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Teknisk handbok 

1. Inledning 

1.1 Syfte och tillämpning 

Denna tekniska handbok för Vallentuna kommun innehåller administrativa och 

tekniska anvisningar och riktar sig till dig som arbetar med olika typer av planerings-, 

projekterings- och utförandearbeten inom Vallentuna kommun. 

Syftet med en teknisk handbok är att förenkla arbetet och fungera som ett hjälpmedel 

i kommunikation internt inom kommunen men även med externa användare. 

Teknisk handbok beskriver funktioner men avhandlar inte detaljutformning och 

gestaltning av exempelvis parker och torg. 

Branschgemensamma tekniska anvisningar, såsom AMA, SiS med flera, gäller och 

Teknisk handbok ska ses som ett tillägg till dessa. 

Teknisk handbok gäller för planering, projektering och byggande av allmän platsmark 

såsom gaturum, torg och parker. Privat kvartersmark omfattas ej men teknisk 

handbok kan med fördel användas även här. 

1.2 Status och utgåva samt avsteg 

Vallentuna kommun teknisk handbok är ett levande dokument som uppdateras efter 

behov.  

Nya projekt ska alltid utgå från senaste version och en översyn av eventuella 

ändringar ska göras. 

Beslut om eventuella avsteg tas av förvaltningschefer på 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Teknik- och fastighetsförvaltningen. Byte av 

version tas av Kommunstyrelsen. 

1.3 Definition ska, bör och kan  

I teknisk handbok förekommer de tre olika formuleringarna Ska, Bör och Kan. 

Ska används där avsteg endast får göras om synnerliga skäl finns, exempelvis 

befintliga förhållanden inom bebyggd miljö. 

Bör är en rekommendation som öppnar upp för avsteg om dessa är väl motiverade 

och ej medför en sämre slutprodukt. 

Kan är ett förslag och öppnar upp för andra alternativa lösningar. 
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1.4 Styrande dokument 

De dokument som listas nedan har använts i framtagandet av denna Tekniska 

handbok. I varje separat upphandling anges vilken version som gäller. Eventuella 

motstridigheter i dokumenten som medför avsteg ska hanteras av förvaltningschefer 

på Samhällsbyggnadsförvaltningen och Teknik- och fastighetsförvaltningen. 

Lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter gäller alltid före Teknisk handbok om 

kraven är hårdare. 

Exempel på detta är ”FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning”. 

1.4.1 Lagar, förordningar och föreskrifter 

AB 04, Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 

installationsentreprenad. Svensk Byggtjänst. 

ABK 09, Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och 

ingenjörsverksamhet. Svensk Byggtjänst, Med eventuella ändringar i gällande 

ramavtal. 

ABT 06, Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, 

anläggnings- och installationsarbeten. Svensk Byggtjänst. 

ALM, Tillgänglighet på allmänna platser. Boverket. 

AMA Anläggning, senaste utgåva. Svensk Byggtjänst. 

AMA AF, senaste utgåva. Svensk Byggtjänst. 

AMA AF konsult, senaste utgåva. Svensk Byggtjänst. 

AMA EL, senaste utgåva. Svensk Byggtjänst. 

BBR, Boverkets byggregler. Boverket. 

Bygg ikapp – för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med 

funktionsnedsättning. Svensk Byggtjänst. 

ELSÄK-FS 2010:1. Elsäkerhetsverket. 

Enkelt avhjälpta hinder. Boverket. 

ESA. Svensk Energi. 

Handbok vägmärken. 2009:15 Vägverket 

Kvalitetsregler för plantskoleväxter från GRO (Gröna näringens riksorganisation) 

MER anläggning, senaste utgåva. Svensk Byggtjänst. 

RA anläggning, senaste utgåva. Svensk Byggtjänst. 
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Trafikförordningen (1998:1276) 

TRAST – Trafik för en attraktiv stad. Trafikverket. 

TSFS – Trafikverkets föreskrifter om storlekar på vägmärken och andra anordningar 

(TSFS 2010:172) 

VGU, Vägars och gators utformning, senaste utgåva. Trafikverket. 

VVFS, Vägverkets föreskrifter om vägmärken och andra anordningar (VVFS 

2007:305) 

SiS, Svensk Standard 

PBL, senaste utgåva, Plan- och Bygglagen 

Miljöbalken, senaste utgåva 

Vattentjänstlagen, Lag om allmänna vattentjänster 

1.4.2 Kommunala planer, policys och program 

Dagvattenpolicy, Oxundaåns avrinningsområde. Oxunda vattensamverkan. 

Parkeringsstrategi för Vallentuna kommun. Vallentuna kommun. 

Riktlinjer för avfallshantering i Vallentuna kommun. Vallentuna kommun. 

Trafikstrategi. Vallentuna kommun. 

Lekplatsplan. Vallentuna kommun. 

Belysningsprogram. Vallentuna kommun. 

Översiktsplan 2040. Vallentuna kommun. 

VA-plan. Vallentuna kommun. 
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1.5 Förkortningar i Teknisk handbok 

I denna Tekniska handbok förekommer en del förkortningar. Nedan följer en 

beskrivning av dessa. 

Förkortning Förklaring 

AMA Publikation från Svensk byggtjänst, Allmän material- och 

arbetsbeskrivning 

DWG Filformat för CAD-modeller, Drawing 

DXF Filformat för CAD, Drawing Interchange Format eller 

Drawing Exchange Format 

EBR Elnäts Branschens riktlinjer 

GNSS Samlingsnamn för satellitsystem för navigering, Global 

Navigation Satellite Systems 

GRO Gröna näringens riksorganisation 

Lbn Lastbil 

Los Avfallsfordon 

NCS Färgbeteckningssystem, Natural color system 

PDF Filformat, Portable Document Format 

RH Rörelsehindrad, används i parkeringssammanhang 

RH2000 Sveriges nationella höjdsystem 

RS Region Stockholm 

SRF Synskadades riksförbund 

SWEREF Referenssystem för inmätning 

TA-plan Trafikanordningsplan 

Trf Trafikförordningen 

TRV Trafikverket 

VGU Vägars- och gators utformning, publikation från 

Trafikverket 
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2. Planerings- och 
projekteringsskede 

2.1 Allmän platsmark 

Utformningen av allmän platsmark och kvartersmark ska utföras på ett sådant sätt att 

det tydligt går att se var gränsen mellan dessa går. Tydlighet underlättar för både 

brukare och drift- och underhållspersonal. 

Vallentuna kommun ska vara tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga, och 

exkluderande lösningar som exempelvis trappor och murar ska undvikas i största 

möjliga utsträckning. 

Allmänna torg och andra publika rum ska alltid anläggas på allmän platsmark, ej 

kvartersmark. 

Användande av planbestämmelse z-område (området/utrymmet ska vara 

tillgängligt för allmännyttig körtrafik) samt x-område (området/ utrymmet ska 

vara tillgängligt för allmännyttig gång- och cykeltrafik) bör undvikas eftersom det 

skapar otydlighet angående ansvar, kvalitet i förvaltningsskedet och möjlighet till 

omgestaltning. Om dessa ändå används ska ansvar för iordningställande, drift och 

underhåll regleras i avtal. 

2.2 Gång (fysisk tillgänglighet) 

Vallentuna är en kommun med stor bredd gällande den fysiska planeringen. Här finns 

allt från tätort med väl utbyggda rörelsestråk till landsbygd. Vallentunas målsättning 

är dock alltid att skapa ett tydligt och väl sammanhängande nät av gångbanor som 

efter förutsättningarna är hindersfria och tillgängliga.  

Gångbanor ska vara jämna och hårdgjorda, smågatsten används endast i begränsad 

omfattning. Gångvägar ska utformas så att tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet 

uppfyller god standard, vilket bl.a. omfattar god sikt och fria från hinder. 

Vid nyexploatering i tät stadsmiljö med genomfartstrafik ska gångbana anläggas på 

båda sidor om gata. 

Vid nyexploatering av bostadsområde där lokalgata enbart försörjer det egna området 

och hastigheten är högst 30 km/h kan gångbana anläggas på ena sidan av gatan. 

Vid nyexploatering av bostadsområdet där lokalgatan enbart försörjer det egna 

området och hastigheten är över 30 km/h ska gångbana anläggas på minst ena sidan. 

Vid förtätning kan gångbana anläggas på båda sidor om gata. 

Avstånd till fasta hinder från gångbanekant eller trottoar ska vara minst 0,5 m. 
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Tabell 1 Bredd på gångbana 

Typ av bana Litet 

gångflöde 

Stort 

gångflöde 

Gångbana ≥ 1,8 m ≥ 2,0 m 

Dubbelriktad gemensam 

gång- och cykelbana 

≥ 3,0 m ≥ 4,0 m 

Fri höjd över gångbana se avsnitt 2.6.11 Fri höjd. 

För längsgående och tvärgående lutningar på gångbana se avsnitt 2.7 Lutningar. 

2.2.1 Ledstråk 

Genom ledstråk kan personer med nedsatt syn eller annan funktionsnedsättning 

orientera sig. Ledstråk anvisar rörelseriktning och var det finns behov av att vara 

särskilt uppmärksam.  

Ledstråk bör främst anläggas i stadsmiljöer och urbana miljöer, i övrigt där det är 

lämpligt.  

Synskadades Riksförbund (SRF) skiljer på naturliga ledstråk och konstgjorda ledytor. 

Ett naturligt ledstråk består av sådant som finns naturligt på platsen eller skapas på 

ett naturligt och logiskt sätt i den byggda miljön. Det kan vara en kant (trottoarkant), 

ett räcke eller en vägg att följa. Under barmarkstid kan det vara en kant mellan till 

exempel asfaltbeläggning och grus- eller gräskant.  

Konstgjorda ledytor delas upp i framförallt tre kategorier; ledyta, valyta och 

varningsyta. Dessa kan utformas på olika sätt och bestå av olika material. 

• Taktila plattor med sinusmönster eller metallskenor. 

• Valyta av helt slät platta och varningsyta av platta med sfäriska knoppar med 

avkapade toppar, ”kupolplatta”. 

• Konstgjorda ledytor kan också skapas/kompletteras/förstärkas med hjälp av 

ljud, som exempelvis utformas genom att en ledfyr sätts upp som leder till 

dörren. 

Belysning kan också användas för att markera en väg för synsvaga personer och 

fungerar därmed som en konstgjord ledyta. Se 2.13 Belysning. 

Gemensamt för både naturliga ledstråk och konstgjorda ledytor är att de ska vara 

logiskt utformade. Det innebär att de börjar där man kan förvänta sig och att man 

enkelt kan upptäcka ledstråket/ledytan med käppen.  

Naturliga ledstråk ska även uppfylla kravet på ljushetskontrast mot övrig omgivning 

så som markbeläggning/golv etc. Kontrastskillnaden mot omkringliggande underlag 

ska minst vara 0.40 enheter enligt NCS.  
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Konstgjorda ledytor kan användas för att knyta samman naturliga ledstråk eller som 

komplement i redan befintliga miljöer, om möjligheter att använda naturliga ledstråk 

i miljön saknas. 

2.2.2 Trappa 

Trappor ska i största möjliga mån undvikas, främst ur tillgänglighets- och 

driftperspektiv. 

Trappor ska alltid kompletteras med ett alternativ i form av ramp eller annan 

tillgänglig väg om förutsättningarna på platsen medger detta. 

Trappor ska förses med handledare och ledstång på båda sidor. Ledstänger ska vara 

obrutna och passera nedersta och översta trappsteget med minst 300 mm. Nedersta 

och översta plansteget ska utföras med kontrastmarkering. 

Långa trappor, 18 steg eller fler, bör ha vilplan på minst 2 m. Vilplan kan utrustas 

med sittmöjlighet. 

2.2.3 Ramp 

Ramper bör anläggas som ett tillgängligt alternativ till trapp. Minsta möjliga lutning 

ska eftersträvas, högst 5 %. Kortare ramper, exempelvis vid entréer, kan godtas till en 

maximal lutning av 8 %. 

Ramper ska utformas så de är lätta att upptäcka och start och avslut bör markeras 

visuellt. Ramper förses med avåkningsskydd och ledstång. 

Om rampen består av fler nivåer ska sittplats finnas i anslutning till vilplan. Vilplan 

ska alltid vara plant. 

2.3 Cykel 

Cykelstråk ska, på samma sätt som gångstråk, vara väl sammanhängande och på ett 

naturligt sätt koppla samman olika målpunkter. 

