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1. ALLMÄNT 

Denna beskrivning ansluter till AMA 17. 

 

Anläggnings-AMA 17 och denna beskrivning med tillhörande ritningar 
ska utgöra lägsta norm för funktion och utförande. Detta tillsammans 
med beställarens krav utgör underlag för vidare projektering av 
markanläggningen. 

Alla hänvisningar till AMA-koder, tabeller och principritningar avser 
AMA Anläggning 17. Krav och anvisningar gäller enligt samtliga 
överliggande koder enligt pyramidregeln. 

Bygghandling ska upprättas av totalentreprenören där planerat 
utförande redovisas. Bygghandlingen ska vara stämplad och godkänd 
av beställaren innan arbetena påbörjas. Totalentreprenören ska kunna 
uppvisa de dimensioneringar/beräkningar som genomförts. 

Totalentreprenören ska även på plats förvissa sig om arbetsområdets 
utbredning. 

För entreprenaden gäller 5 års garantitid med 5 års garantiskötsel på 
träden och 2 års garantiskötsel på övriga anläggningen. 

2. TEKNISK DOKUMENTATION 

2.1 HÖJD OCH KOORDINATSYSTEM 
Plan: Sweref 99 13 30 

 Höjd: RH 2000 
 

2.2 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

2.2.1 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR  

Geotekniska undersökningar har utförts av Tyréns och redovisas i 
MUR /Geoteknik 2020-02-28 och PM Projekteringsunderlag Geoteknik 
Elestorp 7_97 2020-02-28. 

2.2.2 DAGVATTENUTREDNING 

Ingen dagvattenutredning är gjord för området. 

2.2.3 INMÄTNING  

Inmätning av ytan i området är utförd och underlaget har 
tillhandahållits i dwg-format från Bjuvs kommun. 

 

2.3 BEFINTLIGA MARKFÖRHÅLLANDEN  
Övervägande delen av fastigheten utgörs av öppen gräsyta med några 
asfaltsgångar. Längs västra kanten ligger en mindre asfaltsplan som 
idag används för parkering.  
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Marken inom undersökningsområdet består enligt MUR geoteknik 
2020-02-28 av humushaltig jord och fyllning av lermorän på vittrad 
sandsten. Markytan lutar ned mot nordöst men är plan med en skillnad 
från till +76,23 till +75,57.  

 

Det är upp till TE att registrera markvibrationer och ev granskning av 
grannfastigheter och uppkommer skador i samband med mark 
vibrationer ska dessa skador ersättas av TE 

 

2.4 BEFINTLIGA LEDNINGAR 
I gångvägen parallell med Lärkgatan finns idag befintliga ledningar och 
kablar. Här finns en spillvattenledning 225BTG, en dagvattenledning 
500BTG samt en vattenledning 150GJJ. Även servispunkter in till 
byggnaden ligger här, se kapitel 3.7.4. Servisanslutningspunkter.  

 

I gångvägen finns även ett kabelstråk med både högspänning och 
lågspänning samt tele. 

 
Inne på tomten, i det område där den nya byggnaden ska byggas, finns en 
befintlig dagvattenledning med två rännstensbrunnar anslutna. Ledningen 
ansluts till D500 i gångvägen. 

 

2.5 INMÄTNING OCH UTSÄTTNING 
Utsättning görs i koordinatsystem enligt ovan. 

Inmätning av den färdiga anläggningen ska utföras i koordinatsystem 
enligt ovan och utgöra underlag för relationshandling. 

Påträffas befintliga ledningar ska dessa mätas in i X- Y, och Z-led. 
 

2.6 ÅTGÄRD FÖR ALLMÄN TRAFIK 
Omkringliggande vägar och gator ska hållas öppna för trafik under 
hela entreprenaden. Ombyggnaden skall ske med så liten inverkan 
som möjligt på befintlig trafik. Gående och cyklister skall kunna 
passera entreprenadområdet på ett säkert sätt under hela 
entreprenadtiden. 

Om det behövs tillfälliga parkeringsplatser ska detta anläggas.  

Entreprenören ansvarar för nödvändig tillfällig inhägnad av området 
och eventuell tillfällig skyltning.  

Av entreprenören planerade åtgärder för allmän trafik ska redovisas på 
ritning och godkännas av beställaren innan arbeten får påbörjas. 

 Åtgärd i enlighet med AMA-kod BCB.7. 
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3. UTFÖRANDE 

3.1 SKYDDSINHÄGNAD 

3.1.1 SKYDDSINHÄGNAD AV ARBETSOMRÅDE 

Arbetsområdet ska inhägnas med 2 m högt staket eller stängsel. 

