


Teknisk handbok   

Del 1 – Allmänt  2017-11-15 

Innehållsförteckning 

1. Bakgrund ............................................................................................................................ 2 

2. Syfte ................................................................................................................................... 2 

3. Läsanvisningar ................................................................................................................... 2 

3.1. Uppdelning .................................................................................................................. 2 

3.2 Målgrupp ..................................................................................................................... 2 

3.3 Handlingar som åberopas ............................................................................................ 2 

4. Status .................................................................................................................................. 2 

4.1 Revidering ................................................................................................................... 2 

4.2 Ansvar .......................................................................................................................... 3 

5. Ordlista och förkortningar .................................................................................................. 3 

 



Teknisk handbok   

Del 1 – Allmänt  2017-11-15 

1. Bakgrund 
Den här handboken är tänkt att användas vid projektering och genomförande av tekniska 

anläggningar såsom gator, parker, gångvägar, belysning, och VA-ledningar i Värmdö 

kommun.  

 

Teknisk handbok är framtagen av VA- och renhållningsenheten, plan- och 

exploateringsenheten, kart- och GIS-enheten samt tekniska driftavdelningen. 

2. Syfte 
Syftet med denna tekniska handbok är att skapa en standard för de tekniska anläggningar som 

byggs inom kommunen. Detta gör det enklare både i bygg- och i driftskedet. Anvisningar i 

teknisk handbok ska följas om inte beställare på kommunen uttryckligen meddelat annat. 

3. Läsanvisningar 

3.1. Uppdelning 

Teknisk handbok är indelad i nio fristående delar. Den första delen är den du nu läser. Del två 

och tre berör projektering och entreprenader utifrån ett allmänt perspektiv. Dessa delar ska 

följas oavsett vilken typ av projektering eller entreprenad det är fråga om. De följande fem 

delarna berör i tur och ordning: 

 

Del 4 – Väg 

Del 5 – VA 

Del 6 – Park 

Del 7 – Belysning 

Del 8 – Renhållning 

 

Den sista delen, del 9, behandlar kartor, ritningar och annan geografisk information. Denna 

del ska följas i alla projekt och av alla som levererar digitalt underlag till kommunen. 

3.2 Målgrupp 

Teknisk handbok vänder sig till alla projektörer och entreprenörer som utför arbete åt Värmdö 

kommun. Den vänder sig också till alla exploatörer som utför anläggningar som ska tas över 

eller anslutas till Värmdö kommuns egna anläggningar.  

 

Teknisk handbok ska även användas i kommunens interna projekt. 

3.3 Handlingar som åberopas 

I respektive del finns en förteckning över de publikationer, standardverk etc. som åberopas i 

respektive del. Där inget annat anges i teknisk handbok ska gällande branschstandarder följas. 

4. Status 

4.1 Revidering 

Teknisk handbok revideras löpande och de olika delarna kan revideras separat. Aktuellt datum 

och revideringsnummer syns i respektive sidhuvud. Aktuell version finns alltid publicerad på 

kommunens webbplats. 
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4.2 Ansvar 

VA- och renhållningsenheten ansvarar för del 2, 3, 5 och 8. Tekniska driftavdelningen 

ansvarar för del 4, 6 och 7, tillsammans med landskapsarkitekt på plan- och 

exploateringsenheten. Kart- och GIS-enheten ansvarar för del 9. 

5. Ordlista och förkortningar 

AB 04 Allmänna bestämmelser för byggnadsanläggnings- och 

installationsentreprenader  

AF  Administrativa föreskrifter 

AFS  Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling  

BAS-P Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering 

BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare för utförande 

FU Förfrågningsunderlag 

MER Mät- och ersättningsregler – anläggningsarbeten 

MF  Mängdförteckning 

UE Underentreprenör 

ÄTA Ändringsarbete, Tilläggsarbete och Avgående arbete 
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1. Läsanvisningar 
Denna del av teknisk handbok behandlar frågor som rör projektering i allmänhet, oavsett 

vilken typ av projekt det rör sig om. Denna del ska därför läsas tillsammans med de delar som 

rör respektive område (vägar, VA, parker etc.). 

2. Lagar, bestämmelser och riktlinjer 
Grundkravet är att all slags projektering som utförs av Värmdö kommun eller på uppdrag av 

Värmdö kommun ska följa planer och program framtagna inom kommunen samt 

branschgemensamma tekniska anvisningar. Vid motstridiga uppgifter mellan Teknisk 

handbok och planer, program, policys med mera, ska detta diskuteras med beställaren. 

I samband med att ett förfrågningsunderlag för konsultupphandling eller avrop av 

konsulttjänster upprättas, tas det alltid fram projektspecifika anvisningar för respektive 

projekt. Denna uppdragsbeskrivning ska, så ingående som möjligt, beskriva konsultens 

uppdrag. Vid motstridigheter mellan uppdragsbeskrivning och Teknisk handbok gäller 

uppdragsbeskrivning. 

2.1 Handlingar som åberopas 

Nedan presenteras en sammanställning över de publikationer och dokument som det hänvisas 

till i denna del av teknisk handbok.  

 

- AMA Anläggning 

- MER Anläggning 

- Bygghandlingar90 

- Dagvattenpolicy för Värmdö kommun 

- SGF:s publikationer 

 

Det åligger varje projektör att i mängdförteckningar och beskrivningar ange vilken årgång och 

upp till vilket nummer av AMA-nytt som använts i handlingen.  

3. Projektledning 
Samtliga projekt i Värmdö kommun ska följa de mallar och riktlinjer som finns framtagna i 

Projektlotsen avseende till exempel projektplan, aktivitetsplan och protokoll från möten.  

3.1 Projektstart 

Följande punkter bör minst tas upp på uppstartsmöte för nya projekteringar:  

 

 Avgränsning av projektet 

 Organisation 

 Tidplan 

 Ekonomi 

 Kända problem, frågeställningar 

 Detaljplanefrågor 

 Trafik och gata 

 Park och natur 

 VA och renhållning 

 Fiber/tele 
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 El/belysning 

 Fjärrvärme 

 Kollektivtrafik 

 Geoteknik 

 Myndighetsfrågor/tillstånd/anmälningar 

 Ritningssamordning 

 Kvalitet/miljö/egenkontroll 

 Arbetsmiljö/skyddsfrågor 

3.2 Projektplan, tidsplan 

Projektledaren upprättar övergripande tidplan och projektplan för projektet. Mallar för 

projektplan och tidplan finns framtagna inom ramen för Projektlotsen och finns tillgängliga 

via kommunens intranät och som mallar i word på kommunens datorer. Projektören bidrar 

med relevanta delar till tidplanen. 

3.3 Projekteringsmöten 

Minnesanteckningar ska alltid skrivas på alla projekteringsmöten. Minnesanteckningar ska 

föras av projektören. 

3.4 Arbetsmiljö (BAS-P) 

Om inget annat överenskommes ska konsulten ta på sig rollen som 

byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P). Konsulten ska upprätta 

arbetsmiljöplan som ska ingå i förfrågningsunderlag. Uppdraget som BAS-P ska även pågå 

under entreprenadskedet. I projekt där flera olika discipliner är inblandade beslutas på 

startmöte vilken konsult som är ansvarig för samordningen. 

4. Utredningar 
Utredningar som behöver göras för projekteringen, och som inte omfattas av 

uppdragsbeskrivningen, ska beställas av kommunen. 

4.1 Riskanalys 

Riskanalys med avseende på buller, vibrationer och jordrörelser ska utföras där så erfordras. 

Arbeten som kan kräva riskanalys är till exempel schaktning, sprängning, pålning, packning 

och grundvattensänkning. I riskanalysen ska anges: 

 

 Högsta tillåtna svängningshastighet på närliggande byggnader och anläggningar 

 Gränsvärden för buller 

 Förekomst av sättningskänsliga anläggningar 

 Förekomst av vibrationskänslig utrustning 

 Förekomst av ledningar och bergrum 

 Vid behov förekomst av dricksvattenbrunnar med angivande av vattennivå, 

vattenkvalitet och brunnskapacitet. 

 Förslag på åtgärder 

 

Riskanalys beställs av kommunen om inte annat överenskommits i det aktuella projektet.  
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5. Förfrågningsunderlag 

5.1 AF-del 

Beställaren tar fram Administrativa föreskrifter (AF). Projektören ska bistå beställaren med 

projektspecifika texter. 

5.2 Mängdförteckning inklusive beskrivning 

Projektören tar fram komplett mängdförteckning inklusive beskrivning. Handlingen ska 

kunna levereras till entreprenören i excelformat. 

5.3 Utvärdering av inkomna anbud 

Förfrågningsunderlag ska godkännas av nämnden innan upphandling sker. För vissa typer av 

projekt finns färdiga mallar för utformning av förfrågningsunderlag som nämnden redan tagit 

ställning till.  

 

Antagande av entreprenör sker i nämnden efter utvärdering av inkomna anbud.  

6. Ledningsägare 

6.1 Utsättning 

Projektören ska ta kontakt med samtliga ledningsägare för redovisning av befintliga ledningar 

och samordning av nya och befintliga ledningar. Dessa ledningar ska ligga till grund för 

fortsatt projektering. 

6.2 Samförläggning, samordning 

I kommunens utbyggnadsprojekt ska alltid övriga ledningsdragande bolag som verkar inom 

området kontaktas för eventuell samordning och samförläggning. Samförläggning och 

fördelning av kostnader ska regleras i avtal mellan ledningsdragande bolag och kommunen.  

 

Annat ledningsdragande bolag, som lägger ledningar parallellt med Värmdö kommuns, får 

inte ligga närmare än att schaktning till kommunens ledningar kan utföras med normal 

släntlutning. Korsning mellan olika ledningsägares ledningar/kablar ska utföras vinkelrätt. 

Minsta vertikalavstånd mellan de korsande ledningarnas ytterkant ska vara 0,1 meter.  

7. Handlingar 
I förfrågningsunderlag ska följande handlingar ingå: 

 

 Anbudsinfordran 

 Administrativa föreskrifter 

 Mängdförteckning inklusive beskrivningar 

 Kompletterande á-prislista 

 Ritningar 

 Geoteknisk rapport 

 Sanningsförsäkran 

 Arbetsmiljöplan 

 Kodlista för inmätningar 

 Innehållsförteckning för kvalitetspärm 
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Dessutom kan följande handlingar användas: 

 Referensformulär 

 Innehållsförteckning för driftinstruktioner 

 Entreprenadbestämmelser för vattenskyddsområde 

 Övriga upplysningar till entreprenören om till exempel etableringsytor 

7.1 Leverans 

Vid utfört uppdrag ska allt material levereras till beställaren. Materialet lämnas digitalt på 

USB-minne samt via mail till beställare i lämpligt format. Tydlig märkning med projektnamn 

och datum för utfört uppdrag. Dokument ska i förekommande fall vara baserade på de mallar 

som gäller för kommunens verksamhet, till exempel projektlotsens mallar och kommunens 

ritningsstandarder (se vidare del 9). Dokument ska ha logiska filnamn som beskriver dess 

innehåll på ett tydligt sätt, exempelvis Mängdbeskrivning.xls (inte MF klar.xls) 

7.2 Rutiner för granskning 

Handlingar som konsulten lämnar ifrån sig ska vara interngranskade. Efter detta granskar 

beställaren handlingarna. Har konsultens interngranskning inte gjorts på ett tillfredsställande 

sätt går handlingen omedelbart tillbaka för justering. Förlängning av kontraktstiden eller 

ersättning på grund av detta kommer inte att ges.  

 

Tid för beställarens granskning av handlingar samt revidering utifrån inkomna synpunkter ska 

läggas in i tidplanen. Granskning ska även ske av handling som upprättats av extern konsult 

med extern beställare, till exempel vid exploateringar. Granskningshandlingar levereras 

digitalt till projektledaren som sedan skickar vidare till representanter från respektive 

avdelning. Kommunen använder en granskningsblankett där konsulten sedan 

markerar/besvarar att synpunkten är hanterad.  

8. Geoteknik 
Geotekniska undersökningar beställs av kommunen om inte annat överenskommits i det 

aktuella projektet. Beställaren ansvarar för nödvändiga överenskommelser med markägare för 

att möjliggöra undersökningar. 

 

Geotekniska/hydrogeologiska undersökningar och utredningar utförs i den omfattning som 

erfordras för att utgöra underlag för byggande av projektet. De geotekniska 

undersökningarnas omfattning ska följa riktlinjerna i SGFs publikationer. 

Fältundersökningar utförs ned till det djup som erfordras för respektive konstruktion.  

Val av borrpunkter och undersökningsmetod sker i samråd med projektledaren. Mätresultatet 

ska gälla för hela borrkärnan. Återställning av borrhålen sker i direkt anslutning till 

provtagningen. 

En karta ska upprättas som visar var provtagningen är gjord. I anbudet ska även kostnader för 

laboratorieanalyser ingå. 
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I uppdraget ingår erforderliga kontakter med berörda ledningsägare för utmärkning av 

ledningar. Området ska beträdas med försiktighet så att risken för markskador i samband med 

undersökningarna minimeras. Uppkommer markskador ska beställaren omgående kontaktas. 

Fältundersökningarna ska utföras under ledning av utbildad, namngiven borrningsledare. 

Samtliga undersökningspunkter ska koordinat- och höjdbestämmas. 

8.1 Geoteknisk och hydrogeologisk redovisning 

Alla fält- och laboratorieundersökningar samt all redovisning ska utföras enligt svensk 

standard och branschstandard enligt SGF (Svenska geotekniska föreningen). 

Samtliga undersökningsresultat redovisas separat i ”Rapport geotekniska undersökningar” 

(Rgeo). På ritningar tillhörande Rgeo ska befintliga markförhållanden, befintliga och blivande 

konstruktioner redovisas. Hydrogeologiska förutsättningar redovisas i separat avsnitt 

alternativt i separat PM. 

 

Handlingarna ska innehålla: 

  

 Beskrivning av geotekniska/hydrogeologiska förhållanden, förutsättningar för 

grundläggning och dimensionering samt rekommendationer om utförande. Tillåtna 

grundtryck och tillåtna sättningar under samtliga bottenplattor och/eller byggnader ska 

anges. 

 Förslag till grundkonstruktioner och till andra geotekniskt betingade åtgärder mot 

skadlig inverkan på omgivningen. 

 Omgivningspåverkan av temporära eller permanenta grundvattenavsänkningar, i bygg- 

och permanentskedet, ska utredas och redovisas i separat geohydrologiskt PM. 

 Rekommendationer för produktionsskedet avseende kontrollåtgärder beskrivs med art, 

läge, mätningsmetod, mätningsfrekvens och åtgärdsnivå. Förslag till kontrollprogram 

ska upprättas. 

 Redovisning av förstärkningsåtgärder och eventuella andra åtgärder. Konsekvenser av 

föreslagna åtgärder ska beskrivas samt rekommendationer och motiv för valt 

utförande. 

 Beskrivning av befintliga anläggningar, ledningar med mera. 

 Beskrivning av förekommande jordarters användbarhet för vägbyggnadsändamål och 

uppgifter för massdisposition. 

 Anvisningar för schakt och eventuellt temporära konstruktioner med generella 

föreskrifter om schaktstabilitet, spontbehov, länshållning, säkring av närliggande 

anläggningar etc. 

 

Resultat från tidigare utförda undersökningar ska digitaliseras och tas med i 

resultatredovisningen av de nya undersökningarna. 

9. Kartor och ritningar 
Information kring kommunens kartmaterial, koordinatsystem, ritningsstandard med mera 

finns i del 9 av teknisk handbok. 
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1. Läsanvisningar 
Denna del av teknisk handbok behandlar frågor som rör entreprenader i allmänhet, oavsett 

vilken typ av projekt det rör sig om. Denna del ska därför läsas tillsammans med de delar som 

rör respektive område (väg, VA, parker etc.) 

2. Lagar, bestämmelser och riktlinjer 
Värmdö kommun äger rätten att ensam avgöra vad som är likvärdigt material, produkter med 

mera.  

2.1 Handlingar som åberopas 

Entreprenadbestämmelser för arbete i vattenskyddsområde 

2.2 Entreprenadbestämmelser 

För arbeten som ska bedrivas i något av kommunens vattenskyddsområden gäller särskilda 

entreprenadbestämmelser. Dessa finns i bilaga 1 och på kommunens webbplats. För vissa 

arbeten inom vattenskyddsområde krävs dessutom tillstånd, vilket kan sökas hos kommunens 

bygg- och miljöavdelning.  

 

Vattenskyddsområden finns på Ingarö, Sandhamn, Vindö, Kopparmora, Stavsnäs, Djurö och i 

Ängsvik. Kontakta alltid kommunens bygg- och miljöavdelning vid osäkerhet.  

3. Igångsättning 

3.1 Startmöten/anbudsgenomgång 

Startmöte eller anbudsgenomgång ska hållas före byggstart i alla projekt. Följande punkter 

ska tas upp och protokollföras: 

 

 Presentation, upprättande av kontaktlista 

 Förfrågningsunderlag/exploateringsavtal 

 Genomgång av lämnat anbud eller villkor enligt avtal 

 Genomgång av administrativa föreskrifter, med eventuella förtydliganden 

 Genomgång av mängdbeskrivning 

 Eventuell anbudskomplettering 

 Bygglov och startbesked, där bygglov krävs 

 Tidplan 

 Entreprenörens informationsarbete 

 Kvalitets- och miljöplan 

 Myndighetskontakter och tillstånd 

 Trafik och TA-planer 

 Etableringsytor 

 Arbetsmiljöplan 

 Ekonomi 

 Ritningar  

 

Protokoll från startmöte eller anbudsgenomgång ska justeras av parterna genom underskrift. 
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3.2 Exploateringar 

Innan några exploateringsarbeten får påbörjas ska erforderliga handlingar vara utväxlade – 

vilka handlingar detta gäller regleras i exploateringsavtal. 

3.3 Syn av arbetsområdet 

Beställaren kallar till syn med representanter för väghållare, ledningsägare och entreprenör. 

Synen ska omfatta följande punkter: 

 

 Arbetsområdets omfattning 

 Utstakning av ledningssträckning 

 Gatans och övriga anläggningars standard 

 Växtlighet och mark som berörs av arbetet, även upplag, transporter och gångtrafik 

 Träd och buskar som måste tas bort på grund av arbetet 

 Synliga skador på befintliga anläggningar 

 Tomtrör / gränsmarkeringar som ska skyddas 

 Funktionskontroll av rännstensbrunnar 

 Skyddsåtgärder 

 Omfattning av återställning 

 

Ett synprotokoll med fotodokumentation upprättas genom utförande entreprenörs försorg. 

Vad gäller rännstensbrunnar ska en funktionskontroll genomföras okulärt.  

3.4 Etableringsytor 

För nyttjande av offentlig plats utanför arbetsområdet med bodar, upplag, byggskyltar 

och dylikt fordras polismyndighetens tillstånd enligt ordningslagen. Entreprenören ansvarar 

för att avtala om tillgång till marken med markägaren. Vid större upplag och bodar ska bygg- 

och miljöavdelningen kontaktas för eventuellt bygglov. 

4 Information 

4.1 Byggmöten 

Byggmöten ska hållas regelbundet och protokollföras. Beställaren kallar till byggmöten. 

Förutom entreprenören kallas även vid behov andra ledningsdragande bolag, väghållare etc. 

 

Punkter som ska tas upp på byggmöten: 

 

 Organisation och kontaktlista 

 Information 

 Tidplan samt arbetskraftssituation 

 Produktionsfrågor 

 Handlingar 

 Samordningsfrågor 

 Myndigheter/tillstånd/anmälningar 

 Kvalitet/miljö/egenkontroll 

 Arbetsmiljö/skyddsfrågor 

 Ändrings- och tilläggsarbeten 

 Hinder 

 Ekonomi 
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4.2 Information till tredje man 

Kommunen ansvarar för en första allmän information om entreprenadens tider och omfattning 

till berörda av de arbeten som kommunen beställer.  

 

All kontakt med massmedia sköts av beställaren genom utsedd kontaktperson.  

 

Entreprenören ansvarar för information till boende, näringsidkare och övriga som berörs av 

entreprenaden under entreprenadtiden. Informationen ska vara skriftlig, innehålla information 

om arbetets art, etappindelningar, tidpunkt för störande arbeten, arbetets färdigställande samt 

information om ansvarig arbetsledare på plats med telefonnummer. Utgående informationen 

tillsammans med förteckning över vilka som erhåller informationen ska godkännas av 

beställaren. Information ska också delges kundservice på samhällsbyggnads- och 

tillväxtsektorn, detta kan ske via beställaren om så är överenskommet.  

 

Vid ändrad disposition av tider eller arbetsområden ska ny information till berörda skickas ut. 

 

Entreprenören ska medverka vid möten med fastighetsägare, näringsidkare och boende för 

information om entreprenadens genomförande.  

 

Vid alla entreprenadarbeten inom kommunen ska tydliga informationsskyltar finnas vid 

arbetsplatsen som upplyser om arbetets art, vem som utför det och vem som är beställare. 

Informationsskylten kan också med fördel hänvisa till ytterligare information på internet.   

4.3 Intern information 

Kommunikationsplan ska upprättas efter mall i projektlotsen. 

4.4 Drift- och underhållsinstruktioner  

Entreprenören ska ta fram drift- och underhållsinstruktioner för de anläggningar som byggs. 

Dessa instruktioner ska följa kommunens upplägg för sådana instruktioner. 

5 Entreprenadarbeten 

5.1 Nattarbete 

Om störande arbeten måste utföras krävs tillstånd från polismyndigheten. Tider och villkor 

regleras i lokala ordningsföreskrifter. Polismyndigheten prövar om arbetena kan bedrivas utan 

risk för ordningen, trafiken och säkerheten på platsen.  

 

Nattarbeten tillåts bara:  

 

 Om arbetena inte med rimliga medel kan utföras under dagtid. 

 Arbeten på samma plats och i närheten av bostadsbebyggelse får bedrivas högst tre 

nätter i följd, därefter krävs ett uppehåll på minst två dygn. 

 Boende och andra berörda ska informeras i god tid innan arbetena startar (minst 7 

dygn).  

 Erforderliga åtgärder ska vidtas för att minska störande buller, rök, lukter etc.  

 

Undantag från detta kan göras vid akuta åtgärder.  
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5.2 Schakt- och öppningstillstånd i kommunal mark 

För grävningsarbete eller motsvarande arbete i kommunens mark krävs alltid ett 

grävningstillstånd. Grävningstillstånd ska sökas senast 2 veckor före arbetets planerade start. 

Till ansökan ska ritningarna bifogas. Arbeten som avsevärt förändrar markens höjdläge kan 

kräva marklov som söks hos kommunens bygg- och miljöavdelning.  

 

Endast direkt ledningsbrott är orsak till akut grävning och anmälan ska göras omgående. 

 

Grävningstillståndet kan förenas med olika restriktioner och krav med avseende 

på metodval, arrangemang, trafikfrågor, grönytor, byggtid, överbyggnad, beläggning vid 

återställning samt omfattning av återställning. Eftersom grävningstillstånd är tidsbegränsade 

krävs en förlängning av tillståndet om byggtiden överskrids. 

 

Vid all slags ledningsarbete ska speciell hänsyn tas till växtlighet. Om arbetet ska bedrivas 

innanför trädets droppzon, eller inom ett avstånd av 5 meter från stammen ska detta uppges i 

ansökan. Särskilda skyddsåtgärder kan åläggas ledningsägare för att skydda närliggande 

växlighet och träd mot skador. 

5.3 Schaktning i kommunal mark 

Anläggningsägare ansvarar för att geoteknisk undersökning görs vid behov. Effekter från 

vibrationer ska beaktas. Vid högtrafikerade leder, korsningar och känsliga parkmiljöer 

förordas tryckning/borrning. Öppet schakt tillåts om trafiksituationen medger detta. Det är av 

stor vikt att schaktet inte är öppet längre än nödvändigt. Ledningsarbeten som kräver öppet 

schakt längre än 1 vecka i följd utan att kontinuerligt arbete bedrivs, ska täckas eller skyddas 

på annat sätt. Detta ska göras på sådant sätt att framkomligheten underlättas samt att risken 

för skada för trafikanter, intilliggande anläggning eller tredje part minimeras. Detta innebär 

för grävningar i körbana att gatan ska vara öppen för trafik om arbete inte bedrivs. 

5.3.1  Schaktning i hårdgjord yta 

Asfaltytan runt schaktet ska sågas. Asfaltens kanter ska vara raka och formen på schakten ska 

vara rektangulära samt följa gatans huvudlinjer.  

5.3.2  Schaktning i planterad yta 

Om växtlighet berörs av grävning, styrd borrning eller annat arbete ska ritningar för planerat 

skydd av växtligheten bifogas ansökningar om grävningstillstånd. När arbete sker i närheten 

av växtlighet ska alla eventuellt avgrävda rötter alltid kapas med vass såg eller sekatör för att 

få ett rent snitt. Lämpliga redskap ska alltid finnas på arbetsplatsen. De frilagda rötterna måste 

omedelbart skyddas mot uttorkning. Rötterna ska vattnas och fuktig säckväv eller geotextil 

ska läggas över de synliga rötterna. Om schaktet inte omedelbart återfylls måste rötterna 

skyddas mot uttorkning och eventuella frostskador med ett rotdraperi som består av ett cirka 

30 cm tjockt lager fuktig torvblandad jord. Trädets vattenbehov ska tillgodoses. I vissa fall 

kan det vara aktuellt att suga bort jorden med en mobil vakuumsug för att skona rötterna på 

värdefulla träd. 

 

För att inte skada nedhängande grenar under arbetet kan man, speciellt på yngre träd, med 

hjälp av väl skyddade rep eller vajrar tillfälligt hissa upp grenarna. Låga grenar som inte kan 

behållas av utrymmesbrist ska kapas i förväg på ett fackmannamässigt sätt. Stammen ska 

alltid skyddas mot mekaniska skador. Transporter och upplag på marken eller strax intill träd 

får inte förekomma. Om detta inte kan undvikas ska marken skyddas mot komprimering. 
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Bensin, diesel, halkbekämpningsmedel, lösningsmedel eller liknande får dock inte vare sig 

förvaras eller hanteras inom ett avstånd från stammen räknat på tre gånger trädkronans radie. 

5.3.3  Återfyllning 

Då arbetet är utfört ska schakten återfyllas utan dröjsmål. Kringfyllning utförs enligt 

respektive ledningsverks föreskrifter. Resterande fyllning upp till terrassyta utförs med 

materialval och packning enligt Anläggnings AMA. Håligheter i schaktväggen fylls väl. 

Vintertid får återfyllnad inte ske med fruset material. Speciell uppmärksamhet ska ägnas åt 

packning vid rännstensbrunnar, ventiler och dylikt där sättningar är vanliga. Upphuggning 

krävs så att packningsverktyget kan utnyttjas helt. Kommunen äger rätt att avbryta arbetet om 

arbetet med återfyllning bedrivs på ett otillfredsställande sätt. 

5.3.4  Återställning 

Om inget annat anges ska ytan återställas till ursprunglig utformning med ursprungligt 

ytmaterial vad gäller typ av beläggning, plantering, trafikanordningar och övriga 

anläggningar. Höjdanpassning ska ske till befintliga anläggningar. Återställning utförs enligt 

Anläggnings AMA. Vid återställning skall hela den skadade ytan återställas. Med skadad yta 

menas schaktyta samt yta som skadats i samband med arbetet. Entreprenören ansvarar för att 

ytan underhålls fram tills återställning kan ske. 

 

I högtrafikerade gator (mer än 5 000 fordon/dygn) och gator med mycket tung trafik ska två 

lager asfalt läggas. Översta lagret läggs 0,3 meter utanför schaktkant med hjälp av fräsning i 

befintlig asfalt. Översta lagret kan med fördel läggas ett år efter att arbetet avslutats.   

6 Kvalitet, miljö och arbetsmiljö 

6.1 Arbetsmiljöplan (BAS-U) 

Entreprenören utser en person till att vara byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U). Personen ska 

vara namngiven och kunna uppvisa dokumenterade kvalifikationer.  

 

BAS-U ansvarar för att arbetsmiljöplan finns tillgänglig på byggarbetsplatsen och ska 

genomföra eller låta genomföra alla anpassningar i den som kan komma att behövas med 

hänsyn till hur arbetet fortskrider.  

6.2 Kvalitetsplan 

Entreprenörer som anlitas av kommunen eller uppför anläggningar som ska tas över av 

kommunen ska upprätta en projektanpassad kvalitetsplan som i tillämpliga delar omfattar alla 

element enligt SS-EN ISO 9001:1994, anpassade till entreprenadens förutsättningar. 

Innehållet ska vara sådant att det framgår hur entreprenören avser att säkerställa 

entreprenadens kvalitet. 

 

Av kvalitetsplanen ska framgå hur entreprenören kommer att genomföra sin slutkontroll. 

Dokumenterad slutkontroll förutsätts föreligga före besiktningar. 

 

Kvalitetsplan ska vara godkänd av beställaren före fakturering.  
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Kvalitetsplanen ska minst innehålla och redovisa:  

 

 Organisationsplan för entreprenaden inklusive en namngiven kvalitetsansvarig 

 Projektgenomgångar, så väl interna som externa (med beställare, projektörer med 

flera). 

 Rutiner för hantering av ritningar, beskrivningar och övriga handlingar. 

 Rutiner för och omfattning av kontroll och uppföljning av såväl egna arbeten som 

underentreprenörers och leverantörers. 

 Rutiner för hantering av fel i material och utförande. 

 Rutiner för arbeten med bergssprängning innehållande borr- och laddplan, 

sprängrapport, hantering av vibrationsmätare med mera.  

 Checklistor för egenkontroll. Egenkontroll ska även innefatta tillfälliga 

trafikanordningar. 

 Rutiner för hantering av avvikelser och korrigerande åtgärder.  

6.3 Miljöplan 

Entreprenören som anlitas av kommunen eller uppför anläggningar som ska tas över av 

kommunen ska snarast efter erhållen beställning lämna en projektanpassad miljöplan. 

Miljöplanen ska vara godkänd av beställaren före entreprenadarbeten påbörjas.  

 

Miljöplanen ska minst innehålla och redovisa: 

 

 Hur rivna asfaltsmassor omhändertas. 

 Hur schaktmassor omhändertas och täcks, om sorteringsanläggning används för 

återvinning av massor etc.  

 Omhändertagande och sortering av överblivet material. 

 För arbeten inom vattenskyddsområde ska redovisas hur entreprenadbestämmelser 

enligt bilaga 1 ska följas. 

 Rutiner för och omfattning av kontroll och uppföljning av såväl egna arbeten som 

underentreprenörers och leverantörers. 

 Rutiner för olycksfall med läckage av petroleumprodukter.  

 

Under pågående verksamhet är det entreprenörens ansvar att utreda och ta in kunskap om 

vilka risker för miljö och hälsa verksamheten innebär. Riskbedömning ska finnas med som en 

del i det dagliga arbetet, till exempel ska bullermätningar utföras av entreprenören för att 

säkerställa att riktvärden hålls.  

 

Om rutiner enligt miljöplan inte följs eller om dokumentation enligt miljöplan är bristfällig 

har beställaren rätt att begära att entreprenören omgående sammankallar berörd personal 

inklusive underentreprenörer för genomgång av miljöplan.  

6.4 Provtagning och analys 

Omfattning och utförande av provtagningar framgår av förfrågningsunderlag eller annat avtal 

mellan entreprenören och kommunen. Protokoll från föreskriven provning ska föreligga vid 

anmälan om slutbesiktning och är en förutsättning för att entreprenaden ska kunna godkännas. 

 

Rutiner för provning och kontroll av VA-ledningar redovisas i del 5 av denna tekniska 

handbok.  
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7 Trafik 

7.1 TA-plan 

För arbeten på kommunala vägar ska Trafikanordningsplanen (TA-plan) upprättas av 

entreprenören och godkännas av kommunen. TA-plan ska lämnas till kommunen minst fem 

arbetsdagar före arbetets start och med skiss visa trafikanordningarnas placering. Fastställda 

start- och sluttider, aktuell entreprenör och ansvarig arbetsledare ska även anges. Vid 

avstängningar ska särskilt uppmärksammas att oskyddade trafikanter utsätts för stora risker 

när de hänvisas ut i trafiken. Särskilt utsatta grupper är barn, äldre samt funktionshindrade.  

 

När en gångbana stängs av ska särskilda åtgärder vidtas så att synskadade personer kan känna 

avstängningsanordningen med käppen och att rörelsehindrade personer lätt kan ta sig förbi. 

En godkänd trafikanordningsplan är en förutsättning för att kunna påbörja grävning i 

gatumark. Om trafikavstängningar inte är utfört enligt anvisningar har kommunen rätt att 

avbryta arbetet. 

 

För arbeten på trafikverkets vägar gäller trafikverkets föreskrifter. För arbeten på enskilda 

vägar tas kontakt med väghållaren.  

7.2 Fordon på parkväg 

Fordonstrafik är generellt inte tillåten i terräng, inklusive parkmark och parkvägar. Torgytor 

kan vara klassade som väg eller terräng, enligt förordningen om vägtrafikdefinitioner. 

Kontakta väghållaren för att kontrollera om fordonstrafik är tillåten. Om åtgärden inte kan 

utföras på något annat sätt får motordrivna fordon användas på parkmark i samband med 

projektering, byggande, underhåll och skötsel vägar och andra tekniska anläggningar. Den 

trafikerade parksträckan ska då i ändarna märkas ut med skyltarna ”Varning för vägarbete” 

och ”Förbud mot trafik med fordon” och tilläggstavlan ”Gäller inte fordon till och från 

arbetsplatsen”.  

 

Gång- och cykelväg (utmärkt med vägmärke för gång- och/eller cykelväg enligt 

vägmärkesförordningen) får trafikeras av väghållningsfordon om särskild försiktighet iakttas.  

8 Ledningsägare 

8.1 Utsättning 

Entreprenören ansvarar för att befintliga ledningar sätts ut på plats innan arbeten påbörjas.  

9 Relationshandlingar 
Rutiner för hantering av relationshandlingar och inmätning framgår av del 9 Kartor.  

10  Besiktningar 

10.1 Slutbesiktning av entreprenader 

Slutbesiktningar ska genomföras enligt AB04, om inte något annat avtalats. Kommunen kallar 

till besiktning av arbeten som kommunen beställt. All dokumentation av egenkontroll, 

slutbesked för bygglov, kvalitet och miljö samt relationshandlingar/underlag för 

relationshandlingar ska finnas tillgängligt innan kommunen kallar till slutbesiktning.  
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10.2 Slutbesiktning av exploateringar 

För de delar av en exploatering som ska överlåtas till kommunen för framtida drift och 

underhåll gäller samma rutiner som för entreprenadarbeten som utförs åt kommunen. 

Besiktning av övriga delar av exploateringsområdet regleras separat i exploateringsavtal. 

10.3 Driftövertagande 

Driftövertagande sker först efter godkänd slutbesiktning.  