Cykelvägar och cykelbanor ska utformas så att tillgänglighet, framkomlighet och 

säkerhet uppfyller god standard, vilket bland annat omfattar god sikt och 

hindersfrihet. 

Tvära svängar ska undvikas och framkomligheten ska vara god även för cyklar av 

exempelvis lastmodell.  

Cykelbanor ska vara separerade från övriga trafikslag. Där detta inte är möjligt, 

exempelvis på lokalgator, bör istället biltrafiken regleras på ett sådant sätt att 

cyklister fortfarande kan ta sig fram säkert. 

Separering från övriga trafikslag ska utformas med exempelvis avvikande material, 

målad linje eller planteringsytor. 
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Om cykling sker på del av körbana ska cykelbana inte särskiljas med avvikande 

material eller med ojämn markbeläggning på lokalgator.  

Viktiga målpunkter kan med fördel utrustas med servicestation i form av cykelpump, 

cykeltvätt, multiverktyg etc. 

För att drift- och skötselarbeten ska kunna utföras på ett rationellt sätt ska gång- och 

cykelbanor vara minst 2,3 m breda och fria från hinder. Bredder för cykelbana, som 

anges i tabell 2 nedan, anses uppfylla god standard på cykelbana. 

 

Tabell 2 Bredder för cykelbana med god standard 

 Regionalt nät Huvudnät Lokalt nät 

Enkelriktad separerad 3,0 m 2,3 m 2,0 m 

Dubbelriktad separerad 4,0 m 3,3 m 2,5 m 

Enkelriktad separerad intill 

gångbana 

4,8 m  

(c 3,0 + g 1,8) 

3,8 m  

(c 2,0 + g 1,8) 

 

Dubbelriktad separerad 

intill gångbana 

5,3 m  

(c 3,5 + g 1,8) 

4,3 m  

(c 2,5 + g 1,8) 

 

Oseparerad dubbelriktad - - ≥ 3,0 - 4,0 m* 

*vid högre gång- eller cykelflöde 

 

Vid nyexploatering ska cykelbana anläggas på en sida av gata där förutsättningarna 

medger detta. Vid förtätning bör cykelbana anläggas på en sida av gata där 

förutsättningarna medger detta. 

Cykelbana ska ledas bakom busshållplats för att minimera risk för konflikt mellan 

gående och cyklister. 

Avstånd till fasta hinder från asfaltkant på gång- och cykelbana ska vara minst 0,5 m. 

Se avsnitt 2.6.4 Stödremsa och 2.6.5 Skiljeremsa för förtydligande. 

Fri höjd över cykelbana, se avsnitt 2.6.11 Fri höjd. 

För längsgående och tvärgående lutningar på cykelbana, se avsnitt 2.7 Lutningar. 

Se även avsnitt 2.6.5 Skiljeremsa samt 2.6.6.Skyddszon. 

2.3.1 Regionalt cykelvägnät 

Ett regionalt cykelvägnät är en korridor eller sträckning mellan utpekade regionala 

målpunkter där behovet att upprätta en cykelväg för arbetspendling bedöms som 

viktigt. God koppling ska finnas till huvud- och lokalt cykelvägnät.  
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Cykelbanor för regionalt cykelvägnät ska vara asfalterade. 

Minsta kurvradie för regionala cykelvägar ska vara 40 m, siktsträcka bör vara minst 

35 m. 

De regionala cykelstråken ska utföras med tydlig separering från övriga trafikslag. 

Separering kan ske genom användande av avvikande material såsom smågatsten, 

storgatsten, plattor, målad linje eller remsa i form av planteringsyta eller naturmark. 

Undantag gäller för cykel på del av körbana, här ska varken ojämn markbeläggning 

eller avvikande material användas. Endast målad linje ska användas som separering 

för cykelväg på körbana.  

2.3.2 Huvudcykelvägnät 

Huvudcykelvägnätet utgörs av ett grovmaskigt nät som till största delen löper längs 

huvudvägnätet för fordonstrafiken och kopplar samman kommundelarna i gena 

förbindelser.  

Cykelbanor för huvudcykelvägnät ska vara asfalterade. 

Minsta kurvradie för huvudcykelvägnät ska vara 40 m, siktsträcka bör vara minst 35 

m. 

Huvudcykelvägnät ska utföras med tydlig separering från övriga trafikslag. Separering 

kan utföras med avvikande material såsom smågatsten, storgatsten, plattor, målad 

linje eller remsa i form av planteringsyta. 

Undantag gäller för cykel på del av körbana, här ska varken ojämn markbeläggning 

eller avvikande material användas. Endast målad linje ska användas som separering 

för cykelväg på körbana.  

2.3.3 Lokalt cykelvägnät och rekreationsnät 

Ett lokalt cykelvägnät är finmaskigt och möjliggör resor inom tätorterna. Ett 

rekreationsnät utgörs av rekreativa stråk som går i lugna och natursköna miljöer och 

kopplas till olika rekreativa målpunkter.  

Cykelbanor ska vara asfalterade med undantag för mer rekreativa sträckningar.  

Minsta kurvradie för lokalt cykelvägnät bör vara 40 m, siktsträcka bör vara minst 35 

m. 

Separering från övriga trafikslag på lokalt cykelvägnät bör finnas i mån av plats. I 

första hand ska separering utföras med avvikande material såsom smågatsten, 

storgatsten, och eller plattor. I andra hand ska målad linje användas som separering. 

Om separering ej är möjlig kan cykling ske på del av körbana, eller gemensam gång- 

och cykelbana, som cykelanpassas.  
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Cykelanpassade gator ska, via fysisk utformning, hålla nere hastighet och möjliggöra 

att cyklister vågar ta ytan i anspråk. Det kan till exempel göras genom att enkelrikta 

trafik för motorfordon där cykel tillåts på körbanan. 

2.4 Kollektivtrafik 

All form av kollektivtrafik ska planeras 

i samråd med Trafikförvaltningen (RS, 

Region Stockholm). Avsteg från 

Trafikförvaltningens riktlinjer måste 

godkännas av Trafikförvaltningen. 

Trafikförvaltningens riktlinjer för 

planering och utformning ska endast 

användas på gator där kollektivtrafik 

finns. 

Se även VGU för placering av 

busshållplats. 

För att minimera olycksrisk i 

anslutning till busshållplatser ska 

cykelbanor ledas bakom hållplats. 

2.5 Leveranser och angöring (samnyttjande) 

Alla platser för leverans och angöring ska utformas på ett sådant sätt att konflikt 

mellan olika trafikanter undviks. 

2.5.1 Avfallshantering 

Teknisk handbok bygger på skriften Riktlinjer för avfallshantering i Vallentuna 

kommun. De riktlinjer som anges här i Teknisk handbok omfattar främst om- och 

nybyggnationer. 

Avfallshantering från fastigheterna hanteras i första hand på egna fastigheten och inte 

på allmän plats.  

Avfallshanteringen ska kännetecknas av ett kretsloppstänkande. Planeringen utgår 

från att det i varje nytt bostadskvarter ska finnas möjlighet till bostadsnära 

källsortering. Planeringen ska även omfatta hantering av matavfall och insamling av 

förpackningar. 

Avfallshanteringsfordon ska kunna stanna på eller i direkt anslutning till fastigheten 

för att hämta avfall. För infart till fastigheter gäller samma förutsättningar som för 

övrig fordonstrafik intill fastigheterna. Utformning och placering av avfallsutrymme 

ska ske med omsorg och stor hänsyn till människors säkerhet och får inte dominera 

över fasad- och gatuliv. 

Trafikförvaltningens riktlinjer för 

planering och utformning: 

 RiBuss. För utformning av 

gator med busstrafik 

 RiPlan. För information om 

lämpligt avstånd mellan 

hållplats 

 RiPark. För utformning av 

infartsparkering 

 RiStation. För utformning av 

stationer 

 RiTerminal. För information 

om terminaler. 
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Avfallshanteringssystem som placeras på allmän plats ska samordnas tillsammans 

med avfallshandläggare och sakområde trafik. 

Avfallsfordon ska, förutom undantagsfall, ha vändmöjlighet utan backrörelser. Med 

undantagsfall menas T-vändning eller trevägskorsning. T-vändning eller 

trevägskorsning får inte ske på område där oskyddade trafikanter vistas, exempelvis 

intill lekplatser, skolor, förskolor, bostadsentréer eller äldreboende m.m. Se avsnitt 

2.6.3 Vändplats. 

För utformningskrav på vändplats för avfallsfordon, se avsnitt 2.6.3 Vändplats. 

2.5.2 Lastplats 

Angöring för avfallsfordon och andra större transporter ska inte ske på huvudgata. 

Vid avsteg, där behovet av angöring på huvudgata finns, ska lastplatser med 3,5 m 

bredd och 15 m längd ordnas.  

För angöring på lokalgata ska lastplats ordnas med 3,5 m bredd och 15 m längd. 

Vid lågtrafikerad lokalgata kan angöring ske på körbana vid kantstöd. I mån av plats 

ska en angöringsficka ordnas med 2,25 m bredd och 15 m längd.  

Utformning och anpassning av lastplats för angöring av mekaniska system ska ske i 

samråd med sakområde trafik och avfallshandläggare. 

Lutning på dragväg bör undvikas och ska inte överstiga 5 %. Dragväg ska vara 

hindersfri. Nedsänkt kantstöd utan höjdskillnad ska ordnas där så behövs. 

Ramp med minimum bredd 1,3 m fri bredd och nedsänkt kantstöd till 0 cm ska 

planeras in på lastplatsen. 

2.5.3 In- och utfart 

Antal anslutningar från kvartersmark till allmän gata ska begränsas. Nedsänkt fasat 

kantstöd ska användas vid in- och utfart.  

In- och utfart bör, om möjligt, förläggas mot den minst trafikerade gatan. In- och 

utfart mot högtrafikerade gator ska utformas så att svängande fordon inte inkräktar 

på körfält för motgående trafik. 

God sikttriangel ska beaktas vid alla in- och utfarter. Se avsnitt 2.6.10 Sikt. 

In- och utfart ur garage bör inte korsa cykelbana. I de fall där detta inte går att 

undvika måste mycket god sikt eftersträvas, t.ex. med indragen fasad. 
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2.6 Gatuutformning 

2.6.1 Gatutyper 

Gatutyper delas in i två olika gatutyper; huvudgata och lokalgata. 

Huvudgata avser trafik inom stadsmiljö, genomfartstrafik och leder mellan olika 

stadsdelar. Huvudgata ska dimensioneras för busstrafik.  

Lokalgata avser endast trafik inom stadsmiljö och leder trafiken till huvudgata. 

Lokalgata ska dimensioneras med hänsyn till angöring för avfall och leveranser. 

Vid dimensionering av lokalgator i bostadsområden ska även beaktas att större fordon 

kan åka in och ut ur området. Se avsnitt 2.6.3 Vändplats för utrymmesbehov på gator 

i bostadsområden. 

2.6.2 Körbana 

Gatuutformning för oskyddade trafikanter (gång- och cykelbana) ska prioriteras. 

Enkelriktad trafik för motorfordon kan vara en lösning vid utrymmesbrist. 

Utformning sker i samråd med sakområde trafik.  

Huvudgata: Dubbelriktad körbana med tung trafik (lastbil, Lbn) ska ha en bredd på 

minst 6,5 m. Vid större trafikflöde av tung trafik och busstrafik ska körbanan ha en 

bredd på minst 7,0 m.  

Lokalgata: Dubbelriktad körbana utan busstrafik ska ha en bredd på minst 5,5 m. Vid 

större trafikflöde av tung trafik utan busstrafik ska körbana ha en bredd på minst 6,0 

m. 

Större tungt trafikflöde innebär 10 % eller högre av det totala trafikflödet. 

Samtliga enkelriktade körbanor ska ha en bredd på minst 3,5 m. 

2.6.3 Vändplats 

Vändplats ska dimensioneras efter vilken typ av fordon som använder den. 

Vändplats ska vara hårdgjord, exempelvis asfalt. Hindersavstånd på 1,0 m gäller för 

T-vändning, 1,5 m gäller för vändplats.  

Följande figurer visar utformningsprincip av vändplats: 
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Figur 1. Utformningsprincip med T-vändning. (Bildkälla: Avfall Sverige) 

 
Figur 2. Utformningsprincip med vändplats utan backrörelse. ( Bildkälla: Avfall Sverige) 

Backning med större fordon, exempelvis 12 m lastbilar (Lbn), ska i möjligaste mån 

undvikas. Tabell 3 visar minsta diameter på vändplats utan backning för olika 

fordonstyper. 