Inhägnaden är till för att undvika att obehöriga kommer till skada, samt 
att förhindra att material och skräp sprids på arbetsplatsen. 

Placering och typ av skydd föreslås av entreprenören och godkänns 
av beställaren. 

 Inhägnad utförs i enlighet med AMA-kod BCB.414 
 

3.2 RIVNING OCH AVVERKNING  
Se ritning M11 för bedömning av omfattning av befintlig anläggning. 

3.2.1 RIVNING  

Rivet och demonterat material och överskottsmassor tillfaller 
totalentreprenören om inget annat anges. 

Totalentreprenören ska stå för samtliga kostnader vid bortforsling av 
otjänligt material.  

Organiskt material ska separeras från övriga massor innan schakt- och 
fyllnadsarbeten påbörjas. 

Påträffas förorenat material ska detta anmälas till beställaren för beslut 
om åtgärd. 

3.2.2 RIVNING AV ASFALT 

Rivning av befintlig asfaltsyta på parkering och övriga ytor inom 
arbetsområdet i enlighet med AMA kod BED och BED.12.  

3.2.3 TRÄDFÄLLNING/RÖJNING 

Enligt  AMA kod BFB och BFC.  

3.2.4 BORTTAGNING AV STUBBAR 
Stubbrytning ska göras av alla träd som fälls. 
Se AMA kod BFD.12. 

3.2.5 BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN, INOM OMRÅDE FÖR VÄG, PLAN 
O D, GRÄSYTA 

Arbete görs enligt AMA-kod BFE.2 Borttagning av markvegetation och 
jordmån, inom område för väg, plan o d. 

Markvegetation och jordmån schaktas var för sig. 

Markvegetation och jordmån ska tas bort för anläggning av nya 
överbyggnader. Utbredning av nya överbyggnader se ritning M21. 
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3.2.6  BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN, INOM OMRÅDE FÖR 
SAMMANSATT MARKYTA OCH VEGETATIONSYTA, GRÄSYTA 
 

Arbete görs enligt AMA-kod BFE.3 Borttagning av markvegetation och 
jordmån, inom område för sammansatt markyta och vegetationsyta. 

Markvegetation och jordmån schaktas var för sig. 

Markvegetation och jordmån ska tas bort för anläggning av nya 
planteringsbäddar. För utbredning av nya planteringar se ritning M21. 

Tillvaratagen jordmån får användas till mineraljord om den uppfyller 
kraven enligt AMA-kod DCL.11. Se kapitel 3.6.1 Växtbädd. 
 

3.2.7  RIVNING AV VA-ANLÄGGNINGAR 

Inne på fastighetsmark finns en befintlig dagvattenledning och två 
rännstensbrunnar anslutna. Dessa ska rivas i sin helhet. Se ritning 
M31 och M11. 
 

3.3 HÖJDSÄTTNING OCH AVVATTNING 
Exakt höjdsättning bestäms i detaljprojekteringen som utförs av 
Totalentreprenören. Vid detaljprojektering ska hänsyn tas till befintliga 
marknivåer och golvnivåer på fastighetsmark. 
Lutning från byggnad på hårdgjord beläggning ska vara mellan 1%-5%. 
Lutning från byggnad på gröna ytor ska vara minst 3% räknat 3 m från fasad. 
Lutningen på de asfalterade vägarna inne på gården ska ha minst 1,5% tvärfall. 
För att ytor ska vara tillgänglighetsanpassade får de maximalt luta 5%. 
Höjdsättning ska tillgodose tillräcklig avvattning av ytor så att kvarstående 
vattensamlingar förhindras.  
Höjder på markplaneringsplan är endast föreslagna höjder.  
Brunnar för avvattning ska placeras i lågpunkter. 

 

3.4 SCHAKT OCH FYLL 
Schakt för överbyggnadstyp A1, A2, BS1, SM1, LS1 och SS1 ska utföras enligt 
AMA-kod CBB.1. 
Vid schaktarbeten ska handboken ”Schakta säkert” från Arbetsmiljöverket och 
SIG beaktas. 
Totalentreprenören ska utföra den schakt som krävs i befintlig mark och 
utfyllnad för överbyggnader och markkompletteringar. 
Eventuell fyllning för överbyggnadstyp A1 ska utföras enligt AMA-kod CEB.1. 
 
Jordschakt för vegetationsytor utförs enligt AMA-kod CBB.14. 
Eventuell fyllning för vegetationsytor görs enligt AMA-kod CEB.12. Fordon får 
ej köra på de schaktade ytorna innan utläggning av massor sker. Fyllning utförs 
så att packning av ytan minimeras. 
 