10.4 Garantier, ansvar 

Garanti- och ansvarstider gäller enligt AB04. Kommunen kallar till garantibesiktning av 

anläggningar som kommunen tagit över driftansvaret för. Det är viktigt att driftansvarig är 

med vid garantibesiktning för att säkerställa att drifterfarenheter uppmärksammas. 
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1. Allmänt 

1.1 Lagar, bestämmelser, planer och riktlinjer 

För planering, drift och underhåll av trafikinfrastruktur gäller i första hand Trafikförordningen 

(1998:1276) och Vägmärkesförordningen (2007:90). I viss mån är också Plan- och bygglagen 

(2010:900) och Miljöbalken (1998:808) nödvändiga att tillämpa. Utöver Värmdö kommuns 

hänvisningar som framgår av detta kapitel i teknisk handbok tillämpas lokala trafikföreskrifter 

för särskilda vägavsnitt på statlig, kommunal och enskild väg. 

 

Utöver relevant lagstiftning ska gatu- och trafikplaneringen i Värmdö kommun även utgå från 

nedan listade dokument: 

 Vision 2030, Värmdö kommun 

 Gång- och cykelplan, Värmdö kommun 

 Infartsparkeringsplan, Värmdö kommun 

 RiBuss - Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik 

 VGU - Vägar och gators utformning 

 RiPark - Riktlinjer för infartsparkering 

 RiTill - Riktlinjer Tillgänglighet för barn, äldre och resenärer med 

funktionsnedsättning  

 TRVK - Trafikverkets tekniska krav vägkonstruktion 

 TRVR - Trafikverkets tekniska råd vägkonstruktion  

 AMA - Allmän material och arbetsbeskrivning  

 TRAST - Trafik för en attraktiv stad 

 GCM handboken – Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och 

mopedtrafik i fokus 

 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om skrotbilsverksamhet  

1.2 Vägnätshierarki 

Den främsta förbindelsen med kommunens omland är väg 222. I övrigt finns ett antal statliga 

vägar som är av strategisk betydelse genom att de binder ihop kommunens mindre orter. Väg 

222 förbinder Skarpö, Djurö, Fågelbrolandet och Gustavsberg med övriga regionen. Väg 274 

tillsammans med väg 667 och 669 förbinder väg 222 med Värmdölandet. Ingarö förbinds med 

väg 222 via väg 665, 653 och 646. Alla dessa vägar är statliga vägar av särskild betydelse. 

Väg 222 och 274 är sekundära omledningsvägar för farligt gods.     

 

Vägarna för vilka kommunen ansvarar är i första hand belägna i Gustavsberg, se 

översiktskarta. Här är Skärgårdsvägen, Gamla Skärgårdsvägen, Skeviksvägen och 

Gustavsbergsvägen av strategisk betydelse då de fungerar som genomfartsleder. Övrigt 

kommunalt vägnät består av mindre lokalgator.  

 

Kommunens enskilda vägar är i första hand av betydelse för enskilda invånare i kommunen. 

Som landsbygdskommun är Värmdö emellertid beroende av de enskilda vägarna för att ett 

fungerande trafiksystem och tillgängligheten till kommunens alla delar ska kunna 

upprätthållas.  
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Nedan redovisas en generell gatuhierarki för de olika gatutyperna i kommunen. 

Utgångspunkten är att separerade gång- och cykelbanor alltid ska finnas i anslutning till nivå 

2-4. För nivå 5 och 6 accepteras cyklister i blandtrafik om det kan ordnas på ett säkert sätt för 

oskyddade trafikanter. Hastigheten och gatuutformningen ska anpassas därefter.  

 

Kommunen tillämpar följande gatuhierarki, indelad i nivåer: 

1. Motorväg 

2. Statlig strategisk väg (väg 222, 274, 667, 669, 665, 653 och 646). 

3. Statlig väg (övriga statliga vägar inom kommunen) 

4. Kommunal huvudgata (Skärgårdsvägen, Gamla Skärgårdsvägen, Skeviksvägen, 

Gustavsbergsvägen) 

5. Kommunal lokalgata (övriga kommunala gator inom tätort) 

6. Enskild väg 
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Figur 1. Översiktskarta kommunala vägar och cykelvägar 
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2. Trafik 

2.1 Fyrstegsprincipen 

Fyrstegsprincipen utgör grunden för kommunens generella synsätt, vilket följer det 

planeringsförfarande som Trafikverket använder, på åtgärder inom transportsystemet. 

Principen används i ett tidigt skede innan specifika åtgärder väljs ut och den bidrar till att 

transportsystemet utnyttjas på det mest optimala sättet, innan en eventuell ombyggnad sker.   

 

Fyrstegsprincipen innefattar följande prioriteringsordning där steg ett är det mest 

eftersträvansvärda: 

1. Tänk om – åtgärder som kan påverka behovet av transporter, resor och valet av 

färdmedel. Avsikten är att genom minskad efterfrågan minska trycket på ansträngda 

delar i transportsystemet. Innefattar åtgärder för mobility management, det vill säga 

åtgärder som fokuserar på hållbart resande. 

2. Optimera - åtgärder som bidrar till att befintlig infrastruktur utnyttjas mer effektivt.   

3. Bygg om - åtgärder som innebär viss ombyggnad av befintlig infrastruktur  

4. Bygg nytt - åtgärder som innebär nybyggnation i transportsystemet. Genomförs om 

problematiken i fråga inte kan avhjälpas genom steg 1–3. 

2.2 Barnperspektivet 

I Värmdö ges barn och unga särskild uppmärksamhet vid planering och byggande. Det 

betyder att all planering som rör barn ska anpassas och utformas för att barn och deras 

föräldrar ska känna sig trygga i sin närmiljö. Barns fysiska närmiljö ska också anpassas för att 

barn inte ska behöva ta omvägar för att nå viktiga målpunkter. Enligt FN:s konvention om 

barns rättigheter ska barns bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör dem, 

varför också barn bör involveras och vara delaktiga i planeringen. I synnerhet ska 

barnperspektivet beaktas vid anläggningar där barn ofta vistas, så som skolor, 

idrottsanläggningar och lekplatser. 

 

Utgångspunkten är att barn själva, eller i sällskap, ska kunna ta sig fram till fots och med 

cykel på ett säkert sätt i sin närmiljö.  

2.3 Skolor och förskolor 

Barn ska: 

 själva kunna ta sig till och från skola på ett tryggt och säkert sätt till fots eller med 

cykel.  

 i sällskap med vuxen kunna ta sig till förskola på ett tryggt och säkert sätt till fots eller 

med cykel.  

Med andra ord ska barns väg till skola och förskola vara trygg och säker utan att barnet i fråga 

ska behöva skjutsas i bil och gaturummet ska utformas därefter. Många bilar skapar en otrygg 

miljö för oskyddade trafikanter varför det är viktigt att erbjuda alternativ till bilen för barn och 

föräldrar. Detta kan förutom fysiska åtgärder innefatta inslag som vandrande skolbuss, 

samåkning eller liknande. Att tidigt visa barn på alternativa transportmedel vid sidan om bilen 

är viktigt ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.  

 

Runt skolor ska hastigheterna hållas låga och den fysiska miljön ska utformas så att gående 

och cyklister sätts i första rummet. Gaturummet ska utformas i enlighet med kommunens 

gång- och cykelplan och särskilda trygghetsåtgärder ska genomföras enligt nedan:  
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 Hastighetsbegränsning 30 km/h i direkt anslutning till skola  

 Övergångsställen hastighetssäkras inom ett område lämpligt utifrån skolans 

upptagningsområde, busshållplatser, alternativa avlämningsplatser samt gång- och 

cykelstråk, som är viktiga för barnen (se typskiss 07 och typskiss 08) 

 Säkra busshållplatser (se gång- och cykelplan s. 16, RiTill och typskiss 06).   

 Gång och cykeltrafik separeras från biltrafik, om möjligt med grönremsa, alt. med 

kantsten 

 Cykelparkering av hög standard med ramlås (se gång- och cykelplan, s 20)  

 Belysningsnivåer ska normalt följa TRVs skrift Vägbelysningshandboken 

I de fall där förutsättningarna tillåter kan en alternativ avlämningsplats med fördel anläggas 

för att avlasta en skolas primära angöringspunkt. Vägen från den alternativa 

avlämningsplatsen till skolan ska då inte korsa någon bilväg och ska anses trygg och säker för 

barnen.  

2.4 Lekparker och idrottsanläggningar 

Lekparker och idrottsanläggningar är viktiga platser för barn och unga. Därav ska 

barnperspektivet prioriteras även i anslutning till dessa målpunkter. Gång- och cykelbanor är 

viktigt för att skapa trygga och säkra miljöer och det är viktigt att dessa trafikanter prioriteras 

i enlighet med kommunens gång- och cykelplan. Runt anläggningar av detta slag ska 

cykelställ finnas i lämpligt antal i förhållande till besöksantal och platsens specifika 

förutsättningar. I de fall det är nödvändigt med avseende på trygghet och säkerhet för barn 

kan liknande trygghetsåtgärder genomföras som vid skolor.    

2.5 Hastigheter 

Hastigheten är det som i första hand avgör 

skadegraden vid en kollision och höga 

hastigheter i vägnätet upplevs ofta som en källa 

till otrygghet för oskyddade trafikanter. 

Krockvåldet förändras radikalt vid en 

hastighetsökning från 30–50 km/h. Vid 30 km/h 

är det stor chans att överleva medan det vid en 

kollision i 50 km/h bara är omkring 20 % chans 

att en påkörd oskyddad trafikant överlever.   

 

 

 

 

Trafikförordningen 3 kap 14 § Ett fordons hastighet 

skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn 

skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och 

siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt 

trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig 

vara högre än att föraren behåller kontrollen över 

fordonet och kan stanna det på den del av den 

framförvarande vägen eller terrängen som han eller 

hon kan överblicka och framför varje hinder som går 

att förutse. 
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Figur 2. Krockvåldskurva (Källa: Värmdö gång- och cykelplan) 

Sänkt hastighet leder till kortare stoppsträcka, vilket kan betyda skillnaden mellan liv och död. 

 

Vid 30 km/h är reaktionssträckan för en ”normalperson” cirka åtta meter varefter det tar fem 

meter innan föraren fått stopp på fordonet. Den totala stoppsträckan blir 13 meter. Vid 50 

km/h tar det istället cirka 4 meter att reagera och därefter 13 meter att stanna, vilket innebär 

en stoppsträcka på 27 meter.  

 

Om du upptäcker ett barn som springer ut i gatan 14 meter framför din bil så hinner du, om du 

kör i 30 km/h stanna bilen. Om du istället kör i 50 km/h hinner du inte reagera förrän du kört 

på barnet i 50 km/h. I korsningar i villaområden är den fria sikten, om häck och staket håller 

rekommenderad höjd (80 cm), ungefär 13 meter vilket innebär att 30 km/h är rekommenderad 

hastighet i dessa områden. Vid dåliga väg- eller väderförhållanden blir stopp- och 

reaktionssträckor givetvis ännu längre. 

 

 
Figur 3. Stoppsträckor och kollisionshastigheter 
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Figur 4. Andel avlidna vid kollisioner i 30 respektive 50 km/h 

I Trafikverkets skrift ”Rätt fart i staden” redovisas ett antal olika trafikrum enligt 

livsrumsmodellen. I nedan redovisade tabell beskrivs de olika rumstyperna som är relevanta i 

kommunen och vilken hastighet som är lämplig där. 

 

Integrerat frirum: Bostadsgator inom tätbebyggt område. Hastigheterna är låga då det finns 

många oskyddade trafikanter som rör sig längs med och på gatorna. Tät bebyggelse, entréer 

och parker i direkt kontakt med gatan.    

 

Vid skolor och andra platser där framförallt barn vistas ska hastigheten alltid begränsas till 30 

km/h under lämpliga tider på dygnet. 

 

Mjuka trafikrum: Gående och cyklister separeras från biltrafiken. Det finns stora 

korsningsbehov. Längs med dessa gator går de stora busstråken. 

Integrerat transportrum: Oskyddade trafikanter rör sig på separat gång- och cykelbana. 

Små korsningsbehov finns och passager sker i vägkorsningar längs gatan. Få eller inga entréer 

mot gatan. För att säkerställa efterlevnaden på längre 30-sträckor (över 400 meter) ska fysisk 

hastighetssäkring anläggs. Hastighetssäkringen bör samlokaliseras med passagepunkter för 

oskyddade trafikanter. 
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 Fordon - i 

prioriteringsordni

ng 

Oskydd

ade 

trafikan

ter 

Korsning

s-behov 

GC 

Funktion miljö Bebyggelse Entréer Hastighet 

(km/h)  

Integrerat 

frirum (IF) 

GÅENDE/ 

CYKLISTER 

Motorfordonstrafik 

Färdas i 

gatan 

Inget 

korsnings-

behov, 

vistas 

redan i 

gatan 

Yta/rum för gc-

trafikanter med 

angörings- 

trafik till 

fastigheter utan 

genomfarts-

trafik 

Bebyggelse 

tät och i 

direkt 

kontakt med 

gaturummet. 

Väggarna 

kan även 

bestå av 

park som 

gör anspråk 

på 

gaturummet 

Många, tätt 

placerade, 

entréer i 

direkt 

anslutning 

till 

gaturummet 

< 30 

Mjukt 

trafikrum 

(M) 

GÅENDE/ 

CYKLISTER/ 

MOTORFORDON 

 Samspel 

Separera

s längs 

gatans 

kanter 

Stort 

korsnings-

behov 

längs hela 

gatan 

Större delen av 

tätortens 

gaturum, ofta 

blandad stads-

bebyggelse 

Tät eller mer 

gles 

bebyggelse 

som gör 

anspråk på 

kontakt och 

närvaro inte 

alltid i direkt 

anslutning 

Många eller 

tätt belägna 

entréer 

indirekt mot 

gaturummet 

40 

Integrerat 

transportrum 

(IT) 

MOTORFORDON 

Gående/cyklister 

Färdas 

på 

separera

d gc-

bana i 

gatu-

rummet 

eller få i 

rörelse 

Litet 

korsnings-

behov, 

endast i 

korsnings-

punkter 

Huvudsakligen 

ett transportrum 

Bebyggelsen 

skapar 

väggar i 

gaturummet, 

indraget utan 

anspråk på 

kontakt och 

närvaro 

Få entréer 

eller glest 

med entréer 

ej i direkt-

kontakt med 

gaturummet. 

50–70 

Tabell 1. Trafikrum Värmdö kommun 
 

Standardbredder för gator i kommunen är 

följande:  

 Lokalgata 30 km/h med ett körfält i varje 

riktning = 4,5 m utan kantsten med 

stödremsa, 5,0 m om kantsten på båda 

sidorna (ej kommunal standard) 

 Uppsamlingsgata 40 km/h med ett körfält 

i varje riktning = 5,5 m med kantsten på 

en sida, vid kantsten på båda sidor 6,0 (ej 

kommunal standard) 

 Huvudgata 40–60 km/h med ett körfält i 

varje riktning = 7,0 m, kan anläggas med 

kantsten på båda sidorna (ej kommunal 

standard). 

 Huvudgata med övergångsställe inklusive 

refug = 3,5 m mellan kantsten och refug. 

 I känsliga miljöer, särskilt utpekade i 

kommunens kulturmiljöprogram, ska val 

av vägbredd och även utformning och 

material anpassas till landskapet och 

bebyggelsen. Åtgärder får inte förvanska 

Hastigheter på kommunala gator i tätort 

 

Varje år, sedan 2012, följs efterlevnaden av 

hastighetsbegränsningar upp på 69 olika platser i landet. 

Mätningarna görs för de skyltade hastigheterna 40, 50 och 60 

km/h. 2015 var det cirka 64 procent av trafikanterna som höll 

sig inom hastighetsbegränsningen vid mätningarna. Där skyltad 

hastighet var 40 km/h var emellertid efterlevnaden bara 44 

procent. Resultaten visar att efterlevnaden blir lägre vid lägre 

hastigheter (VTI 2016).  

 

Efterlevnaden är lägre vid lägre hastigheter, i synnerhet då 

hastighetsbegränsningen på en vägsträcka sänks från en tidigare 

högre nivå. Upprepad skyltning har också visat sig ha en 

begränsad effekt (Trivector 2004 ). Samtidigt visar 

attitydmätningar att trafikanters respekt är högre för 30 km/h än 

för 50 km/h (Vägverket 2008) 

Detta antyder att trafikanterna behöver stöd – genom 

exempelvis farthinder - för att efterlevnaden av lägre hastigheter 

ska upprätthållas. Anledningen är troligtvis en vana av högre 

hastigheter och en ”överdimensionering” av befintlig 

infrastruktur i förhållande till önskvärda hastigheter.   

 

INFOGA PUNKTLISTA HÄR? 

VTI (2016), Hastigheter på kommunala gator i tätort - Resultat 

från mätningar 2015 

Trivector (2004), Effekter av upprepad 30-skyltning 

Vägverket (2008), Rätt fart i staden  
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områdets karaktär och kulturhistoriska värden. Behov och funktionalitet ska vägas mot 

områdets karaktärsdrag och kvalitéer. Åtgärder ska kommuniceras med expertis inom 

landskap och/eller kulturmiljö (se Värmdö Kulturhistoria i skärgårdsbygd). 

 

Hänsyn ska tas till svepytor för svängande fordon. 

 

Dimensioneringen ska utgå från referenshastigheterna i VGU i tätort (30, 40 och 60 km/h). 

 

Kommunen strävar efter att alla gator ska vara självförklarande, det vill säga att de ska 

utformas på ett sätt som bidrar till att lämplig hastighet hålls. Där det anses nödvändigt kan 

nedan redovisade åtgärder användas för hastighetssäkring.  

 

Hastighetsdämpande åtgärder väljs i samråd med kommunen med hänsyn tagen till 

platsspecifika förutsättningar så som typ av väg, busstrafik, trafikmängd, antal gående, antal 

cyklister, tomtutfarter, markförutsättningar, parkering längs gatan med mera. Följande 

hastighetsdämpande åtgärder används i kommunen: 

 

 Vägbula av byggelement – Normalutförande, anläggs på gator utan busstrafik  

 Förhöjd passage på gata med busstrafik  

 Förhöjd överfart gata utan busstrafik  

2.6 Sikt 

Flera olika faktorer avgör vilka siktsträckor som är lämpliga i olika situationer. Vägledning 

finns i VGU kapitel 3.1.5. Dessa riktlinjer är emellertid lämpade i första hand för det statliga 

vägnätet. I SKLs skrift Klipp häcken finns riktlinjer som är mer anpassade efter ett finmaskigt 

kommunalt vägnät. 

 

Utgångspunkten i kommunens planering av gator är att en väg eller gata alltid ska utformas så 

att den åtminstone medger kontinuerlig stoppsikt i den specifika situationen. En trafikant, i 

lämplig hastighet, ska alltså ha så god sikt att han eller hon hinner uppfatta ett hinder och 

stanna innan en kollision uppstår. Dimensionerande siktmått skiljer sig för olika trafikslag och 

det är viktigt att ta hänsyn till dessa för att en trygg och säker trafikmiljö ska kunna skapas.  

2.6.1  Sikt på sträcka 

När stoppsikt på sträcka bestäms ska utgångspunkten vara trafikantens ögonhöjd och hindrets 

höjd. Dessutom måste hänsyn tas till eventuell lutning och vägens kurvatur. För 

dimensionerande siktsträckor på sträcka se VGU avsnitt 3.1.5.  

2.6.2  Sikt i korsning 

Siktlinjer i korsning mäts enligt figur 5. 
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Figur 5. Princip för siktlinje i korsning (Källa Trafikkontoret Göteborg) 

Måtten för Lp och Ls bestäms av gatutyp och hastighet. Minsta avstånd på bostadsgata 

redovisas i figur 6 dock behöver siktlinjerna justeras utifrån platsspecifika förutsättningar. 

 

 
Figur 6. Minsta siktlinje på bostadsgata 
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Nedan redovisade tabeller utgör alternativ till måtten i figur 6. Dessa används i de fall de 

anses lämpligare utifrån gatutyp och hastighet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabell 2 & 3. Alternativa siktsträckor i korsning Lp/Ls, se figur 5 

(Källa: Trafikkontoret Göteborg) 

 

 

 

Inom sikttriangeln får inget skymmande finnas och ska följa riktvärdet 80 cm som i figur 6. 

Till skymmande räknas exempelvis: 

 Mur 

 Häck 

 Räcke 

 Snövall 

Vägmärken får placeras inom sikttriangeln 

men måste placeras på en höjd så att de 

inte blir siktskymmande. Det är 

kommunens bygg- och miljöavdelning 

som förelägger om åtgärder för sikt eller 

andra avvikelser.  

2.7 Övergångsställen och 
gångpassager 

Platser där oskyddade trafikanter gör 

anspråk på att korsa en väg med 

motordrivna fordon är riskfylld. Dessa ska 

därför utformas för att så långt det är 

möjligt skapa säkra och trygga 

trafikmiljöer, i synnerhet för barn, äldre 

och personer med funktionsnedsättning.  

Passagepunkter för gående anläggs i form 

av:  

 Gångpassage 

 Övergångsställe 

Korsning med väjningsplikt 

Typ av gata: Gata 1/ Gata 2 

 

Hastighet Gata 1 

= primärgata  

50 

km/h  

30 km/h  

Lp/L

s m  

Lp/Ls m  

T. ex. genomfartsgata, stora 

uppsamlingsgator/Lokalgata  

40/5 17/5 

T.ex. genomfartsgata, stora 

uppsamlingsgator/ 

Företagsutfarter, anslutningar 

till 1-3 hus 

40/3 17/3 

Lokalgata/Lokalgata 30/5 10/5 

Lokalgata/Företagsutfarter, 

anslutningar till 1-3 hus 

30/3 10/3  

 

Korsning med högerregeln 

Standard och typ av 

gata 

 

 

Hastighet på Gata 1/Gata 2 

50/50 

[km/h] 

50/30 

[km/h] 

30/30 

[km/h] 

Lp/Ls 

[m]  

Lp/Ls 

[m] 

Lp/Ls 

[m] 

God standard. T.ex. 

genomfartsgator och 

stora 

uppsamlingsgator 

40/40  40/17  17/17 

Låg standard. T.ex. 

lokalgator och 

industrigator 

30/30 30/30 10/10  

 

Trafikförordningen 3 kap 60 § Vid ett bevakat övergångsställe ska 

en förare lämna gående som på rätt sätt gått ut på övergångsstället 

möjlighet att passera. Detta gäller även om föraren får korsa 

övergångsstället enligt trafiksignaler eller tecken av polisman. 

   En förare som efter att ha svängt i en korsning ska passera ett 

bevakat övergångsställe ska köra med låg hastighet och har 

väjningsplikt mot gående som på rätt sätt har gått ut på eller just ska 

gå ut på övergångsstället. 

   Skyldigheten enligt första och andra styckena vid bevakade 

övergångsställen gäller även mot cyklande och förare av moped klass 

II vid bevakade cykelpassager. Förordning (2014:1035). 

Trafikförordningen 3 kap 61 § Vid ett obevakat övergångsställe har 

en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just ska gå ut 

på övergångsstället. 

   En förare som närmar sig en obevakad cykelpassage ska anpassa 

hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare 

som är ute på cykelpassagen. 

   En förare som ska köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter 

att ha svängt i en vägkorsning ska passera en obevakad cykelpassage 

ska köra med låg hastighet och lämna cyklande och mopedförare som 

är ute på eller just ska färdas ut på cykelpassagen tillfälle att passera. 

Förordning (2014:1035). 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.HTM#K3P60S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.HTM#K3P60S2
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På ett övergångsställe ska gående lämnas företräde framför motordriven trafik, detta gäller 

inte på en gångpassage.  

 

Övergångsställen är en framkomlighetsåtgärd som anläggs där oskyddade trafikanter annars 

har svårt att korsa vägen på ett säkert sätt. Undantag från denna grundregel görs vid 

kollektivtrafikhållplatser, skolor, äldreboenden och andra publika anläggningar. Här bör 

övergångsställen också anläggas. En passagepunkt ska om möjligt, med avseende på 

vägbredd, anläggas med refug om 2 meter för att möjliggöra en uppdelad passage, med 

utrymme för barnvagn, rullstol etc. 

 

Övergångsställen som nyanläggs ska alltid kompletteras med en hastighetssäkring. 

Hastighetssäkring ska inte anläggas vid signalreglerade trafikkorsningar, på utryckningsvägar 

eller där viktiga busslinjer trafikerar, utan att samråd skett med kommun och i övrigt berörda 

aktörer. En passagepunkt är hastighetssäkrad om den är planskild eller om bilisterna som 

passerar har en hastighet där 85-percentilen inte överstiger 30 km/h. 

 

Passagepunkterna ska utformas så att gående och cyklister synliggörs på lämpligt sätt.  

Typ av passage väljs utifrån matrisen i tabell 4. 

 
Typ av passage Används på/vid Utformningselement 

Enkel gångpassage Mycket låga trafikflöden och hastigheter 

 

Villagator 

Nedsänkt kantsten 

Gångpassage Låga trafikflöden (under 1000-1500 

fordon/dygn) 

 

Där det inte finns behov av att 

hastighetssäkra 

Hastighetssäkras om möjligt 

 

Nedsänkt kantsten/upphöjd passage 

 

Refug  

Övergångsställen Höga trafikflöden (över 1000-1500 

fordon/dygn) 

 

Begränsad framkomlighet för gående 

 

I situationer där passagen behöver  

tydliggöras för barn, äldre eller 

funktionsnedsatta.  

 

Vid kollektivtrafikhållplatser, skolor, 

äldreboenden och andra publika 

anläggningar. 

 

Zebramarkering 

 

Vägmärke B3 

 

Hastighetssäkrad 

 

Refug 

 

Nedsänkt kantsten/upphöjd passage 

 

Belysning normalt enligt TRVs skrift 

Vägbelysningshandboken 

Tabell 4. Utformning av passagepunkter för gående 

2.8 Cykelpassager 

I kommunen används cykelpassager. Cykelpassagen 

kan likställas med en gångpassage och cyklisterna ska 

lämna biltrafiken företräde. 

 

Passagerna ska utformas så att cyklister synliggörs på 

lämpligt sätt.  

 

Genomgående förhöjd cykelbana användas i första hand 

på det regionala cykelstråket mellan Stockholm och 

Värmdö eller när en mycket hög prioritet önskas över 

lokalgator, där de ansluter till huvudgata. Förhöjning 

Trafikförordningen 5 kap 6 § Cyklande 

eller förare av moped klass II som ska färdas 

ut på en cykelpassage ska sänka hastigheten 

och ta hänsyn till fordon som närmar sig 

passagen och får korsa vägen endast om det 

kan ske utan fara. 

 Cyklande eller förare av moped klass II som 

ska färdas ut på en cykelöverfart ska ta 

hänsyn till avståndet till och hastigheten hos 

fordon som närmar sig överfarten. 

Förordning (2014:1035). 
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bör inte anläggas på viktiga busstråk eller vid signalreglerade passager. En genomgående 

förhöjd cykelpassage ska vara fri från kanter och upphöjningar för cyklisten. 

 

För viktiga cykelstråk i kommunen, se figur 6. 

 

Passagepunkterna utformas i enlighet med tabellen nedan. 

 

 
Typ av passage Används på/vid Krav 

Cykelpassage Lokala cykelstråk 

 

Gångpassage (samlokalisering 

rekommenderas) 

Nedsänkt kantsten 

 

Vägmarkering M16   

 

God belysning och sikt 

 

Upphöjd genomgående cykelbana Regionalt cykelstråk 

 

Högt prioriterade cykelstråk 

Hastighetssäkrad  

 

Upphöjd 

 

Genomgående markbeläggning 

Tabell 5. Utformning av passagepunkter för cyklister 

2.9 Gång- och cykelbana 

Värmdö kommun har som målsättning att öka andelen gång- och cykelresor i kommunen. I 

kommunens gång- och cykelplan finns riktlinjer som ska följas för såväl utformning som för 

drift och underhåll. I synnerhet ska följande beaktas (för utförligare beskrivning se Gång- och 

cykelplan): 

 Genhetskvot och restidskvot - Särskilt viktigt vid utbyggnad av nya områden (se 

gång- och cykelplan fr beräkningsmetod) 

 Separering från biltrafik - Gångtrafik bör alltid separeras från biltrafik. Cykel 

separeras alltid från biltrafik vid hastigheter över 30 km/h. Moped klass 2 tillåts på 

cykelbanor men kan förbjudas med skyltsättning om nödvändigt 

 Enkelriktning av cykelbanor - I stadsmiljöer, där det är tätt mellan korsningar, bör 

gång- och cykelvägnätet vara enkelriktat. I regionala stråk, där korsningarna ligger 

mindre tätt, är dubbelriktade gång- och cykelbanor emellertid ett fullgott alternativ. 

 Separering av gående och cyklister - Där cykelflödena är stora och/eller cyklisternas 

hastigheter är höga bör gående och cyklister skiljas åt. 

 

”GCM-handboken” 

Separering mellan fotgängare och cyklister på befintliga gc-banor ska bedömas utifrån följande tre faktorer: 

Förbindelsens funktion i gång- och cykelnät – Separering rekommenderas exempelvis om förbindelsen ingår i 

huvudnät eller om förbindelsen används av många med höga krav på god tillgänglighet. 

 

Gång- och cykelflödets funktion och sammansättning – Separering rekommenderas exempelvis om länken 

används av fler än 200 cyklister och 200 fotgängare per timme eller fler än 300 cyklister och 50 fotgängare per 

timme. 

 

Cykeltrafikens hastighet – Separering rekommenderas då utformningen medger cyklisterna att hålla en hastighet på 

upp emot 30 km/h 

(Källa: GCM - Handboken) 
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 Erforderliga bredder – Avgörs av gång- och cykelflöden. Kantstensparkering, 

eventuell skyddszon, samt möjligheten för drift och underhåll. För typsektion GC-

bana, se kap 3. 

 Materialval - Gång- och cykelbanor bör alltid vara hårdgjorda ytor, cykelbanor 

beläggs med asfalt. Om det är lämpligt med avseende på omgivande miljö kan 

gångbanor även vara av grus eller gatsten. Detta avgörs i dialog med kommunen. 

Bekvämlighet, framkomlighet, funktionalitet och trafiksäkerhet prioriteras framför 

gestaltning. 

 Säkra överfarter – Passagepunkter utformas enligt stycke 2.7 och 2.8. För 

hastighetssäkring se stycke 2.5 och typsektioner kap 3.   

 God belysning och sikt - Utgångspunkten bör vara att gång- och cykelvägnätet ska 

vara befriat från mörka tunnlar, täta buskage och ödsliga passager. Platser och sträckor 

med bristfällig sikt ska åtgärdas omgående, i enlighet med stycke 2.6.  

 Gång- och cykelbanor ska lysas upp i enlighet med generella riktlinjer i Teknisk 

handbok för belysning. Armaturer ska väljas enligt detsamma. Överfarter belyses 

normalt enligt TRVs skrift Vägbelysningshandboken.  Installation görs i enlighet med 

teknisk handbok del 7.   
 Enkel och tydlig vägvisning – Anger riktning och avstånd lokalt och regionalt. 

Vägvisning för cykeltrafik bör vara av samma standard som för biltrafiken. 

 Säkra och smidiga cykelparkeringar – Cykelparkeringar ska placeras nära 

målpunkten, närmare än motsvarande bilparkering. De bör förses med god belysning 

och tak, se GCM-handboken kapitel 5 för ytterligare rekommendationer 

 Prioriterade busshållplatser – Hållplatser med mer än 50 påstigande bör förses med 

cykelparkering under tak. 

 Drift och underhåll – Det är viktigt för drift- och underhållsarbetet att ytorna lätt kan 

plogas, och att det finns gott om plats för snöupplag. Dock är plogningsarbetet inte det 

mest tidskrävande utan främst är det isfläckar, som behöver sandas och saltas 

regelbundet. Därför är det viktigt med bra avrinning, så att det inte skapas is och risk 

för halka när snö tinar och fryser till. 

 Trafikmätningar - Mätningar för cykel utförs på det regionala cykelstråket, 

Gustavsbergs allé och Skärgårdsvägen. 

 

Viktiga cykelstråk i kommunen är:  

1. Insjön–Gustavsberg - regionalt cykelstråk efter kommunal gata,  

2. Gustavsberg–Hemmesta vägskäl - varierande efter kommunal- och statlig väg med 

mycket varierande standard.  

3. Gustavsberg–Brunn  
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Figur 7. Viktiga cykelstråk 

 

2.10 Kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken i kommunen ska vara attraktiv och miljöerna runt hållplatserna ska utformas 

för att vara trygga och trivsamma för resenärerna. 

2.10.1 Placering av hållplats 

Hållplatser bör placeras på ett sätt som passar den specifika hållplatsens upptagningsområde. 

Avståndet mellan hållplatserna varierar beroende på busslinjens funktion (Se RiPlan för mer 

detaljerad beskrivning).   

 Stomtrafik: 800 – 1000 meter 

 Kommuntrafik: 300 – 500 meter  

 Kvarters-/ Flextrafik: 200 meter    

 

En hållplats bör placeras:  

 efter gatukorsning  

 efter övergångsställe  

 före cirkulationsplats  

För att inte riskera att sikten skyms vid ett övergångsställe bör ett mått på minst 5 meter 

eftersträvas mellan övergångsställe och bussens bakre del. Hållplats ska inte läggas närmare 

än 10 meter före övergångsställe. 

 

Cykelbana som dras fram i anslutning till hållplats förläggs bakom väderskyddet. Alternativt 

leds cykeltrafiken ut i körbanan före hållplatsområdet. I det första fallet bör räcke placeras 

mellan cykelbana och hållplatsområdet för att skydda på- och avstigande resenärer.  

2.10.2 Hållplatstyp 

I Värmdö kommun används följande hållplatstyper på det kommunala vägnätet: 

 Timglashållplats 

 Fickhållplats 

 Enkel stopphållplats 

 

 

Figur 8. Timglashållplats 
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Figur 9. Fickhållplats (vid hastigheter mellan 30 och 60 km/h) 

Figur 10. Enkel stopphållplats 

 

Hållplatstyp Användningsområde Kommentar 

Timglashållplats I tätort 

 

Vid låga trafikflöden 

 

Medför stopp för bil och cykeltrafik 

när bussen stannar 

Fickhållplats Vid höga trafikflöden Utrymmeskrävande 

Enkel stopphållplats Där kollektivtrafik och säkerhet prioriteras Stopp för bil- och cykeltrafiken i 

samma riktning som den buss som 

stannat 

Tabell 6. Kommunens hållplatstyper 

 

För att upprätthålla god sikt bör en hållplats inte förläggas i en kurva. Hållplats i en ficka i 

ytterkurva med stor radie kan accepteras. 

2.10.3 Busskörfält 

Busskörfält kan anläggas för att förbättra bussens framkomlighet vid exempelvis köbildning. 

Det anläggs då i första hand utefter kantsten i högerkant av vägen. Körfältet bör vara minst 

3,5 meter brett.  

2.11 Biltrafik 

Värmdö kommun arbetar för att främja en mer hållbar samhällsutveckling och det är därför 

centralt att arbeta för alternativ till bilen, så som attraktiv kollektivtrafik och gång och 

cykeltrafik. Dock är bilen det dominerande transportmedlet och biltrafiken måste därmed 

hanteras.  