 

Tabell 3. Minsta diameter på vändplats utan backrörelse 

Fordonstyp Diameter (m) 

Avfallsfordon (LoS) – fordon 9 m 18 m 

Lastbil (Lbn) – fordon 12 m 24 m 

Lastbil med släp (Lps) – fordon 16 m 32 m 



KAPITEL 

2 
 

 

VERSION 2.0 

21 

2.6.4 Stödremsa 

Stödremsa på minimum 0,25 m ska utföras på båda sidor av gata.  

Vid anslutning till fasad/byggnad kan stödremsa minskas eller tas bort helt. 

Stödremsa vid räcke ska utformas med tillräcklig bredd för att räckets funktion ska 

upprätthållas. Bredare stödremsa än 0,25 m kan behövas enligt leverantörens 

monteringsanvisning. Se 2.15.9 Vägräcke för vägräckeskrav. 

Belysningsstolpar kan placeras på stödremsa, om möbleringszon saknas. Minimum 

bredd på stödremsa för belysningsstolpar ska inte understiga 0,5 m.  

Vid platsbrist kan belysningsstolpar placeras på stödremsa och en del trottoar eller 

gata.  

Fasta objekt såsom el- och teleskåp mm kan placeras på stödremsa. Minimum bredd 

på stödremsa för dessa fasta objekt ska inte understiga 0,25 m.  

2.6.5 Skiljeremsa 

Separering av gående och cyklister ska göras på gång- och cykelbana. Gäller för 

huvudcykelvägnät med minimumbredd 4,5 m (3,8 m vid enkelriktad separerad) och 

regionalt cykelnät med minimumbredd 5,5 m (4,8 m vid enkelriktad separerad). 

Separering kan ske med avvikande material eller målning. 

2.6.6 Skyddszon 

Skyddszon ska anläggas längs gång- och cykelbana, om möbleringszon saknas, där 

gång- och cykelbana angränsar mot parkering eller körbana samt mot fasad om livet 

är dikt an tomtgräns.  

Skyddszon ska vara minst så bred att utåtgående dörrar kan öppnas utan att inkräkta 

på trottoar. 

Belysningsstolpar och vägmärken kan placeras i skyddszonen.  

Skyddszon mellan cykelbana och kantstöd ska vara 0,5 m. Om kantstödsparkering 

förekommer bör skyddszonen vara 1,0 m. 

2.6.7 Möbleringszon 

Möbleringszon är det utrymme som skiljer biltrafik från övriga trafikanter på lokal- 

och huvudgator. 

Möbleringszonen kan innehålla en mängd olika funktioner så som sittytor, 

uteservering, busshållplats, dagvattenhantering, snöupplag och planteringsytor. För 

att få en funktionell yta bör möbleringszonen vara minst 2 m bred där 
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förutsättningarna medger detta. Om träd planteras i möbleringszonen, se avsnitt 

2.10.1 Träd. 

Väderskydd i anslutning till busshållplats ska ha ett avstånd till kantstöd om minst 2 

m. 

Belysning och skyltning i möbleringszonen måste alltid samordnas med växtlighet så 

inte viktig information döljs av vegetation. 

2.6.8 Sittplats 

Sittplatser ska finnas på strategiska platser i anslutning till gångytor, parker, torg, 

trappor och ramper. Sittplatser ska utformas på ett sådant sätt att även rullstol eller 

rollator får plats bredvid. Ytan bör vara plan. 

Sittbänkar ska ha armstöd och ryggstöd och en sitthöjd på 45–50 cm samt vara 

fastgjutna.  

Markbeläggningen ska vara slät och fast. Vid nyexploatering bör avståndet mellan 

sittplatser ej överstiga 250 m. 

Sittmöbler ska placeras med säkerhetsavstånd till byggnader med hänsyn till 

brandrisk. Se även 2.6.7 Möbleringszon. 

2.6.9 Vistelseyta 

I anslutning till verksamhetslokaler i bottenplan, där det kan finnas behov av 

exempelvis uteservering, ska plats avsättas för detta. 

2.6.10 Sikt 

Vid ut- och infart samt vid korsning ska växtlighet och andra fasta föremål ej överstiga 

70 cm från intilliggande gatunivå. Siktområdet ska vara fritt minst 2,5 m in från 

tomtgräns och 10 m längs med tomtgräns åt respektive håll. 

 

Figur 3. Siktkrav vid in- och utfart och vid korsning. (Bildkälla: Vallentuna kommun) 
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2.6.11 Fri höjd 

För att möjliggöra framkomlighet för driftfordon ska fri höjd under byggnadsdel, 

tunnel, fasadskylt, skärmtak, markis m.m. finnas enligt följande krav: 

 Över gångbana - minst 3,0 m. 

 Över torg utan fordonstrafik – minst 3,0 m 

 Över cykelbana - minst 3,2 m. 

 Över körbana - minst 4,6 m. 

2.7 Lutningar 

God vattenavrinning är en grundförutsättning på alla gator och hårdgjorda ytor, se 

avsnitt 2.12.1 Sekundära avrinningsvägar. 

2.7.1 Längsgående lutningar 

Minsta längsgående lutning ska vara 0,5 % för gator och gång- och cykelbana, vid 

förbättring av gata.  

Vid nybyggnation bör minsta längsgående lutning vara 1 %. 

2.7.1.1 Körbana 

Längsgående lutning på gata enligt VGU, TRV, Publikation 2015:086. I befintliga 
områden där det förutsättning att uppnå VGUs krav saknas ska största längslutning 
samordnas med sakområde trafik samt godkännas av väghållare. 

Vid längre sträckor som har längslutning på 10 % eller högre ska vilplan finnas. 

Vilplan utförs för att underlätta stopp och start vid vinterväglag.  

Stora längslutningar bör inte planeras in på långa avstånd och ska inte anslutas direkt 

till korsning. Vid anslutning till korsning bör längslutning vara 3,5 % på minimum 10 

m avstånd. 

Vid busshållplats bör högsta längslutning vara 3,5 %. 

Längslutning i tunnlar bör inte överstiga 5 %. Brantare lutning gör att avgasning samt 

behovet av ventilation ökar. 
  



KAPITEL 

2 
 

 

VERSION 2.0 

24 

2.7.1.2 Gång- och cykelbana 

Gång- och cykelbana ska enligt ALM ha en längslutning av högst 5 %. Vid 

längslutning större än 5 % ska vilplan finnas.  

God standard längslutning ska i första hand eftersträvas, se Tabell 4. 

 
Tabell 4 Längslutning på gång- och cykelbana 

Nivåskillnad 

(m) 

God standard 

(%) 

Mindre god 

standard (%) 

Låg standard 

(%) 

< 0,5 < 4 4 - 8 > 8 

0,5 - 1,0 < 2,5 2,5 - 5 > 5 

1,0 - 2,0 < 2,5 2,5 - 5 > 5 

> 2,0 < 2,5 2,5 - 4 > 4 

2.7.2 Tvärfall 

2.7.2.1 Gata 

Dubbelsidigt tvärfall med 2,5 % - 3 % bör utformas vid körbanebredd på > 5 m på 

raksträcka. 

Tvärfall i korsning bör vara 3,5 %. 

Horisontalkurvor och vertikalkurvor vid skevning m.m. se senaste version av VGU. 

2.7.2.2 Gång- och cykelbana 

Gång- och cykelbana bör enligt ALM ha en tvärlutning på högst 2 % och bör inte 

understiga 1 %.  

2.8 Parkering 

2.8.1 Parkering för funktionshindrad 

Parkeringsplats för funktionshindrad (RH-parkering) ska säkerställas i enlighet med 

Boverkets byggregler.  



KAPITEL 

2 
 

 

VERSION 2.0 

25 

Parkeringsplatsen ska vara tillgänglig och avståndet mellan parkeringsplats, för 

personer med parkeringstillstånd för funktionshindrade, och entré ska maximalt vara 

25 m.  

Platser för på- och avstigning ska vara tillgängliga för funktionshindrade. Det är även 

önskvärt med uppställningsplats för andra typer av fordon för funktionshindrade, 

t.ex. specialmoped eller liknande.  

Parkering för funktionshindrade ska utformas enligt Figur 5 Parkeringsutformning. 

Särskilt värt att beakta är att trottoarkanter ska vara nedsänkta vid dessa 

parkeringsplatser och att gångväg mellan målpunkt och parkeringsplats ska kunna 

användas av personer med funktionshinder. 

Särskild målning på mark, samt vägmärke, ska användas vid parkering för 

funktionshindrad. 

RH-parkering ska inte placeras i slutet av längsgående parkering på grund av behov 

av snöupplag. 

2.8.2 Bilparkering 

Parkeringsplatser för bostäder ska vid nybyggnation lösas inom kvartersmark. Antalet 

parkeringar för bil regleras utifrån gällande parkeringsnorm. Parkeringar ska 

planeras strategiskt för att minska trafik och köbildning. 

Bilparkering med plats för 30 fordon eller fler, som är ansluten till det allmänna VA-

nätet, ska utföras med oljeavskiljare. Brunn på parkeringsplats ska placeras så att 

åtkomst underlättas och placering av brunnar i hörn på sammanhängande parkering 

bör undvikas.  

Vallentuna kommun främjar användandet av innovativa markmaterial och 

utformning som exempelvis ökar rening, genomsläpplighet osv. Se även avsnitt 2.12 

Dagvatten. 
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2.8.2.1 Tvärställd parkering 

Tvärställd parkering ska utföras i enlighet med Figur 5 Parkeringsutformning och 

VGU. 

 

 

2.8.2.2 Kantstödsparkering 

Kantstödsparkering ska ha en bredd om minst 2,25 m med längden 6 m. 

Kantstödsparkering ska ej placeras närmare än 10 m ifrån korsning, övergångställe 

och busshållplats. 

Parkering ska i första hand vara för besökare till boende, affärer och verksamheter. 

Parkering ska tidsregleras för att skapa omsättning och frigöra parkeringsplatser. För 

få kantstödsparkeringar, eller ej reglerade sådana, leder till ökad söktrafik och ökad 

mängd felparkeringar.  

Vid längsgående parkering kan avgränsning mot körfält ske i form av avvikande 

material. Vägmärke och eventuell målning på mark ska användas vid längsgående 

parkering. 

Figur 5 Parkeringsutformning 
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Kantstödsparkering ska även finnas för funktionshindrade med särskilt tillstånd. 

Kantstödsparkering för funktionshindrade ska ha en bredd på minst 2,5 m och längd 

6 m. Utrymme för rullstol etc. ska finnas bredvid parkerad bil. 

2.8.3 Cykelparkering 

I centrala Vallentuna är cykeltrafik prioriterad och det bör därför finnas cykelställ på 

strategiska platser. 

Parkeringstal för cykel ska regleras utifrån gällande parkeringsnorm vid 

nyexploatering och förändrad markanvändning, om inget annat beslutats.  

Olika typer av cykelparkering har olika krav på utformning: 

Långtidsparkering ska utformas med fokus på säkerhet och struktur. 

Korttidsparkering ska utformas med fokus på säkerhet, närhet till målpunkter och 

smidighet. Särskilt viktigt vid korttidsparkering är att cykelställen är tillräckligt nära 

målpunkterna och har tillräcklig kapacitet för att motverka felparkering.  

Cykelparkering ska utföras med möjlighet att på ett stöldsäkert sätt parkera sin cykel. 

Möjlighet att låsa fast ramen bör finnas. Olika typer av cyklar ska kunna parkera på 

parkeringen så som elcykel, lastcykel m.m.  

Cykelparkering ska placeras så att parkerade cyklar inte försämrar framkomlighet på 

gång-/cykelvägar och ledstråk. Avgränsningar ska vara tydliga. Cykelparkering ska 

utformas med säker väg till målpunkt. 

I anslutning till målpunkter och större cykelparkeringar är tillgång till cykelpump 

och/eller cykelvårdsstation önskvärd.  

Vid utformning av cykelparkering ska hänsyn tas till framtida behov. 

Cykelparkering ska utföras enligt Vallentuna kommuns skrift Trafikstrategi.  

Vid torg, gator eller andra mötesplatser bör utformning vara enhetlig. Delar av 

cykelparkeringarna bör utföras väderskyddade 

2.9 Tunnlar och broar 

Tunnlar och broar kan användas för att separera höghastighetsgator från gång- och 

cykelbanor. Detta medför ökad trafiksäkerhet för alla trafikanter. Med 

höghastighetsgata menas här gator där den reglerade hastigheten är 60 km/h eller 

högre. 

