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6.1 LEDANDE DOKUMENT 

 

Anläggnings AMA 13 

Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten.  

Svensk Byggtjänst. 

 

VGU 2015 

Vägar och gators utformning, VGU - Trafikverket 

 

TRVK Bro 11  

TRVK Bro är ett trafikverksdokument som innehåller Trafikverkets tekniska krav vid 

dimensionering och utformning av broar och vissa andra i TRVK Bro angivna byggnadsverk 

TRVK Bro 11 / Trafikverket 

 

TRVR Bro 11  

TRVR bro är ett trafikverksdokument som innehåller Trafikverkets råd vid dimensionering 

och utformning av broar 

TRVR Bro 11 / Trafikverket 

 

TRVK Tunnel 11 

TRVK Tunnel är ett trafikverksdokument som innehåller Trafikverkets tekniska krav vid 

dimensionering och utformning av tunnlar 

TRVK Tunnel 11 / Trafikverket 

 

TRVR Tunnel 11 

TRVR Tunnel är ett trafikverksdokument som innehåller Trafikverkets råd vid 

dimensionering och utformning av tunnlar 

TRVR Tunnel 11 / Trafikverket 

 

Tillgänglig utemiljö 

Krav och riktlinjer för god tillgänglighet 

vid ny och ombyggnad av allmän plats i Huddinge kommun 

Tillgänglig utemiljö Huddinge kommuns hemsida. 

 

Handbok broinspektion 

Trafikverkets handbok i inspektion av broar. Handboken beskriver skadetyper och 

skadeorsaker, hur inspektioner kan planeras och vilken utrustning som behövs. 

Handbok broinspektion Batman 

 

http://www.trafikverket.se/vgu
http://www.trafikverket.se/contentassets/1ffad0ea826f43308e2c2a5dfe883d5f/filer/2011_085_trvk_bro_11.pdf
http://www.trafikverket.se/contentassets/1ffad0ea826f43308e2c2a5dfe883d5f/filer/2011_085_trvk_bro_11.pdf
http://online4.ineko.se/online/download.aspx?id=42967
http://online4.ineko.se/online/download.aspx?id=42967
http://online4.ineko.se/online/download.aspx?id=42969
http://online4.ineko.se/online/download.aspx?id=42969
http://online4.ineko.se/online/download.aspx?id=42970
http://online4.ineko.se/online/download.aspx?id=42970
https://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/riktlinjer/tillganglig-utemiljo-riktlinje.pdf
https://batmanhandbok.trafikverket.se/forvaltning/forvaltningsaktiviteter/inspektion/genomforande/
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6.2 BROAR 

 Befintliga broar finns registrerade i Batman (web-baserad databas), där uppgifter om bl.a. 

brotyp, byggår, tillåtet tryck, konstruktion, längd, fri höjd, fri bredd, material, 

grundläggning, besiktningsdatum och ritningar finns. 

 

 Förfrågningsunderlag tas oftast fram i form av en förslagshandling och upphandling sker 

som totalentreprenad. 

 

 Dimensioneringsförutsättningar: 

Fri höjd: >4.7m och Fri bredd: >4.5m (gc-bro). 

 

 Broarna ska klotterskyddas. 

 

 Räcken ska vara lackade. 

 

 Kantbalken ska skyddas med mekaniskt skydd, t.ex. kantsten. 

 

 Beläggning och vägmarkering ska följa anslutande gata eller gc-väg. 
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6.3 TUNNLAR 

 Befintliga tunnlar finns registrerade i Batman (web-baserad databas), där uppgifter om 

bl.a. tunneltyp, byggår, tillåtet tryck, konstruktion, längd, fri höjd, fri bredd, material, 

grundläggning, besiktningsdatum och ritningar finns. 

 

 Förfrågningsunderlag tas oftast fram i form av en förslagshandling och upphandling sker 

som totalentreprenad. 

 

 Dimensioneringsförutsättningar: 

Fri höjd: >2.9m (gc-tunnel) och Fri bredd: >6m (gc-tunnel) 

 

 Tunnlarna ska klotterskyddas. 

 

 Beläggning och vägmarkering ska följa anslutande gata eller gc-väg. 

 

 Fallskydd (av typ Gunnebo) på vingarna ska utföras vid behov. 
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6.4 TRAPPOR 

 I första hand bör färdiga konstruktioner användas. 

 

 Trappan ska förses med barnvagnsramp. 

 

 Trappan ska förses med räcke. 

 

 Trappan ska förses med kontrastmarkering. 

 

 Material i betong, granit eller trä väljs efter platsens förutsättningar. 

 

 Trapporna ska klotterskyddas. 

 

 Tillgänglighetsanpassning, Huddinge kommuns tillgänglighetshandbok 

Länk Huddinge kommuns hemsida: 

Tillgänglig utemiljö  

 

https://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/riktlinjer/tillganglig-utemiljo-riktlinje.pdf
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6.5 STÖDMURAR 

 L-stöd i betong används i första hand. 

 

 I andra hand används platsgjutna konstruktioner. 

 

 Även andra material och varianter kan användas där så är motiverat (av exempelvis 

estetiska skäl). 

 

 Murarna ska klotterskyddas. 

 

 Bygglov krävs. 

 

 Större stödmurar ska registreras i Batman (web-baserad databas). 

 

Ägande av stödmur som placeras i fastighetsgräns ska regleras med berörd fastighetsägare. 

Huvudprincip ska vara att mur som placeras med gatan på den lägre nivån ägs av 

fastighetsägaren och mur som placeras med gatan på den högre nivån ägs av kommunen. 
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6.6 ÖVRIGA KONSTRUKTIONER 

 Konstbyggnaderna ska klotterskyddas. 

 

 Större konstbyggnader ska registreras i Batman (web-baserad databas). 

 

 Det måste undersökas huruvida bygglov krävs för anläggningen av konstbyggnaden. 

 

Exempel på detta kan vara konstverk, skatepooler mm. 