 

Sedan 2011 utför Värmdö kommun trafikmätningar och resvaneundersökningar för att kunna 

följa utvecklingen av trafikflödena inom det kommunala vägnätet. Syftet med mätningarna är 

att de ska kunna utgöra faktaunderlag för kommunen och ligga till grund för exempelvis 

insatser i transportsystemet.  
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Kommunen utför stående trafikmätningar i september vartannat år. Resultatet från dessa 

mätningar redovisas på kommunens hemsida. Utöver dessa mätningar kan trafikmätningar 

göras i specifika projekt för att kartlägga trafiksituationen exempelvis vid ny exploatering 

eller ombyggnation. 

 

Resvaneundersökningarna besvarar frågor om resmönster och vad som föranleder människors 

val av transportmedel och resvägar, samt visar vilka delar av transportsystemet som behöver 

prioriteras.   

2.12 Flyttning av fordon 

Tekniska driftavdelningen utför besiktning och 

identifiering av fordon före de flyttas. I de fall fordonet är 

stulet kontaktas polisen. Efter besiktning och identifiering 

kontaktas ägaren till fordonet. Om fordonet anses vara ett 

fordonsvrak tas det till skrotning. Om fordonet inte anses 

vara ett fordonsvrak ska det förvaras till dess att ägaren 

hämtar fordonet. Om fordonet inte hämtas tillfaller det 

kommunen om: Se lagtexten 6 § 

  

Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart 

kommunen  

 

Avgiften för flyttningen tillfaller fordonets ägare förutsatt 

att denne inte fråntagits fordonet genom brott. Avgiften 

utgörs av kommunens kostnader inkl. administration.  

2.13 Parkering 

Värmdö kommuns parkeringar har en generell utformning 

och reglering som beror på var parkeringarna är belägna 

och vilka verksamheter de ska försörja. För 

infartsparkering gäller parkering i 16 timmar.  

 

Besöksparkering till skolor, förskolor, idrottsanläggningar 

och övriga kommunala inrättningar är tidsreglerad till 4 

timmar och det krävs p-skiva. I handelsnära områden 

gäller 2 timmars reglering och p-skiva. Det kan 

förekomma avvikelser i regleringen.  

 

Parkeringsplatser i närhet av skolor och förskolor ska 

planeras med trafiksäkerheten i fokus och så att 

barnperspektivet beaktas. 

 

 

 

Lag (1982:129) om flyttning av fordon i 

vissa fall 2 § Regeringen bemyndigas att 

meddela föreskrifter om rätt för statlig eller 

kommunal myndighet att flytta fordon i 

särskilt angivna fall, när det behövs för 

ordningen och säkerheten i trafiken eller av 

naturvårdsskäl. 

   Har ett fordon under minst sju dygn i följd 

varit parkerat i strid mot sådant förbud eller 

villkor som avses i 1 § lagen (1984:318) om 

kontrollavgift vid olovlig parkering och som 

har tillkännagetts enligt 3 § samma lag, får 

flyttning ske även om sådana förhållanden 

som anges i första stycket inte föreligger. 

   Ett registrerat fordon får också flyttas om 

det varit parkerat på annans mark under 

minst sju dygn i följd efter det att 

markägaren underrättat fordonets ägare om 

att det inte får vara parkerat på platsen. Kan 

fordonets ägare inte anträffas får fordonet 

flyttas om det varit uppställt under minst en 

månad i följd efter det att markägaren 

påbörjat försök att underrätta fordonsägaren. 

   Regeringen får överlämna åt en eller flera 

myndigheter att meddela tillstånd för andra 

myndigheter att besluta och verkställa 

flyttning av fordon. Lag (2003:637). 

6 § Ett fordon som förvaras på en särskild 

uppställningsplats tillfaller kommunen om 

beslutet om flyttning har verkställts av en 

kommunal myndighet och i annat fall staten 

om  

1. ägaren har delgetts sådan underrättelse 

som avses i 5 § och inte hämtat fordonet 

inom en månad därefter, 

2. ägaren inte har hämtat fordonet inom tre 

månader efter det att kungörelse skedde 

enligt 5 §, eller 

3. ägaren får anses ha uppgett sin rätt till 

fordonet. 

   Fordonsvrak som har flyttats tillfaller 

omedelbart kommunen eller staten. 

   Värdet av ett fordon som flyttas med stöd 

av 2 a § och som därefter tillfaller staten eller 

kommunen enligt första stycket ska, efter det 

att kostnaderna enligt 7 § betalats, 

tillgodoräknas ägaren genom avräkning mot 

dennes obetalda och förfallna avgifter enligt 

lagen (1976:206) om felparkeringsavgift. 

Avräkning ska i första hand ske mot de 

äldsta skulderna. Lag (2014:448). 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19840318.htm#P1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19840318.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820129.HTM#P3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820129.HTM#P2S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820129.HTM#P5
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820129.HTM#P5
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820129.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820129.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19760206.htm#P7
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19760206.htm
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3. Utformning 

3.1 Typsektioner 

3.1.1 TYP01 
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3.1.2 TYP02 
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3.1.3  TYP03 
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3.1.4  TYP04 

 
 

3.1.5  TYP05 
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3.1.6  TYP06 
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3.1.7  TYP07 
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3.1.8  TYP08 

 

3.1.9  TYP09 
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3.2 Val av beläggning vid nyanläggning och återställning 

 

 
 

3.2.1 Huvud, Industrigator, med krav enligt AMA Anläggning 

 

3.2.1  Huvud- och industrigator med krav enligt AMA Anläggning 

 

Rad  ANLÄGGNINGSTYP  
STABILISERANDE 

BÄRLAGER  
T i  

mm  
SLITLAGER.  

Ti 

m 
m  

ANMÄRKNING  

1  

Huvudgata ÅDT < 6000  

<12% tunga  
AG 22 70/100  

50  
40  

ABS 11 70/100 kkv < 10  32    

ÅDT < 6000  >12% tunga  
AG 22 70/100 

ABb 16 70/100  
50  
40  

ABS 16 70/100 kkv < 10  36    

ÅDT > 6000  <12% tunga  
AG 22 70/100 

ABb 16 70/100  
50  
50  

ABS 16 70/100 kkv < 7  36    

ÅDT > 6000  >12% tunga  
AG 22 70/100 

ABb 22 70/100  
50  
60  

ABS 16 70/100 kkv < 7  36    

 

 

 
Rad  Typ  Anmärkning  AMA-kod  

1-2  Slitlager ABS  Massa typ ABS med nominell stenstorlek > 11 mm får inte handläggas.  DCC.24121  

1-2  Bärlager AGF  
Bärlagertyp AG proportioneras med 0,3 procentenheter förhöjd bindemedelshalt då 

massan ska ligga för trafik en längre tid(en vintersäsong). Trafikeras högst 2 år  
DCC.21121  
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3.2.2  Uppsamlings- och Lokalgator, Parkering och GC banor, med 
krav enligt AMA Anläggning 13 

Rad  ANLÄGGNINGSTYP  
STABILISERANDE 

BÄRLAGER  
T i  

mm  SLITLAGER.  
Ti  

mm  ANMÄRKNING  

3  Uppsamlingsgator  *AG 22 70/100  50  ABS 16 70/100  36  
Vid rekonstruktion: Byt 

även ut obundet bärlager 

80 mm.  

4  Lokalgator  *AG 22 160/220  50  ABT 11 160/220  32    

5  GCM  
-  -  ABT 11 160/220  40  Normalstandard  

*AG 16 160/220  40  ABT 11 160/120  32  
Tyngre servicefordon 

Behovsprövas  

6  Parkering  

-  -  ABT 16 70/100  45  
Normalstandard (lätta 

fordon).  

*AG 16 70/100  40  ABT 11 70/100  32  

Tyngre fordon. Förväntas 

extra tung uppställning, 

utreds särskilt stabila 

egenskaper.  

 
Rad  Typ  Anmärkning  AMA-kod  

3,6  Slitlager ABS  Massa typ ABS med nominell stenstorlek > 11 mm får inte handläggas.  DCC.24121  

3-6  Bärlager AGF  
Bärlagertyp AG proportioneras med 0,3 procentenheter förhöjd bindemedelshalt då 

massan ska ligga för trafik en längre tid(en vintersäsong). Trafikeras högst 2 år  
DCC.21121  

 

 

3.2.3 Busshållplats, med krav enligt AMA Anläggning 13 samt 
med funktionskrav 

Rad  ANLÄGGNINGSTYP  
STABILISERANDE 

BÄRLAGER  

T i  

mm  
SLITLAGER.  

Ti  

mm  
ANMÄRKNING  

7  

Busshållplats   

Lågtrafikerad   

(1-5 ggr/timme)   

AG 22 70/100  

  

50  

  

ABS 16 modifierat 

bindemedel  
40  

Vid rekonstruktion: Byt 

även ut obundet bärlager 

80 mm.  

8  

Busshållplats   

Högtrafikerad   

(~5-10 ggr/timme)   

AG 22 70/100   

ABb 16 modifierat 

bindemedel   

50  

50  

ABS 16 modifierat 

bindemedel  
40  

Vid rekonstruktion: Byt 

även ut obundet bärlager 

80 mm.  

9  

Bussterminal eller 

extremt mycket  

trafik.   

AG 22 70/100   

ABb 16 modifierat 

bindemedel   

60  

60  

Slammad asfalt typ  

ABD med  

funktionskrav, eller 

likvärdig.  

40  

Vid rekonstruktion: Byt 

även ut obundet bärlager 

80 mm.  
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Rad  Typ  Anmärkning  AMA-kod  

7-9  Slitlager ABS  

Massa typ ABS med nominell stenstorlek > 11 mm får inte handläggas.  

Med tillägg i AMA skall:   

– krav på dynamisk krypstabilitet gäller på borrkärnor, kravet är < 15 000 microstrain.  

– krav på vattenkänslighet ITSR > 75 %  

– krav på Prallvärde < 32 cm³ då ytan trafikeras av övrig trafik, annars gäller 

kulkvarnsvärde < 14.  

DCC.24121  

7-9  Bärlager AGF  
Bärlagertyp AG proportioneras med 0,3 procentenheter förhöjd bindemedelshalt då 

massan ska ligga för trafik en längre tid(en vintersäsong). Trafikeras högst 2 år  
DCC.21121  

7-9  Bindlager ABb  

Med tillägg i AMA skall:   

– krav på dynamisk krypstabilitet gäller på borrkärnor, kravet är < 12 500 microstrain.  DCC.22131  

 

3.2.4 Hastighetsdämpande åtgärder, med krav enligt AMA 
Anläggning 13 samt med funktionskrav 

Rad  ANLÄGGNINGSTYP  
STABILISERANDE 

BÄRLAGER  
T i  

mm  SLITLAGER.  
Ti  

mm  ANMÄRKNING  

9  Farthinder 

AG 22 70/100   

  
ABb 16 modifierat 

bindemedel  

50  

  
50  

ABS 16 kkv <7 

modifierat bindemedel  
40  

För att erhålla bästa 

kvalitet, möjliggörs 

maskinläggning inom 

konstruktionens 

accelerations- och 

retardationsytor (min 10 m 

före och efter 

konstruktionen).  

 
Rad  Typ  Anmärkning  AMA-kod  

9 Slitlager ABS  

Massa typ ABS med nominell stenstorlek > 11 mm får inte handläggas.  
Med tillägg i AMA skall:  
– krav på dynamisk krypstabilitet gäller på borrkärnor,kravet är < 15 000 microstrain. 

- krav på vattenkänslighet ITSR > 75 %  - krav på Prallvärde < 24 cm³.  

DCC.24121  

9  Bärlager AGF  
Bärlagertyp AG proportioneras med 0,3 procentenheter förhöjd bindemedelshalt då 

massan ska ligga för trafik en längre tid(en vintersäsong). Trafikeras högst 2 år  
DCC.21121  

9  Bindlager ABb  
Med tillägg i AMA skall:   
– krav på dynamisk krypstabilitet gäller på borrkärnor, kravet är < 12 500 microstrain.  DCC.22131  

 

3.2.5 Cirkulationer, med krav enligt AMA Anläggning 13 samt 
med funktionskrav 

 

Rad  ANLÄGGNINGSTYP  
STABILISERANDE 

BÄRLAGER  

T i  

mm  
SLITLAGER.  

Ti  

mm  
ANMÄRKNING  

10  Cirkulation  

AG 22 70/100  50  
ABS 16 kkv 7-9 

modifierat 

bindemedel  

40  

Utförs 5 meter in 

på anslutande 

vägar  ABb 16 modifierat 

bindemedel  
50  
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Rad  Typ  Anmärkning  AMA-kod  

10  Slitlager ABS  

Massa typ ABS med nominell stenstorlek > 11 mm får inte handläggas.  

Med tillägg i AMA ska:  

- krav på dynamisk krypstabilitet gäller på borrkärnor,kravet är < 15 000 

microstrain. - krav på vattenkänslighet ITSR > 75 % - krav på Prallvärde < 

24 cm³.  

DCC.24121  

10  Bärlager AGF  

Bärlagertyp AG proportioneras med 0,3 procentenheter förhöjd 

bindemedelshalt då massan ska ligga för trafik en längre tid(en vintersäsong). 

Trafikeras högst 2 år  

DCC.21121  

10  Bindlager ABb  

Med tillägg i AMA ska:  

- krav på dynamisk krypstabilitet gäller på borrkärnor, kravet är < 12 500 

microstrain.  

DCC.22131  
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1. Läsanvisningar 
Denna del av teknisk handbok behandlar arbeten på kommens vatten- och avloppsnät. Texten 

vänder sig i första hand till projektörer som anlitas av kommunen. Riktlinjer i teknisk 

handbok skall i största möjliga mån arbetas in i de handlingar som tas fram i 

projekteringssteget. Alla avsteg från detta måste förankras hos kommunen.  

 

I del 2 av denna tekniska handbok presenteras generella riktlinjer som gäller för all 

projektering som utförs åt Värmdö kommun. I del 3 finns sammanställt riktlinjer som gäller 

för entreprenörer som utför arbeten åt kommunen. 

2. Lagar, bestämmelser och riktlinjer 

2.1. Handlingar som åberopas 

Nedan presenteras en sammanställning över de publikationer och dokument som det hänvisas 

till i denna del av teknisk handbok.  

 

- AMA Anläggning 

- MER Anläggning 

- Bygghandlingar90 

- Dagvattenpolicy för Värmdö kommun 

- Svenskt vattens publikationer, bland annat: 

o Dimensionering av vattenledningar, P38 och P98 

o Täthetsprovning av tryckledningar enligt P78 och P79 

o Spolning och desinfektion enligt P77 

o Förankring av tryckledningar P41 

o Installation av vattenmätare P100 

o Dimensionering av självfallsledningar, P90 och P98 

o Provning av självfallsledningar och brunnar enligt P91 

o TV-inspektion av ledningar P93 

o Renovering av ledningar P66 

o Dimensionering av dagvattensystem P104 och P105 

o Lokalt omhändertagande av dagvatten – LOD P46 
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3. Allmänna riktlinjer  
I detta stycke presenteras generella riktlinjer som ska gälla för all VA-projektering. 

3.1. Placering av ledningar  

Vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar utförs i princip i enlighet med anvisningar i för 

tillfället gällande Anläggnings AMA, principritning CBB.311:1. Ledningarna läggs 

företrädesvis i ena väghalvan där vattenledning placeras närmast kvartersgräns. Annan 

ledningsägares ledningar/kablar, som ligger parallellt med Värmdö kommuns, får inte ligga 

inom begränsningslinje för ledningsgrav, principritning CBB.311:1. Korsningar mellan olika 

ledningsägares ledningar/kablar ska utföras vinkelrätt. Minsta vertikalavstånd mellan de 

korsande ledningarnas ytterkant ska vara 0,10 meter. 

 

VA-ledningar ska kunna schaktas upp för omläggning eller reparation utan att spontning eller 

andra fördyrande konstruktionsarbeten behöver utföras. 

 

Geoteknisk undersökning ska utföras för att bestämma vilken grundförstärkning som krävs, 

schaktbarhet, om det finns behov av sprängning etc.   

 

VA-ledningar ska alltid placeras i ett område där ledningsrätt eller servitut om minst 6 meters 

bredd kan upplåtas. I detaljplanearbetet ska alltid vägområden om minst 6 meters bredd 

eftersträvas om VA-ledningar ska byggas i vägen.  

3.2. Hänsyn till framtida drift och underhåll 

Vid projektering ska hänsyn tas till framtida drifts-, underhålls- och förnyelsekostnader. VA-

ledningarna läggs i största möjliga utsträckning i gatumark eller allmän platsmark för att säkra 

framtida tillgänglighet med så litet intrång som möjligt.  

3.3. Arbetsmiljö 

Projektören ska ta på sig rollen som BAS-P. Projektören ska kontinuerligt ta fram 

arbetsmiljöplan under projekteringens gång för att säkerställa att föreslaget utförande inte 

innebär fara för personalen i byggskedet och vid framtida drift.  

3.4. Distansmarkering 

Skylt för brunnar, ventiler, brandposter med mera. sätts i första hand på egen stolpe, i andra 

hand på belysningsstolpar eller gatunamnsskyltar. Stolpe med faxefot längd 1700 mm 

används för brunnar och ventiler, stolpe med terafixfot längd 2600 mm används för 

brandposter. Skyltar ska monteras med komplett avgasrörsklammer, mutter, stödbleck 

(slangklämma godkänns vid montering på belysningsstolpe). Vid montering på 

belysningsstolpe väljs material för skyltmontering som inte skadar stolpen genom korrosion 

och missfärgning.  

 

Spillvatten distanseras med brun färg, dagvatten med gul färg och vatten med blå färg. Skylt 

för brandpost ska vara enligt brandförsvarets anvisningar, typ reflekterande brandpostflagga 

enligt SMS 2209 (Wejo). 
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3.5. Distansering 

Vattenobjekt: Blå brickor 

Spillobjekt:   Bruna brickor 

Dagvattenobjekt: Gula Brickor 

Brandpost:   Röd flagga 

 

Övre raden vänster: Objekt Övre raden höger: Distans i meter och  

         decimeter < 30 m 

 

 

Undre raden: dimension vid behov (typ större AV korsningar) 

 

NB Nedstigningsbrunn 600-1000 mm 

TB Tillsynsbrunn 400 mm 

SB  Spolbrunn  200 mm 

RB Rensbrunn, galler rektangulär eller kupol endast dagvatten 

AV Avstängningsventil 

SV Servisventil 

SP Spolpost 

LV Luftventil 

  

4. Vattenledningar 

4.1. Allmänt 

Vattenledningsnätet ska så långt som möjligt byggas som cirkulationssystem. Ledningar i PE 

med dimensioner över 200 mm stumsvetsas om inte annat är överenskommet, för mindre 

dimensioner kan elektromuffsvetsning användas. För svetsning av allmänna vattenledningar 

krävs licens. Vattenledningen ska vara försedd med blå stripes eller vara helt blå. Inkoppling 

till det kommunala ledningsnätet utförs alltid av Värmdö kommun.  

 

På större huvudledningar kan det med fördel förberedas för flödesmätning på strategiska 

platser, t.ex. i närheten av pumpstationer där signalen kan kopplas in och hanteras.  

4.2 Material och dimension 

Vattenledningar ska dimensioneras enligt riktlinjer i Svenskt Vattens publikationer. Minsta 

dimension för serviser till fastigheter är SDR 11 PE 80-100 dim. 32×2,9 och för allmänna 

distributionsledningar SDR 11 PE 80-100 dim. 50×4,6. Värmdö kommun beslutar om 

material utifrån omständigheter i respektive projekt. Vid ledningsdragningar genom förorenad 

mark bör diffusionstäta ledningar användas. Där ändledningens dimension är > 100 mm ska 

alltid spolpost eller brandpost sättas i slutet av ledningen. Vid dimensioner <100 mm sätts 

spolpost. 

 

Rör och rördelar av PE ska uppfylla kraven för Nordic Poly Mark.  

4.3 Läggningsdjup 

Vattenledningar läggs oisolerade på minst 1,7 meter djup till ledningsmitt i snöröjda ytor och 

minst 1,3 meter i icke snöröjda ytor. Maximalt läggningsdjup är 2,5 meter. Ledningar ska 
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frostskyddas med lämpligt val (isolerade, frostskyddskabel etc.) då de inte ligger på frostfritt 

djup. Isoleringsmaterialet ska vara extruderad polystyren.  

4.4 Ventiler och grenrör 

Ventiler placeras på varje gren av huvudledning vid korsningar och T-rör. Sadelgrenrör med 

både mekanisk koppling och svetsmuff får användas då skillnaden i dimension är väsentlig, i 

annat fall ska T-rör vid nyläggning svetsas.  

 

Avluftning på huvudvattenledning ska ske genom servisanslutningar eller brandposter, som är 

placerade på höjdpunkter. Om annan avluftningsanordning behövs ska manuella 

avluftningsventiler användas.  

4.5 Serviser 

Servisavsättning ska utföras så att vattenledningen alltid placeras längst till vänster när man 

står vid huvudledningen och ser mot fastigheten. Vatten- och spillvattenserviser ska ansluta 

till huvudledningssystemet på samma ställe. Servisventil ska plomberas tills fastigheten ska 

bruka VA-anläggningen. Servisventil ska alltid placeras 0,5 meter utanför fastighetsgräns, 

dock inte i dike. I så fall placeras servisventilen istället i vägytan. 

4.6 Brandposter och spolposter 

Brandpost ska vara utförd med dränerad, lång trumma. Brandpost ska ha automatisk 

avtappning. Finns risk att grundvatten stiger upp genom avtappningshålet ska det vara 

proppat.  

 

Brandpost ska vara av typ Thisab BP 1990 T med anslutning PEH 110 eller kombimuff (för 

ledningssystem av PE respektive segjärn). Brandpost ska vara teleskopisk. Brandpost ska 

förses med utloppskoppling typ A (gängad). Ventil sätts mellan huvudledning och brandpost.  

 

Antalet brandposter och deras läge ska vid nyanläggning kommuniceras med brandförsvaret.  

 

Spolpost ska vara av typ Thisab SP 1985 T med betäckning och skyddsrör. 

4.7 Förankring 

Nyläggning ska bara ske med ledningar med dragsäkra kopplingar. Vid anslutning mot, 

arbeten på eller i närheten av befintligt nät ska alltid säkerställas att befintliga kopplingar är 

förankrade. Dimensionering och utförande av förankringar ska ske enligt Svenskt Vattens 

riktlinjer. 

4.8 Infodring, relining, renovering och slopning 

Infodring av vattenledningar ska bara ske med material som är säkra för livsmedelshantering. 

 

Vid bortkoppling av vattenledning från nätet ska proppning ske så nära befintligt nät, som 

fortsatt är i drift, som möjligt för att undvika stillastående vatten. 

4.9 Kontroll och provning 

Provtryckning, spolning och desinfektion ska ske enligt Svenskt Vattens riktlinjer där så är 

möjligt. Alla undantag från dessa riktlinjer måste godkännas av kommunen. Godkänt 

vattenprov ska redovisas för Värmdö kommun innan nybyggda eller renoverade ledningar får 

tas i drift. Spolning med dricksvatten får endast ske efter överenskommelse med kommunen.  
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5. Självfallsledningar 

5.1 Allmänt 

Ledningar i vattenskyddsområden ska utföras med helsvetsade självfallsledningar och täta 

brunnar.  

5.2 Material och dimension  

Självfallsledningar ska dimensioneras enligt riktlinjer i Svenskt Vattens publikationer. 

Värmdö kommun beslutar om material utifrån omständigheter i respektive projekt. Minst 7 ‰ 

lutning bör eftersträvas för ledningar av plast och minst 10 ‰ lutning för ledningar av betong.  

 

Ledningsmaterial av plast ska vara homogent.  

5.3 Läggningsdjup 

Då självfallsledningar läggs parallellt med vattenledningar kan dessa läggas på samma 

ledningsbädd. Oisolerad självfallsledning som läggs separat eller av annan anledning inte 

följer en vattenledning ska läggas på minst 1,6 meters djup till ledningsmitt.  

5.4 Ventiler och grenrör 

Anslutning mot ledning med större dimension än 200 mm ska utföras så att ledningarnas 

hjässa ligger på samma nivå. Anslutning till huvudledning ska utföras med 45 graders grenrör.  

 

Ventiler på självfallsledning ska vara avsedd för markförläggning och med lägst tryckklass 

PN4. Normalt placeras ventiler på inkommande ledning till pumpstationer.  

5.5 Serviser 

Servisavsättning ska utföras så att vattenledningen alltid placeras längst till vänster när man 

står vid huvudledningen och ser mot fastigheten. Samtliga servisledningar bör ansluta till 

endast en punkt på huvudledningssystemet.  

 

Rensbrunn på spillvattenservis ska alltid placeras 0,5 meter utanför fastighetsgräns, dock inte 

om avståndet understiger 3,0 meter mellan tomtgräns och nedstigningsbrunn. I det fallet sätts 

ingen rensbrunn. Rensbrunn ska inte placeras i dike, då placeras den i stället i vägen. 

Anslutning till huvudledning ska utföras med 45 graders grenrör. Inget dagvatten eller 

dräneringsvatten får anslutas till spillvattenledningen.  

5.6 Brunnar och betäckningar 

Självfallsledningar förses med nedstignings-/tillsynsbrunn (företrädesvis plastbrunnar) i 

brytpunkter i plan och profil samt vid ledningsförgreningar > Ø 200 mm.  

Där tryckspilledningar släpper skall plastbrunnar användas minst 200 meter nedströms. 

Betäckningen ska vara tät på brunn där tryckspilledning släpper.  

 

Avståndet mellan nedstigningsbrunnar ska vara mindre än 100 meter. Vid brytpunkter på 

ledningen däremellan kan rensbrunnar dimension 200 mm sättas. Täthetsprovning utförs 

enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Täthetsprovning ska alltid omfatta alla brunnar både på spill- 

och dagvatten.  

 

Betäckningarna ska vara teleskopiska. Betäckningar ø 600 med kommunlogga bör användas.  
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Brunnar i körytor får inte placeras i körspår. Betäckningar i större vägar förses med 

gummipackning mellan lock och ram för att minimera skrammel.  

 

Brunnar som är belägna på platser där barn vistas (till exempel lekparker och skolgårdar) ska 

förses med fallskydd.  

5.7 Infodring, relining, renovering och slopning 

Innan infodringsarbetet påbörjas ska alltid spolning, TV-inspektion och eventuellt 

slangsättningsmätning utföras. Renovering av ledningar ska ske enligt Svenskt Vattens 

riktlinjer.  

 

Relinade ledningar ska alltid ansluta tätt mot anslutande ledningar, brunnar och serviser för att 

undvika inläckage.  

5.8 Kontroll och provning 

Täthetsprovning, filmning, deformationsprovning och kontroll av riktningsavvikelse ska 

utföras enligt svenskt vattens riktlinjer. Slangsättningsmätning ska utföras på entreprenörens 

bekostnad där självfallsledning är förlagd i lera med skjuvhållfasthet > 15 kpa mätt innan 

åtgärder är vidtagna samt där lutningen understiger 10 ‰. 

 

Vid ledningsläggning ska laser användas om lutningen understiger 20 ‰. 

6. Tryckspilledningar 

6.1 Allmänt 

Ledningar i PE med dimensioner över 200 mm stumsvetsas om inte annat är överenskommet, 

för mindre dimensioner kan elektromuffsvetsning användas. För svetsning av allmänna 

tryckspilledningar krävs licens. Spillvattenledningen ska vara försedd med brun stripes eller 

vara helt bruna.  

6.2 Material och dimension 

Tryckspilledningar dimensioneras enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Rör och rördelar av PE 

ska uppfylla kraven för Nordic Poly Mark.  

 

För sjöledningar ska gälla minst SDR 11, PE80-100, för markförlagda ledningar SDR 17, 

PE80-100.  

6.3 Läggningsdjup 

Då tryckspilledningar läggs parallellt med vattenledningar kan dessa läggas på samma 

ledningsbädd. Om en oisolerad tryckspilledning läggs separat eller av annan anledning inte 

bör följa en vattenledning skall den läggs på minst 1,7 meter djup till ledningsmitt i snöröjda 

ytor och minst 1,3 meter i icke snöröjda ytor. Maximalt läggningsdjup är 2,5 meter. Ledningar 

ska frostskyddas med lämpligt val (isolerade, frostskyddskabel etc.) då de inte ligger på 

frostfritt djup. Isoleringsmaterialet ska vara extruderad polystyren. 

6.4 Ventiler och grenrör 

Om avluftningsanordning behövs ska manuella avluftningsventiler användas. Ventiler 

placeras i nedstigningsbrunn enligt typritning i AMA.  
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6.5 Pig-rensning 

För att möjliggöra rensning av tryckledning med Poly-pig ska ledningen förses med ett T-rör i 

anslutning till pumpstation, antingen inne i stationen eller i nedstigningsbrunn utanför.   

6.6 Lukt vid släppunkt  

Där tryckledningen släpper ska normalt någon typ av åtgärd göras för att minimera 

luktproblem. Ett eller fler av följande kan väljas: 

 

 Täta brunnslock 

 Flaggstång för kontrollerad ventilation av ledning 

 Utformning av brunn och tryckledningens avslutning (stalp, rakt genomlopp etc.) 

 Kemikalietillsats (nutriox och dylikt) 

 Luktrening med UV, kolfilter etc.  

6.7 Förankring 

Nyläggning ska bara ske med ledningar med dragsäkra kopplingar. Vid anslutning mot, 

arbeten på eller i närheten av befintligt nät ska alltid säkerställas att befintliga kopplingar är 

förankrade. Dimensionering och utförande av förankringar ska ske enligt Svenskt vattens 

riktlinjer.  

6.8 Tryckslag 

En tryckslagsberäkning bör alltid utföras på långa rörledningar för att säkerhetsställa att inga 

skadliga över- eller undertryck kan uppstå i ledningen samt att avgöra vilket skydd som är 

lämpligt. Skydd placeras i pumpstation, se kapitel 8.  

6.9 Infodring, relining, renovering och slopning 

Innan infodringsarbetet påbörjas ska alltid spolning utföras. Renovering av ledningar ska ske 

enligt Svenskt Vattens riktlinjer.  

6.10 Kontroll och provning 

Täthetsprovning ska ske enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Spolning med dricksvatten får 

endast ske efter överenskommelse med kommunen.  

 

7 LTA 

7.1 Allmänt 

LTA-system ska användas där stora kostnadsbesparingar uppnås för VA-kollektivet. Värmdö 

kommun bestämmer ensam om detta alternativ ska utföras. 

7.2 Material och dimension 

Minsta dimension för servisledningar till fastighet ska vara SDR 11 PE 80-10 dim. 40 x 2,4. 

Minsta dimension för allmän distributionsledning är SDR 11 PE 80-100 dim. 50 x 5,8. 

Tryckavloppsledningar ska vara försedda med rödbrun stripe. Om ledningar läggs grunt ska 

det i första hand ske i isolerlåda med värmekabel. Efter utredning kan isolerade rör användas 

som ett alternativ. Då värmekabel används ska den dimensioneras för den framtida maximala 

bebyggelsen enligt detaljplan eller motsvarande. LTA-pumpstation ska förläggas innanför 
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tomtgräns. Kommunen tillhandahåller inte lågbyggda LTA-stationer eller stationer för 

inbyggnad i källare.  

7.3 Läggningsdjup 

LTA-ledningar i isolerad låda läggs som grundast på 1 meters djup till ledningens hjässa. För 

LTA-ledningar som läggs på frostfritt djup utan isolering gäller samma riktlinjer som för 

tryckspilledningar.  

7.4 Ventiler och grenrör 

Spol- och tömningsventil ska finnas i slutpunkten på alla huvudledningar. Inga ventiler ska 

sättas på tryckavloppsledningen förutom vid förbindelsepunkt. Anborrning tillåts inte vid 

nyläggning. 

7.5 Serviser 

Servisventiler ska plomberas tills fastigheten ska bruka VA-anläggningen. Servisventiler 

placeras 0,5 meter från fastighetsgräns, dock inte i dike. Då flyttas de istället till vägen.  

7.6 Lukt 

Vid projektering ska släppunkter för LTA-systemet beaktas med hänsyn till luktproblem. Se 

även stycke 7.5. 

7.7 Kontroll och provning 

Täthetsprovning ska ske enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Spolning med dricksvatten får 

endast ske efter överenskommelse med kommunen.  

 

Värmekabel ska resistensmätas. 

 

8 Pumpstationer 

8.1 Allmänt 

I Värmdö kommun byggs tre olika typer av pumpstationer: 

 

Typ1 – Prefabricerad avloppspumpstation utan överbyggnad  

Används då det är upp till 50 personer påkopplade till pumpstationen. Vid anslutningar av 50-

100 personer beslutar Värmdö kommun från fall till fall vilken teknisk lösning som är 

lämplig. 

 

Typ 2 – Prefabricerad avloppspumpstation med överbyggnad 

Vid anslutning av fler än 100 personer ska pumpstationen ha överbyggnad. 

 

Typ 3 – Platsbyggd avloppspumpstation med överbyggnad 

Används vanligen vid huvudledningsnätet för större flöden. 

 

Tekniska beskrivningar, bygglovsritningar samt typritningar för avloppspumpstationer kan fås 

av kommunen på begäran. 
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8.2 Material och dimensionering 

För alla större pumpstationer skall beräkningar utföras för att bedöma risken för tryckslag. 

Vid behov sätts åtgärder mot tryckslag in i stationen. 

 

Pumpar dimensioneras med tanke på tryckledningens dimension, tryckhöjd och den 

anslutningsgrad som väntas inom 15 år, även om stationen längre fram kan väntas få en högre 

anslutning. Pumpstationen i övrigt dimensioneras för fullt utbyggt system. 

8.3 Tillstånd och bygglov 

Rutiner för ansökan om tillstånd och bygglov för pumpstationer har tagits fram av  

VA-enheten och miljökontoret. Rutinerna ska följas vid alla bygglovsärenden, även för 

stationer utan överbyggnad. Start- och slutbesked vid bygglov ska inlämnas. 

8.4 Bräddningar 

Hur bräddning från pumpstationen utformas beslutas av VA-enheten och tillsynsmyndigheten 

tillsammans. Alla pumpstationer ska ha möjlighet att nödbrädda. Alla bräddpunkter ska vara 

försedda med flödesmätning för bräddvatten. 

8.5 Lukt 

Alla pumpstationer med överbyggnad ska byggas så att det går att installera luktreduktion vid 

behov. Ett skyddsavstånd på 50 meter till närmaste bostadshus ska alltid eftersträvas till 

pumpstationer. Om detta inte går att uppnå ska luktreduktion monteras. Luktreducering kan 

till exempel ske med jonisering, kolfilter, ozon eller UV. Val av metod beslutas av VA-

enheten tillsammans med driftenheten.  

8.6 Utrustning 

Vid alla pumpstationer ska det finnas möjlighet att stänga inkommande flöde med ventil, för 

att möjliggöra underhåll i pumpsumpen. 

 

Utgående flöde från stationen och tryck på inkommande dricksvatten ska mätas och 

registreras på stationer med fler än 300 anslutna.  

 

Styr- och reglersystem (skåp) tillhandahålls av beställaren. 

 

9 Geoteknik 
Geotekniska undersökningar för aktuella ledningssträckor och pumpstationer ska utföras i 

erforderlig omfattning. Ytterligare information finns i del 9 av denna tekniska handbok.  

 

10 Ritningar 
Ritningar som levereras till kommunen ska följa riktlinjer i del 9 av denna tekniska handbok. 
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11 Dagvatten 

11.1 Allmänt 

I Värmdö kommun ska dagvattenhanteringen planeras enlig kommunens dagvattenpolicy. 