Tunnlar och broar är alternativ som kan utföras om terrängen erbjuder goda 

möjligheter för detta. 
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2.9.1 Tunnlar 

För att en planskild korsning för gång- och 

cykeltrafik ska nyttjas måste den vara rätt 

lokaliserad och utformad. Det måste vara 

mer bekväm för gående och cyklister att 

använda den planskilda lösningen än att 

korsa gatan i plan.  

Särskild omsorg bör ägnas åt utformningen 

mot anslutande gång- och cykelvägar. 

Fokus ska ligga på gåendes och cyklisters 

trygghet samt anläggningens gestaltning. 

Utformning av tunnlar ska ske med hänsyn till avvattning. Där det finns risk att 

regnvatten samlas i tunneln ska underlag för detta tas fram för aktivt 

ställningstagande.  

Belysning i gång- och cykeltunnlar ska vara så utformad och ha sådan ljusstyrka att 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan använda dessa. Se 2.13 

Belysning 

Vid utformning av tunnlar ska dimensionering göras baserad på trafikflödets storlek. 

God sikt samt i övrigt upplevd trygg miljö ska beaktas vid projektering. 

Se 2.6.11 Fri höjd för fri höjd för alla trafikanter. 

2.9.2 Broar 

En gång- och cykelbro ska vara utformad på 

ett sådant sätt att brukare på ett säkert sätt 

kan passera. Skyddsanordningar ska finnas 

och uppfylla de krav som gäller för gång- 

och cykelbro.  

Broräcke ska placeras i skiljeremsa eller på 

stödmur vid vägbanans kant. 

Broräckeshöjd enligt senaste VGU. 

 

 

 

 

  

Riktlinjer för tunnelbyggnation: 

 Kravtunnelbyggnad, 

TDOK 2016:0231 

 Råd TDOK 2016:0232 

 VGU senaste utgåva 

Riktlinjer för brobyggnation: 

 Krav brobyggande 

TDOK 2016:0204 

 Råd brobyggande TDOK 

2016:0203 

 EKS 9 (BFS 2013:10) 

 Bygga och underhålla 

dokument från 

trafikverket 

 TRVFS 2011:12 – VVFS 

2004:43 

 VVFS 2010:18 – VVFS  

2004:31 

 VGU senaste utgåva 
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2.10 Planteringsytor i gatumiljö 

Där gatumiljön innehåller trädplanteringar och/eller grönska ska dessa fungera som 

länkar i bebyggelsen mellan större sammanhängande grönytor som parker och 

kringliggande skogsområden.  

Växtval i gatumiljö ska alltid göras med hänsyn till yttre påfrestningar i form av 

beskärning, torka, kompaktering, salt, snöröjning m.m. 

Växtkvalitet ska följa kraven i senaste version av Kvalitetsregler för plantskoleväxter 

GRO (Gröna näringens riksorganisation). 

Planteringsytor kan fungera som multifunktionella ytor, se 2.12.3.1 Multifunktionella 

ytor. 

Planteringsytor kan även fungera som ytor för rening och fördröjning av dagvatten, se 

2.12.3.3 Växtbäddar. 

2.10.1 Träd 

I samband med arbeten som rör träd, exempelvis detaljplanearbeten, bör en 

inventering utföras som utreder möjligheterna till att spara vegetation. 

Val av träd i gatumiljö görs efter platsens förutsättningar och hänsyn tas till 

omgivande byggnader, vind- och ljusförhållanden och övrig miljö. Vid nyplantering 

ska även biologisk mångfald beaktas och en bredd i artval är att föredra för att sprida 

riskerna vid eventuella framtida trädsjukdomar.  

Träd spelar en viktig rumsbildande roll i bebyggda miljöer och kan dessutom påverka 

mikroklimatet positivt genom att jämna ut temperaturen, erbjuda skugga och 

absorbera koldioxid.  

Träd i gatumiljö utsätts ofta för stora påfrestningar och det är av högsta vikt att 

växtvalet sker utifrån artens specifika möjligheter att tåla beskärning, torka, 

kompaktering, salt, snöröjning m.m. Vid nyplantering av gatuträd bör minsta 

stamomfång vara 25–30 cm. 

Vegetationsytor för träd bör vara minst 3 m breda men beroende på platsens 

förutsättningar, och artval, kan måttet behöva breddas. Växtval ska anpassas till 

kringliggande byggnader för att undvika skador, både på träd, fastigheter och 

underjordiska ledningar. Vid projektering ska hänsyn tas till trädens slutgiltiga 

storlek och ritas in på handlingar. 

Träd ska planteras med ett avstånd till byggnad på minst 7 meter. Gäller även från 

utstickande balkong. 

Träd ska inte planteras ovan ledningar. Avstånd mellan träd och ledningar ska 

uppfylla krav i Roslagsvattens projekteringsanvisning/-riktlinjer med tillhörande VA-

teknisk handbok. Träd med starkväxande rotsystem ska ej planteras i eller i direkt 

anslutning till hårdgjorda ytor och ledningar. 
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Träd som bär frukt eller som har droppande sav/honungsdagg ska ej placeras på eller 

i direkt anslutning till hårdgjorda ytor och parkeringsplatser. 

Alla träd ska levereras med växtpass.  

2.10.1.1 Alléer 

Vid nyplantering av alléer ska dessa utföras som blandalléer gällande artval. 

2.10.2 Buskar, perenner, gräsytor och sedummattor 

Gröna och blommande inslag i stadsbilden är viktigt och skapar variation, estetik men 

också livsviktiga miljöer för den biologiska mångfalden. 

Dimensionering av vegetationsytor sker med hänsyn till typ av växtmaterial och ska 

även beakta omgivande mark, tillgänglighet och trygghet. Vid in- och utfarter samt 

korsningar är det viktigt att ingen vegetation överstiger 70 cm. 

Gröna ytor ska om möjligt ha vattenförsörjning via dagvattensystem, se 2.12 

Dagvatten. I projekteringsskedet ska möjlighet till bevattningssystem i större busk- 

och perennplanteringar utredas. 

Planteringar med vegetation så som mindre buskar och perenner kan vid behov 

anläggas ovanpå ledningsstråk. 

2.10.3 Växtbäddar 

Växtbäddar ska uppfylla krav i AMA Anläggning senaste utgåva, avsnitt DCL, med 

undantag för skelettjordar. Skelettjordar utförs enligt handboken Växtbäddar i 

Stockholms stad (2017). Även handboken Växtbäddar i Stockholms stad (2009) kan 

användas, beslutas i samråd med kommunen. 

Skelettjord används med fördel i hårdgjorda miljöer som torg och gaturum. 

Skelettjordar ska ha en minsta sammanhängande volym på 15 m3 per träd, mindre 

avsteg är dock möjliga om skelettjordarna är sammanhängande och den totala 

volymen ändå med råge överstiger 15 m3. 

Växtbäddar och skelettjordar ska ha vattenförsörjning via dagvattenanslutning eller 

annan motsvarande godkänd lösning, se även 2.12 Dagvatten. Om växtbäddens 

primära användningsområde är för dagvattenrening ska även VA-teknisk handbok 

följas. Innan byggstart ska framtida driftansvar vara klargjort och överenskommet.  

Inspringningsskydd/planteringsskydd ska finnas runt planteringsytor de två första 

åren efter anläggning.  

Följande typer av växtbäddar ska användas om inte förutsättningarna kräver annat:  
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Typ 1 – Perenn- och buskplanteringar 

 Högre skötselintensitet, typ parkmark 

 Minimum 400 mm djup 

 Bomberad växtbädd 

 Planteringsytor täcks med 100 mm komposterad barkmull eller täckbark. Vid 

större buskplanteringar i sammanhängande ytor ska även geotextil/markduk 

användas under barkmull/täckbark 

 Växtjord ska vara rotogräsfri 

 Entreprenören ska överlämna relevanta dokument så som siktkurva, 

ledningstal, PH, näringsinnehåll, tillverkningssätt, växtpass, ursprung m.m. 

Typ 2 – Buskplanteringar 

 Lägre skötselintensitet 

 Minimum 400 mm djup 

 Bomberad växtbädd 

 Markduk ska finnas, täcks med 100 mm rörgravsgrus (0–8 mm stenkross 

utan nollfraktion, makadam 2–4 mm, täckbark eller komposterad barkmull 

100 mm) 

 Växtjord ska vara rotogräsfri 

 Entreprenören ska överlämna relevanta dokument så som siktkurva, 

ledningstal, PH, näringsinnehåll, tillverkningssätt, ursprung m.m. 

Typ 3 – Trädplantering i gräsytor 

 Trädgrop med diameter minimum 2000 mm. 

 Minimum 500 mm djup, terrass luckras 200–500 mm beroende på 

förutsättningarna 

 Bomberad växtbädd 

 Växtjord ska vara rotogräsfri 

 Träd ska alltid ha en öppen jordyta runt stammen på minimum 1000 mm i 

diameter. Jordytan ska vara täckt med barkmull eller täckbark 

 Träd ska förses med två bevattningspåsar 

 Träd ska förses med gnagskydd 

 Träd ska ha trädstöd i enlighet med AMA de första tre åren 

Typ 4 – Trädplantering i planteringsytor 

 Trädgrop med diameter minimum 2000 mm. 

 Minimum 500 mm djup, terrass luckras 200–500 mm beroende på 

förutsättningarna 

 Bomberad växtbädd 

 Växtjord ska vara rotogräsfri 

 Träd ska alltid ha en öppen jordyta runt stammen på minimum 1000 mm i 

diameter. Jordytan ska vara täckt med barkmull eller täckbark 

 Träd ska förses med två bevattningspåsar 

 Träd ska förses med gnagskydd 

 Träd ska ha trädstöd i enlighet med AMA de första tre åren 

 Inspringningskydd/planteringsskydd ska finnas runt planteringsytorna de två 

första åren under etableringsfasen 
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Typ 5 – Gräsyta 

 Minimum 300 mm djup varav de översta 150 mm jord ska vara gräsmattejord 

eller likvärdig 

 Färdigt gräs, turf, bör användas i första hand 

 Grässort/fröblandning ska vara utvalt efter funktion och ståndort på platsen 

Typ 6 – Ängsyta med färdig ängsmatta 

Typ 7 – Ängsmatta frösådd 

Typ 8 – ”Raingarden” 

 Typ av växtbädd, Raingarden, väljs efter önskad renings- och 

fördröjningsfunktion 

 Växtmaterialet ska vara väl anpassat för att klara förutsättningarna 

Typ 9 - Trädplantering i hårdytor, skelettjord typ ”vanlig” 

 Se handboken Växtbäddar i Stockholms stad (2017) 

Typ 10 - Trädplantering i hårdytor, skelettjord typ ”biokol” 

 Se handboken Växtbäddar i Stockholms stad (2017). Även handboken 

Växtbäddar i Stockholms stad (2009) kan användas, beslutas i samråd med 

kommunen. 

2.11 Aktivitetsanläggningar 

2.11.1 Lekplatser 

Lekplatser ska anläggas i enlighet med Lekplatsplan, Vallentuna kommun samt 

projekteringsanvisningar från parkingenjör på Vallentuna kommun. 

Alla lekplatser ska följa säkerhetsföreskrifterna i SS-EN 1176 och SS-EN 1177. 

Lekplatsskylt ska alltid monteras i anslutning till lekplatser. Skylten ska innehålla 

information om vem som äger lekplatsen, lekplatsens adress, kontaktuppgifter för 

felanmälan samt telefonnummer 112 vid allvarlig olycka. 

Lekplatser får inte, av säkerhets- och förvaltningsskäl, anläggas i anslutning till 

Multifunktionella ytor, se avsnitt 2.12.3.1 Multifunktionella ytor.  

Dimensionering av lekplatser bör göras enligt följande: 

 1 områdeslekplats/ca 200 barn 

 1 stadsdelslekplats/ca 1000 barn 
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2.11.2 Hundrastgårdar 

Hundrastgård är ett inhägnat och uppskyltat rastområde för hundar på gräs- eller 

grusyta.  

Rastområdet ska utformas så att det är möjligt för hundägare att få en överblick över 

ytan och själv bilda sig en uppfattning om det är lämpligt att släppa sin hund lös. 

Rastområdet ska omgärdas av varmförzinkat stängsel, minst 150 cm högt. Maskvidd 

40x40 mm. Grind ska vara 220 cm bred. Rastområdet ska vara upplyst och utrustas 

med hundlatrin, hundlek (ex. stenbumlingar), bänkbord (fastgjutet) samt 

informationsskylt vid grinden med gällande regler. 

Utformning ska ske på ett sådant sätt att det känns säkert för allmänheten att passera 

på intilliggande gång- och cykelvägar. 

