-
taxa resp. avfallstaxa som ska erläggas av fastighetsägare och de som nyttjar 
tjänsterna. 
 
VA- och avfallsavdelningen är under Tekniska nämnden kommunens 
verkställande avdelning för drift och underhåll av kommunens VA-ledningar.  
 
Drift och underhållet av VA-verksamheten sköts genom upphandlad entreprenör 
på flerårsavtal. 
 
Vissa underhållsåtgärder av karaktär reinvesteringar som t.ex. utbyte av gamla 
vatten- och avloppsledningar upphandlas av entreprenör och 
egenregiverksamheten ”Anläggning”. 
 

13.1.5 Avfall 
VA- och avfallsavdelningen är under Tekniska nämnden kommunens 
verkställande avdelning för planering, insamling och behandling av 
hushållsavfall, se kap. 14. 
 

13.2 Drift- och underhållsavtal 
Entreprenadavtal för drift och underhåll löper på maximalt 4 år. 
 
Omfattningen av skötsel och underhåll avgörs och dokumenteras till varje 
driftupphandlingsperiod i förhållande till förändringar i omfattning under 
föregående entreprenadperiod, ändrade säkerhetsföreskrifter, kommunal policy, 
tilldelad budget etc.  
 
För närvarande finns avtalade entreprenörer för: 

 Maskiner för väghållning sommar och vinter 

 Transporttjänster för markarbeten med lastbilar 

 Grävmaskintjänster 

 Trafiksignaler 

 Gatubelysning 

 Varningsblink övergångsställen 

 Underhållsbeläggningar 

 Linjemarkering 

 VA-drift 

 Slamsugning, dagvattenbrunnar och oljeavskiljare 

 Slamsugning/spolning av VA-nät 

 Insamling av hushållsavfall 

 Slamsugning, enskilda avlopp 

 TV-inspektion 

 Schaktfri ledningsrenovering 
 

13.3 Materialeveransavtal 
För närvarande finns leveransavtal för material: 

 Grus, sand o.d. 

 Sten- och betongprodukter 

 Stängsel, räcken, bommar 

 Avstängningsmaterial 
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 Vägsalt 

 Kallasfalt 

 Dammbindningsmedel 

 Rör och rördelar 

 Trafikmärken och skyltar 

 Arbetskläder 

 Hjälpmedel typ verktyg, arbetsmaskiner m.m. 
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14 AVFALL  
Kapitlet avser översiktlig beskrivning av kommunens lagstadgade ansvar för 
insamling och behandling av hushållsavfall samt insamling av 
återvinningsmaterial (t.ex. på återvinningsstationer och övrigt avfall som inte 
faller under kommunens ansvar). 
 

14.1 Allmän beskrivning och organisation 

 14.1.1 Huvudmannaskapet  
Huvudmannaskapet för avfallsverksamheten (kommunens ansvar) ligger under 
Tekniska nämnden. VA- och avfallsavdelningen har verkställighetsansvaret för 
att insamling och behandling av hushållsavfall följer de lagar, regler, 
avfallsplaner och avfallsföreskrifter som finns för verksamheten. 
 
I verkställigheten ingår att planera för verksamheten, ordna 
insamling/bortforsling och omhändertagande, information och råd beträffande 
avfallet samt föreslå taxa för avfallshanteringen.  
 
I Järfälla kommun sker insamling genom upphandlade entreprenörer på 
flerårsavtal. För behandling av hushållsavfallet svarar SÖRAB, det regionala 
avfallsbolag som Järfälla är delägare i tillsammans med 9 andra kommuner i 
Stockholms län. 
 
För fastighetsägares interna hantering, t.ex. framkomlighet och framkörning av 
kärl till hämtningsplats svarar resp. fastighetsägare.  
 

 14.1.2 Begreppet hushållsavfall 
Hushållsavfall* uppstår i alla former av boende, både i småhus och 
flerbostadshus, men även vid boende i hotell, internat, vårdinrättningar, 
fängelser, militäranläggningar och hamnar m.m. Trädgårdsavfall från småhus 
räknas också som hushållsavfall. 
 
Allt avfall som uppkommer vid boende är dock inte hushållsavfall. Till exempel 
är avfall från omfattande ombyggnader och renoveringar av hus eller trädgård 
inte hushållsavfall. 
 
I begreppet hushållsavfall ingår även avfall som liknar avfall från hushåll, men 
som uppkommer i andra verksamheter. Det senare kan uppkomma genom att 
människor använder lokaler eller anläggningar på ett sätt som ger upphov till 
avfall som liknar det som uppstår vid användning av mark eller byggnad för 
bostadsändamål. 
 
Avfall som uppkommer i restauranger, caféer och liknande är hushållsavfall, 
eftersom det har ett samband med att människor vistas i en lokal för att äta och 
dricka. Överblivet fett från matlagning och fettavskiljarslam är också 
hushållsavfall. 
 
Generellt sett är kasserade livsmedel, med eller utan förpackning, från 
livsmedelsbutiker också liknande hushållsavfall. 
 
Slam och avfall från fosforfällor och liknande från enskilda avloppsanläggningar 
räknas som hushållsavfall. 
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Genom kommunens avfallsföreskrifter, som fastställs av kommunfullmäktige, 
bestämmer kommunen hur insamlingsverksamheten ska vara ordnad. 
 