Dokumentet är ett strategiskt dokument i strävan att uppnå en långsiktigt hållbar 

dagvattenhantering. Dagvattenpolicyn behandlar kommunens mål för dagvattenhanteringen, 

men också hur dagvattnet ska omhändertas på platser med särskilda krav. Där ges riktlinjer 

för dimensionering och bedömning av reningskrav. Här tydliggörs även ansvarsfördelningen 

mellan olika aktörer. 

11.2 Material och dimension 

Dagvattenledningar och dagvattenanläggningar ska dimensioneras enligt Svenskt vattens 

publikationer. Värmdö kommun beslutar om material utifrån omständigheter i respektive 

projekt.  

11.3 Läggningsdjup 

Dagvattenledningar i körbar yta ska ha minst 1 meter täckning för att undvika att de skadas. I 

naturmark kan ledningar läggas grundare om risken att de skadas bedöms som mycket liten.  

11.4 Serviser 

Dagvattenserviser ska bara upprättas efter att särskilt beslut fattats om att området ska förses 

med en kommunal dagvattenlösning.  

11.5 Brunnar och magasin 

Avståndet mellan nedstigningsbrunnar ska vara mindre än 100 meter. Vid brytpunkter på 

ledningen däremellan kan rensbrunnar dimension 200 mm sättas. Täthetsprovning utförs 

enligt Svenskt Vattens riktlinjer. Täthetsprovning ska alltid omfatta alla brunnar både på spill- 

och dagvatten.  

 

Betäckningarna ska vara teleskopiska. Betäckningar ø600 med kommunlogga bör användas. 

Kupolsilar ska vara av segjärn och vara låsbara. 

 

Brunnar i körytor får inte placeras i körspår. Betäckningar i större vägar förses med 

gummipackning mellan lock och ram för att minimera skrammel.  

 

Brunnar som är belägna på platser där barn vistas (till exempel lekparker och skolgårdar) ska 

förses med fallskydd.  

11.6 Magasin 

Perkolationsbrunn/infiltrationsmagasin utförs enligt typritning PDY.22 AMA Anläggning 10. 

Som alternativ kan infiltrationsgropen fyllas med dagvattenkassetter av plast. Magasinet ska 

dimensioneras enligt Svenskt Vattens publikation.  

11.7 Lokalt omhändertagande av dagvatten – LOD  

Oftast förespråkas LOD för bostadsområden i Värmdö kommun redan i detaljplaneskedet. 

Vid nyanläggning ska i detaljplan göras en individuell bedömning av varje fastighets 

möjlighet till att omhänderta sitt dagvatten.  
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11.8 Dagvattendamm 

Följande grundprinciper gäller för utformning av dagvattenanläggningar i Värmdö. 

  

 Flacka slänter 1:5–1:20 

 Rekommenderat maxdjup i anläggningens mitt är 1 meter 

 Inga stängsel 

 Växt- och artval anpassas efter de aktuella förutsättningarna. 

 Dagvattendammar bör utformas med ett varierande vattendjup för att skapa 

goda förutsättningar för ett rikt biologiskt liv och samtidigt att fördröja vattnet.  
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1. LAGAR, BESTÄMMELSER OCH RIKTLINJERER 
 

Följande bestämmelser och anvisningar i senaste utgåvor tillämpas vid planering, 

projektering och utförande: 

 

- SS 436 40 00 Elinstallationsregler 

- SS 424 14 37 ”Kabelförläggning i mark” 

- SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska starkströmsanläggningar, utgåva 3 

- Bygghandlingar 90, delarna 1, 2, 5 och 7 

- AMA Anläggning Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten. 

- AMA El Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten. 

- VGU Krav för Vägar och gators utformning, del 8 Väg- och gatubelysning 

- Sveriges kommuner och landstings handbok ”Arbete på väg 2014”  

- EBR KJ 41:15 Kabelförläggning. 

- EBR U 303I:99 Rötskadebesiktning 

- EBR U303C Idrifttagningskontroll 

- Elsäkerhetsanvisningar (ESA), ESA Grund, ESA Arbete 

- Starkströmsföreskrifterna (ELSÄK-FS) 

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

installationsentreprenader. 

- ABT 06 Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- 

och installationsarbeten. 

- ALEM 09 Allmänna leveransbestämmelser avseende elektrisk materiel för leverans och 

användning i Sverige 

- Gällande Arbetsmiljölag 

- Gällande Arbetsmiljöförordning 

- Kraftleverantörens anvisningar. 

- Respektive ledningsägares anvisningar 

 

2. PLANERING OCH PROJEKTERING 
För detaljprojektering och upprättande av handlingar ska detaljerade anvisning om material 

och metoder beaktas under del 3 Utförande och material. 

2.1 Belysningsplanering 

För nytt material, stolpar, armaturer, ljuskällor gäller att godkännande ska inhämtas av 

kontaktperson för kommunal gatubelysning. Även förslag till motsvarande alternativ ska 

godkännas av samma person. Materiel som ingår i entreprenaden ska uppfylla god 

säkerhetsteknisk praxis inom EU. 

 

Utgångspunkt för förslag av design, typ och kulör väljs normalt likvärdigt ersättande element 

eller enligt angränsande befintliga belysningsanläggningar såvida inte särskilt program finns. 

 

Utformningen ska normalt följa Trafikverkets gällande publikation Vägar och gators 

utformning (VGU), del Väg- och gatubelysning användas. Belysningsberäkning ska göras för 

dimensionering av belysningen. 

 

Placering, teknisk lösning och materialval ska anpassas med hänsyn till trafikanter så väl som 

intilliggande omgivning, till exempel boende för att minimera bländning. 
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2.2 Projektering 

2.2.1 Allmänt 

I projekteringen ingår kontroll om befintlig installation ska kompletteras, flyttas eller 

demonteras. Handlingar ska detaljerat specificera metoder, material, funktion för alla arbeten i 

belysningsanläggningen, såsom kanalisation, fundament, stolpe, armatur, ledning, koppling, 

säkring, märkning, provning, dokumentation med mera. 

 

Placera aldrig kabelstråk, montage och belysningscentraler på "privat" mark, beakta även 

andra bolags ledningar och gällande avstånd till dessa. 

 

I projekteringsarbete ska mycket stor vikt läggas på lösningar som är estetiskt tilltalande. 

 

Ritningar ska normalt upprättas enligt Bygghandlingar 90. 

2.2.2 Stolpar 

Armaturer och stolpar är beroende av område och placering. Uppgift om stolptyp och armatur 

fås från belysningsansvarig i varje enskilt fall. De stolphöjder som normalt används är: GC-

bana 4–6 m stolpar; lokalgator 6–8 m; huvudgator 8–10 m; parker 4–6 m. Åtkomst med 

snöröjningsfordon eller större transportfordon ska beaktas vid val av låg stolpe med arm. 

 

Beakta materialval i krävande miljözoner (havsnära m.m.).  

 

I primär och sekundär vattenskyddszon ska helt termoplastade stolpar användas. Detta för att 

undvika zink-läckage. 

 

För stolpar ska materialtjocklek kontrolleras så att den klarar förekommande vindlaster med 

de armaturer som stolpen ska bestyckas med.  

 

Om träd finns i närheten av belysningsstolparna måste avståndet mellan träd och stolpe 

beaktas så att trädet inte skymmer ljuset från armaturen eller grenar skadar den. Planera efter 

trädets storlek som fullvuxet. Anpassa placering så länge detta inte gör radikala avsteg från 

belysningsberäkningarna. Undvik, men om enda lösning: se till att klippa ur grenar.  

Avståndet mellan kabelskyddsrör i mark och stam ska vara minst 2,5 m (se Värmdö kommun 

Teknisk handbok del 1, rubrik 6.4 skydd av vegetation under byggtiden, för vidare direktiv 

hur kabelskyddsrör ska förläggas vid rotzon). 

 

Minsta avstånd mellan belysningsstolpar och vägkant ska beaktas enligt VGU. Avstånd 

varierar beroende på vägens hastighetsbegränsning. På vägar med hastighet 70 km/t eller 

högre ska bedömning göras enligt VGU (väg- och gatuutrustning, 3 eftergivlig väg- och 

gatuutrustning) om eftergivlig stolpe ska användas. Krävs eftergivlig stolpe ska den vara av 

typ Oktalstolpe eller liknande.  

  

Vid placering av belysningsmontage ska även följande beaktas: 

- Inte framför bostadsfönster. 

- Påkörningsrisk i gatukorsningar och vid infarter till fastigheter, parkeringar etc. 

- Eftersträva att alla montage placeras på samma sida av gatan/vägen. 

- Eftersträva att stolpar hamnar invid och belyser övergångsställen 
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2.2.3 Belysningscentraler 

Central ska vara försedd med utrustning för TN-C-System. Nätägarens elmätare placeras i 

respektive belysningscentral. Kabelskåpen ska ha fundament avsedda för nedgrävning i mark. 

Tändning/släckning sker normalt med astronomiskt ur som placeras direkt i 

belysningscentralen. Hand–0–Automatik-omkopplare ska finnas. Central ska förses med 

plintar för anslutning av samtliga in- och utgående kablar. Huvudelkopplare ska utföras 3-

polig. Gäng- säkringslåda med kåpa, huv eller lucka ska ha utrymme som medger användning 

av dvärgbrytare. Central ska vara utförd med utrymme i anslutningslåda för mätning med 

tångamperemeter. Central till vilken ansluts parallella kablar eller Al-kabel ska ha 

anslutningslåda med kopplingsplint före huvudkopplare eller fördelningslåda. Proppsäkringar 

för allmänbruk ska uppfylla fordringarna i SS 428 05 39. Proppsäkring vid 6-25 A ska vara 

storlek 2. 

 

Belysningscentral ska placeras tillgängligt för service, med beaktande av påkörningsrisk och 

snöröjning: Centralen ska placeras så att den är lätt åtkomlig, även med bil, och om möjligt så 

att åtkomst inte försvåras av plogvallar. Placeringen vid bilväg ska undvikas eller vara sådan 

att risk för påkörning minimeras. Detta gäller om möjligt även vid gång- och cykelbana. Dock 

ska centralen aldrig placeras närmare gång- och cykelbanas kant än stolpfundamentens 

bakkant. Om andra skåp eller teknisk utrustning finns i närheten bör placeringen samordnas 

för att få ett sammanhållet utseende. Vid osäkerhet ska kommunens belysningsansvarige 

kontaktas. 

2.2.4 Kablar 

Planera ledningsdragning i mark så att så lite kabel som möjligt används. Det ska alltid 

projekteras så att rundmatning är möjlig. I de fall ny belysningsanläggning kan beröra 

befintliga belysningsanläggningar ska underlag om densamma inhämtas genom Värmdö 

kommuns dokumentationsansvarige. Underlag kan till exempel vara driftschema och 

anläggningsdata.  

 

För att se befintliga och planerade ledningar i mark används ”ledningskollen” där 

kabelanvisning/ledningsanvisning utförs (ledningskollen.se). Framtagna planer och 

projekterade handlingar ska granskas och godkännas av kontaktperson för kommunal 

gatubelysning. 

2.3 Kabeldimensionering 

Inom kommunen gäller generellt 4-ledarsystem (TN-C) för huvudledningsnätet för offentlig 

belysning. Enstaka anläggningar med 5-ledarsystem förekommer dock. Skarv mellan trefas- 

och enfaskabel får inte utföras. 

 

Ledningsnät för kommunal gatubelysning ska dimensioneras med hänsyn taget till gällande 

utlösningsvillkor, anläggningens startström, samt aktuella ljuskällors spänningskrav.  

 

Utlösningsvillkor för säkringar ska följa Svensk standard SS 436 40 00. Kontrollera 

utlösningsvillkoren i dimensioneringsprogram så att säkring verkligen löser ut för 

armatur/stolpe längst bort från centralen vid fel i anläggningen. Beräknas tillsammans med 

spänningsfallsberäkning i till exempel FEBDOK, El-vis med mera.  

 

http://www.ledningskollen.se/
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Dosor för nedsäkring av huvudledningar ute i belysningsnätet ska i möjligaste mån undvikas 

och säkringar för nedsäkring av huvudledning, placerade i belysningsstolpar får inte 

förekomma.  

 

Huvudledningsnät för belysning ska eftersträvas planeras ”maskat” det vill säga med framtida 

omkopplingsmöjlighet via fasta skiljen. 

 

För att erhålla ett enhetligt belysningsnät, som möjliggör tillfälliga omkopplingar i nätet utan 

försvagande länkar, ska minsta kabelarea i huvudnätet vara 10 mm2 koppar eller 16 mm2 

aluminium. Normalt ska kopparkabel användas. Kontakta alltid kommunens 

belysningsansvarige innan projektering med aluminiumkabel. För att inkopplingar i 

belysningsstolpar ska kunna utföras på ett praktiskt och ergonomiskt sätt bör inte större 

kabelarea än 16 mm2 koppar användas. 25 mm2 aluminium ska inte användas. 

 

Rekommenderat maxantal anslutna kablar i stolpe är beroende på stolpdiameter. Exempelvis:  

- Ø 108 mm = max 3 st. N1XE 4G10  

- Ø 127 mm = max 4 st. N1XE 4G10  

 

Klenare kabelarea än 10 mm2 kan användas vid radiella matningar, inte huvudnät, t.ex. 

pollararmaturer eller markstrålkastare. Dessa armaturers kopplingsutrymme, 

anslutningsplintar och kabelgenomföringar begränsar ofta valet av kabelarea. Beakta noga 

armaturens utförande vad gäller överkopplingsbarhet, antal kabelgenomföringar med mera vid 

projekteringen av matande kabelnät.  

 

3. UTFÖRANDE OCH MATERIAL 
Dessa anvisningar följer i tillämpliga fall koder, rubriker med tillhörande kravtext enligt 

AMA EL 16, och AMA Anläggning 13. 

 

Utförande avser allt elarbete samt markarbete, som entreprenören utför i gatubelysningsnätet. 

Arbetet ska utföras fackmannamässigt. 

 

6. EL OCH TELESYSTEM 

63 ELKRAFTSYSTEM 

63.F Belysnings- och ljussystem 

Generell beskrivning av befintliga anläggningar för offentlig belysning i 

kommunen.  

 

Belysningsanläggning  

Till belysningsanläggning räknas alla förekommande delar och komponenter från 

servis-säkringar i belysningscentraler tom ljuskällor inom avtalat område.  

Tex belysningscentraler med styrsystem för tändning/släckning/reglering, 

huvudledningar, fundament, stolpar, portaler, bro- och tunnelbelysning, 

gruppcentraler, säkringar, gruppledningar, driftdon, armaturer och ljuskällor med 

mera.  
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Anläggningarna utgörs i huvudsak av väg- och parkbelysning. Omfattning och 

geografisk placering av belysningsmontage se karta på hemsidan. 

 

Strömförsörjning  

Elleverantören levererar systemspänning 400/230 V, 50 Hz.  

Belysningscentralerna är placerade i egna skåp och i pumpstationer. Elarbete ska 

utföras enligt ESA i samråd med berörd driftledning. E ska förvissa sig att ingen 

skada kan uppstå innan manövrering sker. 

 

System för styrning  

Belysningsanläggningarna tänds och släcks normalt automatiskt via astrour eller 

skymningsrelä. 

 

Brinntiden är i huvudsak omkring 4500 timmar per år. 

 

Det automatiska styrsystemet kan starta utan förvarning, varför arbete 

(exempelvis på utsatt del) inte får utföras förrän frånskiljning och blockering 

utförts enligt ESA. 

 

Entreprenören ska förvissa sig att ingen skada kan uppstå innan manövrering sker. 

 

Vid upptändning dagtid pga arbete skall minsta möjliga område tändas ur 

energibesparingssynpunkt. Återställning till normaldriftläge ska ske omgående 

efter arbete. 

 

Ledningsnät  

Ledningsnätet bestående av jordkabelnät som i huvudsak utgörs av plastkabel, 

järnbandskabel och luftledningsnät av ALUS. 

 

Huvudledningsnät kopplas normalt TN-C, gruppledning som TN-S. Enstaka 

anläggningar med huvudledningar kopplade för TN-S förekommer. Övergång i 

huvudledningsnät kan efter överenskommelse med beställaren ske från TN-C till 

TN-S. Övergång i huvudledningsnät från TN-S till TN-C får ej ske. 

 

Skarv mellan trefas- och enfaskabel får inte förekomma. 

 

Gränsdragning mot annan anläggningsdel  

Gräns mot elnätbolags servisledningar är i anslutningspunkten i plint för 

servissäkring i belysningscentraler.  

 

Sambyggda anläggningar  

Samordning sker enligt ESA. 

 

Gräns mot kollektivtrafikens väderskydds- och reklamskyltsbelysning i är i 

anslutningsplint från kommunens montage före eventuell säkring. 

 

Entreprenören ska före start inlämna uppgifter om arbetet till kommunens 

belysningsansvarige. Det gäller vem som är eldriftansvarig på arbetsplatsen, 

ritning på arbetsområdet, starttid och planerad tid för slutbesiktning. 
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63.FC Belysningssystem vid väg e. d. 

 

B  FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, 
FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M.M. 

BB FÖRARBETEN  

BBC UNDERSÖKNINGAR OCH DYLIKT  

Entreprenören ska förvissa sig om befintliga anläggningar/ledningar innan arbeten 

påbörjas.  

 

BC  HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH 
ÅTGÄRDER MED MERA  

Entreprenören ska ombesörja alla erforderliga åtgärder till skydd för person, 

husdjur, egendom, trafik, väg, mark och vegetation samt för upprätthållande av 

befintlig funktion som kan beröras av entreprenadarbetena. 

 

Vid schakt intill befintliga skåp, fundament, stolpar etc ska de stöttas eller säkras 

tillfälligt. 

 

För arbete på väg gäller Sveriges kommuner och landstings handbok ”Arbete på 

väg 2014”. 

 

BCB.5 Åtgärd vid skada på vegetation 

BCB.51 Åtgärd i träds och buskars rotzon 

BCB.52 Åtgärd i trädkrona 

BCB.7 Åtgärd för allmän trafik   

BCB.713 Tillfällig vägtrafikanordning  

Entreprenören svarar för och utför erforderliga tillfälliga trafikanordningar (TA-

plan) enligt Värmdö kommun Teknisk handbok del 3.  

 

BCB.715 Tillfällig vägbelysning  

Vid arbete som kräver avstängning av befintlig belysning ska tillfällig 

vägbelysning anordnas i samråd med Värmdö kommun.  

 

BCT.6 Åtgärder för el- och teleinstallationer 

Entreprenören ska avropa in- eller urkoppling av offentlig belysning till 

kommunens driftentreprenör. Avrop ska ske enligt ESA samt med 7 arbetsdagars 

framförhållning. Innan inkoppling ska kommunens belysningsansvarige samt 

driftentreprenör erhållit: Protokoll provning isolationsresistans, Intyg kontroll av 

skyddsjordsledares kontinuitet samt relationsritning med planläge, 

huvudledningssäkringar och sektioneringar samt kontroll att krav i 

utlösningsvillkor enligt ELSÄK uppfylls. 
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BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING 

BEB.11 Flyttning av stolpe, staket, skylt med mera  

BED.1 Rivning av anläggning  
Rivning och demontering för utbyte, reparation med mera av anläggning.  

Demonterad anläggningsdel ska normalt snarast bortforslas till överenskommen 

upplagsplats som tillhandahålls av entreprenören. Allt användbart demonterat 

material förblir beställarens egendom. 

 

Beställaren anger om demonterat materiel ska sparas och ska då transporteras av 

entreprenören till av beställaren angiven plats inom kommunen. Övrigt betraktas 

som avfall och bortforslas av entreprenören till avsedd slutförvaring eller 

upparbetningsanläggning enligt gällande renhållningsordning. 

 

För farligt avfall gäller att entreprenören ska kunna uppvisa mottagningskvitto 

från auktoriserad anläggning. 

 

Innan schakt ska bituminösa lager skäras. Asfaltkanten ska vara jämn och slät 

samt stå vinkelrät mot underlaget. Avståndet mellan snittet i beläggningen och 

den närmsta schaktkant ska vara minst 0,5 m. Om avståndet mellan det planerade 

sågsnittet och asfaltkant eller gammal reparation är < 0,5 m avlägsnas hela den 

kvarvarande beläggningsremsan. 

 

Rivning av beläggning m.m. på väg, plan och dylikt utförs enligt Värmdö 

kommun Teknisk handbok del 4. 

 

BF TRÄDFÄLLNING, RÖJNING MED MERA 

Enligt Värmdö kommun Teknisk handbok del 6. 

 

BJ GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN  

BJB.2 Inmätning 

För all inmätning tillämpas mätningskungörelsen. 

 

För mätningsrutiner gäller Värmdö kommun Teknisk handbok del 9, rubrik om 

rutiner inmätning, med följande tillägg:  

 

Inmätning, utsättning och avvägning utförs med utgångspunkt från kommunens 

stomnät och koordinatsystem i plan och höjd. Uppgifter om gällande fix- och 

polygonsystem fås från Kart och GIS-enheten på Värmdö kommun. Redovisning 

ska ske digitalt (vid frågor kontakta dokumentationsansvarig enligt ovan). 

 

Följande ska mätas in: 

- Belysningsmontage/fundament 

- Ledning - om flertalet ledningar är förlagda parallellt ska läget anges med en 

centrumlinje  

- Skyddsrör  

- Belysningscentral  
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C  TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I 
MARK MED MERA  

CB SCHAKT  

CBB JORDSCHAKT  

För alla markarbeten på allmän plats mark gäller Värmdö kommun Teknisk 

handbok del 3. Bland annat ska schakttillstånd sökas. 

 

Entreprenören ska söka och erhålla uppgifter om befintliga ledningar via  

ledningskollen.se/ innan schaktarbeten får påbörjas. 

 

CBB.3 Jordschakt för ledning  

CBB.32 Jordschakt för el- och telekabel o d  

Jordschakt ska uppfylla kraven enligt SS 424 14 37 ”Kabelförläggning i mark” 

och utföras enligt: EBR-standard KJ 41:15. 

 

Schakt för fundament enligt eventuella anvisningar från leverantören i annat fall 

gäller följande:  

 

Utsättning med hjälp av eventuella tillhandahållna uppgifter. Fundament (och plan 

för markarmatur) ska grundläggas på väldränerad bädd. Grop schaktas minst 30 

cm djupare än fundamentets nedsättningsdjup. Botten återfylls med samkross, 0-

32 i tunna skikt (max 100 mm), och packas med vibreringsmaskin till välavvägd 

plan.  

 

Bädd/plan ska innebära att fundamentet kan sättas i lod med tolerans max 5 mm 

lutning per meter.  

 

Kabelintag för fundament för belysningsstolpe ska normalt orienteras längs med 

kabelgrav i vägens riktning.  

 

Fundaments sidoavstånd från vägkant till centrum fundament normalt: 

- Gång och cykelbana 50 cm  

- Mindre lokalgata 50 cm 

- Större lokalgata 75 cm 

- Leder 1-1,5 meter 

- vid vägar som har vägräcken normalt bakom vägräcke. 

 

Fundament placeras 0,5 meter från dikesbotten. 

 

Fundament för belysningsstolpe ska grundläggas och sättas med överkant enligt 

bild 1 till och med 5 vid sättning i plan yta.  

 

Vid sättning i slänt anpassas mått över marknivå. Vid släntlutningar som 

överstiger 1:3 ska ett större fundament användas. 

 

 

https://www.ledningskollen.se/
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Bild 1 Fundament i asfalt- eller platt yta  

 

 

Bild 2 Fundament i grus- eller gräsyta 
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Bild 3 Fundament för abosorbentstolpe 

 

 

Bild 4 Platsgjutet fundament 

 

Bild 5 Kapat fundament  
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CE FYLLNING, LAGER I MARK MED MERA  

CEB.53  Fyllning mot fundament  

Kringfyllning av fundament sker med samkross, 0-32, som packas väl med 

handstöt i tunna skikt (max 50 mm) till en nivå där man kan använda en 

vibreringsmaskin till färdig yta. När fyllning är klart ska fundamentet stå i lod 

med tolerans max 5 mm lutning per meter. 

 

Vid kabelgenomföring ska återfyllning utföras enligt KJ 41:15 

”Kabelförläggning”. 

 

Noggrann packning av samkross under fundamentets kabelinföringsnivå måste 

göras innan rörförläggning, annars kan sättningar medföra att rören glider ut ur 

fundamentet. 

 

CEC.22 Ledningsbädd för el- och telekabel och dylikt 

CEC.32 Kringfyllning för el- och telekabel och dylikt 

För att förhindra kabelstölder ska återfyllning ske samma dag som 

kabelförläggning utförs. Ytterligare åtgärder för att förhindra kabelstöld i 

avvaktan på stolpmontage är att trä över skyddsrör alt gammal belysningsstolpe. 

 

CEC.42 Resterande fyllning för el- och telekabel och dylikt 

Vid återfyllning i direkt anslutning till hårdgjord yta ska material till återfyllning i 

förstärknings- och bärlageryta ske med material som motsvarar krav på respektive 

lager. 

 

D  MARKÖVERBYGGNADER, 
ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR MED MERA  

DC MARKÖVERBYGGNADER MED MERA 

DCC  BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN 
OCH DYLIKT 

DCC.2 Bitumenbundna överbyggnadslager kategori B för väg, plan och dylikt  

DCG.1 Beläggning av gatsten, naturstensplattor och dylikt  

DCG.11 Beläggning av gatsten  

DCG.111 Beläggning av smågatsten  

DCG.112 Beläggning av storgatsten  

DCG.2 Beläggning av betongmarkplattor, betongmarksten och dylikt 

DCG.21 Beläggning av betongmarkplattor 

DCL ÖVERBYGGNADER FÖR VEGETATIONSYTOR 

DCL.1 Växtbädd 

DCL.11 Växtbädd typ 1 och 2, påförd jord 

DE ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR 

DEC KANTSTÖD 

DEC.1 Kantstöd av granit 
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DEC.11 Kantstöd av granit, satta i grus med motstöd av grus 

DEC.14 Kantstöd av granit, satta i betong med motstöd av betong 

 

DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR MED 
MERA 

DEF.33  Fundament för stolpe eller dylikt för ljusarmaturer 

Prefabricerade fundament ska vara typ Meag eller likvärdigt. 

  

Fundamenthöjd till stolpar normalt enligt följande (såvida inte stolpleverantör 

rekommenderar större fundament): 

Vid stolphöjd  6 m ska fundament inte understiga 900 mm höjd. 

Vid stolphöjd  6 m  8 m ska fundament inte understiga 1300 mm höjd. 

Vid stolphöjd  8 m ska fundament inte understiga 1500 mm höjd. 

 

Fundamentet ska sättas i lod med tolerans max 5 mm lutning per meter. 

 

För överytans placering över färdig markyta, se CBB.32 

 

Fundament för stolpar med stagförankringar ska dimensioneras efter aktuella 

förhållanden. Stålfundament och stagförankringar ska uppfylla korrosionsskydd 

enligt rostskyddsnorm BSK, miljöklass M4A. 

 

 

DEF.37 Fundament till kabelskåp, apparatskåp med mera 

 Vissa kabelskåp inkluderar fundament. Se även SKB.32 

 

  

DEN.12  Kabelskydd av plaströr 

Markförlagd belysningskabel förläggs normalt i skyddsrör (SRN Ø 50/42 Gul). 

 

Kabelskydd ska uppfylla EBR KJ 41:15 och SS 424 14 37. 

 

Kabelskyddsrör ska vara tillverkade av PEH-plast, ha korrugerad utsida och slät 

insida.  

 

Vid förläggning tvärs väg ska 50 mm rör förläggas inuti ett rör typ SRS Ø 110 

Gul samt ytterligare ett reservrör (SRS Ø 110/95 Gul). 110mm rörkors ska om 

möjligt förläggas 50 cm utanför kantsten.  

 

Efter förläggning ska kanalisation vara invändigt rensade och släta så att skarpa 

kanter eller föremål inte förekommer. Rörskarvar ska vara beständigt hopskjutna 

och tätade. Tvära böjar och vid införing till fundament eller dylikt ska ske med 

kabelskydd typ ”flexböj”/”rakböj” (av SRN klass). Införingen av skyddsrör i 

fundament skall vara beständig efter återfyllning. I avvaktan på kabelförläggning 

skall förlagd kanalisation ändtätas. Rör förses med dragtråd av syntetiskt material.  

(Ange ev materialspecifikation och mängd – Fundament till kabelskåp) 

(Ange ev materialspecifikation och mängd – Fundament för stolpe) 
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Vid långa rördragningar eller rörsträckor med många böjar ska draggropar 

förberedas. 

 

Om kabelskyddsrör ej kan förläggas gäller plant kabelskydd. 

 

Till skydd för kablar och fundament vid avsaknad av stolpe ska nedstoppas ett 

gult plaströr ca: 1.5 meter långt. Röret träs över kablar i avvaktan på stolpresning 

samt skyddar mot grus och dylikt fundamentet.  

 

 

 

 

DG ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN 

DGB.1  Återställande av väg, plan och dylikt 

DGB.3  Återställande av vegetationsyta 

DGB.31  Återställande av planteringsyta 

DGB.32  Återställande av gräsyta 

DGB.32  Återställande av naturmarksyta 

DGB.61  Återställande av kantstöd 

DGB.64  Återställande av fundament, stolpar, skyltar med mera  

 

S  APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR MED MERA I EL- OCH 
TELESYSTEM  

SB ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL MED MERA 

SBB  FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT TILL STOLPE ELLER DYLIKT, 
ELUTRUSTNING ELLER DYLIKT  

SBB.1  Fundament till stolpe eller dylikt 

SBB.13  Fundament till stolpe eller dylikt för ljusarmaturer  

SBB.211 Fundament till kabelskåp  

SBC STOLPAR M.M.  

SBC.2 Stolpar och master för belysning  

Stolptyper ska ara godkända av beställaren.  

 

Stolpe ska ställas i lod med tolerans max 5 mm lutning per meter. Armar ska 

normalt riktas tvärs vägens tangent.  

 

Svetsning i del som är varmförzinkad får inte utföras. Hål och snittyta som utförs 

efter varmförzinkning ska kallgalvas. 

(Ange ev. materialspecifikation och mängd – SRN Ø 50/42 Gul) 

(Ange ev. materialspecifikation och mängd – Flexböj) 

(Ange ev. materialspecifikation och mängd – SRN Ø 50/42 Gul) 
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Master och torn ska förses med klätterskydd upp till 2 meter över färdig markyta. 

 

SBC.21 Stolpar och master för vägbelysning eller dylikt 

Stolpar ska vara CE-märkta samt uppfylla kraven för SS-EN 40. Normalt gäller 

galvade stolpar med förstärkt korrosionsskydd med järnglimmerepoxy i rotändan 

upp till 0,5 meter ovan mark. 

 

I primär och sekundär vattenskyddszon ska helt termoplastade stolpar användas. 

RAL7001 om inget annat anges. 

 

Med ändring av AMA EL 15 gäller att skruv för fastsättning av stolplucka ska 

vara säkerhetsmaskinskruv av rostfri kvalitet med kullrigt huvud, torxgrepp med 

pinne, M6 x 16 mm, bitsgrepp TH30.  

 

Vid nymontage eller utbytt luckskruv ska skruv smörjas med kopparpasta. 

 

Belysningsstolpe av metall ska jordas i stolpcentral med  ½ matarkabelns area. 

För kabel under 10 mm2 skall jordning ske med minst samma area. Normalt 

används stolpinsats typ ENSTO LCK4-16.1-06A (TN-C) eller motsvarande. 

 

Stolpar ska hanteras varsamt så att rostskydd, lack med mera ej skadas. Kätting 

eller wire får inte läggas om stolpe, inte ens med mellanlägg. I stället ska 

lyftstroppar användas. 

 

Eftermonterade skyltar med mera på belysningsstolpar ska fästas med inplastade 

svep för att inte skada ytbehandlingen.  

 

För stolpar på fotplatta fästs stolpe i bultgrupp med mutter över och under 

fotplatta för justeringsmöjlighet. Om bultgrupp sticker upp där människor kan 

förväntas passera ska trampskydd ombesörjas till exempel med kupolmutter 

ovanpå låsmutter. 

 

För luftledningsanläggningar gäller trästolpar enligt EBR-handbok  

Luftledningspraxis - K 31:08. 

 

 

SBC.22 Belysningsmaster i sportanläggning, industrianläggning eller dylikt 

SBC.4  Stolparmar, armaturkronor med mera till belysningsstolpe eller dylikt 

Dimensionering och utförande enligt SS EN 40.  

 

I de fall armaturer av isolerande material används ska entreprenören tillse att god 

och varaktig metallisk förbindelse mellan stolpe och lös stolparm finns.  

 

SBC.41 Stolparmar 

Dimensionering och utförande ekvivalent SBC.21. 

 

(Ange ev. materialspecifikation och mängd – Stolpe) 
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SBD KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR O. D.  

SBD.2 Kabelstegar och kabelrännor 

SBE DOSOR 

SBE.321 Kapslade kopplingsdosor  

Dosa ska om möjligt vara av metall. 

 

SBD.4  Bärtråd och bärlinor  

SBD.41 Linspänn med mera för vägbelysning  

Ny lina ska normalt vara spiralslagen liktrådig rostfri stållina (1x19) Ø 5 mm 

rostfri syrafast, 19 trådig vajer (SMS 2342) med stagskruv 3/16” (Strandvise  

5199). 

(Ange ev. materialspecifikation och mängd – ENSTO LCK4-16.1-06A) 

 

SBC.43 Stolpinsatser 

Stolpinsatsen ska vara 

beröringsskyddad och räknas som 

stolpcentral. Normalt ska användas 

stolpinsatser för TN-C, 6A (typ ENSTO 

LCK4-16.1-06A). 

 

Varje armatur för belysning ska säkras 

av med var sin säkring i stolpcentralen. 

 

Gruppledning till armatur ska ha 

överlängd om 0,5 meter.  

 

Installationen ska vara lätt överblickbar 

och ordnat uppifrån och ner L1, L2, L3, 

PEN i centralutrymme, se illustration 

över montagelayouten.  

 

Skyddsjordsförbindelse i stolpe sker 

med MK10 mm² med överlängd cirka 

0,4 meter, rostfri syrafast skruv och 

fjäderbricka. 

 

Armaturer ansluts jämt fördelat mellan 

faserna och längs väg; (L1, L2, L3). 

 

Stolpcentral ska vara anpassad till 

aluminiumkabel om detta är aktuellt. 
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Obs att kraften för inspänning av linspännet måste kontrolleras med levarantör av 

berörd spännstolpe med avseende på missprydande utböjning av stolpe. 

 

SBJ  KABELGENOMFÖRINGAR  

SBJ.1 Kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag  

SBL  FÄSTDON FÖR APPARATER, EL- OCH TELEKABLAR, LEDARE 
M.M.  

SBL.1 Fästdon för apparater, el- och telekablar med mera i hus 

SBL.11 Fästdon för apparater 

SBL.12 Fästdon för el- och telekablar, installationsrör och dylikt 

Motsvarande anvisningar gäller för fästdon utomhus med skillnaden rostfri 

syrafast kvalitet. 

 

SBL.1213 Buntband 

SBL.21  Fästdon kablar i luftledning  

Enligt EBR K28:96.  