2.12 Dagvatten 

Dagvattenutredningar och 

skyfallskarteringar ska utföras i alla stora 

projekt, exempelvis vid nyexploatering och 

i kommunutvecklingsprojekt. 

Roslagsvattens checklista för 

dagvattenutredningar i 

detaljplaneprocessen kan då användas.  

Vid projektering ska Svenskt Vattens 

publikation P105 och P110 samt 

Roslagsvattens projekteringsanvisningar 

med tillhörande teknisk handbok följas.  

Innan byggstart ska framtida driftansvar för allmän VA-anläggning vara klargjort och 

överenskommet. 

Den allmänna VA-anläggningen utförs i enlighet med anvisningar i senaste utgåva av 

AMA Anläggning och Roslagsvattens projekteringsanvisning/-riktlinjer med 

tillhörande teknisk beskrivning. Denna gäller för allmänna VA-anläggningar i 

kommunen och har sin utgångspunkt i Lag om allmänna vattentjänster. 

Vid projektering av VA-anläggningar ska Svenskt Vattens publikation P110 följas. 

Oxunda vattensamverkans dagvattenpolicy ska också tas i beaktande vid planering 

och förvaltning av VA-anläggningar. 

Dagvatten ska fördröjas och renas så nära dagvattenkällan som möjligt. Magasin och 

nödvändiga ytor ska reserveras för dagvattenhantering. För att begränsa uppkomst av 

dagvatten ska andelen hårdgjorda ytor minimeras.  

På de ytor där dagvatten hanteras ska hänsyn tas till infiltrationskapaciteten. En 

bedömning av infiltrationskapaciteten hos marken kan exempelvis göras genom att 

studera jordartskartan samt grundvattennivåer. 

Styrdokument som påverkar 

dagvattenhantering: 

 VA-plan för Vallentuna 

kommun (2017) 

 Dagvattenpolicy 

Oxundaåns 

avrinningsområde (2016) 

 Vallentuna kommuns 

översiktsplan (2040)  
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Material som kan avge miljöstörande ämnen till dagvattnet ska undvikas. Exempel är 

koppartak och koppardetaljer på väderutsatta platser. 

Smältvatten från snöupplag ska renas innan det leds vidare till recipient.  

Dagvatten ska ledas bort från byggnader. 

Dagvatten ska i första hand avledas ytledes. Om ytlig avledning av dagvatten inte kan 

ordnas kan dagvattenbrunnar (rännstensbrunnar m.fl.) användas för avledning. 

Dagvattenbrunnar ska placeras på så sätt att de är åtkomliga för underhåll och 

skötsel.  

Vid höjdsättning av gator och annan bebyggelse ska hänsyn tas till lågpunkter. Detta 
gäller för omhändertagande av större dagvattenflöden än de som VA-huvudmannen 
hanterar och ansvarar för.  

  

Avvattning ska utformas så att systemet blir trögt och längre uppehållstid nära källan 

bör eftersträvas.  

2.12.1 Sekundära avrinningsvägar 

För information gällande de primära avrinningsvägarna, se 2.12 Dagvatten samt 

Roslagsvattens tekniska handbok.  

Sekundära avrinningsvägar är de vägar som vattnet tar vid skyfall då stora flöden inte 

får plats i de allmänna VA-anläggningarna.  

Sekundära avrinningsvägar bör säkerställas för regn som överstiger dimensionerande 

återkomsttid för allmän VA-anläggning.  

Vid projektering ska eventuell höjdsättning och anvisningar för att uppnå sekundära 

avrinningsvägar följas. 

För skyfallskartering, dagvattenutredning eller annan utredning behöver sekundära 

avrinningsvägar identifieras. Vid identifiering av sekundära avrinningsvägar ska ett 

helikopterperspektiv med hänsyn till hela avrinningsområdet tillämpas.    

Vilken återkomsttid som ska vara dimensionerande för de sekundära 

avrinningsvägarna måste bedömas från fall till fall. I normalfallet bör en återkomsttid 

på minst 100 år användas. 

För att säkerställa sekundära avrinningsvägar är det viktigt att höjdsättningen 

utformas så att dagvatten ytledes kan avledas bort från byggnader. 

Höjdsättning bör ske så att inte samtliga färdvägar översvämmas i händelse av större 

regn. 

2.12.2 Instängda områden 

Instängda områden bör i möjligaste mån inte tillskapas. 
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Vid instängda områden är det extra viktigt att beakta konsekvenserna av en eventuell 

översvämningssituation och vid behov vidta kompletterande åtgärder för att 

minimera risk för skador.  

2.12.3 Dagvattenanläggningar 

En dagvattenanläggning ska dimensionernas utifrån den beräknade fördröjnings- och 

reningsvolymen för dess avrinningsområde. Beroende på typ av dagvattenanläggning 

(djup, hålrumsvolym och eventuell bredd) i kombination med den beräknade 

fördröjnings- och reningsvolym kan ytbehovet för dagvattenanläggningen beräknas. 

2.12.3.1 Multifunktionella ytor 

Ytor för dagvattenhantering och extremregn bör utformas multifunktionellt, t.ex. kan 

gröna ytor och parkområden anläggas i dessa lägen och utformas så att de kan 

fungera som översvämningsytor med estetiska värden.  

Lekplatser ska inte utformas som planerade översvämningsytor. De delar av 

parkområden som planeras att utformas som multifunktionella ytor ska inte anläggas 

i direkt anslutning till lekplatser. 

Ytorna bör utformas och möbleras med hänsyn till att hålla nere drift- och 

underhållskostnader, även i händelse av större regn. 

2.12.3.2 Dagvattendammar 

Dagvattendammar, dagvattenfontäner samt andra öppna dagvattenlösningar, ska 

kunna integreras i samtliga offentliga rum såsom parkmark, torg, natur och gator.  

Vattenspeglar och fontäner placeras och utformas så att inte barn eller allmänhet 

riskerar att falla i samt på sådant sätt att det är enkelt att ta sig upp vid händelse av 

fall.  

Livräddningsboj ska alltid finnas tillgänglig i direkt anslutning till damm. 

Vid utformning och placering av dagvattendammar ska åtkomst för drift och 

underhåll beaktas. 

Dagvattendammar ska anpassas efter platsen där de anläggs. 

2.12.3.3 Växtbäddar 

Växtbäddar kan integreras i samtliga offentliga rum såsom parkmark, torg, natur och 

gator. Val av växtbädd styrs bl.a. av beräknad fördröjnings- och reningsvolym för 

givet område. En djupare växtbädd ger en större volym per ytenhet. 

Typer av växtbäddar redovisas i 2.10.3 Växtbäddar. 
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2.12.3.4 Anläggningar under mark 

Om inte yta finns tillgänglig för dagvattenhantering ovan mark kan 

dagvattenanläggningar förläggas under mark.  

2.13 Belysning 

Gator, gång- och cykelvägar, tunnlar, torg och gårdar ska utformas med fokus på 

trygghet bland annat genom överblickbarhet och god belysning. Gator, torg samt 

gång- och cykelvägar ska ha en vacker och ändamålsenlig belysning. Belysning ska 

utföras med hänsyn till tillgänglighet och den upplevda tryggheten. Se även 

Belysningsprogram, Vallentuna kommun. Belysningsanläggningen ska även följa 

kraven i VGU. 

För att skapa enhetlighet i stadsmiljön är det viktig att utgå från ett begränsat antal 

olika armaturer. Val av belysning bör anpassas till platsernas karaktär och användare.  

Ny belysningsanläggning ska utföras med omkopplingsmöjlighet (rundmatning). 

2.13.1 Dokumentation 

Inmätning sker på kabel/rör och för ljuspunkt. 

2.13.2 Jordschakt m.m. 

Jordschakt inom befintliga träds droppzon ska undvikas. 

Schakt och rörförläggning får aldrig ske på privat mark, beakta även andra bolags 

ledningar och gällande avstånd till dessa.  

Innan schaktning påbörjas ska entreprenören ansöka om nödvändiga tillstånd. Se 

avsnitt 3.2 TA-planer och avsnitt 3.3 Schakttillstånd. 

Kabel förläggs normalt i skyddsrör SRN Ø 50/42 mm, enligt EBR KJ 41:15. 

Flexböj/rakböj (av SRN-klass) ska användas vid tvära böjar. 

Schaktning ska bedrivas med försiktighet så att befintliga ledningar eller övriga 

anläggningar ej skadas. Uppkomna skador ska omgående rapporteras till berörd 

ledningsägare. Vid friläggning av befintliga kablar ska handschakt utföras från 

kabelskydd/markeringsband. 

Om risk för upptryckning av schaktbotten föreligger ska särskilda åtgärder vidtas för 

att förhindra detta. 

Påträffas föroreningar, lukt eller synbart, ska schaktarbetet omedelbart avbrytas och 

omgående anmälas till beställaren och kommunens miljöavdelning.  
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2.13.2.1 Schakt i gräs/grus, gångbana och rörkors i körbana 

Schakt i gräs/grus och gångbana enligt EBR KJ 41:15. Kabel förläggs i Ø 50/42 mm 

SRN-rör. 

Rörkors i körbana enligt EBR KJ 41:15. Vid korsning av gata ska rör Ø 50/42 mm 

förläggas heldragna genom rör Ø 110/95 mm. Kabel förläggs i Ø 50/42 mm SRN-rör. 

 

2.13.3 Belysningsfundament i anläggningen 

Belysningsfundament ska alltid dimensioneras efter respektive leverantörs 

anvisningar. 

Fundament får inte placeras på privat mark om inte särskilt avtal finns. I parkmark 

placeras fundament 0,5 m från vägkant. 

Fundament som används ska vara armerat, typ MEAG eller likvärdigt.  

Fundamentet placeras på en komprimerad bädd av samkross, minst 100 mm. 

Återfyllnad sker med samkross (0-35) i tunna skikt (max 150 mm) som handstöts upp 

till en nivå där man kan använda vibreringsmaskin. Fundamentets överkant ska sitta 

5 cm ovanför färdig marknivå. se Figur 6. 

Fundamentet typ Cetong alternativt MEAG  för pollare placeras på en komprimerad 

bädd av samkross, minst 100 mm. Återfyllnad sker med samkross (0-35) i tunna skikt 

(max 150 mm) som handstöts upp till en nivå där man kan använda 

vibreringsmaskin. Fundamentets överkant ska sitta i färdig marknivå. 

Fundamentet typ SJ/2 och SJ/4 placeras på en komprimerad bädd av samkross, 

minst 100 mm. Återfyllnad sker med samkross (0-35) i tunna skikt (max 150 mm) 

som handstöts upp till en nivå där man kan använda vibreringsmaskin. 

Fundamentets överkant ska sitta 10 cm ovanför färdig marknivå. 

Flexböj (av SRN-klass) ska användas vid anslutning till fundament, se Figur 6. Rören 

ska stickas in i fundamentet samt vara dragbart även efter återfyllnad. Rör mellan 

fundament ska förses med dragtråd 
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2.13.4 Kabelhantering, skarvning m.m. 

Nya kabelskyddsrör ska vara av typen SRN och förläggas på ett sådant sätt att full 

dragbarhet för kabel uppnås. Rör ska vara rensade och invändigt släta innan 

nedläggning. 

Huvudledning ska normalt vara SE-N1XE-U 4G10. 

Gruppledning, mellan stolpsäkring och armatur, ska vara Aceflex Pure 3G1,5 (svart) 

eller likvärdig. 

Till externa användare (trafikdelare, väderskydd, reklamtavlor etc.) ska EKKJ 

4X2,5/2,5 eller likvärdig användas. 

Kabeldragning ovan mark skyddas i OMG-rör fi 20.  

OMG-rör klamras fast ca 5 cm utanför armatur samt varje 0,5 m. 

Kabeldragning i fasad dras i rör. 

Kabeldragning på fasad skall dras i kabelskydd. 

Kabeldragning i eller på fasad ska ske med stöd av servitut tillhörande kommunal 

gatu- och parkmarksfastighet. Gäller även då byggnaden är kommunalägd. 

Figur 4. Fundamentsättning samt rördragning i fundament. 
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Skarv ska vara av typ krympskarv. 

T-skarv får inte förekomma.Skarv mellan 4-ledare och 5-

ledare får inte förekomma. 

2.13.5 Belysningscentral 

Säkringar i central: 

 Serviskabel N1XE- U 4G10 

 Huvudsäkring, om inget annat anges: 25A 

 Utgående grupper, om inget annat anges: 16A 

Centralen ska utrustas med styrsystem enligt Vallentuna 

kommuns anvisningar. 