Av avfallsföreskrifterna framgår också vilka undantag som kan beviljas i fråga 
om bortforsling och omhändertagande av hushållsavfall, utöver de 
dispensmöjligheter som framgår av lagstiftningen (miljöbalken 1998:808). 
Hälso- och miljöaspekter ska vara vägledande för bedömningen. 
 
Kommunen har möjlighet att ge dispens i enskilda fall, till exempel för 
hushållsavfall från livsmedelsbutiker och restauranger i de fall andra lösningar 
framstår som mer ändamålsenliga och uppfyller godtagbara miljö- och 
hälsoskyddsaspekter. Dispensen prövas av miljö- och bygglovnämnden. 
 
Som komplement till kommunens avfallsföreskrifter har ”Riktlinjer för 
avfallshantering” tagits fram av Tekniska nämnden. De finns att hämta på 
kommunens webbsida och ger stöd och råd till interna och externa planerare, 
fastighetsägare, projektörer, byggherrar m.fl., så att de krav som ställs i lagar, 
förordningar och föreskrifter lättare ska kunna följas.  
 
För fettavskiljare finns kommunens råd i ”Riktlinjer för fettavskiljare” som också 
finns att hämta på kommunens webbsida.  
 
För att få installera avfallskvarn för matavfall måste tillstånd beviljas av 
Tekniska nämnden i enlighet med kommunens ABVA, Allmänna bestämmelser 
för användande av Järfälla kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning. 
 
 
* Beträffande begreppet ”Hushållsavfall”, se Guide #4, www.avfallsverige.se  
 

 14.1.3 Producentansvar 
För visst avfall gäller s.k. producentansvar. För detta avfall ansvarar inte 
kommunen för insamling, transport och omhändertagande. 
 
Producentansvar gäller för: 

 Returpapper 

 Förpackningar av papper, plast, glas och metall 

 Däck 

 Bilar 

 Batterier 

 El- och elektronikavfall 

 Läkemedelsavfall 
 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, ansvarar för insamling av 
returpapper och förpackningar. Detta avfall samlas in genom s.k. publika 
återvinningsstationer, åvs, som allmänheten själv transporterar avfallet till. 
Kommunen och privata markägare kan upplåta markyta till åvs, efter samråd 
med FTI. Fastighetsägare av flerbostadshus kan också anlita valfri entreprenör 
för hämtning av returpapper och förpackningar i sina fastigheter. 
 
För övriga avfallslag som omfattas av producentansvar gäller särskilda 
rutiner/regler för insamling, mottagning och omhänderagande. Vid Görvälns 
återvinningscentral finns möjlighet att lämna visst avfall med producentansvar. 
 

http://www.avfallsverige.se/
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Kommunens ansvar och roll vid insamling av förpackningar och returpapper är 
beskrivet i handling som kan hämtas via Avfall Sveriges webbsida.  
www.avfallsverige.se/rapporterprojekt/guider/  
 

 14.1.4 Annat avfall 
För avfall som inte omfattas av kommunens ansvar eller producentansvar är det 
avfallinnehavarens ansvar att hantera avfallet i enlighet med gällande 
lagstiftning och så att godtagbara miljö- och hälsoskyddsaspekter uppfylls. 
 
Annat avfall, som ofta kallas verksamhetsavfall eller industriavfall, uppstår bland 
annat vid verkstäder och tillverkningsindustri.  
 
Det kan vara svårt att ha generella regler för att identifiera ett avfall som ”annat 
avfall” eller som hushållsavfall. Det gäller särskilt för annat avfall från större 
livsmedelsbutiker, livsmedelslager, grossisthallar och omlastningscentraler. 
Även när det gäller större mängder trädgårdsavfall eller byggavfall från en 
privatfastighet kan svårbedömda situationer uppstå. VA- och avfallsavdelningen 
kan ge råd och om det finns tveksamheter ska kommunens miljö- och 
bygglovsnämnd kontaktas. 
 

14.2 Finansiering av avfallsverksamheten 

 14.2.1 Avfallstaxa 
Insamling och behandling av avfall som kommunen har ansvar för är 
taxefinansierad. 
 
VA- och avfallsavdelningen ger förslag till taxa för godkännande av Tekniska 
nämnden. Kommunfullmäktige fastställer sedan taxan som består av olika 
delavgifter för typ av hämtning, typ och storlek av behållare, hämtningsintervall 
m.m. 
 

14.3 Tillsyn och dispenser 
För tillsyn över avfallsverksamheten svarar miljö- och bygglovsnämnden som 
också behandlar dispenser inom verksamheten.  
 

14.4 Detaljbeskrivning, regler, krav, hämtningssätt m m 
För detaljerad beskrivning av avfallsverksamheten hänvisas till VA- och 
avfallsavdelningen och till kommunens webbsida www.jarfalla.se under ”Bygga, 
bo & miljö”. 
 
Hur avfallet ska hanteras regleras i kommunens renhållningsordning. 
Renhållningsordningen består av avfallsföreskrifter, taxedokument, avfallsplan 
vilka beslutas av kommunfullmäktige och tekniska nämndens riktlinjer för 
avfallshantering. 

  

http://www.avfallsverige.se/rapporterprojekt/guider/
http://www.jarfalla.se/
https://www.jarfalla.se/bygga-bo--miljo.html
https://www.jarfalla.se/bygga-bo--miljo.html
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