 

SBN  KABELSKYDD OCH KABELMARKERINGAR  

SBN.1  Kabelskydd  

Med ändring av SBN.1 gäller att kabel på vägg utomhus ska förses med skydd till 

minst 1,5 meter över färdig markyta. 

 

SBN.123 Förstärkt kabelskydd av U-profil 

SBN.61  Kabelmarkering i mark  

Enligt EBR KJ 41:15. 

 

SBQ KANALISATION AV ELINSTALLATIONSRÖR, FLEXRÖR E. D. 

SBQ.11 Elinstallationsrör på väggyta eller takyta 

Monteras med syrafasta rostfria klammer och minst 25 mm syrafasta rostfria 

skruvar. 

 

Längsgående kablar ska förläggas i rör av metall. 

 

I tunnlar används U-format kabelskydd typ E.nr: 06 328 42 eller likvärdigt. 

 

Vid övergång mellan förläggning i mark och ovan mark ska kabeln skyddas med 

kabelskydd (rör, syrafast rostfritt) mot mekanisk åverkan från 0,3 meter under 

färdig mark till 2 meter över färdig mark.  

 

SC  EL- OCH TELEKABLAR M.M.  

Dimensionering ska följa gällande starkströmsföreskrifter. Kablar förlagda i 

byggnad ska vara brandhärdiga.  

 



Teknisk handbok   

Del 7 – Belysning   2017-12-01 

 

  19 (25) 

Kabel förlagd utomhus ska vara UV beständig. 

 

SCB KRAFTKABLAR  

SCC  INSTALLATIONSKABLAR  

SCR  HÄNGSPIRALKABLAR  

Hantering och förläggning av hängspiralkabel ska ske enligt kabeltillverkarens 

anvisningar. 

 

Vid skarvar och avgreningar ska den elektriska isolationshållfastheten vara 

densamma som för ledningen i övrigt. 

 

Avgrening till armatur eller kopplingslåda från hängspiralkabel typ ALUS ska 

utföras med svart FQQ 3G1,5 mm² och ska avsäkras.  

 

SC-.11  Kablar på väggyta eller takyta  

Vid utvändig förläggning ska ledning fästas med UV- och korrosionsbeständig 

klammer med max 25 cm klammeravstånd. Överskjutande del, efter till exempel 

stripes, kapas. 

 

SC-.4  Kablar på kabelstege, kabelränna e d  

Ledning skall fästas på båda sidor om böjar och där den lämnar kabelstege för att 

förläggas på annat underlag. 

 

SC-.44 Kablar upphängda i bärtråd eller lina 

Ledning skall bäras upp av bärlina med erforderlig bärförmåga. Bärlinan ska vara 

betryggande infäst. Ledning ska fästas vid bärlinan varvid avståndet mellan 

fästpunkterna ska vara högst 250 mm för ledning med ledningsarea < 25 mm2. 

 

Kabeln ska vara svart om inte annat anges. 

 

SC-.7  Kablar i mark och under vatten  

Förläggning enligt EBR KJ 41:15 och SS 424 14 37. 

 

Belysningskablar, om inget annat anges, ska ha gul mantelfärg typ SE-N1XE-U 

4G10 (Gul) i första hand och alternativt SE-N1XE-R 4G16. Jordkabel ska alltid 

förläggas i kabelskyddsrör. Skarvning av huvudledningar ska undvikas, så långt 

det är möjligt. 

 

Vid utbyggnad av befintlig huvudledning med TN-S koppling ska utbyggnad ske 

med TN-S. 

 

Vid kabelförläggning jämte befintliga kablar för starkström med parallellavstånd 

mindre än 0,5 m gäller samma förläggningsnivå som befintliga kablar, dock ej 

grundare än vad SS 424 14 37 säger.  
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Vid stolpfundament, kabelskåp med mera ska kabel kapas ovanför fundamentets 

överkant så att tillräcklig längd finns för anslutning. Kabelände som ej ansluts 

efter förläggning ändtätas med vulkaniserande tejp eller krympavslut. 

 

Kabel får inte förläggas helt sträckt. Vid fundament ska in och utgående kabel 

förläggas med en böj med extra längd på 0,5 meter för att motverka skador vid 

sättningar. 

 

Vid kabelfel skarvas normalt befintlig kabel. Är dock kabeln av äldre typ, 

exempelvis ECCJ eller dylikt, bör kabeln i sin helhet bytas ut, vilket avgörs i 

samråd med beställaren. 

 

SC-.71  Kablar på kabelbädd i mark 

Befintliga kablar kan ersättas i sitt befintliga läge annars bör parallellavstånd 

minst vara 1,5 meter till VA- och 0,6 meter till fjärrvärmeledningar.  

 

SC-.72  Kablar i kabelskyddsrör i mark  

Kabel som indras i rör får inte vara skarvad. 

 

 

SC-.822  Kablar i eller på belysningsstolpar e d  

ACEFLEX RV-K 3G1,5 ska normalt användas som gruppledning till armatur med 

en extra längd på 0,5 meter.  

 

Vid genomföringar ska ledning skyddas med bussning enligt norm. 

 

Vid utvändig förläggning ska ledning fästas med korrosionsbeständig klammer. 

 

 

SD  SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON OCH DYLIKT I EL- ELLER 
TELESYSTEM  

SDB  ELEKTRISKA FÖRBINDNINGAR OCH DYLIKT I EL- ELLER 
TELESYSTEM  

SDB.1 Elektriska förbindningar  

SDB.2 Skarvar 

Skarv ska alltid isolationsprovas, och mätresultat redovisas på protokoll i 

relationsunderlag. 

 

SDB.21  Skarvar på friledning i elkraftsystem  

SDB.22  Skarvar på kabel i elkraftsystem  

SDB.221  Skarvar på elkraftkabel  

Skarvmateriel ska vara av typ krymp. 

 

Skarv skall utföras rak med minst 0,5 meter rak kabel på varje sida om skarven.  

(Ange ev. materialspecifikation och mängd – ACEFLEX RV-K 3G1,5) 

(Ange ev materialspecifikation och mängd – SE-N1XE-U 4G10 Gul) 
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SDB.222 Skarvar på installationskabel  

SDC  FÖRBINDNINGSDON OCH DYLIKT I EL- ELLER TELESYSTEM  

SDC.1  Kabelavslutningar  

Montage ska medge möjlighet till mätning med tångamperemeter på samtliga 

ledare. 

 

Kabelände i skilje ska isoleras med isolerhuv. 

 

SDC.3  Kopplingsplintar  

SDC.4  Kabelanslutningsdon, provningsklämmor med mera  

SDC.411 Kabelskor  

SE  RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH 
ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM  

SEC  SÄKRINGAR OCH DVÄRGBRYTARE  

SEC.2  Säkringar för högst 1kV  

SEC.22  Proppsäkringar  

Smältpropp ska normalt vara av typ diazed DII Eco gG. 

 

Endast en armatur per säkring. Ledning till belysningsarmatur avsäkras normalt 

med 6 A.  

 

Till ALUS-ledning används en s.k. klocksäkringshållare.  

 

SK KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER  

SKB  KOPPLINGSUTRUSTNINGAR  

SKB.32  Kabelskåp för lågspänning   

Belysningscentral ska normalt vara egna galvade skåp på markstativ med plats för 

elmätare, bestyckade för inkommande och utgående TN-C, ha utgående DII 6-

25A grupper styrda med astronomiskt ur och ”Hand - 0 - Auto – omkopplare samt 

normalt en ostyrd grupp (för kontinuerlig spänning). Skåp förses med Ebr-lås (typ 

Stockholm). Exempel ENSTO E-GBK 63.XXXX-URA EBR. 

 

 

SL APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH 
AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM  

SLF.11 Ljusreläer  

(Ange ev materialspecifikation och mängd – Kabelskåp) 



Teknisk handbok   

Del 7 – Belysning   2017-12-01 

 

  22 (25) 

SN  LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR MED MERA  

SND  LJUSARMATURER FÖR UTOMHUSBELYSNING  

Armaturer ska följa krav enligt materialspecifikation och beställaren. 

 

Armaturer på stolpe ska ha skyddsklass lägst IP65. 

 

Armaturer skall riktas med avseende på ljusutbredning och eventuell 

bländningsrisk. 

 

Fasuppdelning utförs för största möjliga belysningslikformighet vid fasfel samt 

för jämn lastfördelning. 

 

I armaturhus förses gruppledningens ledare med påträdningshylsor i UV- 

beständigt material för att förhindra uttorkning på sikt.  

 

SND.1  Ljusarmaturer för vägtrafikbelysning 

Beakta angivna inställningar och tillbehör enligt övriga handlingar. Armatur ska 

normalt riktas för ljusutbredning på intilliggande trafikantyta. 

 

 

SND.19  Markinfällda ljusarmaturer 

Skyddsklass för armatur ska vara lägst IP67. Kabelanslutning ska i första hand ske 

med fabriksmonterad armaturledning. Armatur ska ej placeras i naturliga sänken 

utan på packad bädd med minst 500 mm djup av dränerande material. 

 

SNG.1  Strålkastare  

Beakta angivna inställningar och tillbehör enligt övriga handlingar. Om ej framgår 

på handling ska projektör/ljusdesigner/beställare höras om riktning av strålkastare. 

 

SNT  BELYSNINGSMATERIEL  

SNT.1  Ljuskällor  

Ljuskällor ska anpassas till ljusarmaturs bestyckning. Vid utbyte ska normalt 

användas lika typ som den som ersätts. Alla ljuskällor ska vara optimerade för 

användning utomhus. 

 

SNT.122 Fullfärgslysrör 

SNT.13 Lysrörslampor 

SNT.14 Urladdningslampor 

SNT.142 Högtrycksnatriumlampor  

SNT.144 Metallhalogenlampor  

SNT.17 LED-lampor 

SNT.2 Förkopplingsdon, tänddon och driftdon. 

SNT.21 Förkopplingsdon 

SNT.22  Tänddon  

SNT.511  Lamphållare med Edisongänga  

SNT.512  Bajonettlamphållare 

(Ange eventuellt materialspecifikation och mängd – Armatur) 
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SNT.52  Lysrörshållare och tändhållare. 

 

Y  MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MED MERA  

YT MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING MED MERA AV 
INSTALLATIONER  

YTB.1 Märkning av installationer 

YTB.1631 Märkning av centralutrustningar i elkraftsinstallationer 

Belysningscentral ska märkas med beteckning enligt beställaren på UV-beständig 

gul skylt med svart text.  

 

YTB.16321 Märkning av huvudledningar  

- Kabeländar ska märkas ”IN” och ”UT” för inkommande respektive utgående 

kabel med avseende på matningsriktning. 

- Markera kabelände på separerad (fast skilje) kabel inom centralområdet med 

text: ”Fast skilje”  

- Markera kabelände på separerad (fast skilje) kabel som tillhör angränsande 

centralområde med text: ”Fast skilje, angränsande BC”.  

- Markera kabelände för att markera en separerad felaktig kabel med text 

”kabelfel”  

- Markera kabel i ände, dvs kabel som är oansluten i bortre ände, med text: 

"kabel i ände".  

- Markera kablar som för tillfället ligger i skilje med text: "Tillfälligt skilje". 

Markera ställe där TN-C system övergår till TN-S med tydlig angivelse i form 

av skylt. 

 

YTB.16322 Märkning av gruppledningar  

YTB.16373 Märkning av platsutrustningar i belysningssystem och ljussystem  

YTB.263  Skyltning för elkraftsinstallationer  

I belysningscentral ska det finnas gruppschema eller gruppförteckning inbakad i 

plast med angivande av utgående huvudledningars area samt maximalt tillåten 

säkringsstorlek med hänsyn till överströmsskydd och utlösningsvillkor.  

 

Är skåpet placerat så att det kan skymmas av snö vid vinterväghållning (till 

exempel invid väg-, gång- och cykelbana eller parkering) ska på eller invid skåpet 

monteras markeringsstång av typ gul/svart.  

 

YTC  KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM  

Entreprenören ska prova och injustera allt av honom utfört arbete. 

 

Armatur ska riktas avseende ljusutbredning för avsedd verkan. 

 

Omgivning/boende ska beaktas med avseende på störande ljus. Vid oklarhet om 

inställning kontaktas B. 

 

Fundament, stolpar och armar ska riktas.  
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YTC.1  Kontroll av installationssystem  

YTC.16  Kontroll av el- telesystem  

Entreprenören ska prova och säkerställa att alla ingående system och funktioner 

fungerar på avsett vis.  

 

Entreprenören ska kontrollera utfört arbete efter färdigställt markarbete genom sin 

egenkontroll, till exempel:  

- Kabelförläggning.  

- Innan spänningssättning ska entreprenör genomföra ”kontroll före 

idrifttagning” enligt SS 436 40 00. Här ska ingå kontroll av PE-ledarens 

kontinuitet, Isolationsprovning mellan samtliga ledare, kontroll av villkor för 

automatisk frånkoppling (utlösningsvillkoret). Exempelvis genom EBR 

Idrifttagningskontroll - U 303C:03. 

 

YTC.1632 Kontroll av belysningssystem och ljussystem 

Entreprenören ska kontrollera utfört arbete genom sin egenkontroll, till exempel:  

- Funktionskontroll.  

- Riktning av stolpar, armar, ljusutbredning från armaturer och strålkastare. 

 

YU  TEKNISK DOKUMENTATION  

YUB. 63 Anmälningshandlingar och ansökningshandlingar för elkraftinstallationer 

Entreprenören sköter normalt all administration kring eventuellt nytt 

elabonnemang; för- och färdiganmälan. 

 

Handläggning av erforderliga elserviser för kommunens räkning gentemot 

elnätbolaget. 

 

YUD.633  Relationshandlingar för installationer i belysningssystem och ljussystem  

Följande ska upprättas och leverera till beställaren i anslutning till arbetets 

färdigställande senast 2 veckor före planerad slutbesiktning. Format: Papper 

insatta i pärm med flikar samt i pdf-format och inmätning i DWG-format på usb-

minne,  

- Ritning med ledningars area, planläge, säkringsuppgifter och skiljen. 

- Inmätning (se även Värmdö kommun Teknisk handbok del 9): 

o Belysningsmontage och fundament 

o Kabelskyddsrör och kabel 

o Belysningscentral 

- Materialspecifikationer (med Enr): 

o Fundament: Fabrikat och dimension.  

o Kabelskydd: Typ, dimension.  

o Stolpe: Fabrikat, typ, rördiameter eller annat infästningsmått, längd och 

armlängd. Då stolpen är målad eller ytbelagd ska även uppgift om färgkod 

och glanstal uppges.  

o Armatur: Fabrikat, typ, bestyckning, inställningar samt eventuella 

tillbehör.  

o Ljuskälla: typ, effekt, tub/ellipsoid och sockeltyp, för kompaktlysrör och 

keramisk metallhalogen även färgtemperatur.  

o Kabel: Typ/beteckning, antalet ledare och ledararea  

o Stolpinsats 
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o Säkringar: Typ och storlek  

o Elcentraler: Fabrikat, typ, dimensioner, kopplingschema, styrenhet, 

monteringsritningar 

- Protokoll provning isolationsresistans 

- Intyg kontroll av skyddsjordsledares kontinuitet 

- Kontroll att krav i utlösningsvillkor enligt ELSÄK uppfylls 

- Egenkontroll 

- Dokumentation om erhållen garantitid på material från underleverantör längre 

än 2 år. 

 

YUH.63  Driftinstruktioner för elkraftinstallationer  

E ska till beställaren överlämnande drift- och underhållsinstruktioner för 

eventuella tillkomna system, metoder, komplexa anläggningar i samband med 

drifttagning, senast vid slutbesiktning.  
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1. Inledning 
Dessa råd och anvisningar ska vara ett stöd för planerare, projektörer, byggherrar, exploatörer, 

fastighetsägare och förvaltare vid ny- och ombyggnad av avfallsutrymmen. De ska samtidigt 

vägleda kommunens tjänstemän och politiker i arbetet med avfallsfrågor, samt vid planering 

av nya bostadsområden, så att de kan medverka till en god avfallshantering. Om 

anvisningarna används rätt kan arbetsmiljön säkerställas och framkomligheten garanteras för 

både hämtningsfordon och hämtningspersonal. Dessutom kan tillgängligheten för 

avfallslämnare fungera. Bra avfallsutrymmen och hämtningsplatser kan också inbjuda till att 

avfallet hanteras rätt. 

 

Aktuell lagstiftning samt erfarenheter från avfallsbranschen ligger till grund för råden och 

anvisningarna. Kommunens avfallsföreskrifter (renhållningsordning) och taxa måste tillämpas 

i varje enskilt fall för att man ska få en heltäckande bild av vad som gäller i kommunen. Mer 

information finns att hämta på kommunens hemsida. 

 

I texten har ordet ska använts då det finns ett krav i lagstiftningen som ligger till grund för 

påståendet. Krav på byggnader gäller när en byggnad uppförs eller byggs till. Om det står bör 

betyder det att det är en stark rekommendation. Arbetsmiljökraven gäller alltid när avfall 

hanteras yrkesmässigt, både vid befintlig och vid ny bebyggelse. 

  

Texten är framtagen av Furumo Irebrand Avfallskonsult AB som ett utvecklingsprojekt inom 

Avfall Sverige. En referensgrupp bestående av Martin Larsson, Renova i Göteborg, Jan-Olof 

Åström, Umeå, Nicholas Jonasson, Växjö, Kristina Einarsson, Boverket, Patrizia Finessi, 

SABO och Bengt Wånggren, Fastighetsägarna har lämnat synpunkter på materialet. Jon 

Nilsson-Djerf från Avfall Sverige har lett projektet. 

 

Texten har lokalanpassats till Värmdö kommun på flera ställen. 

1.1 Definitioner  

Bilaga 1 innehåller definitioner på ord och företeelser som förekommer i texten. 

1.2 Lagstiftning, ansvar och skyldigheter  

Det finns olika lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och andra regler som styr 

avfallshanteringen. De viktigaste är miljöbalken (1998:808), avfallsförordningen (2011:927), 

plan- och bygglagen (2010:900) samt arbetsmiljöverkets föreskrifter och Boverkets 

byggregler. 

 

Varje kommun har en renhållningsordning som består av avfallsföreskrifter och en 

avfallsplan. Dessa dokument, samt avfallstaxan beslutas av kommunfullmäktige och är 

viktiga lokala styrdokument.  

 

Olika personer och myndigheter m.m. har ansvar för att avfallet hanteras på rätt sätt. En 

schematisk uppdelning av vem som ansvarar för vad finns i bilaga 2. 

1.3 Samarbete i planeringsprocessen 

Det är viktigt att avfallsfrågorna kommer in tidigt i planeringen av ny- och ombyggnation. 

Transportvägar och vändplaner ska vara dimensionerade för hämtningsfordon så att 
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hämtningen kan ske på ett trafiksäkert och arbetsmiljömässigt sätt. Platsen/utrymmet varifrån 

avfallet hämtas ska också vara funktionellt för avfallslämnaren. Möjlighet att sortera ut  

matavfall och förpackningar ska finnas och det kan säkerställas redan i detaljplaneläggningen. 

Placering av gemensamma behållare, framkomlighet för hämtfordon och vändmöjligheter kan 

därför påverka utformningen av ett område. 

 

I skärgården saknas ofta kommunal mark vilket försvårar anläggandet av gemensamma 

uppsamlingsplatser.  

2. Avfall som uppstår i fastigheter 
Det avfall som boende eller verksamheter i fastigheter ger upphov till kan delas upp i avfall 

som kommunen ansvarar för att samla in och avfall som producenterna ansvarar för. 

2.1 Avfall som kommunen ansvarar för (hushållsavfall) 

2.1.1 Mat- och restavfall 

Mat- och restavfall är det avfall som normalt uppstår i hushållet och som läggs i ett kärl eller i 

en säck. Samma slags avfall kan även samlas upp i containrar, i underjordsbehållare 

(nedgrävda behållare, markbehållare, behållare i mark) eller i sopsugssystem. Mat- och 

restavfall kallas i dagligt tal ofta för hushållssopor. Sådant avfall hämtas alltid av kommunens 

entreprenör. Mat- och restavfall bör sorteras var för sig men kan också samlas in i samma 

behållare. Avfall som uppstår i verksamheter till följd av att människor vistas där, och till sin 

typ och sammansättning liknar det avfall som kommer från hushåll, omfattas också av 

kommunens ansvar, t.ex. avfall från personalutrymmen och städsopor.  

 

I Värmdö kommun sorteras avfallet på följande sätt: 

Matavfall 

 

Den biologiskt lättnedbrytbara delen av mat- och restavfallet som 

sorteras ut för hämtning eller komposteras på fastigheten 

Öar som saknar broförbindelse har inte möjlighet att sortera ut 

matavfallet. 

Restavfall Den del av mat- och restavfallet som återstår när matavfallet 

sorterats ut. 

Mat- och restavfall  

(blandad fraktion) 

Mat- och restavfall som inte sorteras utan i stället hämtas 

osorterat.  

 

2.1.2 Övrigt avfall  

Här återfinns avfallsfraktioner som inte ska läggas i kärl eller säck. 

Grovavfall (grovsopor) Grovavfall är hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande 

eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att 

lägga i kärl eller säck. Grovavfall ska lämnas på 

återvinningscentral eller hämtas vid fastigheten efter beställning. 

Farligt avfall Avfall som är farligt för människor eller miljön och därför inte 

ska läggas i mat- och restavfallet eller i grovavfallet. Exempel på 

farligt avfall är kemikalier, spillolja, färgrester och 

lösningsmedel. Farligt avfall lämnas på återvinningscentral eller 

miljöstation. 

Latrin Latrin från torrtoaletter ska hämtas av kommunens entreprenör 

om det inte komposteras av fastighetsägaren 
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Slam Slam m.m. från enskilda avloppsanläggningar ska hämtas av 

kommunens entreprenör om det inte omhändertas av 

fastighetsägaren. 

Batterier 

El-avfall 

Elavfall kan lämnas på inköpsställen, återvinningscentral eller 

hämtas vid fastigheten. Småbatterier lämnas i batteriholkar, på 

återvinningsstationer eller återvinningscentraler. Större batterier 

lämnas på miljöstationer. 

 

2.1.3 Skärgårdsöar (utan fastlandsförbindelse) 

Matavfallsinsamling saknas än så länge på öarna. Den som vill sortera ut sitt matavfall får 

kompostera det på den egna fastigheten efter anmälan till Bygg- och miljöavdelningen.  

På tre större öar finns återvinningscentraler och vid ett 40-tal bryggor lägger grovsopfärjan till 

1-2 gånger om året.  

2.2 Avfall som kommunen inte ansvarar för 

Förpackningar, returpapper samt bygg- och rivningsavfall ingår inte i det kommunala 

insamlingsansvaret och det föreligger därmed ingen skyldighet för kommunen att svara för 

hämtning. Om sådant avfall behöver hämtas får fastighetsägaren anlita valfri entreprenör. 

Däremot har kommunen ett ansvar för elavfall och batterier som utgörs av hushållsavfall som 

inte lämnats direkt till producenternas insamlingssystem. Det innebär att elavfall och batterier 

som samlats in i bostadsområden ska hämtas av kommunens entreprenör. Samma 

avfallsutrymme kan användas för uppsamling av avfall som ska hämtas av kommunens 

entreprenör, och avfall som hämtas av annan entreprenör, på uppdrag av fastighetsägaren. 

Några typer av avfall omfattas av producentansvar, se fördjupningstext bilaga 3. 

 

Elavfall med mera 

 

 

 

Enkelt uttryckt är elavfall ”allt med sladd eller batteri eller sådant 

som är beroende av el för att fungera”, till exempel datorer, TV-

apparater, tvättmaskiner, småelektronik, lysrör, glödlampor och 

armaturer. Elavfall kan lämnas på kommunens 

återvinningscentraler. Det finns även möjlighet att få elavfall 

hämtat av kommunens entreprenör. Elavfall kan också lämnas till 

inköpsstället (se fördjupningstext bilaga 3) 

Batterier Batterier kan lämnas på återvinningscentral eller miljöstation. 

Förpackningar och 

returpapper (tidningar 

med mera) 

 

Förpackningar och returpapper (tidningar, kataloger, reklamblad 

och liknande) samlas in på återvinningsstationer som 

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ansvarar för. Innehavare 

av flerbostadshus kan beställa fastighetsnära insamling av någon 

valfri entreprenör. 

Bygg- och 

rivningsavfall  

Avfall från omfattande byggarbete, till exempel större 

underhållsarbeten, ombyggnader eller rivning av bostäder, är inte 

hushållsavfall. Fast monterad utrustning i hus, till exempel badkar 

och dörrar (sådant som man inte tar med sig när man flyttar) 

räknas normalt inte som grovavfall utan som bygg- och 

rivningsavfall. 
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2.2.1 Skärgårdsöar (utan fastlandsförbindelse) 

Elavfall, farligt avfall, glas och tidningar lämnas till grovsopfärjan eller till en 

återvinningscentral, ÅVC. Svartsö kan inte ta emot farligt avfall eller elavfall. 

 

3 Insamlingsteknik och fordon 
Det finns flera olika sätt att samla in avfall på och därför många olika typer av fordon. De 

vanligaste är att avfall samlas upp i kärl eller säck som hämtas med baklastande eller 

sidlastande sopbil. Containrar kan tömmas eller hämtas på olika sätt. Underjordsbehållare 

töms oftast med kranbil. Flakbil används i vissa fall och olika typer av sopsugssystem 

förekommer i en del kommuner. Läs mer om olika fordon i fördjupningstext, bilaga 4. 

 

Sopbilar är normalt upp till ca 10 meter långa men kan vara längre. De är cirka 2,5 meter 

breda men kan bli drygt 3 meter då speglarna räknas med. Höjden är cirka 3,5 meter men kan 

i vissa fall vara över 4 meter. Det finns både två-, tre- och fyraxlade fordon. Vikten på en 

vanlig sopbil är ca 15-25 ton med full last. Specialfordon, till exempel mobilt sopsugsfordon 

och frontlastarfordon, kan väga mer. Vägens bärighetsklass och den totalvikt det aktuella 

fordonet är registrerat för avgör hur stor last ett fordon får ta. Det är förarens skyldighet att 

hålla reda på det. 

 

De fordon som för närvarande används i Värmdö kommun är följande: 

3.1 Sopbil 

Sopbil med skåp där avfallet samlas upp efter att först ha tippats i fickan (”vaggan”) baktill 

och sedan komprimerats. Hämtning med baklastare utförs genom att sophämtaren stiger ur 

bilen, drar fram kärlet till bilen och fäster det vid kärllyften. Sedan lyfts kärlet och töms 

maskinellt i sopbilens ficka. Alternativt slänger sophämtaren i en säck eller löst avfall i 

fickan.  

 

Hämtning med sidlastare utförs maskinellt. Sophämtaren stiger inte ur bilen, bilen kör fram 

till kärlet och fäster det vid kärllyften. Sedan lyfts kärlet och töms i sopbilens ficka. 

 

Sopbilar utrustade med vinsch kan tömma baklastade containrar (vippcontainrar) i storlekar 

upp till cirka 10 m3. Olika typer av fordon kräver olika mycket utrymme vid tömning. Därför 

är det viktigt att kärl som ställs ut vid gatan för hämtning placeras så att det finns minst 1 

meter fritt utrymme kring varje kärl, så att alla typer av fordon kan användas för tömning. 

De fordon som för närvarande används i Värmdö kommun är sidlastare med ett fack och 

baklastare med ett fack. 

3.2 Slamsugningsfordon 

Fordon som används vid hämtning av slam och fett eller annat avfall som är flytande. Som det 

hörs på namnet sugs avfallet in i fordonets stora tank. För att kunna utföra tömning finns det 

70 meter slang med på bilen så slambehållaren får inte vara placerad långt ifrån fordonets 

angöringsplats. 

3.3 Kranbil 

Lastbilar eller särskilda sopbilar utrustade med kran för tömning av vissa behållare, till 

exempel glasigloor och de flesta underjordsbehållare. Kranens räckvidd kan variera. Bilarna 
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är lättplacerade eftersom de kan stå en bit ifrån behållaren som ska tömmas. De behållare som 

töms är bottentömmande.  

3.4 Lastväxlande fordon 

Fordon som lyfter en lastväxlarcontainer, kör iväg med containern, tippar den och sedan kör 

tillbaka med den tomma containern till ursprungsplatsen. Lastväxlarcontainrar är ofta stora 

och kan vara kopplade till stationära komprimatorer. De används där stora mängder avfall ska 

samlas upp och containrarna kan ha en volym på upp till 40 m3. Lastväxlarcontainrar används 

också vid stationära sopsugsanläggningar. Då vakuumsugs allt avfall från nedkasten till den 

stora lastväxlarcontainern. 

3.5 Öhämtning  

Hämtning på öar, som inte har bro- eller färjeförbindelse som möjliggör att ordinarie 

hämtningsfordon kan köras dit, blir ofta särskilt besvärlig.  

 

I Värmdö skärgård hämtar våra entreprenörer och deras underentreprenörer hushållsavfall 

från cirka 4 500 hushållskunder, cirka 80 storkunder (affärer, restauranger och skolor) och 

hushållsavfall från ett 40-tal sopmajor.  

 

Hämtning vid fastighetsgräns tillämpas inte för fastigheter belägna på öar som saknar 

landförbindelse. Olika öar har olika hämtförhållanden så ta kontakt med kommunen för att få 

veta vad som gäller. På Möja och Sandhamn hämtas nästan allt hushållsavfall från 

uppsamlingsplatser. I övriga skärgården kan du utifrån de lokala förutsättningarna välja om 

avfallet ska hämtas från bryggan eller från en uppsamlingsplats. Enskild brygga som 

uttnyttjas för hämtning ska ha ett vattendjup på minst en meter och bottnen ska vara 

utfallande. 

  

4 Arbetsmiljö 
Avfallsinsamling är av tradition ett tungt fysiskt arbete som medför risk för olyckor och 

förslitningsskador. Trafikmiljön och bristande framkomlighet ger upphov till stress. 

Hämtningspersonal är också utsatt för damm och mikroorganismer som kan leda till 

sjukdomar. Ny teknik och maskinell eller automatiserad hämtning förbättrar situationen. 

 

Läs mer om arbetsmiljö i fördjupningstext, bilaga 5. 

 

I den följande texten finns arbetsmiljökrav och råd för olika delar av hämtningen. 

 

5 Transportvägar för fordon och hämtningspersonal    

5.1 Transportväg för insamlingsfordon 

Vägen är chaufförens arbetsplats och denne måste oftast kliva ur fordonet för att hämta 

avfallet. Framkomligheten och sikten ska därför vara god. Det är alltid chauffören som avgör 

om en väg är farbar eller inte. Chauffören kan aldrig tvingas att ta risker eller köra på en väg 

som han/hon bedömer inte är framkomlig.  
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Körning på gång- och cykelbana är inte tillåten. Dispens kan sökas hos kommunen eller 

fastighetsägaren om det inte finns, eller går att anordna, andra lösningar.  

 

Backning får inte förekomma annat än i undantagsfall och aldrig på gång- och cykelbanor, i 

bilfria områden, intill lekplatser, bostadsentréer, skolor, förskolor eller äldreboenden.  

 

Väghållaren är ansvarig för vägens utformning, skyltning, skötsel och framkomlighet.  

Trafikverket, kommunen, privat vägförening eller enskild fastighetsägare kan vara väghållare. 

 

Transportväg  

 ska ha en hårdgjord körbana. 

 ska utformas för minst belastningsklass 2 (BK2). Undantag se fördjupningstext, bilaga 

4. 

 bör vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. Om 

parkering tillåts måste vägen vara bredare. Om vägen är mötesfri och det inte finns 

parkerade fordon kan vägen vara smalare men den bör vara minst 3,5 meter. Träd och 

annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden. 

 ska ha en fri höjd av 4,7 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria 

höjden. 

 som är återvändsgata ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon. Vändplan för en 

normal sopbil ska ha en diameter av 18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 

1,5 meter runt om. Alternativ till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning 

som möjliggör en så kallad T-vändning. Olika exempel på vändmöjligheter redovisas i 

figur. 

 ska ha fri sikt och god framkomlighet. 

 ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte inkräkta på 

vägbredden. 

 

Portaler, garage och andra ställen med begränsad höjd måste ha en fri höjd anpassad till de 

fordon som ska köras där.  
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5.2 Lastningsplatser 

Sopbilen får inte hindra annan trafik när den står still och avfall lastas i. Platsen måste vara så 

stor att det finns plats att hantera kärl, alternativt container, på platsen. Ytan ska vara plan och 

hårdgjord. Det ska inte vara någon nivåskillnad mellan avfallsutrymmet och lastningsplatsen 

vid containerhantering. Vid kärlhantering kan en svag lutning accepteras.  

 

 

Följande mått rekommenderas för lastningsplatser utomhus: 

 Kärlhämtning Containerhämtning 

Bredd 4,6 m 4,6 m 

Längd 15 m 18 m 

Fri höjd 4,7 m Upp till 10 m  
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Kranbilar som tömmer bottentömmande containrar och underjordsbehållare kan stå 5–10 

meter ifrån behållare som ska lyftas. Kranar kan ha olika räckvidd. De behållare som ska 

lyftas är av olika typ och vikten kan variera. Det går därför inte att ange något generellt mått. 

Lokala förhållanden bör kontrolleras. Lyft kan ske över staket eller buskar och liknande. Lyft 

över vägar, gång- och cykelbanor samt parkeringsplatser bör inte förekomma. Inga hinder i 

höjdled får begränsa tömningen och behållarens eventuella svängning i sidled måste beaktas. 

 

Dockningspunkt för mobil sopsug kan placeras maximalt 5 meter från hämtningsfordonets 

lastningsplats. 

5.3 Gångväg  

Väg mellan avfallsutrymme/hämtställe/avfallsbehållare och sopbilens lastningsplats och som 

används för manuell hämtning, det vill säga där sophämtaren drar eller skjuter kärl eller 

säckkärra, benämns här gångväg. 

 

Tungt manuellt arbete ska undvikas och ersättas med maskinell hantering i enlighet med 

kraven på god arbetsmiljö. Vid bedömning av om en gångbana är acceptabel eller inte tas 

hänsyn till vilken typ av behållare som ska hanteras, vad behållarna innehåller, hur många de 

är och hur ofta de hämtas, samt om lutning, riktningsändring och eventuella hinder 

förekommer.  

 

Gångväg  

 ska vara jämn, hårdgjord, halkfri och utan trånga passager eller hinder året om. 

Trappsteg och kullersten får inte förekomma.  

 ska vara så kort som möjligt. Högst 10 meter rekommenderas. 

 bör vara minst 1,2 meter bred och om den ändrar riktning bör bredden där vara minst 

1,35 meter.  

 bör ha minst 2,1 meters fri höjd. 

 

Lutning 

Gångväg bör inte ha någon lutning. Om lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 

för att belastningen ska vara acceptabel och får inte överstiga 1:12.  

 

Ibland kan en ramp behöva anordnas. Lutningen på rampen bör inte överstiga 1:12 och 

längden innan eventuellt vilplan bör inte överstiga 12 meter. Vilplanet ska vara minst 1,5 

meter. 

 

Transportband bör undvikas. 

 

Hiss bör undvikas men får användas vid avfallstransport om den är besiktigad och godkänd 

för transport av skrymmande gods och om den har korgdörr.  