2.13.6 Stolpcentral 

I stolpar/pollare och kopplingslåda ska normalt 

beröringsskyddande kompletta stolpinsatser för TN-C 6 A 

med jordgaffel användas. Typ Fingal Johnsson STS-1-4 MK 

eller likvärdig. 

Installationer ska vara överskådliga, välordnade och 

logiska. I stolpcentralen anordnas kopplingslayouten 

uppifrån och ned i ordningen L1 (brun), L2 (svart), L3 

(grå/vit) och PEN. se Figur 7. 

Skyddsjordsförbindelse i stolpe sker med Gröngul MK10mm², längd ca 300 mm, med 

påpressad kabelsko som fästes med rostfri syrafast M6-skruv och fjäderbricka. 

PE och N till armaturen får ej vara anslutna under samma skruv i jordplint eller 

jordgaffel.  

2.13.7 Belysningsstolpar 

Belysningsstolpar i anslutning till vägar med motordrivna fordon ska monteras så 

stolpluckan vänds 180 grader mot mötande trafik. Vid placering i mittrefug skall 

luckan placeras i körbanans riktning. 

Belysningsstolpe ska placeras minst 0,5 m fritt från vägkant. 

Vid montering av skyltar på belysningsstolpe skall ett skyddande svep monteras 

mellan stolpe och fäste. 

Alla stolpar ska vara galvaniserade och rotlackade. Lokala avvikelser kan godkännas i 

samråd med Vallentuna kommun. För nytt material gäller att godkännande ska 

inhämtas hos kommunens belysningsansvarige. 

Stolplucka låses med skruvar M6 x 20mm PIM T30. 

Figur 7. Kopplingslayout. 
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2.13.8 Ljusarmatur 

Alla armaturer ska vara av standardtyp och ljuskälla LED, om inte beställaren anger 

något annat. 

För nytt material gäller att godkännande ska inhämtas hos kommunens 

belysningsansvarige. 

2.14 Utformningsprinciper för gaturum 

Utformningsprinciper innehåller råd och exempel i planeringsskedet och ska 

användas vid projektering av gatuutformning. 

Dessa utformningsprinciper är förenklade sektioner och planer. Dessa ska justeras 

och anpassas efter platsens specifika förutsättningar.  

Vid utformning av gaturummet ska hantering av dagvatten tas i beaktande, se 2.12 

Dagvatten.  

För utformningsprinciper i sektion, se bilagor TH01, TH02, TH03, TH04 och TH05. 

2.14.1 Gång 

Utformningsprinciper för gångbana som korsar körbana: 

2.14.1.1 Övergångsställe 

Övergångsställe ska tillgänglighetsanpassas.  

Bör vara hastighetssäkrade till 30 km/h. 

Märks ut med märke B3 och markering M15. 

Se typritning TH00A ”Övergångsställen”. 

Trottoar eller gångbana ska finnas i anslutning av övergångsställe. 

2.14.1.2 Gångpassage 

Gångpassage ska tillgänglighetsanpassas. 

Vägmärken och markering ska inte användas. 

Se typritning TH00B ”Gång- och cykelpassager” 

Trottoar eller gångbana ska finnas i anslutning av gångpassage.  
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2.14.1.3 Genomgående gångbana 

Gångbana längs huvudgata, som korsar lokalgata, ska vara i samma höjd över gatan 

på respektive sida. Detta gäller förutsatt att omhändertagande av dagvatten kan lösas. 

Beläggningen ska vara genomgående och tvärgators kantstöd förlängs ej över 

gångbanan. Fasat kantstöd med kantstödvisning 5 cm bör användas på huvudgata. 

Tvärgatans kantstöd förlängs inte över gångbanan.  

Genomgående gångbanor ska alltid tillgänglighetsanpassas.  

Se typritning TH00C ”Upphöjda övergångsställe med cykelpassage”. 

2.14.2 Cykel 

Utformningsprinciper för cykelbana som korsar körbana: 

2.14.2.1 Cykelöverfart 

Körbana bör hastighetssäkras till 30 km/h.  

Märks ut med märke B8 och markering M16. 

2.14.2.2 Cykelpassage 

Körbana bör hastighetssäkras till 30 km/h. 

Märks ut med markering M16. 

Se typritning TH00B ”Gång- och cykelpassager” 

2.14.2.3 Genomgående cykelbana 

Cykelbana längs huvudgata, som korsar lokalgata, ska vara i samma höjd över gatan 

på respektive sida. Detta gäller förutsatt att omhändertagande av dagvatten kan lösas. 

Beläggningen ska vara genomgående och tvärgators kantstöd förlängs ej över 

gångbanan. Fasat kantstöd med kantstödvisning 5 cm bör användas på huvudgatan. 

Tvärgatans kantstöd förlängs inte över gångbanan.  

Se typritning TH00C ”Upphöjda övergångsställe med cykelpassage”. 

2.14.2.4 Cykelbox 

Cykelbox är en yta innan en korsning med trafikljus som reserverats för cyklister. 

Cykelbox bör utföras med en längd av minst 5 m (avståndet mellan fordons och 

cyklars stopplinje). 

Cykelbox ska ha cykelmålning M26 och bör markeras med färg på slitlager. 
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2.14.3 Gågata, gångfartsområde och shared space 

2.14.3.1 Gågata 

En gågata är en gata, ett torg eller ett område där motordrivna fordon är förbjudna 

annat än att korsa den eller om det behövs för: (Trf (1998:1276) 8 kap 1§) 

 Varuleveranser till och från butiker eller motsvarande vid gågatan, kan 

tidsbegränsas 

 Transport av gods eller boende till eller 

från adress vid gågata 

 Transport av gäster till eller från hotell 

eller motsvarande vid gågata 

 Transport av sjuka eller 

funktionshindrade personer till eller från 

adress vid gågata 

Alla motordrivna fordon ska lämna företräde åt 

gående och får inte köra med högre hastighet än 

gångfart. Gäller även cykel. 

Gågata ska planeras in där gångtrafikflödet är stort och 

har målpunkter på bägge sidor av gata. 

Gågata ska inte utformas som huvudgata eller gata med regionalt cykelstråk. 

Särskilt vägmärke (E7) ska användas för att markera gågatans område, se Figur 8. 

Fordon får endast parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser. 

2.14.3.2 Gångfartsområde 

Ett gångfartsområde är en gata, ett torg eller ett område där fordon är tillåtna men 

endast får framföras i högst gångfart.  

Gångfartsområde ska planeras in där gångtrafikflödet är störst av det totala flödet. 

Gångfartsområde kan även användas då man aktivt vill minska fordonstrafik. 

Det ska framgå i utformningen att gående kan nytta hela ytan samt att ytan ska 

utformas så att det inte är lämpligt att framföra fordon med högre hastighet än 

gångfart. 

Gångfartsområde ska inte utformas som huvudgata eller gata med regionalt 

cykelstråk. 

Gångfartsområde ska utformas utan nivåskillnader.  

Nivåskillnader på körbana kan däremot utformas för att markera in- och utfarter i 

området. 

Figur 8. Vägmärke E7 
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Alla motordrivna fordon samt cykel ska ge 

företräde åt gående.  

På lokalgata kan gångfartsområde vara ett 

alternativ på kortare sträckor, max 100 m. 

Särskilt vägmärke (E9) ska användas för att 

markera gångfartsområde, se Figur 9. 

Fordon får endast parkera på särskilt 

anordnade parkeringsplatser.  

Genomfartstrafik med bil är möjlig med litet 

trafikflöde. 

2.14.3.3 Shared space 

Shared space innebär en plats (gata, torg, område) där olika trafikanter samsas på 

samma yta och samspelar genom ömsesidig hänsyn. Idén grundar sig i att 

trafikanterna vidtar naturlig försiktighet på grund av en upplevd otydlighet över vem 

som har företräde. Gående och övriga trafikanter har samma hierarki. 

Generella trafikregler gäller och hastighetsbegränsningen bestäms via skyltar eller är 

den i område i övrigt gällande. En rekommendation är att hastigheten bör ligga på 

max 30 km/h. Lägre hastighet rekommenderas beroende på platsens förutsättningar.  

Buss i linjetrafik och genomfartstrafik kan finnas på denna typ av gata. 

Infart för motorfordon kan med fördel markeras med nivåskillnad. För gående kan 

skillnad i markmaterial användas. 

2.15 Möbler och utrustning 

2.15.1 Vägmärken 

Alla nya vägmärken ska vara i färg Diamond grey normalreflekterande.  

Kombination av vägmärke med olika reflektionsförmåga i samma uppsättning tillåts 

ej. 

Fastsättningsanordningar, klammer, ska vara av aluminium med gummisvep för att ej 

skada belysningsstolpe vid montering.  

Figur 5. Vägmärke E9 

Figur 9. Vägmärke E9 
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Standardfundament för vägmärkesstolpar, typ MEAG 60/500 eller likvärdigt 

används. Se även principritning CEB. 53 i AMA Anläggning senaste utgåva. 

 

 

 

Se VGU för ytterligare regler kring utmärkning och uppsättning och handbok 

vägmärken publikation 2009:15 från Vägverket. 

Se Transportstyrelsens websida för vägmärke. 

2.15.2 Vägmarkering 

För vägmarkering ska termoplastisk vägmarkeringsmassa användas. 

Vägmarkering ska inte utföras på gator där körbanans bredd är mindre än 5,5 m. 

Se Transportstyrelsens websida för vägmarkeringar. 

Figur 10. Mått vägmärken. 

Figur 11. Mått vägmärken. 
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2.15.3 Vägvisning 

2.15.3.1 Cykelvägvisning 

Cykelvägvisare (F34) och tabellvägvisare (F35) ska användas i Vallentuna kommun, 

se vägmärkesförordning för typsnitt, storlek och kulör.  

Se senaste VGU för rekommendation av bakgrundsfärg på cykelvägvisning för olika 

ändamål.  

Vägvisare F34 ska vara dubbelsidiga och kan innehålla flera målpunkter i samma 

märke.  

Tabellvägvisare F35 ska vara enkelsidig och ska staplas enligt VVFS 2007:35. Färdmål 

rak fram anges överst och färdmål åt höger anges längst ned.  

Cykelvägvisning ska vara av strängpressad aluminiumprofil. 

2.15.3.2 Gatunamnskyltning 

Gatunamnsskyltar kan fästas på separat stolpe eller på fasad. 

Gatunamnsskyltar ska vara 150 mm i höjd för enkelradig och 250 mm för 

dubbelradig. 

Tabell 5. Gatunamnskyltning 

 Stolpmontage Fasadmontage 

Sida dubbelsidig enkelsidig 

Material I profil, svartnodiserad 

aluminium 

I profil, svartnodiserad 

aluminium eller plan 

aluminiumplåt 

 

2.15.4 Sittmöbler 

Sittmöbler finns i olika utformning. Även låga murar och stenar fungerar som 

sittmöbler. 

Vid val av lämplig sittmöbel ska funktion gå före form. Sittmöbler i centrala 

Vallentuna bör dock även anpassas till platsens karaktär.  

I park- och naturmiljöer ska soffor utföras med standardkulör grön, om inget annat 

sägs. 

Armstöd och ryggstöd är viktiga ur tillgänglighetsaspekt och bör finnas. Armstöd ska 

vara enkelt greppbart. Sitthöjden ska vara 45–50 cm. 

Sittmöbler ska monteras fastgjutna i marken. 



KAPITEL 

2 
 

 

VERSION 2.0 

46 

Sittmöbler ska placeras med säkerhetsavstånd till byggnader med hänsyn till 

brandrisk. 

2.15.5 Papperskorgar 

Papperskorgar ska vara fastgjutna i marken, alternativt monterade på andra fasta 

objekt så som belysningsstolpar etc. Inkasthålet bör vara litet för att undvika 

dumpning av hushållssopor och ett lock minskar problem med råttor och fåglar. 

Papperskorgar ska vara låsbara så att man inte kan kasta hushållsavfall genom locket. 

Papperskorgar ska ha ett perforerat yttre för att minska problem med klotter. 

Storlek på papperskorg ska bestämmas utifrån platsens behov och funktion. På torg 

och i centrummiljöer bör även askkopp monteras på papperskorgen för att undvika 

nedskräpning av fimpar. Askkopp placeras enlig Lag om tobak och liknande 

produkter. Val av papperskorg i offentliga miljöer bör anpassas till platsens karaktär. 

I park- och naturmiljöer ska papperskorgar utföras med standardkulör grön, om inget 

annat sägs. 