 

Öhämtning  

Vid hämtning av hushållsavfall med båt ska behållaren placeras i omedelbar anslutning till 

angöringsplatsen och på ett sådant sätt att den kan ses från sjön.   
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6 Hämtningsplatser 

6.1 Avfallsutrymme i flerbostadshus och verksamheter 

Stor vikt bör läggas vid planering av avfallsutrymmen eftersom den påverkar 

avfallshanteringen i många år framöver. Det kan vara svårt att rätta till felaktigheter i 

efterhand. Man bör också vara medveten om att avfallet sorteras i stor utsträckning idag och 

att olika avfallsfraktioner hämtas vid olika tillfällen. Det innebär att hämtningsfordon kan 

komma flera gånger i veckan till samma avfallsutrymme. 

 

Krav på byggnaders utformning återfinns framför allt i Boverkets byggregler, BBR. 

I BBR 15, avsnitt 3:422 står bland annat följande: I eller i anslutning till en byggnad ska det 

finnas utrymmen eller anordningar för hantering av avfall som kan nyttjas av alla brukare av 

byggnaden. För småhus får lösa avfallsbehållare användas. Utrymmena ska utformas och 

dimensioneras så att de, utöver vad som anges i avsnitt 3:42, möjliggör återvinning av 

avfallet.  

 

Innan avfallsutrymme och liknande planeras bör fastighetsägaren undersöka om det finns 

möjlighet att ordna insamling av avfall på ett sådant sätt att den manuella hanteringen vid 

hämtning minimeras. Användning av sopsug och underjordsbehållare är exempel på sådan 

hantering. Dessa insamlingssystem kan emellertid medföra svårigheter att dimensionera rätt 

antal och storlek av behållare, om det inte enkelt går att anpassa hämtningsintervallen för att 

optimera transporterna. Svårigheterna märks särskilt om avfallsmängder, sorteringskrav och 

antalet lägenheter förändras över tid. Risken för felsortering kan också öka då den som lämnar 

avfall inte ser vad behållaren innehåller för typ av avfall. Denna aspekt är särskilt viktig vid 

insamling av matavfall där kravet på renhet är av stor betydelse för den efterföljande 

avfallsbehandlingen. Felsortering kan avhjälpas genom bra information till de boende. 

 

Kontakta alltid kommunens VA- och renhållningsenhet innan ett avfallsutrymme byggs 

eller iordningställs. Kontakta även bygg- och miljöavdelningen i ett tidigt skede för att 

diskutera om bygglov/bygganmälan behövs. 

6.1.1 Placering  

Var ett avfallsutrymme ska placeras måste noga övervägas. Närhet till bostäderna, 

trafiksäkerhet, barnsäkerhet och arbetsmiljö är faktorer som styr och påverkar placeringen och 

dessa faktorer kan sinsemellan vara motsägelsefulla. Den eventuella störning som kan uppstå 

i samband med hämtningen blir mindre ju längre bort från bostäder och lekplatser m.m. 

avfallsutrymmet ligger. Samtidigt blir det svårare för de boende att lämna sitt avfall om det är 

lång väg till avlämningsplatsen. Det finns inga enkla råd att ge. Eftersom alla områden är 

unika måste de studeras från fall till fall. Det viktiga är att alla dessa faktorer beaktas vid 

planeringen. Om sopsugssystem används placeras nedkasten nära bostäderna, som vanliga 

sopnedkast inne i husen, i entrén eller ute på gården. Avfallet hämtas längre bort på lämplig 

plats.   

6.1.2 Utseende  

Vid nybyggnad bör avfallsutrymme utformas så att det anpassas till omgivande miljö och 

stämmer överens med andra byggnader vad gäller volym, form och färg. Ett avfallsutrymme 

får gärna vara tilltalande och vackert eller spännande att se på. 
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6.1.3 Tillgänglighet, användbarhet och säkerhet för boende med 
flera användare  

 

 Det ska vara lätt för de boende att lämna sitt avfall. Därför bör avfallsutrymme 

ligga så nära bostäderna som möjligt. Avståndet mellan bostadsentré och 

avfallsutrymme eller avlämningsplats för kärl- och säckavfall bör inte överstiga 50 

meter men får avgöras från fall till fall beroende på lokala förhållanden.  

 

 Alla olika avfallsfraktioner bör kunna lämnas på samma ställe. Rådet gäller alla 

olika fraktioner som hämtas i samma bostadsområde. De behöver dock inte kunna 

lämnas i ett och samma utrymme, se beskrivningen av utrymme för grovavfall. 

 

 Avfallsutrymme bör placeras strategiskt där de boende naturligt passerar.  Det 

kan vara i närheten av bilparkering eller vid gångväg till busshållplats.  

 

 Avfallsutrymme bör placeras i markplan. Det kan ligga i eller i anslutning till 

befintlig byggnad eller vara fristående. Sopnedkast kan användas under förutsättning 

att de avfallsutrymmen som sopnedkasten mynnar i är godtagbara från 

arbetsmiljösynpunkt.  

 

 Avfallsutrymme ska placeras, utformas och skötas så att störningar för de 

boende eller grannar undviks. Störning kan uppkomma i form av buller, lukt och 

olycksrisker. Avfallsutrymme bör ligga långt från lekplatser och inte ligga för nära 

entréer. 

 

 Avfallsutrymme bör ha en egen entré. Det får inte placeras så att avfall måste 

transporteras genom utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt eller där livsmedel 

förvaras. Det får inte heller placeras så att matavfall måste transporteras genom 

kommunikationsutrymmen i direkt anslutning till utrymmen där personer vistas mer 

än tillfälligt eller där livsmedel förvaras.  

 

 Det ska inte kännas obehagligt att gå in i ett avfallsutrymme. Det är därför viktigt 

att belysningen är bra och att dörren är lätt att öppna.  

 

 Utrymmet ska placeras och utformas så att det är tillgängligt för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Dörrar, eventuella lock, handtag, inkast 

m.m. ska utformas och placeras på sådant sätt att de kan användas och öppnas av 

personer som har nedsatt styrka eller till exempel är rullstolsburna. Om container 

används bör den förses med ramp så att alla kan använda den. 

6.1.4 Arbetsmiljöaspekter (se även avsnittet om transportvägar) 

 

 Hämtning ska kunna utföras på ett trafiksäkert sätt. Från hämtningssynpunkt är 

det bättre att placera avfallsutrymmen vid infarten eller i utkanten av ett 

bostadsområde, så att man aldrig behöver köra in bland människor och bostäder.  

 

 Sopbehållare ska placeras så nära sopbilens lastningsplats som möjligt. Långa 

dragvägar bör undvikas. En avgift för gångvägen tas ut om behållaren står mer än 10 

meter från sopbilens lastningsplats. 
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 Container ska placeras så att hämtningsfordonet kan angöra rakt mot containern 

och lyfta eller dra den rakt ut vid tömning. Trafiksäkerhet och god sikt måste 

beaktas vid placering. Den container som används måste passa utrymmet. 

6.1.5 Brandskydd 

Eftersom avfall är lättantändligt och brinner bra är brandskydd mycket viktigt. Avfalls-

utrymme ska utformas som en egen brandcell med samma brandklass som byggnaden i övrigt, 

om utrymmet ligger i en huskropp. Automatiskt brandlarm eller sprinklersystem kan vara bra. 

Pulversläckare kan placeras innanför dörren. 

 

Fristående sophus och liknande som ligger nära andra byggnader ska ha skydd mot 

brandspridning. Se avsnittet om hämtställe utomhus. 

 

Svenska Brandskyddsföreningen, svbf.se, kan ge råd om brandskydd. 

6.1.6  Dörr, dörröppning och lås 

Dörr eller dörröppning som används vid transport av avfall 

 ska inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. I undantagsfall kan tröskel vara kvar 

om den förses med ramp på båda sidor. Containerutrymme måste vara tröskelfritt. 

 ska vara lätt att öppna och stänga. Tunga dörrar bör förses med 

dörröppningsautomatik.  

 ska inte orsaka störande buller. 

 ska ha uppställningsanordningar som enkelt kan aktiveras. Antalet dörrpassager bör 

begränsas. 

 bör ha släplist som skydd mot skadedjur.  

 bör ha skyddsplåt på insidan som skydd mot nötning, slag och stötar. 

 ska kunna öppnas inifrån utan nyckel. Låsvred bör ha skydd som förhindrar att låset 

skadas av slag eller påkörning. 

 

För dörrar krävs följande mått:  

Typ av dörr Fri bredd Fri höjd 

Dörr för kärlhämtning Minst 1,0 meter, helst 1,2 meter Minst 2,0 meter 

Dörr för containerhämtning 2,4 meter 2,1 meter 

 

Avfallsutrymme bör hållas låst, särskilt om det finns maskinell utrustning i utrymmet, till 

exempel säckväxlare. Nyckeln bör inte passa till andra utrymmen i byggnaden. Det är bra om 

alla avfallsutrymmen i ett bostadsbestånd kan öppnas med samma nyckel. Kodlås kan 

användas. 

6.1.7  Soprum 

 Storlek - Avfallsutrymme bör vara väl tilltaget och flexibelt. Storleken på rummet 

bestäms av storleken på och antalet kärl som behöver finnas där. Då kärl hanteras bör 

den fria gången mellan olika kärl vara minst 1,5 meter och avståndet mellan varje kärl 

minst 6 cm. Kärl ska placeras så att draghandtaget kan nås från gången. Vid 

containerhantering bör utrymmet mellan container och vägg/port vara minst 60 cm, 

helst 100 cm runt om. Ett containerutrymme med en 2 meter bred container bör vara 

3,60 meter brett. För detaljer om dimensionering, antal avfallsbehållare m.m. se 

avsnittet om dimensionering. 

http://www.svbf.se/
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 Höjd - Rumshöjden ska vara minst 2,1 meter. Installationer får inte begränsa den fria 

höjden. 

 

 Vägg - För att minska skador i utrymmet vid rangering av kärl bör en avbärarlist 

placeras på väggen 0,95–1,25 meter från golvet. Strömbrytare bör placeras på cirka 

1,3 meters höjd över golv för att undvika påkörning. Eluttag bör finnas på lämpligt 

ställe. 

 

 Golv - Golv ska vara halkfritt men samtidigt vara lätt rengörbart. Blanka golv ökar 

halkrisken. Halkfritt prioriteras framför rengörbarhet.  

 

 Belysning - Bra belysning med glödljus eller snabbtändande lysrör ska finnas, både i 

och utanför avfallsutrymmet. Det är lämpligt att använda flera armaturer för att öka 

ljusspridningen och säkerheten om någon lampa går sönder. Rörelsedetektor är bra 

och om sådan används bör lampan/lamporna tändas direkt när dörren öppnas och 

hållas tänd/a hela tiden som någon befinner sig i rummet. Lägsta krav på ljusstyrkan 

inne i rummet är 100 lux men den bör vara högre. Bra ljusstyrka är speciellt viktigt om 

det krävs att man till exempel ska kunna läsa eller använda elektronikutrustning i 

samband hämtning, reparation och rengöring. Underhållsplan för belysning 

rekommenderas. 

 

 Ventilation - God ventilation ska finnas i avfallsutrymme. Frånluftsflödet bör vara 

minst 5 l/s och m2 golvyta. 

 

 Hygien - Avfallsutrymme ska utformas så att det finns möjlighet att hålla rent. Även 

karuseller, andra installationer och utrustning ska kunna hållas rena. Frostfritt 

utrymme bör ha tappställe för vatten och golvbrunn med avdunstningsskydd. Råttor 

och andra skadedjur ska hindras att komma in i avfallsutrymme, vilket innebär att 

öppningar större än 5 mm inte får förekomma. Nät ska finnas för 

ventilationsöppningarna. Om avfallsutrymmet är råttsäkert behöver kärlen inte ha 

lock. Lock rekommenderas dock för att minska risken för lukt.  

 

 Temperatur - Låg temperatur i avfallsutrymme minskar risken för dålig lukt och 

flugor. Avfallsutrymme bör därför inte placeras i söderläge. Om temperaturen blir för 

hög och olägenheter uppstår kan kommunens bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd 

kräva att utrymmet ska kylas. Större mängder matavfall, till exempel avfall från 

livsmedelslokal, bör förvaras i kylt utrymme om det inte finns annat sätt att förebygga 

olägenhet. Soprum i förskola och äldreboende där stor mängd blöjor förekommer kan 

också behöva kylas. 

 

 Buller - Hämtningen får inte medföra bullerstörning för dem som bor eller vistas i 

närheten av avfallsutrymme eller lastningsplats. Avfallsutrymme ska vara väl isolerat 

mot bostad eller arbetslokal som ligger vägg i vägg med utrymmet. Avfallshämtning 

kan pågå mellan klockan 06.00 och 22.00.  

 

 Skyltning - om olika slags avfall samlas upp i samma utrymme ska behållare vara 

tydligt skyltade med uppgift om vilken typ av avfall som ska läggas i dem. Skyltar och 

information om sortering kan även finnas på vägg, anslagstavla eller liknande. 
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Skyltning är fastighetsägarens ansvar och den ska vara tydlig både för den som lämnar 

avfall och för den som hämtar det. Symboler och tydliga bilder är bra att använda. Om 

det finns behov av det bör information på andra språk än svenska finnas.   

 

 Övrig information – Information om att avfallet ska vara förpackat bör finnas samt 

vilka förpackningar som får användas, till exempel att särskilda påsar ska användas för 

matavfall och var dessa påsar finns. Information om vart man ska vända sig vid 

driftstörning bör också finnas i avfallsutrymme. 

6.1.8 Utrymme för grovavfall och elavfall 

Grovavfall ska kunna tas omhand separat. Det behöver inte finnas ett permanent utrymme i 

bostadsområdet om grovavfallet i stället kan läggas i tillfälligt uppställd container som hämtas 

vid särskilda tillfällen. Kommunen erbjuder även hushållen att lämna sorterat grovavfall och 

elavfall vid bemannad återvinningscentral.  

 

Grovavfall kan bestå av många olika material som oftast är återvinningsbara. Det är därför 

önskvärt att fastighetsinnehavaren skapar möjlighet för sortering av grovavfallet. Wellpapp 

och andra stora pappersförpackningar/kartonger slängs ofta i grovavfallet trots att de ska 

lämnas till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Behovet av utrymmen och behållare för 

grovavfall minskar om fastighetsinnehavaren informerar boende om vad som kan lämnas som 

grovavfall och vad som ska lämnas på andra platser.  

 

Utrymme för grovavfall och elavfall ska uppfylla samma krav och rekommendationer som 

övriga avfallsutrymmen, se ovan.  

 

Om grovavfallsutrymme eller grovavfallscontainrar är åtkomliga för utomstående fylls de ofta 

snabbt av avfall från andra än dem som bor i fastigheten. Det kan dels medföra att fel sorts 

avfall hamnar i grovavfallet, och dels att hämtningen blir dyrare än annars. 

 

Det är en fördel om grovavfall och mat- och restavfall förvaras i skilda utrymmen. 

Grovavfallet ”brer” lätt ut sig i rummet och kan därmed hindra hanteringen av kärl. Ett 

separat rum för grovavfall och elavfall kan placeras i en annan byggnad.  

 

Från arbetsmiljösynpunkt är det önskvärt att grovavfall ligger i stora kärl eller i container när 

det ska hämtas.  

 

Vid förvaring av elavfall i avvaktan på hämtning bör det finnas tillräckligt stor plats så att 

olika slags elavfall kan hanteras separat. Avfallet bör vara placerat, och i förekommande fall 

förpackat, på ett sådant sätt att hämtningen underlättas. Tunga produkter som vitvaror och tv-

apparater bör ligga i någon typ av behållare, så att avfallet lätt kan förflyttas. Lysrör, 

glödlampor och annat som kan gå sönder bör ligga i kartonger eller andra behållare var för 

sig. Sladdar bör vara fästa så att ingen snubblar på dem vid hämtningen.  

6.1.9 Utrymme för farligt avfall  

Hantering och förvaring av farligt avfall kräver särskild uppmärksamhet och därför bör 

kommunens avfallsavdelning eller motsvarande kontaktas för utformning av utrymmet. 

Personligt överlämnande rekommenderas i första hand! 

 

Några viktiga saker att tänka på är: 
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 Förvaring bör ske i ett låsbart, brandsäkert, invallat plåtskåp. Om det inte finns något 

låsbart skåp måste avfallet förvaras i ett låst utrymme. Barn ska inte ha möjlighet att 

komma åt det farliga avfallet.  

   Vissa typer av farligt avfall, t.ex. linolja, syror och baser kan självantända 

 Fastighetsägare/boendeförening ansvarar för brandsäkerheten. Räddningstjänsten ger 

råd om brandskydd.  

6.1.10 Hämtställe utomhus 

Plats för avfallsbehållare kan också anordnas utomhus. Det kan vara i form av öppna 

lösningar, en pergola eller en avskild del på gården. Prefabricerade skåp anpassade efter kärl, 

oftast med inkastluckor, finns i olika utförande och av olika fabrikat. Om skåp inte används 

bör hämtstället vara inramat av staket eller liknande och vara skyddat från nederbörd med 

någon form av tak. Fastighetsägare/boendeförening ansvarar för att endast de som bor i 

området har tillträde till behållarna. Det finns möjlighet att utrusta fristående kärl med enklare 

lås för att förhindra att obehöriga använder sopkärlen. 

 

Att tänka på vid kärlplacering utomhus: 

 Platsen måste hållas fri från växtlighet samt vara snö- och halkfri på vintern 

 Bra belysning   

 Platsen bör inte ligga så nära bostadshus att den stör de boende 

 Förvaringen av avfall får inte locka till sig skadedjur  

 Om kärlen placeras synligt för många minskar risken för anlagda bränder 

 

För att förhindra spridning av brand ska fristående avfallsbehållare placeras en bit ifrån fasad 

med fönster eller brännbart material. Normalt ska det vara minst 6 meter mellan behållare och 

fasad men för små behållare räcker det med 2–3 meter. En enkel skärm i obrännbart material 

mellan sopbehållare och fasad kan minska nödvändigt avstånd. 

 

Avfallsbehållare utomhus får inte heller placeras under takfot, i portal, över brandpost, 

vattenavstängning eller liknande.  

 

Observera att även utomhuslösningar och containrar ibland kräver bygglov. Flera containrar 

som ställs upp på samma plats, till exempel i form av en återvinningsstation, är att betrakta 

som upplag enligt PBL och byggnadsverk enligt BVL. För att anordna upplag krävs bygglov 

och bygganmälan. Enskilda kommuner kan ha rutiner för hur dessa regler ska tolkas. 

Kontrollera vad som gäller lokalt i kommunen.  

6.2 Avfallshämtning från småhus 

6.2.1 Enskild hämtning vid varje fastighet 

Sopbehållare ska placeras så nära körbar väg som möjligt. En avgift (dragvägsavgift) tas ut 

om kärl står mer än 1,5 meter från sopbilens stoppställe och om säck ska hämtas mer än 10 

meter från sopbilens lastningsplats. Lås och öppningsanordningar på grindar ska vara 

lätthanterliga. Trappor får inte förekomma. 

 

Grovavfall och elavfall hämtas endast vid fastighetsgräns efter beställning. 

 

För kör- och gångbana gäller samma råd och anvisningar som under avsnittet Transportvägar. 
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6.2.2 Trånga områden 

Befintliga områden med tät småhusbebyggelse och vägbredd under cirka 3,5 meter medför en 

dålig arbetsmiljö för sophämtaren och en ökad risk för olyckor. Ofta saknas också 

vändmöjligheter för sopbilen i sådana områden. Hämtning vid varje hushåll bör därför 

ersättas med gemensamt hämtställe i anslutning till farbar väg eller till exempel 

parkeringsplatser. Om förhållandena är besvärliga och de boende inte själva tar initiativ till en 

förändring kan kommunen, entreprenören eller Arbetsmiljöverket stoppa hämtningen i ett 

område. I avvaktan på att ett gemensamt hämtställe anordnas kan de boende rulla ut sina 

enskilda kärl till någon lämplig tillfällig plats där de kan tömmas.  

6.2.3 Gemensamt hämtställe  

Gemensamt hämtställe bör utformas på liknade sätt som avfallsutrymmen m.m. för 

flerbostadshus. Avfallsavgiften blir ofta lägre per hushåll om gemensamt hämtställe används. 

 

Om fastighetsinnehavarna i ett trångt område är medlemmar i en samfällighet gäller särskild 

lagstiftning som reglerar vad samfälligheten har rätt att besluta om. I de fall samfälligheten 

inte ansvarar för områdets avfallshantering måste kommunen vända sig till samtliga 

fastighetsinnehavare i dessa frågor. Samfälligheten kan behöva göra en förrättning för att 

kunna hantera gemensamma avfallslösningar. Lantmäterimyndigheten kan lämna mer 

information i sådana ärenden.  

 

När nya bostadsområden ska byggas är det viktigt att inte planera för enskild sophämtning i 

områden med tät bebyggelse, där man kan befara problem med framkomligheten. Kommunen 

bör bevaka att nya samfällighetsföreningar får ansvar för gemensam avfallshantering genom 

föreningens stadgar.  

 

Ibland kan kommunens eller annan fastighetsinnehavares mark behöva tas i anspråk för 

tillfälliga eller permanenta hämtställen. Detta bör i så fall regleras genom avtal om 

markupplåtelse. 

6.2.4 Skärgårdsöar (utan fastlandsförbindelse) 

Hushållsavfallet kan hämtas från enskild eller en uppsamlingsplats. Enskild sophämtning sker 

från abonnentens egen brygga medan en uppsamlingsplats är ett gemensamt hämtställe, som 

kommunen har godkänt, för minst fem abonnenter. 

 

Permanentboende med enskild hämtning lämnar sitt avfall i vinterskjul som finns på vissa öar 

under vintersäsongen. 

 

På Möja sker regelbunden hämtning året runt från behållare som finns utplacerade på ön. 

Olika öar har olika hämtförhållanden så ta kontakt med kommunen för att få veta vad som 

gäller. 

 

7 Behållare  

7.1 Kärl 

De vanligaste förekommande kärlen rymmer 130–660 liter och är tillverkade av plast. Vilka 

storlekar/fabrikat som används varierar från kommun till kommun. Det största kärlen, från 

400 liter, har fyra hjul och de mindre har två hjul. Numera tillverkas också trehjuliga kärl. Det 
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går även att sätta på ett tredje hjul på ett befintligt kärl med två hjul. Om ett 370 l kärl utrustas 

med ett tredje hjul förbättras ofta hanteringen och därmed arbetsmiljön.  

 

Kärl används för hushållssopor samt förpackningar som samlas in fastighetsnära. Stora kärl 

används även för grovavfall och tidningar. 

 

I vår kommun används följande kärl: 

Volym, exempel Bredd  Djup Höjd* 

130 liter (utgående) 45 cm 55 cm 100 cm 

140 liter ( matavfall) 50 cm 60 cm 100 cm 

190 liter 60 cm 75 cm 110 cm 

240 liter 70 cm 75 cm 110 cm 

370 liter 75 cm 90 cm 110 cm 

660 liter 140 cm 90 cm 130 cm 

             
*Om lock ska gå att öppna på kärlen tillkommer kärlets djup (= lockets mått). 

 

 
Kärl ska vara lätt tillgängliga för hämtningspersonalen och draghandtaget på kärlet ska kunna 

greppas utan att kärlet behöver vridas. ”Lock i lock” (lock med en insats som gör att locket 

kan öppnas från två håll) kan användas för att kärlplaceringen ska fungera både för dem som 

lämnar och för dem som hämtar avfallet.  

 

Kärlet får inte vara tyngre än att man lätt kan börja rulla det. Läs mera om skjut- och 

dragmotstånd i fördjupningstexten om arbetsmiljö, bilaga 5.  

 

Kärl bör rengöras regelbundet för att motverka lukt. Det är oftast fastighetsägarens ansvar att 

rengöra behållare. Kärltvätt brukar kunna beställas av någon entreprenör.  

7.2 Säck 

Säckar utgör en arbetsmiljörisk och användningen minskar därför. Säckkärra ska alltid 

användas när säckar ska förflyttas och därför måste hämtningsvägen vara utformad som i 

avsnittet om Transportvägar.  

 

Sopnedkast med säckar som sitter i en karusell med säckväxlare har tidigare varit en vanlig 

lösning. Avfallet i sådana säckar har ofta komprimerats maskinellt för att minska behovet av 

sophämtning. Vid användning av sopnedkast i höghus blir avfallet självkomprimerat. 
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En säck får inte fyllas så att den väger mer än 15 kg. Det innebär att säckar som rymmer över 

240 l och komprimering av avfallet i säckarna inte bör förekomma. Idag är de flesta säckar av 

engångstyp och gjorda av papper eller plast. De tidigare vanligt förekommande stora 

återgångssäckarna av vävplast ska inte användas av arbetsmiljöskäl.  

 

I Värmdö kommun används säckar som rymmer 160 liter vid hämtning av hushållsavfall. 

7.3 Container 

Containrar förekommer i många olika storlekar och utförande. Tömning av containrar kan 

utgöra en risk. Containrar kan inte tömmas utan att hämtningsfordonet backas, vilket också 

kräver särskild uppsikt.  

7.4 Rullbur  

Burar eller rullande lastbärare, med två eller fler galler- eller nätväggar, används ofta för 

grovavfall, elavfall och wellpapp/kartong.  

7.5 Boxar, batteriholkar med flera behållare 

Små behållare, oftast av plast, används för insamling av mindre elavfall, batterier och annat 

farligt avfall. Så kallade batteriholkar kan sitta både utomhus och inne i avfallsutrymmen. För 

lysrör kan särskilda rör eller fat användas. 

7.6 Underjordsbehållare (nedgrävda behållare, djupbehållare, 
markbehållare, behållare i mark) 

Underjordsbehållare börjar bli vanliga på många håll i Sverige. Fördelarna med dessa 

behållare är att det inte krävs någon tung manuell hantering, att det mesta av behållarvolymen 

finns under jord vilket minskar behovet av utrymme ovan jord, att temperaturen i marken där 

avfallet förvaras är relativt låg vilket förhindrar dålig lukt, samt att de är lätta att tömma med 

kranbil. Det finns även underjordsbehållare som töms med frontlastarfordon. 

Underjordsbehållare finns i olika storlekar, och av olika fabrikat (se fördjupningstext, bilaga 

6) 

7.7 Sopsug  

Sopsugssystem är bra från arbetsmiljösynpunkt eftersom det är slutet och helt automatiserat. 

Systemet minskar också behovet av transporter. Det finns två olika system, stationärt och 

mobilt.  

 

Stationär sopsug: Avfallet samlas in med hjälp av luft i ett automatiskt vakuumsystem och 

transporteras genom rör i marken, från nedkasten till stora uppsamlingscontainrar. Tekniken 

kan transportera avfallet upp till 2 km från sopnedkasten. Containrarna placeras i en terminal. 

Antalet containrar i terminalen varierar och beror dels på antalet utsorterade fraktioner och 

dels på mängden avfall. Containrarna hämtas av lastväxlarfordon.  

 

Mobil sopsug: Även i det mobila sopsugssystemet samlas avfallet in med hjälp av luft och 

själva vakuumtekniken sitter i bilen. Under varje nedkast finns en lagringstank. Tankarna 

binds ihop genom rör i marken till en så kallad dockningspunkt, som kan vara placerad upp 

till 300 meter från tankarna. Vid tömning ansluter fordonet till dockningspunkten, 

vakuumtekniken sätts igång och avfallet transporteras med hjälp av luft, från de olika 
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lagringstankarna, till dockningspunkten och vidare in i bilen. Mobila sopsugssystem är 

beroende av specialfordon. Vid driftstopp kan extra åtgärder behöva vidtas. Risken för 

bullerstörning vid dockningsplatsen bör uppmärksammas eftersom tömningen av 

avfallstankarna kan bullra och ta lång tid. Ett sätt att undvika detta är att redan i 

planeringsstadiet tänka på var dockningspunkterna placeras och hur många tankar som 

kopplas till tömningspunkten. 

7.8 Latrinbehållare 

Latrinbehållare är tillverkade av plast. Samma krav på högst tillåtna vikt, 15 kg, gäller vid lyft 

av latrinbehållare. Latrin bör endast hämtas vid hämtningsfordonets lastningsplats.  

 

Vissa större latrinbehållare kan slamsugas. Då gäller samma krav som för övrig slamsugning, 

se nedan. 

7.9 Tank för matavfall 

Matavfall som malts i en kvarn kan samlas upp i tank som slamsugs. Det finns kvarnsystem 

och tankar av olika storlek och utförande och de förekommer främst vid storkök med stora 

mängder matavfall, men kan även användas i flerbostadshus. Vid användning av kvarnsystem 

för matavfall underlättas arbetsmiljön betydligt för dem som hämtar matavfallet, men även för 

personalen i storkök.  

 

Tank ska vara placerad så att den lätt kan slamsugas. Framkomligheten måste vara god, se 

avsnittet om Transportvägar. Slangdragning får inte ske genom utrymme där livsmedel 

hanteras. 

 

8 Dimensionering och avfallsmängder 
Hur stort ett avfallsutrymme behöver vara beror på antalet och typ av hushåll eller 

verksamhet, avfallsmängder, insamlingsteknik, hämtningsintervall och om det förekommer 

källsortering.  

 

Vid flerbostadshus, kontor, butiker, skolor, förskolor och liknande verksamheter 

dimensioneras avfallsutrymmen för hämtning en gång per vecka när det gäller matavfall och 

restavfall.  

 

Alla tillåtna kärlstorlekar kan användas för avfall men för matavfall bör bara 140 liters kärl 

användas. I undantagsfall kan större kärl med tre eller fyra hjul användas men får bedömas 

från fall till fall om det är lämpligt.  

 

Även underjordsbehållare och sopsug kan användas för matavfall. Informationen till 

användarna är då extra viktig, eftersom det inte är lika lätt att se att man sorterar rätt. En del 

kommuner tillåter dessutom att hämtningen glesas ut vid användning av sådana system. 

 

Dimensionering av avfallsutrymmen för övriga avfallsslag beror på hämtningssystem och 

intervall och får bedömas från fall till fall. 

 

Mängden avfall som behöver hämtas kan variera stort, det finns inga normalhushåll. Lokala 

variationer förekommer. I bostadsområden med många barnfamiljer blir avfallsmängderna 

större än om det finns fler pensionärer i området. Konsumtionsmönstren och förpackningarna 
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förändras också över tid, vilket medför att det är svårt att ange exakta siffror som gäller år 

efter år. 

 

De mängder som anges här bygger på erfarenhet från flera håll men är ingen absolut sanning. 

Vid dimensionering av avfallsutrymmen för kärl måsta man ge möjlighet till flexibilitet 

eftersom mängderna ibland kan avvika från det som anses ”normalt”. Ta hellre till för mycket 

än för lite. Tomma kärl kan alltid plockas bort men det är svårt att få plats med fler kärl än 

planerat, om utrymmet är begränsat. Följande uppgifter kan tjäna som vägledning. 

8.1 Avfallsmängd där fastighetsnära insamling saknas 

Tabellen nedan anger de mängder hushållsavfall som kan användas vid beräkning av antal 

kärl eller andra behållare i avfallsutrymmen där ingen fastighetsnära insamling av 

förpackningar och returpapper (tidningar med mera förekommer. Hushållen ska i så fall 

använda Förpacknings- och Tidningsinsamlingens återvinningsstationer för sådant avfall och 

de ligger ibland långt ifrån bostäderna. För äldreboenden, skolor, förskolor med flera 

verksamheter beror avfallsmängden bl.a. på hur maten hanteras, om den tillagas på plats eller 

levereras från annat håll. 

 

Boendeform  

eller typ av 

verksamhet 

Matavfall 

Liter per vecka  

och lägenhet 

Sorterat 

brännbart avfall 

Liter per vecka 

och lägenhet   

Blandat avfall* 

Liter per vecka  
Grovavfall  

m3 per lägenhet 

och år 

Lägenhet i 

flerbostadshus 

18-20 60-70 80-90 

per lägenhet 

1-2 

Äldreboenden Varierar  Varierar 120-140 

per boende 

Varierar 

Skolor 

 

Varierar Varierar 5-10 

per elev 

Varierar 

Förskolor med 

blöjbarn  

Varierar Varierar 25 

per barn 

Varierar 

Butiker, kontor Varierar Varierar Varierar Varierar 
*om avfallet inte sorterats i matavfall resp. restavfall 

8.2 Avfallsmängd där fastighetsnära insamling förekommer 

Där det finns fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper (tidningar med 

mera) på samma plats kan utrymmesbehovet se ut som i tabellen nedan, för boende i 

flerbostadshus. 

 

Avfallsfraktion Liter per vecka och lägenhet, cirka 

Matavfall 20  

Sorterat brännbart avfall 50  

Blandat avfall *  70 

Returpapper (tidningar m.m.) 15  

Pappersförpackningar inklusive wellpapp 35   

Plastförpackningar 10-12  

Metallförpackningar 2  

Färgade glasförpackningar 2 

Ofärgade glasförpackningar 1  
*om avfallet inte sorterats i matavfall resp. restavfall 
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Att det blir mindre mängd restavfall då fastighetsnära insamling av förpackningar och 

returpapper (tidningar) förekommer beror på att det i så fall blir enklare för hushållen att bli 

av med sådant avfall. Det hamnar därför inte i de vanliga hushållssoporna i samma 

utsträckning. 

 

Den nödvändiga behållarvolymen ökar vid införande av fullt utbyggd källsortering. Detta 

beror främst på att det blir svårare att optimera utnyttjandet av behållarvolymen när avfallet 

delas upp i flera fraktioner, men även på att en del av det avfall som tidigare lämnades till 

återvinningsstationer nu lämnas inom fastigheten.  

 

Vid planering av avfallsutrymmen är det bra att inte snåla på utrymmen och behållare. Ett 

rymligt avfallsutrymme är mer flexibelt och medger ändrad hantering ifall det skulle visa sig 

vara nödvändigt. Framtida krav, som vi inte vet något om idag, kan komma. 

 

Avfall från bostäder och avfall från verksamheter bör förvaras i skilda utrymmen i de fall de 

förekommer i samma fastighet.  

 

9 Slam och urin från enskilda avloppsanläggningar samt 
fettavfall 

9.1 Transportväg  

Transportväg för slamsugningsfordon ska uppfylla samma krav som transportväg för övriga 

hämtningsfordon, se tidigare avsnitt om Transportvägar och fördjupningstext om fordon, 

bilaga 4. Observera att slamsugningsfordon är stora och tunga och därför kräver god bärighet 

och framkomlighet. I vissa fall kan fastighetsinnehavaren behöva förbättra möjligheten för 

angöring för att fordonet inte ska blockera vägen eller äventyra trafiksäkerheten. Fordonets 

uppställningsplats ska inte vara skymd av till exempel backkrön eller kurva. Vändmöjligheter 

måste finnas. 

9.2 Slangdragning  

Avståndet mellan tömningsfordonet och den anläggning som ska slamsugas ska vara så kort 

som möjligt och bör helst inte överstiga 15 meter. Sughöjden bör inte överstiga sex meter. 

Slangdragning är ett mycket tungt arbetsmoment. Där slangdragning sker ska vägen vara fri 

från hinder i form av till exempel staket, murar, stubbar, planteringar eller annan växtlighet. 