2.15.6 Pollare 

Pollare monteras för att förhindra trafik från att köra in där cyklister och gående rör 

sig. Där drift- och utryckningsfordon behöver passera ska det vara fritt från pollare, 

alternativt att pollarna är enkelt demonterbara. Eventuell låsning ska ske med 

hänglås som räddningstjänsten kan klippa upp vid behov. Pollare ska förses med 

reflex. 

Val av pollare och stolpar i offentliga miljöer i centrala Vallentuna bör anpassas till 

platsens karaktär. Stora och tunga planteringskärl kan också fungera som pollare på 

utvalda platser. De får då både en estetisk och en praktisk funktion. 

2.15.7 Grindar och bommar 

Typ av grind/bom kan variera beroende på användningsområde och placering. 

Eventuell låsning ska ske med hänglås som räddningstjänsten kan klippa upp vid 

behov.  

Grindar och bommar bör utformas med hänsyn till gång- och cykeltrafikanter. 

2.15.8 Stängsel, staket och plank 

Plank godkänns inte inom de centrala delarna av Vallentuna. Undantag möjligt då 

plank exempelvis krävs p.g.a. buller. Utformning ska anpassa till platsens 

förutsättningar och ske med hänsyn till platsens gestaltning.  

Staket bör inte vara högre än 0,7 m i stadsmiljön med hänsyn till sikt i allmänhet och 

sikttriangel vid korsningar i synnerhet.  
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Bredd på grind och val av bom ska göras utifrån hur platsen driftas. Utrustning ska 

märkas med kontrastmarkering och reflex. 

2.15.9 Vägräcke 

Vägräcke ska uppfyllas krav enligt senaste VGU krav och råd. 

Sidoräcken ska placeras minst 0,05 m och högst 0,75 m från vägkanten.  

Vägräcke kan placeras på stödremsa. Se 2.6.4 Stödremsa för sidoplacering av 

vägräcke. 

Sidoräcke bör användas i anslutning till branta slänter, fasta hinder i betong, eller där 

risk finns för fall i djupt vatten.  

Sidoräcke ska dimensioneras enligt vilken typ av fordon som färdas på gatan.  

Räckesavslutning ska förankras i vinkel.  

Räcke i mittremsa ska placeras så att kraven på räckefunktion uppfylls i de 

trafikritningar som förekommer vid räcket. 

Material till vägräcke ska uppfylla krav enligt AMA Anläggning, senaste utgåvan. 

Montering och uppsättning enligt AMA Anläggning, senaste utgåvan. 

2.15.10 Stamskydd och markgaller 

Markgaller och stamskydd monteras som skydd mot påkörning och andra typer av 

skador. Används i hårdgjorda och utsatta miljöer, exempelvis längs huvudgator.  

För att förhindra att skräp samlas under markgaller fylls det med stenmjöl upp till 

kanten. 

2.15.11 Bullerskydd 

Utformning ska anpassas till platsens förutsättningar och ske med hänsyn till platsens 

gestaltning. Genombrytningar ska utföras på ett trafiksäkert sätt. 
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2.16 Anläggning och detaljutformning 

2.16.1 Kantstöd 

Visningshöjd på kantstöd ska vara 12 cm om inget annat anges.  

Visningshöjd på kantstöd vid in- och utfart bör vara 5 cm. Vid in- och utfart ska fasad 

kantsten finnas. Fasning ska vara minst 3 m lång. 

Övergång till och från fasat kantstöd ska utföras på en längd av minst 2 m. 

Kantstödsradier ska framgå i höjdsättningsplaner (arbetshandlingar). 

Vid val av radiestorlek under projektering ska standardstorlekar väljas i första hand. 

2.16.1.1 Granitkantstöd 

Granitkantstöd ska uppfylla krav enligt SS-EN 1343. 

Toleranskrav klass 1, frostresistens F, brottklass 6, skränkning klass 2, bredd och höjd 

klass 2. 

Granitkantstöd RV2 eller RF2 ska användas. I första hand ska befintligt material 

återanvändas. 

Vid användning av befintliga material ska kvalitén godkännas av byggledaren eller 

Vallentuna kommun. 

Vid användning av nytt material bör svensk granit användas. 

Granitkantstöd ska sättas i betong med motstöd av betong. 

2.16.1.2 Betongkantstöd 

Betongkantstöd ska uppfylla krav enligt SS-EN 1340. 

Betongkantstöd ska i första hand sättas innan slitlager läggs. 

Spikat kantstöd ska ha motstöd av asfalt.  

Prefabricerat kantstöd används vid busshållplatsperrong. Vid perrongens början och 

slut ska anslutnings- och avslutningsstöd användas.  

Limmat stöd eller stöd utan distansklack får inte användas. Undantag kan göras för 

provisorier eller för ytor utan fordonstrafik. 

2.16.2 Refuger 

Mittrefug bör finnas på gator med gatubredd större än 7 m. Mittrefug ska minst vara 

2 m bred. 
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Refug ska märkas ut med vägmärken på stolpe samt med reflex. 

Refuger ska ha minst 12 cm kanstensvisning. 

Prefabricerad refug, 2 m bred, kan användas vid nybyggnation.  

2.16.3 Markbeläggning 

Markbeläggningar utförs enligt AMA Anläggning, senaste utgåva. Markbeläggningar 

ska utföras så god vattenavrinning är möjlig. 

Överhöjningar utförs med kantstöd. 

Smågatsten ska uppfylla kraven enligt SS-EN 1343. Mått 80/110 x 80/110 x 80/110. 

Färg grå. Storgatsten ska uppfylla kraven enligt SS-EN 1343. Mått 140 x 200 x 50 

mm. Färg grå. 

Körbara ytor av gatsten, marksten och plattor ska alltid sättas i jordfuktig betong. 
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Tabell 6. Tabell för material i överbyggnad 

Trottoar, gång- och cykelbana Material 

Slitlager Betongmarkplattor 70 mm 

Bundet bärlager AG 16  160/220 100 kg/m2 

Gångbana/Trottoar Material 

Slitlager, handläggning ABT 8  160/220 80 kg/m2 

Slitlager, maskinläggning ABT 11  160/220 80 kg/m2 

Bundet bärlager AG 16  160/220 100 kg/m2 

Yta för fordonstrafik, 

maskinläggning 

Material 

Parkeringsplatser ABT 16  70/100 

AG 22  160/220 

100 kg/m2 

110 kg/m2 

Lokalgata ABT 11  160/200 

AG 16  160/220 

100 kg/m2 

110 kg/m2 

Huvudgata ABT 11/16  70/220 

ABb 16  70/100 

AG 16  160/220 

100 kg/m2 

100 kg/m2 

110 kg/m2 

Yta för fordonstrafik, handläggning Material 

Parkeringsplatser ABT 11  160/200 

AG 16  160/220 

100 kg/m2 

110 kg/m2 

Lokalgata ABT 11  160/200 

AG 16  160/220 

100 kg/m2 

110 kg/m2 

Huvudgata ABT 11/16  70/220 

ABb 16  70/100 

AG 16  160/220 

100 kg/m2 

100 kg/m2 

110 kg/m2 
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3. Utförandeskede 

3.1 Processen 

3.1.1 Planering inför arbetet 

3.1.1.1 Kontrollprogram 

Ett kontrollprogram för omgivningspåverkan bör tas fram under byggtiden. Det är 

den ansvarige verksamhetsutövaren, oftast byggherren och/eller exploatören, som ska 

ta fram programmet. Kontrollprogrammet ska skickas in till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden senast sex veckor innan planerad byggstart. 

Kontrollprogrammet ska beskriva den påverkan som projektet kan ha för närboende 

och på miljön. Programmet ska ange de skyddsåtgärder som behövs, vem som ska 

utföra dem och när. Programmet ska också beskriva hur verksamhetsutövaren 

kontrollerar att miljökrav och riktlinjer följs samt hur eventuella klagomål som 

uppstår ska hanteras. Se miljöavdelningens infoblad om kontrollprogram för 

omgivningspåverkan vid byggnation. 

3.1.1.2 Information 

För alla projekt inom kommunen, som sträcker sig över en tid längre än en vecka, ska 

informationsskyltar finnas på plats från det att arbetet påbörjas tills det avslutats. 

Även mindre projekt bör ha informationsskyltar. 

Informationsskyltar ska innehålla följande information: 

 Vem utför arbetet? 

 Varför utförs arbetet? 

 Vad gäller arbetet? 

 När beräknas arbetet påbörjas och avslutas? 

 Kontaktuppgifter till ansvarig 

Arbeten med större omfattning ska ha informationstavlor på plats minst sju dagar 

innan påbörjat arbete. Beteendepåverkande åtgärder ska utföras av 

exploatör/entreprenör för att i största möjliga mån undvika störning och risk för 

tredje man. 

Information om störningar ska även annonseras på Vallentuna kommuns hemsida, 

”Störningsinfo”. Gäller även externa entreprenörer. 

3.1.1.3 Tillstånd 

Trafikanordningsplan (TA-plan) ska alltid upprättas, och godkännas, inför arbeten på 

kommunala gator, torg, parkeringar, park- eller naturmark. 
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Övriga tillstånd i form av schakttillstånd, markupplåtelse, bygglov och marklov, 

miljöbalken, dispens från Länsstyrelsen m.fl. kan vara nödvändiga vid vissa typer av 

jobb. Det åligger exploatör/entreprenör att ta reda på vad som krävs i varje specifikt 

fall. För information, ansökan och taxor, se Vallentuna kommuns hemsida.  

Vid bedömning om schakttillstånd kan ges ska Gatu- och parkavdelningen undersöka 

förekomsten av misstänkt förorenat område i kommunens digitala kartor, alternativt 

ta kontakt med miljöavdelningen. 

3.1.2 Drift och skötsel under pågående arbete 

Om inget annat avtalats ansvarar entreprenören för drift och skötsel under pågående 

arbeten. Avvikelser ska tydligt framgå i avtal. Tydlig karta med arbetsområdets 

avgränsning ska bifogas där det även framgår vilken tidsperiod som berörs.  

3.1.3 Återställning efter utfört arbete 

Återställning av mark sker enligt AMA Anläggning, senaste utgåva. 

Naturmark ska återställas till ursprungligt skick. Träd som ersätts ska återplanteras 

med träd av storlek så nära ursprunget som möjligt. Vid återplantering ska artval ske 

med hänsyn till exempelvis sjukdomar. 

All form av markkompaktering ska åtgärdas till ursprungligt skick och funktion. 

Vid återanvändning eller lagring av markplattor och sten ska dessa tvättas. Eventuell 

betong avlägsnas av entreprenören. 

3.1.3.1 Asfalt 

Skarvförskjutning/trappfräsning ska utföras med minst 0,7 m i sidled från den rivna 

delen, se Figur 12. 

 

 

 

Figur 12. Skarvförskjutning/trappfräsning 
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På gångbana med större bredd än 2 m ska hela bredden fräsas eller beläggas med nytt 

slitlager. Detta gäller om ingreppet påverkar mer än 50 % av den befintliga 

beläggningen. 

På gångbana med mindre bredd än 2 m ska hela bredden fräsas eller beläggas med 

nytt slitlager.  

3.1.3.2 Storgatsten och smågatsten 

Demonterade gatstenar ska återanvändas. Överblivna stenar tillfaller Vallentuna 

kommun. 

3.1.3.3 Kantstöd av granit 

Demonterade granitkantstöd återanvänds. Överblivna granitkantstöd tillfaller 

Vallentuna kommun. 

Om schaktning utförs inom 0,5 m från kantstöd ska demontering av kantstöd alltid 

ske. Schaktning under befintligt kantstöd får inte förekomma, kantstöd ska i dessa fall 

alltid demonteras. 

3.1.3.4 Ledningar 

Innan schaktarbeten påbörjas ska alltid en ledningskoll utföras. All mark som berörs 

av schaktning i samband med ledningsjobb ska återställas. 

3.1.4 Färdigställande- och garantiskötsel 

Beslut om färdigställande- och garantiskötsel avtalas specifikt för varje projekt.  

Under projektets gång och fram till godkänd slutbesiktning ska skötsel av 

vegetationsytor utföras så att växternas specifika krav tillgodoses och en god 

etablering främjas. 

3.1.5 Besiktning 

Besiktning sker enligt AB04 om inget annat avtalas. 

3.1.6 Fel inom entreprenaden 

Vallentuna kommun har rätt att, på entreprenörens bekostnad, åtgärda fel som 

uppstår inom entreprenaden och som entreprenören ej själv avser/kan avhjälpa. 
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3.2 TA-planer 

En trafikanordningsplan, TA-plan, innehåller fakta om vägarbeten och hur dessa ska 

märkas ut. Målet är att skapa en så säker miljö som möjligt för de som arbetar på 

platsen och de som passerar. 

Ansökan ska göras i god tid innan påbörjat arbete. Handläggningstid ska beaktas. 

För ansökan, se Vallentuna kommuns hemsida. Ansökan bifogas med ritning som ska 

innehålla: 

 Aktuell karta med skala, utskrivna mått samt norrpil 

 Tydligt markerat arbetsområde 

 Hänvisningar för olika trafikantgrupper 

 Tänkta utmärkningar och skyddsanordningar med tillhörande 

teckenförklaring 

 Tillfällig belysning 

 Kontaktperson för allmänhetens frågor 

Avstängning av parkeringar måste annonseras i god tid innan arbeten påbörjas så att 

brukarna erbjuds tid att hitta alternativ plats och för att minska behovet av 

bortforsling av fordon. 

3.2.1 Regler 

Exploatör/entreprenör med tillstånd att utföra arbete på allmän gatumark är skyldig 

att följa nedanstående regler: 

 Under arbetets gång ansvara för snöröjning och halkbekämpning där 

kommunens ordinarie drift inte har tillträde 

 Hålla disponerat område i gott skick med daglig rengöring 

 Nedtagna vägmärken ska alltid återmonteras till det datum TA-planen slutar 

gälla. Kostnader för Vallentuna kommun att återställa eventuellt ej 

återmonterad skyltning debiteras utföraren 

 Skador som drabbar trafikanter till följd av bristfälligt underhåll kan 

debiteras utföraren 

 Avspärrning utförs enligt AMA Anläggning, senaste utgåva 

3.2.2 Akuta arbeten 

Akuta trafikregleringar kräver inte alltid TA-plan. Akuta regleringar som utförts eller 

beordrats av räddningstjänst undantas kravet på TA-plan. Vid andra akuta 

regleringar, som pågår längre än 24 h, kan ansökan göras i efterhand på 

nästkommande vardag.  

3.3 Schakttillstånd 

För taxor, ansökan och handläggningstider, se Vallentuna kommuns hemsida. 
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3.4 Träd- och grönytor 

Befintliga träd som ska sparas inom arbetsområdet skyddas med instängsling i 

droppzon, plus ytterligare 20 % av kronans diameter. Instängsling sker för att 

förhindra påkörning och skador på rot- och jordzon. För övriga grönytor gäller 

instängsling. Där schakt inom droppzon ej kan undvikas ska handschakt utföras. 

Växternas kvalitet ska följa skriften Kvalitetsregler för plantskoleväxter från GRO, 

utgiven av Gröna näringens riksorganisation. 

3.4.1 Leveranskontroll 

Beställaren ska alltid erbjudas möjlighet till leveranskontroll. Entreprenören ska i god 

tid flagga för detta. Kontroll sker i samband med leverans på byggarbetsplatsen av 

kommunen utsedd kvalificerad person. Växter som ej uppfyller kraven enligt 

Kvalitetsregler för plantskoleväxter godtas ej. 

Plantering ska ske omgående efter leverans för att minimera skador beroende på 

rådande väderlek. Då omgående plantering inte är möjlig ska växter jordslås. 

Jordslagna växter ska vattnas dagligen. 

Höstplantering får endast ske med väl avmogna plantor. Höstplantering får ej utföras 

före den sista oktober. 

3.4.2 Överhöjda växtbäddar 

Terrassbotten ska alltid luckras. Om stor risk för dålig dränering föreligger bör även 

växtbädden dräneras och utföras som en överhöjd växtbädd.  

Nyanlagda växtbäddar bör utföras något överhöjda, 10-15 cm över omgivande mark, 

med hänsyn till framtida komprimering av jordytan. Vid risk för sättningar kan träd 

hindras från att sjunka genom att makadam eller pimpsten läggs under klumpen. 

3.4.3 Bevattning 

I samband med plantering ska alltid träd vattnas så hela profilen blir ordentligt 

genomvattnad. Nyplanterade träd ska alltid förses med 2 bevattningssäckar eller 

motsvarande lösning för att uppnå en säker etablering. 

Buskplanteringar, perennplanteringar och kombinerade busk- och 

perennplanteringar bör anläggas med bevattningsanläggning. I projekteringsskedet 

ska hänsyn tas till närmsta vattenuttag. I avsaknad av sådan ska detta planeras in. 

3.4.4 Bedömning av vitesbelopp vid skada på träd 

För träd som skadas under entreprenadtiden utdöms vite enligt Alnarpsmodellen. 



KAPITEL 

3 
 

 

VERSION 2.0 

56 

Träd som har andra typer av värden, kulturella eller sociala, kan skyddas av högre 

vitesbelopp. Vitesbelopp anges i varje projekts Administrativa Föreskrifter. Om 

entreprenaden omfattas av sådana träd meddelas detta i samband med utfärdande av 

schakt- eller andra tillstånd. 

3.5 Ledningar 

Vid schaktning är det alltid entreprenörens ansvar att inhämta information om 

befintliga ledningars läge. 

3.5.1 Uttag och anslutningspunkter 

Om inget annat anges i avtal ska alltid befintliga ledningar antas vara i drift under 

byggtiden. Kortare avbrott ska föranmälas. 

Under entreprenadtiden ansvarar entreprenören för eventuella skador på befintlig 

anläggning. 

3.5.2 Tillfällig belysning 

Om den befintliga belysningsanläggningen ej kan vara i drift under entreprenadtiden 

ska detta lösas genom att entreprenören, i samråd med beställaren, anordnar en 

provisorisk lösning. Gäller även vid omledning av GC-väg. 
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4. Ritningar, mätning och 
drift 
I de fall Vallentuna kommun tillhandahållit mall för redovisning av geodata ska denna 

följas. 

All inmätning ska redovisas i referenssystem SWEREF 99 18 00 i plan (EPSG:3011) i 

plan och RH2000 i höjd (EPSG:5850). Inmätning och stationsetablering ska ske 

enligt SIS-TS 21143:2016 Byggmätning avsnitt 7.3 och 7.4 med underliggande avsnitt. 

Handlingar som översänds till Vallentuna kommun ska alltid bekräftas mottagna. 

4.1 Inmätningar 

Inmätningar ska utföras enligt senaste utgåva av AMA, AMA-nytt samt senaste 

version av Svensk geoprocess Mätningsanvisningar.  

Inmätningar ska utföras av behörig mätningstekniker enligt Lantmäteriets 

rekommendationer för mätningsteknisk färdighet.  

Detaljer ska redovisas i separata lager där lagernamnet i klartext förklarar innehållet. 

Inga objekt får ligga i lager 0. 

4.2 Ritningar 

4.2.1 Arbetshandlingar 

Alla handlingar som berör allmän platsmark ska innehålla Vallentuna kommuns 

logga, projektnamn, ansvarig projektör, norrpil, skala, status och datum.  

Ritningarna ska även innehålla information om aktuellt referenssystem. 

4.2.2 Relationshandlingar och underlag till relationshandling 

Relationshandlingar och relationsunderlag ska vara skalenliga samt vara försedda 

med referenssystem, skala, ansvarig kontaktperson för handling, person som är 

ansvarig för inmätningen, datum och projektnamn. Alla objekt som redovisas i 

relationshandlingarna ska vara terrestert inmätta, dvs med totalstation (klass 3 eller 

bättre enligt SIS-TS 21143:2016 Byggmätning avsnitt 4.2.1) eller GNSS. 

Relationsfiler levereras till kommunens projektledare och till Kart- och 

mätavdelningen. 

Filer ska vid leverans vara städad från ovidkommande information. 
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Filer ska vara tydligt uppmärkta och utförda med sluten polyline istället för linjer för 

enkel överföring till Vallentuna kommuns skötselkarta för mark och gata. 

Enhet ska alltid anges i meter. 

4.2.2.1 Relationsunderlag till relationshandling 

Relationsunderlag ska levereras i DWG/DXF samt PDF-format. Varje 

informationstyp ska redovisas som ett separat lager i dwg-filen och lagren ska vara 

korrekt namngivna utifrån innehållet. 

Inmätning av objekt är ett absolut krav, Vallentuna kommun accepterar inte att en 
projekteringsritning återanvänds som en relationshandling.  

Inmätning ska ske av såväl nya som ändrade anläggningar. Befintliga objekt som 
behålls, och har direkt samband med den nya anläggningen, ska mätas in.  

Samtliga redovisade objekt ska koordinatsättas och anges med X, Y och Z (N, E, H) 
koordinater. Enhet ska vara i meter, med två decimaler.  

Mätmetod ska anges. 

4.2.2.2 Relationshandling 

Relationshandlingar upprättas utifrån relationsunderlag. Kraven är desamma som för 

Relationsunderlag, se 4.2.2.1 Relationsunderlag till relationshandling. 

Relationshandlingar i DWG/DXF-format och PDF-format ska levereras till 

beställaren. 

Relationsritning ska stämplas ”relationshandling”, dateras samt eventuella ändringar 

från arbetshandlingar ska framgå. 

Relationshandling ska alltid åtföljas av en ritningsförteckning där nomenklatur m.m. 

är överenskommen med beställaren. 

Alla objekt som ritas in ska läggas i något av de lager (namn på skötselytor) som 

specificeras i lagerlistan för respektive projekt. Vallentuna kommun tillhandahåller 

instruktioner för detta.  

4.3 Driftinstruktioner 

Driftinstruktioner ska överlämnas i samband med slutbesiktning. 

Driftinstruktionerna ska innehålla faktablad om alla ingående produkter som kan 

komma att beröras. 

Driftinstruktioner ska även omfatta markplanering- och planteringsritning i DWG-

format där ytor för asfalt, vägar, plattor, planteringar, träd, bänkar, lekutrustning, 

andra markutrustningar, belysningsstolpar, byggnader och höjdkurvor framgår. 
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Kommunala Pensionärsrådet 23 september 2019  

   
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 44 Yttrande, teknisk handbok 

Beslut 
Pensionärsrådet har inga synpunkter på den tekniska handboken. 

Ärendet i korthet 
Pensionärsrådet svarar på en remiss om Teknisk handbok. 
 
Handling 

Remiss, teknisk handbok 
 
Expedieras till:  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

 

 

 

  



Teknisk Handbok 

Svar från Kommunala Funktionshinderrådet avseende remiss  

”Teknisk Handbok”  

Kommunala Funktionshinderrådet lämnar följande yttrande som sitt svar på remissen ”Teknisk 

Handbok”. 

Enligt det förslag på Teknisk Handbok som Kommunala Funktionshinderrådet getts möjlighet att yttra 

sig om är syftet med handboken ”att förenkla arbetet och fungera som ett hjälpmedel i 

kommunikation internt inom kommunen men även med externa användare”. Vidare så står det att 

den ”riktar sig till dig som arbetar med olika typer av planerings-, projekterings- och 

utförandearbeten inom Vallentuna kommun.” 

Rådets mening är att det som utförs med ledning av den Tekniska Handboken i så gott som varje 

detalj har en påverkan med avseende på vardagslivet för de som vistas och bor i vår kommun och då 

självklart även personer med funktionsnedsättningar. Detta bör på ett tydligt sätt lyftas fram i 

handboken. 

När något utformas enligt Teknisk Handbok bör därför alltid hänsyn tas till personer med 

funktionsnedsättningar. Det är däremot ett alldeles för omfattande arbete att införa denna hänsyn i 

vart och ett av de tillämpbara avsnitten i Teknisk Handbok. 

Sedan 2009 gäller i Sverige ”FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” 

(Sveriges internationella överenskommelser SÖ 2008:26).  

Kommunala Funktionshinderrådet föreslår, med bakgrund av ovan förda resonemang att: 

I Tekniska handbok, avsnitt 1.4 Styrande dokument skall följande tillägg göras som tredje stycke 

direkt efter det andra stycket. 

Exempel på detta är ”FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”. 

 

Hela inledningen av avsnitt ”1.4 Styrande dokument” blir då med KFR:s förslag: 

De dokument som listas nedan har använts i framtagandet av denna Tekniska handbok. I varje 

separat upphandling anges vilken version som gäller. Eventuella motstridigheter i dokumenten som 

medför avsteg ska hanteras av förvaltningschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter gäller alltid före Teknisk handbok om kraven är 

hårdare. 

Exempel på detta är ”FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”. 

Kommunala Funktionshinderrådet  

2019-10-24  
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