Nivåskillnader bör inte förekomma. Vid nybyggnad är det viktigt att planera rätt. Brunnen 

eller tanken som ska slamsugas bör inte placeras för långt från tömningsfordonets 

uppställningsplats. Det finns möjlighet att gräva ner en permanent slang för att minska 

behovet av slangdragning vid tömningstillfället.  

 

Vid slamsugning av fettavskiljare får slangdragning inte ske genom utrymme där livsmedel 

hanteras. Anslutningspunkten där slangen kopplas på bör placeras så att det finns möjlighet att 

slamsuga även om verksamheten är stängd. 

9.3 Brunnslock  

Av arbetsmiljöskäl bör brunnslock vara av lätt material, till exempel plast, glasfiber eller plåt, 

och kunna öppnas av en person. Behöver locket lyftas ska det inte väga mer än 15 kg och ska 

då av säkerhetsskäl utrustas med lås. Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt 
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på ca 40 kg accepteras. Det motsvarar ett cementlock som är ungefär 80 cm i diameter. 

Locket ska då vara försett med någon form av handtag. Även sådana lock bör förses med 

låsanordning, se nästa stycke. Alternativt kan tunga lock ha ett ”lock i locket” med handtag. 

Betonglock överstigande 80 cm i diameter bör inte förekomma. 

 

Barnsäkerhetsaspekter måste alltid beaktas när det gäller brunnslock. Barn är uppfinningsrika 

och ibland leker flera barn tillsammans och kan med gemensamma krafter även öppna tunga 

lock. För att vara helgarderad rekommenderas att någon form av låskonstruktion alltid finns 

på brunnslocket. Information om barnsäkra brunnar finns i Boverkets handbok ”Barnsäkra 

brunnar”.  

 

Hänglås som lätt kan rosta eller frysa fast bör skyddas mot nederbörd. Lock får inte vara 

övertäckt eller försett med prydnader vid tömningstillfället.  

9.4 Övrigt  

Transportvägar måste vara snöröjda och halkbekämpade vintertid. Även brunnslock ska vara 

snöfria. Eventuellt lås får inte vara fastfruset eller fastrostat. 

 

Fastighetsägaren bör se till att slamavskiljare och slutna tankar är väl utmärkta, t.ex. med en 

pinne eller en flagga, och lätt tillgängliga för tömning. I de fall ett hinder medför att brunnen 

inte kan tömmas debiterar kommunen en bomkörningsavgift . Den som utför tömningen ska 

inte behöva leta efter brunnen, gräva fram den eller använda speciella verktyg eller redskap, 

utöver de som normalt medförs vid tömningen. 

9.5 Skärgårdsöar (utan fastlandsförbindelse) 

Boende i skärgården med slamavskiljare måste ha ett abonnemang. Även för slutna tankar är 

det att föredra och kostnaden är lägre för ett abonnemang. Slutna tankar, slamavskiljare och 

fettavskiljare töms på våren och på hösten. Vartannat år är det obligatoriskt att tömma. 

 

10  Lokal information 
Värmdö kommun, Skogsbovägen 9-11, 134 81 Gustavsberg 
 

Kundservice, telefon: 08-570 474 00 

varmdo.vatten-sopor@varmdo.se 

mailto:varmdo.vatten-sopor@varmdo.se
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BILAGA 1 
 

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR 

 

Avfall 

”Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som 

innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.” (Miljöbalken 15 

kap. 1 §) Det finns förteckningar över avfallskategorier och över avfall som hör till 

avfallskategorier i Avfallsförordningen. 

 

Avfallsbehållare 

Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas sopbehållare eller bara 

behållare. Avfallsbehållare kan vara av olika typ och storlek. Exempel på olika behållare: 

Engångsbehållare = säck (storlek 60-240 l) 

Återgångsbehållare = kärl (storlek 120-660 l) 

Återgångsbehållare = storbehållare eller container (1-20 m3) 

Underjordsbehållare, delvis nedgrävda i mark (1-6 m3) 

Sopsugbehållare  

Batteriholk/rör/behållare 

Latrinkärl  

Med kärl menas hjulförsedda plastkärl med lock. Ibland kallas de rullkärl. De lyfts och töms i 

sopbil med hjälp av en kärllyft på bilen. 

  

Avfallsföreskrifter 

Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Avfalls föreskrifterna utgör tillsammans med 

avfallsplanen kommunens renhållningsordning. Föreskrifterna stadgar bl.a. vilka skyldigheter 

kommunen och fastighetsinnehavare har samt när, var och hur avfall ska hämtas. Ingår 

tillsammans med avfallsplan i en renhållningsordning, som varje kommun måste ha. 

 

Avfallshantering 
Avser sortering, insamling, transport, återvinning och bortskaffande eller annan behandling av 

avfall. 

  

Avfallsplan 
Kommunal plan för avfallshantering. Avfallsplanen utgör tillsammans med 

avfallsföreskrifterna kommunens renhållningsordning.  Planen innehåller bl.a. mål för 

kommunens avfallshantering samt åtgärder för att nå målen. 

 

Batterier  
Batterier omfattas av producentansvar. En del batterier innehåller farliga ämnen och klassas 

därför som farligt avfall, men alla batterier ska samlas in. 

  

Biologiskt lättnedbrytbart avfall  

Avfall från växt- eller djurriket, t.ex. matavfall, trädgårdsavfall, latrin och fettavfall, som kan 

behandlas biologiskt genom kompostering eller rötning. Kan även beskrivas som den del av 

det organiska avfallet som på begränsad tid kan brytas ner i biologiska processer.  
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Brännbart avfall 

Avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen har startat. 

 

Bygg- och rivningsavfall  

Avfall som uppkommer vid nybyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad 

eller som uppstår vid större anläggningsarbete i en trädgård. Det ingår inte i kommunens 

ansvar att samla in eller omhänderta sådant avfall. Avfall från mindre underhållsarbeten och 

reparationer i bostaden räknas dock som hushållsavfall. En del bygg- och rivningsavfall 

klassas som farligt avfall, t.ex. asbest och impregnerat virke, och måste hanteras som sådant. 

  

Elavfall, avfall från elektroniska och elektriska produkter  

Avfall från elektriska och elektroniska produkter inklusive alla komponenter, utrustningsdelar 

och förbrukningsvaror som har haft en elektrisk eller elektronisk funktion. Populärt kallat 

”allt med sladd eller batteri eller sådant som är beroende av el för att fungera”. Glödlampor, 

lågenergilampor och lysrör räknas också som elavfall. Elavfall omfattas av producentansvar.  

 
Entreprenör  
Företag som efter upphandling i konkurrens anlitas av kommunen för att utföra hämtning eller 

behandling av avfall om kommunen inte har egen personal eller behandlingsanläggningar.  

 
Farligt avfall  

Med farligt avfall avses sådant avfall som finns uppräknat i avfallsförordningen och som har 

egenskaper som gör att det måste hanteras särskilt för att inte skada levande organismer eller 

miljön. Farligt avfall som uppkommer i hushåll är t.ex. färgrester, spillolja, lösningsmedel 

som lacknafta och fotogen, bekämpningsmedel, fotokemikalier, lim och 

kvicksilvertermometrar. 

 
Fastighetsinnehavare 
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Fastighetsinnehavarens 

ansvar kan i vissa fall överlåtas på nyttjanderättshavare.  

 
Fastighetsnära insamling  

Den insamling av avfall som sker på eller i direkt anslutning till den fastighet där avfallet 

uppkommit. Förekommer både vid bostäder och vid verksamheter. Alternativet till 

fastighetsnära insamling är avlämning av avfall på återvinningsstation, återvinningscentral, i 

butik eller annat.  

 

Fettavskiljare 
Anordning för att samla upp slam i form av fettavfall i avloppsvatten från lokaler där 

livsmedel hanteras yrkesmässigt. Fettet skulle annars avsättas i ledningsnätet och kunna 

förorsaka stopp. 

 
Grovavfall 
Grovavfall är hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper som 

gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. Det är t.ex. trasiga möbler, leksaker, 

cyklar och barnvagnar.  
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Hushållsavfall 
”Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från 

annan verksamhet” (Miljöbalken 15 kap. 2 §). Begreppet hushållsavfall svarar mot det behov 

av borttransport av avfall som regelmässigt uppkommer vid nyttjande av mark eller byggnad 

för bostadsändamål. 

 

Exempel på avfall som uppkommer i hushåll är städsopor, matavfall, köksavfall, latrin, slam, 

grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, läkemedelsrester, rester av olja, färg och 

bekämpningsmedel och annat farligt avfall, samt döda sällskapsdjur.  

 

Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med avfall från hushåll menas avfall från 

industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i renhållningssammanhang är 

jämförligt med avfall som kommer från hushåll.  Det är sådant avfall som uppkommer som en 

direkt följd av att människor oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig i en lokal eller i 

en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, restaurangavfall och 

toalettavfall. Jämförligheten knyter an dels till avfallets härkomst (att det uppstår i lokaler där 

människor uppehåller sig), dels till uttrycket renhållningssammanhang. Avfall från annan 

verksamhet räknas som hushållsavfall om det har potential att skräpa ner på samma sätt som 

avfall från hushåll har.  

 
Hämtningsplats (hämtningsställe, hämtställe) 

Den plats där avfall hämtas. Hämtningsplatsen behöver inte vara belägen på den fastighet där 

avfallet uppkommer. Det kan finnas olika hämtningsplatser för olika sorters avfall som 

uppkommer på samma fastighet, bl.a. beroende på att det är olika fordon som hämtar. 

 
Kommunalt ansvar, kommunens ansvarsområde 

Den skyldighet kommunen har att ta hand om hushållsavfall. Kommunalt ansvar innebär att 

avfall tas omhand genom kommunens försorg. Kommunen har inte skyldighet att hantera 

avfall som omfattas av producentansvar, om det har sorterats ut för att lämnas i 

producenternas insamlingssystem, eller annat avfall än hushållsavfall.  

 
Kompostering 
Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt lättnedbrytbart avfall i 

närvaro av syre. Humus och näringsämnen återvinns. 

 
Källsortering 
Sortering av avfall vid källan, d.v.s. på den plats där avfallet uppkommer, t.ex. i hushållet 

eller på arbetsplatsen. Det sorterade avfallet kan sedan avlämnas t.ex. i soprum i 

bostadsområdet, på en återvinningsstation eller på någon annan avlämningsplats.  

 
Mat- och restavfall 

Det som vanligen kallas sopor och som läggs i kärl eller sopsäck, men även i container, 

sopsug, underjordsbehållare eller i vissa andra typer av behållare. Det består huvudsakligen av 

köksavfall och städsopor. Mat- och restavfall kan sorteras och hämtas var för sig.  
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Lastningsplats 
Plats där hämtningsfordonet stannar när avfallet ska hämtas och lastas i fordonet. Kan även 

kallas angöringsplats, stoppställe eller uppställningsplats. Platsen ska ligga så nära avfallets 

hämtningsställe som möjligt och vara lämplig från arbetsmiljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. 

Lastningsplatsen kan variera vid hämtning av olika typer av avfall beroende på att olika 

hämtningsfordon är olika stora.  

 
Matavfall 
Utsorterat biologiskt lättnedbrytbart avfall eller livsmedelsavfall från hushåll eller 

verksamheter som restauranger, storkök, butiker eller livsmedelsindustri. Matavfall kan 

komposteras på den egna fastigheten eller samlas in genom kommunens försorg. Insamling 

kan ske i kärl, säck, sopsugsystem och underjordsbehållare. Matavfallet kan också malas och 

samlas upp i en särskild tank som slamsugs eller genom användning av avfallskvarn som 

ansluts till avloppet. Om matavfallet inte sorteras ut blandas det med övrigt kärl- och 

säckavfall och ingår i det brännbara avfallet. Matavfall som uppkommer i 

livsmedelsindustrier, och som inte säljs direkt till konsument, har kommunen inget ansvar för 

att ta hand om. 

 
Miljöstation  

Vanlig benämning på mindre obemannad plats där hushållens farliga avfall tas emot. 

Miljöstationer kan finnas på återvinningscentral och i form av en container placerad vid en 

bensinmack. 

  

Producent 
Med producent avses  

1. Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en förpackning, 

eller 

2. Den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder 

av renhållnings- eller miljöskäl (MB 15 kap. 4 §). 

 

Producentansvar 
Med producentansvar menas skyldighet för producent att se till att avfall samlas in, 

transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas (MB 15 kap. 6 §). 

Producentansvar finns för förpackningar, returpapper, elavfall, bilar, däck och batterier. 

Avfall som omfattas av producentansvar ska lämnas i de insamlingssystem som 

producenterna tillhandhåller. Avfallen omfattas inte av kommunens ansvar, med undantag för 

elavfall och batterier som utgörs av hushållsavfall och som inte lämnats direkt till 

producenternas insamlingssystem. Samarbete mellan kommuner och producenter om 

insamling förekommer bl.a. för elavfall och batterier. 

 
Renhållningsordning  
Kommunens avfallsföreskrifter och avfallsplan utgör tillsammans kommunens 

renhållningsordning. Den ska fastställas av kommunfullmäktige för att gälla. 

 
Restavfall 
Det kärl- och säckavfall som återstår sedan annat avfall inklusive matavfall har sorterats ut. 

Restavfallet är brännbart. Andra beteckningar kan användas i vissa kommuner. 
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Returpapper 
Tidningar, journaler, kataloger, skriv- och reklampapper som kan materialåtervinnas. 

Omfattas av producentansvar. De ska lämnas i producenternas insamlingssystem. Returpapper 

ingår inte i kommunens ansvarsområde om det har sorterats ut. 

 
Skjut- och dragmotstånd 

Det motstånd som en behållare som skjuts eller dras gör. Motståndet kan mätas och beror på 

behållarens vikt och på underlaget. För stort motstånd är inte acceptabelt från 

arbetsmiljösynpunkt.  

 
Slamavskiljare 
Anordning som används för att fånga upp slam i enskilda avloppsanläggningar. 

 
Sluten tank 

Behållare som kan användas för att samla upp avloppsvatten då det inte finns tillgång till 

kommunalt avlopp eller andra godkända enskilda avloppslösningar. 

 
Sopsug (stationär eller mobil) 

Stationärt sopsugsystem är ett automatiskt insamlingssystem där avfallet med hjälp av luft 

(vakuum) transporteras genom rör i marken, från sopnedkastet till en uppsamlingscontainer, 

som finns i en byggnad en bit bort från bostäderna.  

Mobilt sopsugsystem: Även i det mobila sopsugsystemet samlas avfallet in med hjälp av luft 

men vakuumtekniken sitter i bilen. Under varje nedkast finns en lagringstank. Tankarna binds 

ihop genom rör i marken till en dockningspunkt. Vid tömning ansluter fordonet till 

dockningspunkten, vakuumtekniken sätts igång och avfallet transporteras in i bilen med hjälp 

av luft.  

 
Trädgårdsavfall 

Som trädgårdsavfall räknas komposterbart och flisbart växtavfall som uppkommer vid normal 

trädgårdsskötsel i småhus, däremot inte fällda träd eller avfall som uppstår vid större 

anläggningsarbete i en trädgård. Det senare är byggavfall som kommunen inte ansvarar för. 

 
Underjordsbehållare (markbehållare, nergrävda behållare, djupbehållare) 

Behållare som till största delen är nergrävda i marken. Vid tömning lyfts behållaren eller en 

innerbehållare upp, oftast med hjälp av en kran på hämtningsfordonet. Underjordsbehållare är 

lättplacerade då de inte kräver så stort utrymme ovan mark eller vid tömning. Eftersom 

avfallet ligger under mark där temperaturen är låg minimeras risken för dålig lukt.  

 
Verksamhetsutövare 

Den som driver yrkesmässig verksamhet. Verksamhetsutövaren är ansvarig för 

avfallshanteringen i verksamheten och är antingen fastighetsinnehavare eller 

nyttjanderättshavare av en fastighet eller lokal. 

 
Återanvändning 
Användning av kasserad produkt utan föregående förädling.  

 
 

Återvinning 
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Med återvinning avses bl.a. materialåtervinning, energiutvinning, kompostering och annan 

biologisk omvandling. 

 
Återvinningscentral (ÅVC) 

En bemannad central där hushåll kan lämna grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall 

eller annat återvinningsbart avfall. Företag kan lämna motsvarande avfall mot avgift. 

Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika behållare. Kärl- och säckavfall får inte lämnas 

på en åvc. Särskilda öppettider gäller. Andra beteckningar kan användas i vissa kommuner. 

 
Återvinningsstation (ÅVS) 

En obemannad station för returpapper och förpackningar. Avfallet sorteras i olika behållare av 

den som lämnar det. Andra beteckningar kan användas i vissa kommuner. 
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BILAGA 2 
 

ANSVARSFÖRDELNING (Observera att kommunens organisation varierar från kommun till kommun) 
 

Vem  Ansvarar för Detaljer Viktiga regler m.m. 

(till de viktigaste lagarna finns ofta 

förordningar med kompletterande regler) 
Avfallslämnare, alla 

(enskilda personer, hushåll, 

verksamhetsutövare) 

Allmän skyldighet att följa lagar och 

bestämmelser 

Sortera avfall 

Avlämna avfall på anvisad plats 

Alla har skyldighet att 

hantera avfall på rätt 

sätt 

Miljöbalken  

Avfallsföreskrifter 

Information från fastighetsägare, 

 kommunen och producenterna 

Fastighetsägare, alla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmän skyldighet att följa lagar och 

bestämmelser 
 

Anordna hämtställe för fastighetens avfall 
 

Sköta hämtningsväg, utrymmen, installationer  

och egen utrustning  

Beställa hämtning av hushållsavfall från nya 

avfallsutrymmen, vid extra tjänster och liknande  

Ge hämtningspersonalen tillträde 

Rengöra kärl 

Informera boende och andra hyresgäster 

Meddela ägarbyte och ändring av hantering 

Ansöka om undantag från avfallsföreskrifterna  

Meddela utebliven hämtning m.m. 

Betala avfallsavgift 
 

Beställa hämtning av returpapper och 

förpackningar (frivilligt) 
 

 

 
 

På egen fastighet 
 

-"- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av valfri entreprenör 

 

Av valfri entreprenör 

Miljöbalken 

Plan- och bygglagen  

Avfallsföreskrifter 

Information från kommunen och 

producenterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avfallstaxa 

 

Förordningar om producentansvar för 

returpapper och förpackningar 
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Beställa hämtning av annat avfall än 

hushållsavfall (i den mån det förekommer) 

 

 

Vem  Ansvarar för Detaljer Viktiga regler m.m. 

(till de viktigaste lagarna finns ofta 

förordningar med kompletterande regler) 
Byggherrar Ansvarar för att kraven i bygglagstiftningen 

uppfylls vid nyproduktion  

 Plan- och bygglagen  

Byggnadsverkslagen  

Boverkets Byggregler 

Entreprenörer för 

hushållsavfall anlitade av 

kommunen 

Allmän skyldighet att följa lagar, bestämmelser 

och avtal 

 

Hämta hushållsavfall på plats som fastighetsägare 

eller kommunen bestämt 

 

Tillhandahålla behållare 

 

Rapportera avvikelser och brister i hämtningen 

 

Rapportera brister i hämtningsväg, utrymme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till  

fastighetsägaren 

Miljöbalken  

Arbetsmiljölagen  

Entreprenadavtal 

Avfallsföreskrifter  

 

 

 

 

 

Entreprenörer, andra än de 

som är redovisade ovan 

Allmän skyldighet att följa lagar, bestämmelser 

och avtal 

 

Hämta annat avfall än hushållsavfall på plats som 

fastighetsägaren bestämt 

 

Rapportera avvikelser och brister i hämtningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till fastighetsägaren 

Miljöbalken  

Arbetsmiljölagen  

 

Avtal med fastighetsägare 

 

Kommunen 

Kommunfullmäktige 

 

Besluta om avfallsföreskrifter, avfallsplan och 

avfallstaxa 

 Miljöbalken  
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Vem  

 

Ansvarar för 

 

Detaljer 

 

Viktiga regler m.m. 
(till de viktigaste lagarna finns ofta 

förordningar med kompletterande regler) 

Kommunen 

Kommunfullmäktige 

Exploateringsöverenskommelser med byggherrar 

vid nybyggnad 

 

 

 

Ansvara för övergripande planering och 

detaljplaner 

Kan beröra 

möjligheten att 

etablera hämtställen 

Plan- och bygglagen 

Översiktsplan  

Detaljplaner  

Exploateringsavtal  

Avfallsplan 

Kommunen 

Tekniska nämnden 

 

Allmän skyldighet att följa lagar, bestämmelser 

och avtal 

 

Ansvara för att allt hushållsavfall samlas in och 

omhändertas (= skyldighet att hämta allt 

hushållsavfall) 

 

Informera hushåll, fastighetsägare och 

verksamheter  

 

Fakturera avfallsavgifter  

 

Besluta om undantag från avfallsföreskrifterna  

 

Handla upp insamling och behandling av avfall 

 Miljöbalken  

Arbetsmiljölagen  

Entreprenadavtal 

Avfallsföreskrifter  

 

 

 

 

 

 

Avfallstaxa  

 

 

 

Lagen om offentlig upphandling 
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Vem  

 

Ansvarar för 

 

Detaljer 

 

Viktiga regler m.m. 
(till de viktigaste lagarna finns ofta 

förordningar med kompletterande regler) 

Kommunen 

Bygg-, miljö- och 

hälsoskyddsnämnden 

(tillsynsansvarig nämnd) 

Tillsyn över all avfallshantering i kommunen 

 

Meddela förelägganden eller förbud för viss 

verksamhet 

 

Besluta om undantag från avfallsföreskrifterna 

 

Godkänna och utöva tillsyn över 

livsmedelslokaler 

 

Handlägga bygglov och bygganmälan för 

avfallsutrymmen m. m 

Utöva tillsyn över byggnadsverksamheten 

 Miljöbalken 

Avfallsförskrifter 

 

 

 

 

 

Livsmedelslagen 

 

Plan- och bygglagen 

Byggnadsverkslagen 

Producenterna Insamling och återvinning av returpapper och 

förpackningar och annat som omfattas av 

producentansvar 

Anordnar åter- 

vinningsstationer och 

andra 

mottagningsplatser 

Förordningar om producentansvar för 

returpapper och förpackningar m.fl. 

förordningar  

Länsstyrelsen  Tillsyn över all avfallshantering i länet  Miljöbalken  

Naturvårdsverket  Nationell myndighet för bl.a. avfall Utfärdar föreskrifter 

och allmänna råd 

Miljöbalken  

Föreskrifter  

Allmänna råd 

Arbetsmiljöverket  Nationell myndighet för arbetsmiljö Utövar tillsyn  

Utfärdar föreskrifter 

och allmänna råd 

Arbetsmiljölagen  

Föreskrifter om arbetsmiljö 

Boverket  Nationell myndighet för samhällsplanering, stads- 

och bebyggelseutveckling, byggande och 

förvaltning samt bostadsfrågor  

Utfärdar föreskrifter, 

allmänna råd och 

byggregler 

Plan- och bygglagen  

Byggnadsverkslagen  

Boverkets byggregler  
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BILAGA 3 

PRODUCENTANSVAR 

Producentansvar gäller för vissa produkter/produktområden. Producenternas lagstadgade 

ansvar är att se till att avfallet från de produkter de tillverkar, importerar och/eller säljer i 

första hand samlas in för återanvändning eller återvinning och i andra hand används för 

energiutvinning. Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen. Tanken är att 

det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att 

återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. 

  

Lagstadgat producentansvar finns för  

• förpackningar (av plast, metall, papper/kartong/wellpapp, glas) 

• returpapper (tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och liknande) 

• fordon  

• däck  

• elektriska och elektroniska produkter  

• glödlampor och viss belysningsarmatur  

• batterier  

 

Det finns dessutom frivilliga åtaganden, som liknar producentansvar, för kontorspapper och 

lantbruksplast. 

 

Näringslivet har startat gemensamma materialbolag som organiserar insamling sortering och 

återvinning. Genom Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTIAB, samarbetar 

materialbolagen för förpackningar av plast, metall, papper/kartong/wellpapp och glas, samt 

för returpapper. FTIAB anordnar och sköter återvinningsstationer där materialet samlas in.  

 

Det är främst producentansvaret för förpackningar och returpapper, batterier samt i viss mån 

producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter, som berör kommunernas 

avfallshantering. 

  

Förpackningar och returpapper ska lämnas i producenternas insamlingssystem. Det 

förekommer dock att de i stället hamnar i hushållssoporna, som kommunen tar hand om. 

Kommunerna ska informera hushållen om insamlingen men ansvarar inte för 

återvinningsstationerna. 

  

Fastighetsägare kan själva anlita entreprenör för hämtning av förpackningar och returpapper i 

sin fastighet. I vissa kommuner är kommunen själv entreprenör för sådan insamling.  

 

Från den 1 oktober 2015 ska butiker som säljer elprodukter kostnadsfritt ta emot en uttjänt 

elprodukt som avfall, om du vid samma tillfälle köper en ny elprodukt med samma funktion 

som den gamla. Kraven på butiksinsamling gäller inte lösa batterier, utan endast elutrustning 

och batterier som är inbyggda i elutrustning. 

 

Genom ett samarbete, mellan kommunerna och El-Kretsen, materialbolaget för elektriska och 

elektroniska produkter, tas elavfall emot på kommunernas återvinningscentraler. Eftersom det 

är viktigt att elavfall inte hamnar i de vanliga hushållssoporna eller i grovavfallet ordnar 

många kommuner fastighetsnära insamling av elavfall. El-Kretsen samarbetar också med 

kommunerna om insamlingen av batterier. 
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BILAGA 4 

FORDON – olika typer av fordon för avfallshämtning 

 

Inledning  
Det finns flera olika tillverkare och modeller av fordon och därför kan inte uppgifter om 

fordonens längd, bredd, höjd, vikt, vändradie eller antal axlar tas med här. Sådana uppgifter 

kan begäras in av leverantören om behov finns.  

 

Hur mycket ett fordon får väga när det är lastat styrs av flera olika faktorer, bl.a. axeltryck, 

boggitryck, axelavstånd och fordonets tillåtna totalvikt. Det åligger föraren av fordonet att 

kontrollera att fordonet inte har överlast och att den väg som trafikeras klarar belastningen. 

Flera av de nedan beskrivna fordonen har totalvikter som medför att de inte kan köras lagligt 

med full last på de flesta vägar i tätorter. Vägarnas bärighetsklasser måste respekteras.   

 

Följande redovisning är en översikt av de vanligaste fordonen som används i Sverige idag. 

Texten gör inte anspråk på vetenskapliga benämningar på fordon utan anger namn som 

vanligen förekommer inom avfallsbranschen. Med begreppet sopbil nedan avses fordon som 

används i den dagliga driften för hämtning av kärl- och säckavfall och fordon som används 

för insamling av grovavfall, s.k. grovsopbil.  

 

Tunga fordon (vikt över 3,5 ton) 
 
Sopbil – komprimerande konventionell sopbil – baklastande sopbil - baklastare 

Sopbil med skåp där avfallet samlas upp efter att först ha tippats i fickan (”vaggan”) baktill 

och sedan komprimerats. Bilen kan innehålla mer än ett fack om den används för insamling 

av två eller flera avfallsfraktioner samtidigt. Facken kan göras olika stora för att passa de 

olika fraktionernas volym. En variant av flerfacksfordon används vid tömning av fyrfackskärl 

där kärlet har en mindre insats utöver två huvudfack. Hämtning med baklastare utförs genom 

att sophämtaren stiger ur bilen, drar fram kärlet till bilen och fäster det vid kärllyften. Sedan 

lyfts kärlet och töms maskinellt i sopbilens ficka. Alternativt slänger sophämtaren i en säck 

eller löst avfall i fickan.  

 

Sopbilar utrustade med vinsch kan tömma baklastade containrar (vippcontainrar) i storlekar 

upp till ca 10 m3.  

 

Sidlastande sopbil – sidlastare 

Komprimerande sopbil med en lyftarm som greppar, lyfter och tömmer kärlet maskinellt, 

vilket innebär att sophämtaren kan sitta kvar inne i bilen. Därigenom går hämtningen 

snabbare samtidigt som sophämtaren slipper kliva i och ur sopbilen. Lyftarmen manövreras 

av sophämtaren från förarhytten och övervakas genom kamera och monitor. Kärlen töms i en 

lucka upptill på sopbilen. Även sidlastare kan innehålla mer än ett fack. Det finns även fordon 

som har både bak- och sidlastande funktioner. 

 

Kajtömmande sopbil 

En variant av sopbil kan ha en lyftarm som möjliggör tömning av kärl från lastkaj. Det kan 

vara bra vid insamling av matavfall där lastkajer ofta förkommer vid insamlingsställena. 

Bilarna är ungefär lika stora som vanliga sopbilar. 
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Grovsopbil  

Ofta större sopbil som kan lasta mer avfall och tömma större containrar än en vanlig sopbil. 

För övrigt fungerar de som en vanlig sopbil och tömmer också vippcontainrar.  

 

Lastväxlande fordon - lastväxlare 

Fordon som lyfter en lastväxlarcontainer, kör iväg med containern, tippar den och sedan kör 

tillbaka med den tomma containern till ursprungsplatsen. Lastväxlarcontainrar är ofta stora 

och kan vara kopplade till stationära komprimatorer. De används där stora mängder avfall ska 

samlas upp och containrarna kan ha en volym på upp till 40 m3. Lastväxlarcontainrar används 

också vid stationära sopsugsanläggningar. Då vakuumsugs allt avfall från nedkasten till den 

stora lastväxlarcontainern. 

 

Mobilt sopsugfordon 

Specialfordon som används för hämtning av avfall från mobil sopsugsanläggning. I sådana 

system finns det en förvaringstank under varje nedkast. Varje tank binds ihop genom ett 

rörsystem som är nedgrävt i marken, till en så kallad dockningspunkt. Dockningspunkten kan 

vara placerad upp till 300 meter från tankarna. Vid tömning ansluter fordonet till 

dockningspunkten, vakuumtekniken sätts igång och avfallet transporteras med hjälp av luft, 

från de olika tankarna, till dockningspunkten och vidare in i bilen. Det tar en stund att tömma 

alla tankar. Tidsåtgången beror bl.a. på hur många tankar som är kopplade till samma 

dockningspunkt. Därför är det viktigt att tänka på dockningspunkternas placering, så att ingen 

blir störd av buller.  

 

Ett mobilt sopsugsfordon har mycket stor lastkapacitet, ca 11-12 ton. Ett problem är dock att 

ett sådant fordon inte får trafikera vissa vägar om de har full last. De blir för tunga. Det gäller 

vägar med bärighetsklass 2, s.k. BK2-vägar, vilket de flesta vägar i tätorter är klassade som. 

Vissa vägar kan till och med vara BK3-vägar, med ännu sämre bärighet. Vägens 

bärighetsklass, samt det antal axlar, axelavstånd och axeltryck som fordonet har, avgör högsta 

tillåtna bruttovikt. Det bör undersökas om det finns möjlighet att få dispens för att använda 

fordonen med full lastkapacitet. Det är väghållaren, oftast kommunen för vägar i tätort, som 

kan svara på sådana frågor.  

 

Frontlastande fordon – frontlastare 

Fordon som används för att tömma frontlastarcontainrar. De används huvudsakligen vid 

hämtning av grovavfall, tidningar, förpackningar samt avfall från byggarbetsplatser och 

företag. Insamlingen är snabb och effektiv. Frontlastare kan också användas vid tömning av 

vissa slags underjordsbehållare. Frontlastare kräver stort utrymme vid tömning eftersom de 

måste placeras i exakt rätt läge framför behållaren som ska tömmas och sedan backa en bit 

efteråt eller vid justering av placeringen. Tömningen utförs genom att lyftarmar greppar 

containern framifrån, lyfter upp den över bilen och tömmer den uppifrån. Rörelserna 

manövreras inifrån förarhytten. Frontlastarcontainrar har vanligtvis volymer mellan 2 och 8 

m3och kan vara öppna eller täckta. 

 

Kranbilar 

Lastbilar eller särskilda sopbilar utrustade med kran för tömning av vissa behållare, t.ex. 

glasigloor och de flesta underjordsbehållare. Kranens räckvidd kan variera. Bilarna är 

lättplacerade eftersom de kan stå en bit ifrån behållaren som ska tömmas och även lyfta 

behållaren över staket eller liknande hinder. De behållare som töms är bottentömmande.  

Bilar med kran kan också användas vid hämtning av tunga kollin, t.ex. tunga möbler eller 

tung utrustning/apparatur. 
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Slamsugningsfordon  

Fordon som används vid hämtning av slam och fett eller annat avfall som är flytande. Som det 

hörs på namnet sugs avfallet in i fordonets stora tank. För att kunna utföra tömning finns det 

många meter slang med på bilen ifall slambehållaren är placerad långt ifrån fordonets 

angöringsplats. 

 

En särskild teknik kan användas vid slamsugning om avvattnande fordon används. Det 

innebär att slammet avvattnas i fordonet och vattnet spolas tillbaka i avloppsanläggningen. 

Kvar i fordonet blir bara det fasta slammet, ca 10 – 15 % av den ursprungliga mängden. Det 

finns flera fördelar med detta. Den biologiska aktiviteten i avloppsanläggningen minskar inte 

eftersom mikroorganismerna återförs, effektiviteten ökar, transporterna och miljöbelastningen 

minskar. Belastningen på avloppsreningsverket minskar också men hanteringen av det 

avvattnade slammet kräver särskilda åtgärder.  

 

Även latrin slamsugs idag i vissa fall, t.ex. toaletter av typen ”BajaMaja”. Matavfall kan 

också malas och samlas upp i tank som slamsugs.  

 

Slamsugningsfordon framförs ofta på enskilda vägar med sämre bärighet. Även i dessa fall 

måste fordonets bruttovikt särskilt beaktas. 

 

Lätta fordon (vikt under 3,5 ton) 
 

Mindre lastbilar 

För transport av latrin i kärl, vitvaror och annat elavfall, utkörning av kärl m.m. används 

mindre fordon med flak av olika utförande. De bör ha lyftanordning för att underlätta lastning. 

 

Mer information 

Den som vill veta mera kan söka information på biltillverkarnas eller entreprenörernas 

hemsidor. Information om vägar, last och vikter finns bl.a. hos Sveriges Åkeriföretag, 

www.akeri.se och Vägverket, www.vv.se. 

http://www.akeri.se/
http://www.vv.se/
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BILAGA   5 

ARBETSMILJÖ  

 

Inledning  

Avfallshämtning är en bransch som tidigare varit mycket skadedrabbad. Tunga lyft hörde till 

vardagen och för att arbeta med insamling krävdes en mycket god fysik. Det var få avfalls-

hämtare som kunde utföra sitt arbete ända fram till normal ålderspensionering. Idag är 

situationen annorlunda. Säckar har ersatts med kärl eller andra typer av behållare. Manuell 

hantering ersätts med ny teknik och automatiserade system. Kommunen, fastighetsinnehavare 

och planerare kan bidra till förbättringar genom att engagera sig i förändringsarbetet, bl.a. 

genom att påskynda införandet av ny teknik som främjar arbetsmiljön. Kommunen kan redan 

tidigt i planeringsprocessen ta hänsyn till dessa frågor genom att ställa krav på att maskinell 

hantering för tunga fraktioner införs. 

 

Arbetsgivarens ansvar 

Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen ansvarig för arbetsmiljön för sina anställda. 

Arbetsmiljöarbetet bedrivs vanligtvis genom kontroller i det dagliga arbetet och genom 

skyddsronder, då hämtställen inventeras och bedöms utifrån arbetsmiljöaspekter. Det som gör 

avfallshantering lite speciell är att det mesta av arbetet utförs på mark och i fastigheter som 

inte arbetsgivaren råder över. Hämtning kan vägras på olämpliga ställen med hänsyn till 

personalens arbetsmiljö.  

 

Fastighetsägarens ansvar 

Fastighetsägaren ansvarar för att avfallsutrymmen och hämtställen samt den del av 

transportvägen som ligger på dennes mark uppfyller kraven på en god arbetsmiljö.  

 

Kommunens ansvar 

När kommunen driver insamling i egen regi har kommunen arbetsgivaransvaret för 

hämtningspersonalen. Om kommunen anlitar entreprenör har kommunen har ett ansvar att se 

till att förutsättningarna för entreprenören och dennes personal blir så gynnsamma som 

möjligt. I en upphandling kan kommunen ställa långtgående arbetsmiljökrav, som möjliggör 

för entreprenören att säkerställa en god arbetsmiljö.  

 

Kommunen ansvarar för regler för avfallshämtning genom avfallsföreskrifterna, som fastställs 

av kommunfullmäktige. De reglerar bl. a. fastighetsägarens ansvar, vilken utrustning som får 

användas, transportvägar samt hur utrymmen ska utformas. Kommunen kan ålägga en 

fastighetsägare att vidta åtgärder för att förbättra hämtningen. Genom bra avfallsföreskrifter 

som tydliggör fastighetsinnehavarnas skyldigheter kan arbetet underlättas. 

 

Åtgärder vid bristfällig arbetsmiljö 

Om avfallshämtaren eller dennes arbetsgivare upptäcker sådana brister i arbetsmiljön som 

fastighetsägaren råder över ska denne kontaktas och informeras om situationen. 

Kommunen/kommunens entreprenör föreslår vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra för 

att förbättra arbetsmiljön. Om fastighetsinnehavaren inte rättar sig efter de krav som ställs och 

om förhållandena är allvarliga kan avfallshämtarens skyddsombud stoppa hämtningen, s.k. 

skyddsstopp. Arbetsmiljöverket kan då kallas in för att bedöma om arbetet ska återupptas eller 

inte.  
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Arbetsmiljöverket kan också på eget initiativ, på begäran av skyddsombud eller efter 

önskemål från någon annan, inspektera förhållandena och meddela förelägganden eller 

förbud. Arbetsmiljöverket bör kontaktas för bedömning av arbetsmiljöfrågor av mer generell 

karaktär. De kan också hjälpa skyddsombudet i specifika bedömningar. 

 

Om inte parterna kommer överens bör förfaringssättet se ut enligt följande. 

 

1. Skriftligt meddelande till fastighetsägaren om vilka åtgärder som behöver vidtas. Om 

detta inte får avsedd effekt vidtar steg 2. 

2. Bedömning av skyddsombud med tidsbestämning då åtgärderna ska vara genomförda. 

Bedömningen delges fastighetsägaren med kopia till kommunen. Om åtgärder inte 

genomförs följer steg 3. 

3. Stopp för hämtning. Hämtning kan utföras från annan plats. 

 

Utöver de lagar som finns, framför allt arbetsmiljölagen, ska särskilda föreskrifter som 

Arbetsmiljöverket utfärdar följas. De viktigaste som berör avfallshantering är AFS 1998:1, 

Belastningsergonomi och AFS 2000:1, Manuell hantering, men också AFS 2001:1, 

Systematiskt arbetsmiljöarbete och AFS 2000:42, Arbetsplatsens utformning, måste användas 

i det dagliga arbetet.  

 

Även om situationen har förbättrats tack vare intensivt arbete under senare år finns det 

fortfarande arbetsmiljöproblem som bör uppmärksammas. Här redovisas några av de 

vanligaste problemen och vad som kan göras åt dem. 

 

Stiga i och ur bil 

En avfallshämtare stiger i och ur bilen många gånger per dag om hämtningen sker med 

baklastande sopbil. Det är påfrestande för knäna om förarhytten är högt placerad. Fordon med 

lågt insteg förbättrar situationen. 

 

Ensidiga rörelser vid arbete med sidlastare 

Sidlastning är bra på flera sätt, bl.a. slipper chauffören stiga i och ur bilen så ofta. Ensidigt 

arbete i förarhytten kan dock leda till spänning och värk i axlar och nacke. För att motverka 

det bör inte samma person köra sidlastare varje dag.  

 

Containerhämtning, risk för klämskador 

Containrar är mycket tunga och de kan vara livsfarliga om någon människa kommer i kläm. 

Stor försiktighet måste iakttas när containrar hanteras och utrustningen måste uppfylla alla 

säkerhetskrav. Ytor där containrar hanteras bör inte ha någon lutning. Det senare kan 

förebyggas vid bygglovgivningen. 

 

Tunga lyft 

En tolkning av föreskrifterna om belastningsergonomi visar att upprepade lyft över 15 kg inte 

är acceptabla. Säckar som ska lyftas ska alltså inte väga mer än 15 kg. Villasäckar väger i 

medeltal under 15 kg men komprimerade säckar i karuseller väger ofta betydligt mer än 15 

kg. Enstaka lyft över 25 kg kan ge akuta skador. Om sådana bördor måste lyftas ska de 

hanteras nära kroppen, med bördans tyngdpunkt inom underarms avstånd. Säckar ska dock 

aldrig hanteras nära kroppen eftersom de kan innehålla föremål som kan skada den som bär 

säcken. Även hänsyn till andra faktorer kan behöva tas vid tunga bördor, t.ex. greppbarhet, 
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lyfthöjder m.m. Sådana lyft kan förekomma vid hämtning av grovavfall, elavfall m.m. och 

lämpliga lyfthjälpmedel ska alltid användas.  

 

Modell för bedömning av lyft hämtat ur AFS 1998:1: 

 

Avstånd från ländryggen Inom underarms avstånd,  

ca 30 cm 

Inom trekvarts armavstånd, 

ca 45 cm 

Bördans vikt:    över 25 kg                                                     

upp till 25 kg   

upp till 15 kg     

upp till 7 kg    

upp till 3 kg   

Rött = olämpligt  Gult = värdera närmare  Grönt = acceptabelt

  

Skjuta/dra kärl 

I föreskrifterna om belastningsergonomi finns också uppgifter för bedömning av skjuta-och-

dra-arbete som ska tillämpas vid hantering av kärl. För att bedöma om hämtningen är 

acceptabel kan kraften mätas med dynamometer, enheten är Newton (N). Skilj på 

igångsättning och kontinuerlig förflyttning.  

 

Modell för bedömning av skjuta-och-dra-arbete hämtat ur AFS 1998:1: 

 

Kraft (N)    

Igångsättning > 300 300 – 150 < 150 

Kontinuerligt > 200 200 – 100 < 100 

Rött = olämpligt  Gult = värdera närmare  Grönt = acceptabelt 

 

Modellen avser bra ergonomiska förhållanden, d.v.s. symmetriskt tvåhandsgrepp, väl 

utformade handtag placerade i lämplig höjd och jämnt underlag, förhållanden som inte alltid 

gäller vid kärlhämtning. Tungt avfall bör bara hanteras i mindre kärl eller i kärl som har tre 

eller fyra hjul. T.ex. kan tvåhjuliga 370 l kärl förses med ett extra, tredje hjul. 

 

Lukt, flugor 

Avfall som innehåller matrester eller annat som kan ruttna börjar lukta efter en tid. Ju varmare 

förvaring desto snabbare sker nedbrytningsprocesser som ger upphov till lukt. Flugor och 

andra djur kan känna lukt på långt avstånd och söker sig till avfallet. Lukt och flugor kan vara 

besvärande för hämtningspersonalen. Det kan avhjälpas genom att förvaring sker vid så låg 

temperatur som möjligt, så kort tid som mjöligt och genom aktiv flugbekämpning i 

avfallsutrymmen, t.ex. ”flugremsor”. God hygien och rengöring är också mycket viktig. 

Smutsiga behållare kan medföra olägenheter även när de är tomma och illaluktande 

nedbrytningsprocesser kan starta snabbare när de fylls med avfall. 

 

Risk för smittspridning, särskilt vid insamling av matavfall 

Kärl- och säckavfall kan innehålla smittämnen som avfallshämtaren utsätts för vid 

hämtningen. Forskning om riskerna pågår. Det som hittills framkommit visar att riskerna inte 

är större vid insamling av rent matavfall än vid insamling av blandat hushållsavfall.  
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Latrinhämtning  

Hämtning av latrin kan vara både tungt och otrevligt. Latrinkärl bör vara placerade vid farbar 

väg där fordon kan stanna och kärlen bör inte hämtas i toalettutrymme. Lyfthjälpmedel ska 

kunna användas.  

 

Hämtning av slam 

Vid insamling av slam och fettavfall bör särskilt beaktas att slangdragning kan bli för 

påfrestande om vägen mellan fordonets uppställningsplats och slambrunnen el. dyl. är lång, 

trång, ojämn och har höjdskillnader. Lock och manluckor måste enkelt kunna hanteras och de 

får därför inte vara för tunga. 

 

Snö och halka 

Arbetsförhållandena vid sophämtning blir extra besvärliga när det är vinter. Vid stora 

snömängder kan avfallshämtaren behöva pulsa i snö, kliva i snövallar eller hantera kärl som 

är insnöade. Även om kommunen ställer krav på att fastighetsägaren ska skotta och sanda, 

och kärlen ska vara fria från snö, så fungerar det inte alltid i praktiken. Snön faller inte alltid 

vid rätt tidpunkt, när fastighetsägaren är på plats för att skotta.  

 

Viktigt förebyggande arbete är att kommunen i sina avfallsföreskrifter ställer krav på korta 

drag- och gångvägar och att det vid detaljplanering och bygglovgivning beaktas att avfalls-

hämtningen måste fungera på vintern.  

 

Båthämtning  

Avfallshämtning från öar kan bli problematisk om inte bryggor och båtar passar ihop. Lyft av 

säckar och latrinkärl från båt accepteras inte, all hämtning ska kunna utföras med kärra eller 

lyfthjälpmedel. Bryggor som utnyttjas för hämtning ska ha ett vattendjup på minst en meter 

samt en utfallande botten. Behållaren ska placeras i omedelbar anslutning till angöringsplats-

en och på sådant sätt att den kan ses från sjön. Gemensamma uppsamlingsplatser är att 

föredra. 

 

Trafik  

Eftersom avfallshämtning är en transporttjänst pågår en stor del av arbetet på vägen. Vägen är 

en farlig arbetsplats med många arbetsolyckor. Ju säkrare vägar desto mindre problem 

uppkommer vid avfallshämtningen. Backning måste uppmärksammas särskilt och ska bara 

användas för att vända fordon. Det ska då ske på särskilda vändplatser. 

 

Stress  

Dåliga hämtningsförhållanden, svåra trafiksituationer, otrevliga kunder och besvärliga lyft 

kan leda till stress. Kommunen kan medverka genom att ge bra information till planerare och 

fastighetsinnehavare. 

 

Mer information 

Mer information om arbetsmiljö kan framför allt hämtas från Arbetsmiljöverket, www.av.se.  

 

 

 

http://www.av.se/
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BILAGA 6 

UNDERJORDS-/MARKBEHÅLLARE 

Underjords-/markbehållare ger en långsiktigt hållbar avfallshantering med god arbetsmiljö för 

avfallshämtaren. Bottentömmande behållare rekommenderas i områden där ny - eller 

ombyggnation ska genomföras och nya lösningar för avfallshämtningen är möjlig samt där 

man har tillgång till mark för anläggningen. Där utrymme finns för ytterligare underjords-

/markbehållare kan fastighetsägare, som komplement till kommunens insamling av 

hushållsavfall, öka servicegraden för de boende genom att införa fastighetsnära insamling av 

förpackningar och tidningar.  

 

En underjords-/markbehållare står på marken eller grävs delvis ned och har avfallsinkastet 

ovan jord. Att underjordsbehållaren till större delen är placerad under jord gör det möjligt för 

fastighetsägare att ha färre avfallsinkast och längre tömningsintervall men fortfarande ha 

utrymme för samma volym som tidigare. För de flesta system lyfter tömningsfordonet 

behållaren och tömmer avfallet genom att öppna botten. Att behållaren är placerad under jord 

ger en lägre temperatur i behållaren vilket kan minska lukt. 

 

Systemet innebär en investering för fastighetsägaren. Kostnaden beror på vilken typ av mark- 

och sprängningsarbeten samt ombyggnationer som krävs. Det är fastighetsägarens ansvar att 

söka eventuella bygglov och markupplåtelser för avfallsutrymmen.   

 

Fastighetsägaren ansvarar för att anordna och underhålla utrymmen och utrustning som krävs 

för en fungerande hämtning. Ansvaret kan i avtal skrivas över till nyttjanderättshavare. 

Fastighetsägaren ansvarar även för snöröjning och halkbekämpning på den egna fastigheten 

för att möjliggöra avfallshämtning även vintertid.  

 

Fastighetsägaren betalar tömningsavgift till kommunen enligt Värmdö kommuns gällande 

renhållningstaxa. Avgift debiteras för tömning av aktuell behållarvolym utöver den fasta 

avgiften per lägenhet/verksamhet. I de fall en innersäck krävs debiteras även för byte av den. 

 

Föreskrifter och bestämmelser förändras med tiden och den hämtning som är godkänd idag 

kan komma att ändras framöver. Alla förändringar i avfallshämtningen såsom installation av 

mark- underjordsbehållare måste godkännas av Värmdö kommun.   
 

 

ANVISNINGAR FÖR UNDERJORDS-/MARKBEHÅLLARE I VÄRMDÖ 
KOMMUN 
 
Innan beställning av underjords-/markbehållare  

Fastighetsägare ska kontakta kommunen innan beställning av underjords-/markbehållare och 

presentera ritningar, önskad behållare, dimensionering, placering m.m. Kommunen kommer i 

samråd med insamlingsentreprenören avgöra om vald behållare är kompatibel med 

kommunens insamlingssystem, om dimensioneringen är rimlig samt att placeringen av 

behållaren är lämplig.  
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Val av modell 

Det finns flera olika modeller av underjords-/markbehållare. Värmdö kommun förordar att 

två-krokssystem installeras eftersom detta system kan tömmas helt maskinellt av 

entreprenören för avfallshämtning. De olika modellerna har antingen en underjordisk 

container eller en underjordisk säck i behållaren för uppsamling av avfallet. Säcken kan vara 

en engångssäck som byts vid varje tömning eller en permanent säck. Den permanenta säcken 

töms genom att en snara öppnas i botten på säcken. Behållaren kan vara av metall eller plast.   

 

 

   
Underjordsbehållare för två-krokssystem  

från PWS. Modell till vänster Europé, 

Modell till.höger. Evolution 

 

Bottentömmande markbehållare 

 med två-krokssystem från SANSAC 

  
Molok® 5m³, aluminiumpanel. 

Elektronisk låsning från SANSAC 

Tömning av Molok® behållare med 

innersäck. 

  

 

Matavfall 

Matavfallet samlas in i papperspåsar och transporteras vidare till rötningsanläggning och blir 

biogas. Matavfall samlas in i särskild behållare som är mer lämpad för avfallets egenskaper. 

Eftersom matavfall innehåller mycket vatten blir det tungt, därför är matavfallsbehållaren 

mindre än den för exempelvis brännbart avfall. Behållare för matavfall finns med eller utan 

innersäck. Har systemet ingen innersäck som byts vid varje tömning krävs rengöring av 

behållare med spol/sugbil med jämna mellanrum.  

 

I och med införandet av matavfallsinsamling måste fastighetsägare som önskar tömning av 

underjordsbehållare installera minst två behållare, en för matavfall och en för sorterat 

brännbart avfall, eftersom dessa två fraktioner inte får blandas i samma behållare.  
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Avfallsinkastet låses med fördel för utomstående och öppnas med nyckel eller id-bricka för de 

boende med tillträde. Vid insamling av matavfall säkras en bättre sortering av 

avfallsfraktionerna om inkastet förses med låsanordning. 

 

Dimensionering 

Underjords-/markbehållare finns med olika behållarstorlekar från ca 1-5 kubik.  För matavfall 

väljs i regel en mindre behållare p.g.a. att matavfallet har en högre vikt. Tömning tar mellan 

5-15 minuter och behållare ska dimensioneras för en tömning varje eller varannan vecka.   

Tömning av behållare med matavfall sker varje vecka. Ett normalt lägenhetshushåll alstrar i 

snitt ca 70 liter hushållsavfall per vecka vid utsortering av matavfall. Observera att detta är ett 

snitt. Består de boende av många barnfamiljer med blöjbarn ökar denna siffra. Vid utsortering 

av matavfall alstrar ett hushåll knappt 20 liter matavfall per vecka. Observera att även detta är 

ett riktvärde som får anpassas efter de boende.  

 

Vill fastighetsägaren ha fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar kan även 

detta ske med hjälp av under underjords-/markbehållare. Förpacknings- och tidningsavfallet 

ägs och töms av producenterna och är ett parallellt insamlingssystem till kommunens 

avfallsinsamling. Kontakta därför förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) för mer 

information om insamling av dessa fraktioner i underjords-/markbehållare.  

 

Behållarens placering 

Kontakta kommunen innan beställning och utplacering av behållare. Bedömning av platsens 

lämplighet görs utifrån varje enskilt fall. 

 

 Vid placering av bottentömmande behållare ska allmänna hänsynsregler och 

trafiksäkerhet beaktas. 

 

 Behållare ska stå på kvartersmark och inkast ska vara vänt mot kvartersmark. 

 

 Hänsyn ska tas till riskerna för lukt, exempelvis om behållare står för nära bostäder 

eller luftintag till byggnader. Detta system är inte helt luktfritt. 

 

 Boende bör ha max 50 meter till inkastet. Tänk på naturliga gångstråk. 

 

 Avfallshanteringen ska vara tillgänglig ur handikappsynpunkt. 

 

 Behållare ska placeras minst 1 meter från fasad utan fönster. För behållare vid fasad 

med fönster ska hänsyn tas till brandskydd och buller som kan uppstå. Riktvärden för 

bullernivåer i bostäder enligt Socialstyrelsens SOSFS 2005:6 (M) bör inte överskridas. 

 

 Inga hinder i höjdled får begränsa lyftarmen såsom träd, vägskyltar och lyktstolpar. 

Risken för behållarens svängning vid tömning bör beaktas. 

 

 Om behållare används för utsorterat matavfall kan inkasten med fördel förses med 

låsanordning för att säkerställa god utsortering. 

 

 Behållare ska placeras fem meter från elstation och tre meter från ledningar och rör. 

 

 Behållare ska vara tillgänglig för tömningsfordonet och placeras på ett trafiksäkert 

sätt. 
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 Området runt behållare ska halkbekämpas och snöröjas när så krävs för att behållaren 

ska kunna tömmas och avfallslämnaren ska kunna slänga avfall i behållaren. 

 

 Behållare ska vara placerad så att ytvattenavrinning möjliggörs. 

 

Tömningsförfarandet 

Tömningsfordonet lyfter behållaren ca 8 meter upp i luften med hjälp av en kran och tömmer 

avfallet underifrån ner i fordonet. En tömning tar mellan 5-15 minuter beroende på modell 

och tömningsfordon. Kriterierna nedan ska följas för att tömning ska kunna utföras på ett 

säkert sätt. 

  

Tömningsfordonet har en bredd på 2,5 m, inklusive stödben ca 5 m. Fordonets längd är ca 11 

m och höjden ca 4 m. 

 

   
Tömning av SANSACs bottentömmande 

markbehållare med kranbil.  

Två-krokssystemet 

för kranbilen att 

angöra vid tömning. 

Tömning av PWS 

underjordsbehållare med 

kranbil. 

Tömningskriterier 

 Transportväg, angöringsplats * och eventuell vändplan vid hämtställen ska ges 

bärighet för trafik med tunga fordon. 

  

 Tömning av behållare får ej ske över allmän gångbana om inte alternativ väg runt 

behållarna finns, (ej i vägbanan). Alternativ väg på fastighetsmark ska godkännas av 

kommunen. Alternativ väg måste vara snöröjd under snösäsongen. 

 

 Tömning av behållare får inte ske över cykelbana. 

 

 Bilens angöringsplats* får inte vara placerad vid utfarter eller placeras vid en 

korsning. 

 

 Angöringsplats* får inte placeras så att backning måste utföras. 

 

 Backning får endast förekomma i samband med vändning på därav avsedd yta.  
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 Angöringsplats* får inte placeras så att parkerade bilar finns mellan tömningsfordon 

och behållare. 

 

 Avståndet mellan behållare och tömningsfordonets uppställningsplats får vara högst  

3 meter. Beroende på behållarens vikt kan max-avståndet vara kortare. 

 

 Angöringsplats* bör inte placeras utmed huvudgator. 

 

 Kontakta kommunen för att ansöka om tillstånd för parkeringsförbud vid 

tömningsfordonets angöringsplats*. 

 

* Med angöringsplats menas den plats varifrån tömningsfordonet kan tömma behållarna. Rita gärna ut 

denna plats på ritningarna. 

 

Anvisningarna är framtagna i samarbete mellan Värmdö kommunen och entreprenören för 

avfallshämtning. Vi reserverar oss för eventuella ändringar. 

För mer information kontakta kundservice på telefon 08-570 474 00, eller besök Värmdö 

kommuns hemsida på: www.varmdo.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

PWS underjordsbehållare i genomskärning. 

 

 

 

 

http://www.varmdo.se/
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Teknisk handbok   

Del 9 – Kartor och ritningar  2017-11-30 

1 Lagar, bestämmelser och riktlinjer 
Teknisk Handbok reglerar utformningen av de handlingar som utförs av Värmdö kommun 

eller av exploatörer på uppdrag av Värmdö kommun och ligger som grund för både 

upphandling och genomförande av entreprenadarbeten för gata, park och VA. 

1.1 Handlingar som åberopas 

Där inget annat anges bör ”Bygghandlingar 90” tillämpas.  

 

2 Projektering ritteknik 

2.1 Höjd och koordinatsystem 

All projektering ska ansluta mot koordinatsystem Sweref 99 18 00, höjd RH2000. 

Geoidmodell  SWEN08_RH2000.  

 

Värmdö kommun gick över från RH00 till Rikets Höjdsystem RH 2000 i februari 2014. 

Förändringen gäller i nya projekt som startar upp fr. o m 1 februari 2014. Redan påbörjade 

projekt slutförs med höjdsystem RH00. Konverteringen mellan olika koordinatsystem sker 

genom www.kartavdelningen.se försorg enligt särskilda transformationssamband. 

Det ska tydligt framgå av handlingar och filer vilket koordinat- och höjdsystem som använts. 

  

Skillnad mellan höjdsystemen RH00 och RH2000 är +0.51 m 

  

Exempel: utgångshöjd i RH00 = 10.00 m  

Konvertering från RH00 -> till RH2000 = (höjdskillnad +0.51 m): 10,51m i RH2000 

 

Exempel: utgångshöjd i RH2000 = 10.00 m  

Konvertering från RH2000 -> till RH00 = (höjdskillnad -0.51 m): 9,49m i RH00  

 

DWG-filer med planinformation ska förses med märkning, textruta som anger aktuellt 

koordinatsystem och höjdsystem. Anmärkningsrutan ska inte synas i plot-layouter och 

placeras lättläst bredvid aktuell kartbild i modelspace. 

2.2 Ritningsinnehåll 

På varje planritning ska koordinatkryss och norrpil redovisas. På minst två koordinatkryss ska 

koordinater skrivas ut. Lämpligt avstånd mellan kryssen är 10 cm på plottad ritning. 

Gatunamn och kvartersnamn bör redovisas. 

 

Entréer till befintliga byggnader ska illustreras på planritningar 

 

Trafikanordningsplaner ska på byggritningarna innehålla samtliga nya och befintliga 

vägmarkeringar inom entreprenadområdet. 

 

Anslutning till omgivande mark och vattenavsättningspunkter ska tydligt redovisas med 

angivande av nya och befintliga höjder. 

 

Består handlingen av mer än två ritningar ska orienteringskarta finnas på samtliga planer. 

Konnektion med hänvisning till intilliggande ritning ska redovisas. 
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Om det görs hänvisningar till andra ritningar i handlingen ska detta redovisas med 

ritningsnummer. 

 

Fält- och laboratorieundersökningar redovisas enligt Svenska Geotekniska Föreningen 

beteckningsblad. 

 

För utformning och instruktioner till ritningsram och stämpel se kapitel specifikationer. Mall-

fil med ritningsstämpel och Värmdö kommuns logotyp tillhandahålls av Värmdö kommun. 

3 CAD 
Cad-samordningsansvarig person utses av kommunen vid projektets start. Om ingen utses är 

projektledaren ansvarig. Cad-samordningsansvarig ska bland annat säkerställa att en för 

uppdraget lämplig utrustning och version av program används samt att all 

ritningsframställning sker enhetligt. 

 

Ritningar ska vara i AutoCad version 2013 eller enligt överenskommelse. 

 

Modellfilerna ska ritas i skala 1:1. Till modellfilerna ska ett textdokument alternativt metadata 

fil levereras, som kortfattat beskriver filinnehåll. 

  

Ritningsdefinitionsfiler är filer som redovisar hela eller delar av en/flera modellfiler 

tillsammans med ram och ritningsstämpel. 

 

Varje ritningsdefinitionsfil ska motsvaras av en ritning i ritningsförteckningen. Möjligheten 

att använda AutoCads fliksystem med flera ritningar i en fil ska inte användas.  

 

I ritningsdefinitionsfilen lyfts modellfilerna in i form av x-ref (extern referens) modellerna ska 

sättas in i insättningspunkt 0,0,0 i skala 1:1. 

 

Alla sökvägar ska vara relativa. 

 

Externa referenser ska ha relativa sökvägar och inte hänvisa till enhetsprompt som G:\,C:\ etc. 

Optimalt i projekt med mindre antal filer är att alla filer ligger samlade i samma mapp. 

 

Ritningsformat A1, A0 och så vidare bestäms/anpassas utifrån respektive projekt och bör 

överenskommas vid projektets start. 

 

Ritningsförteckning ska alltid följa med vid leverans av ritningar. 

3.1 Lagerstruktur 

Om inga särskilda anvisningar finns i projektet ska projektören använda ett på marknaden 

vedertaget system för namngivning av lager till exempel Point, BSAB, Bygghandlingar 90 

eller liknande och komplettera fil-leveransen med en lagerlista som beskriver använd 

lagerstruktur.  

3.2 Benämning filnamn 

Vid benämningen av filer ska ”Bygghandlingar 90” användas om inget annat bestäms i 

projektet. 
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3.3 Fonter  

Inga ”egna” typsnitt får användas utan man bör hålla sig till AutoCad standard typsnitt som 

ISO, ISOCP typsnitten. 

3.4 Linjetyper 

Inga ”egna” linjetyper får användas utan man bör hålla sig till AutoCad standard bibliotek. 

Linjetyper ska ritas i ”ltscale 1”. Samtliga objekt som ritas ska följa lagrets färg och linjetyp 

(by layer). 

4 Relationshandling 
Entreprenören levererar underlag för relationsritningar till beställarombudet senast 2 veckor 

före slutbesiktningen, vilket ska framgå av handlingarna. Färdiga relationsritningar ska tas 

fram av projektören enligt uppgifter i Uppdragsbeskrivning. Generellt ska detta tas fram inom 

fyra veckor från det att projektören har erhållit underlag för relationsritningar. Digitala 

relationsritningar i dwg-format ska lämnas till kartavdelningen.  

Relationsritningar ska levereras som dwg- och pdf-filer.  

5 Fältmätningar, Geotekniska undersökningar 
För all mätning tillämpas mätningskungörelsen. 

 

Innan mätnings- och utsättnings arbeten påbörjas ska kontakt tas med kommunens Kart och 

GIS-enhet för att få ut gällande underlag såsom; 

 Aktuell kodlista för inmätning 

 Mallfiler för projektering. 

 Utdrag ur primärkarta. 

 Polygonpunkter och höjdfixar. 

 mailadress: kartavdelningen@varmdo.se 

 Polygonpunkter och fixar som används vid inmätningen ska även redovisas i 

inmätningsfilen. 

 

Inmätning, utsättning och avvägning ska ske i Värmdö kommuns koordinatsystem Sweref99 

1800, höjdsystem RH2000. För information om stompunkter, kontakta 

kartavdelningen@varmdo.se. Samtliga avvägningar för gator, gång- och cykelbanor, VA-

ledningar med mera ska ske utifrån koordinatberäknade linjer. Tvär-sektion och profil ska ske 

på var 10:e eller var 20:e meter vilket bestäms i samråd med ansvarig projektledare. Som 

underlag för projektering ska befintliga anläggningar mätas in, till exempel tomtinfarter, 

murar, häckar och staket, el- och telestolpar, brunnar, VA-beteckningar. 

5.1 Mark 

Vid entreprenader utför entreprenören all utsättning som krävs för anläggningens utförande 

samt ansvarar för riktigheten. Vid avvägning av bergs överyta ska avvägningspunkterna 

bestämmas i samråd med kommunen. 

5.2 Ledningar 

För lokalisering av ledningar ska entreprenören i god tid före schaktningsarbetenas 

påbörjande kontakta respektive ledningsägare, till exempel via ledningskollen.se. 

mailto:kartavdelningen@varmdo.se
mailto:kartavdelningen@varmdo.se
http://www.ledningskollen.se/
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5.3 El-, gas-, fiber, fjärrvärme- och teleritningar 

Lokalisering av befintliga ledningar i mark utförs av respektive ledningsägare. Exakt 

lokalisering av ledningar utförs av entreprenören genom handschakt som ska utsträckas till 

1,0 m på ömse sidor om det av ledningsägaren angivna läget. 

 

Följande ska mätas in: 

-  Belysningsstolpes läge och dess ID-beteckning 

-  Lednings läge - om flertalet ledningar är förlagda parallellt ska läget anges med en 

centrumlinje 

-  Skyddsrörs läge 

-  Elcentrals läge och dess ID-beteckning 

5.4 Geotekniska undersökningar 

Geotekniska undersökningar och utredningar ska genomföras och redovisas enligt Sveriges 

Geotekniska Förenings (SGFs) beteckningsblad. Resultat av geotekniska undersökningar ska 

redovisas i plan samt på profil- och tvärsektionsritningar. Om redovisningen kan ske på 

arbetsritningar eller måste ske på separata geotekniska ritningar bestäms i samråd med 

ansvarig projektledare. Som komplement till ritningsredovisningen ska en skriftlig geoteknisk 

rapport och ett projekteringsunderlag upprättas.  

Rapporten ska innehålla: 

- omfattning av utförda utredningar. 

- sammanställning av laboratorieundersökningar (tjälfarlighetsprov, - CRS-prov 

(- Constant Rate of Strain ) med mera.  

 - grundvattentabeller. 

 

Projekteringsunderlaget ska innehålla: 

- områdesbeskrivning 

- jordlagerföljder 

- grundvattennivåer 

- dimensioneringsförutsättningar för gator, vägar, torg, VA-ledningar med mera 

- schaktningsrekommendationer 

- risker för grundvattensänkning, förorening av grundvatten eller annan påverkan 

på grundvattensituationen samt förslag till åtgärder. 

- risker för påverkan på grundvattensmagasin samt förslag till motåtgärder 

- risker för vibrationer och buller vid utförande och drift samt förslag till 

motåtgärder 

- risker för sättningar, jordrörelser samt förslag till motåtgärder 

- riskinventering, till exempel bebyggelse, anläggningar, förorenad mark (jord) 

 

Tjälfarlighetsundersökning 

Provtagning ska ske till 1,0 meter under projekterad terrassbotten. Vid förekomst av torv, dy 

eller gyttja ska provtagning utökas så att jordlagrets mäktighet och ordningsföljd kan 

bestämmas. 

 

Berg- och viktsondering 

Vid projektering av markanläggningar utanför befintliga anläggningars område ska 

viktsondering utföras i den projekterade anläggningens/vägens mittlinje i den utsträckning 

som bestäms i samråd med Värmdö kommun. 
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Bergsondering ska utföras i den projekterade vägens båda ytterkanter på minst var 20:e meter 

och om berg inte påträffas ovanför terrassbotten/rörgravsbotten. Borrning ska utföras till ett 

djup av minst 1,0 meter under projekterad terrassbotten. Om berg konstateras inom detta 

djupintervall ska borrningarna förtätas till var 10:e meter. För VA bestäms trolig bergkontur 

på var 10:e meter. 

 

Lokalt omhändertagande av dagvatten – LOD 

Förutsättningarna för LOD ska bedömas och belysas i den geotekniska beskrivningen samt 

behov av jordförstärkning och strömningsavskärande fyllning.     

6 Rutiner för leverans 
Leveranser av orginalhandligar ska ske enligt överenskommelse inom projektet.  

Kontakta kartavdelningen@varmdo.se för att få ut aktuella användar uppgifter. 

 

För information om aktuella leveransformat ska kontakt alltid tas med Värmdö kommun 

6.1 Inleverans 

Ritningar som levereras ska vara i dwg- format och vara kompatibla med AutoCad 2013, eller 

enligt överenskommelse. Ritningsförteckningar och textdokument bör levereras i både word 

och pdf-format. Inmätningsfiler ska levereras i DWG-format.   

GEO eller PXY efter överenskommelse. 

VA-relationsfiler: Ledningar ska vara snappade mot symboler (brunnar, ventiler etc).  

6.2 Utleverans 

I varje projekt ska kartunderlag beställas från kartavdelningen@varmdo.se för att säkerställa 

att de mest aktuella kartmaterialet används. 

7 Ansvar för handlingar 
Det är projektledarens ansvar att informera om vilka handlingar som omfattas av begränsad 

tillgänglighet eller sekretess. 

 

Nyttjande- och äganderätt  

Det är projektledarens ansvar att se till att alla handlingar som upprättas på beställning av 

kommunen blir beställarens egendom. 

8 Specifikationer 
Program som används på Värmdö kommun 

AutoCad Map 2016 

FOCUS Detaljplan 

Topocad 16 

ArcGIS 

Windows 10 

VA-banken 

8.1 Skala 

Skala ska var angiven och skalstock ska finnas på samtliga ritningar. 

mailto:kartavdelningen@varmdo.se
mailto:kartavdelningen@varmdo.se
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8.2 Teckenförklaring 

Varje ritning ska vara tydlig och lättläst. Teckenförklaring med samtliga förekommande 

tecken, linjer och symboler ska finnas på varje ritning. Aktuellt kooordinat- och höjdsystem 

ska anges i teckenförklaring som upprättas på respektive ritning som innehåller 

lägesinformation. 

8.3 Kodlista 

Aktuell objektkodlista tillhandahålls av Värmdö kommun efter förfrågan. 

Mallar som finns att beställa via kartavdelningen@varmdo.se, 

 

Kodlista.dwg   - objektkodlista för primärkarta. 

Kodlista. mätinstrument  - mätkoder för inmätning av primärkarta samt VA. 

 

mailto:kartavdelningen@varmdo.se
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