Schakt för VA-ledningar, fettavskiljare och avstängningsanordningar ska 
utföras enligt CBB.3111 och principritning CBB.311:1.  
Fyllning för VA-ledningar, fettavskiljare och avstängningsanordningar ska 
utföras enligt CEC.2111, CEC.3111 och CEC.4111. 
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Schakt för el-ledningar och stolpfundament till belysning ska utföras enligt 
CBB.32. 
 
Schakt för ledningar ska göras enligt plan E-60-1-0001 Situationsplan 
Belysning, Kanalisation 
 
 

3.5 MARKÖVERBYGGNADER OCH 
ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR 

 

3.5.1 ÖVERBYGGNADSDIMENSIONERING 
Överbyggnadstjocklekar för alla hårdgjorda ytor ska dimensioneras och 
utformas enligt AMA Anläggning 17, kapitel D, kategori B och C. 
Kategori B avser A2. 
 
Dimensioneringsperiod ska vara 20 år för hårdgjorda ytor. 
 

Materialskiljande lager (geotextil) 

Geotextil för överbyggnadstyp A1, A2, BS1 och SM1 anläggs enligt 
AMA-kod DB och DBB.3. 

 

Förstärkningslager 

Förstärkningslager för överbyggnadstyp A2 anläggs enligt AMA-kod 
DC och DCB.2. 

 

Obundet bärlager 

Obundet bärlager för överbyggnadstyp A1, A2, BS1 och SM1 anläggs 
enligt AMA-kod DC och DCB.3. 

 

Bitumenbundna bärlager 

Bitumenbund bärlager för överbyggnadstyp A1 anläggs enligt AMA-
kod DC och DCC.3. 

 

Bitumenbundna justeringslager 

Bitumenbund bärlager för överbyggnadstyp A2 anläggs enligt AMA-
kod DC och DCC.2. 

 

3.5.2 MARKBELÄGGNINGAR 
 

Se markplaneringsplan M21 för utbredning och placering av de olika 
överbyggnadstyperna. 

 Stenmjöl 

Beläggningstyp SM1 
 Slitlager av stenmjöl anläggs enligt AMA-kod DCB.42. 
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Fraktion 0-4 mm. 
 Grå kulör 

Överbyggnad ska dimensioneras för gång och cykel. 
 

 Beläggning av asfalt  

A1 Gångbana asfalt 

Slitlager av asfalt kategori C anläggs enligt AMA-kod DC och DCC.34. 

 

A2 Körbana asfalt- parkeringsyta  

Slitlager av asfalt kategori B anläggs enligt AMA-kod DC och DCC.24. 
 

 Beläggning av betongmarkplattor 

Plattytor och plattrad läggs i enlighet med AMA kod DCG och DCG.21.  
Se ritning M21 för utbredning och mönstersättning. Dimensioneras för gång- 
och cykel. 

BS1 
Betongplattor grå 223x223 mm med fasad kant. Plattorna läggs i halvförband. 
Överbyggnad dimensioneras som gc-yta. 
 
Runt trädgropar i plattyta läggs en fris av grå betongplattor 223x223 mm med 
fasad kant. 
 
Runt delar av ytor på småbarnslekplatsen läggs en plattrad av grå 
betongplattor 350x350mm med fasad kant.  

 Beläggning av sandytor 
SS1 med strid sand med överbyggnadstjocklek för stötdämpning vid 
lekutrustning anläggs enligt AMA- kod DJC.1 
 
LS1 med formbar leksand anläggs enligt AMA- kod DCJ.2. 400 mm för 
lekbarhet. 

 Beläggning av barkflis 
BF1 barkflis. Anläggs enligt AMAkod DCB.482 Slitlager av bark,  
träspån o d. Kornstorlek på bark 20-80 mm. Ytan ska vara så tjock att 
ogrästillväxt hämmas. 

 Skrapgaller 
Vid samtliga entréer förutom dörren för varuintag mitt emot miljöhus ska 
skrapgaller typ Weland A-durk monteras enligt NBB.11. 
 

3.5.3 BETONGSOCKEL KYLAGGREGAT 
En betongsockel för kylaggregat, storlek och omfattning enligt handling kök ska 
anläggas och placeras mellan miljöbyggnad och huvudbyggnad. 
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3.6 PLANTERINGAR 
För placering av planteringsytor se M21 och för placering av 
växtmaterialet se plantering och utrustningsplan M22.  

 

3.6.1 VÄXTBÄDD 

Växtbäddar anläggs i enlighet med AMA kod DCL.11 Växtbädd typ 1 
och 2, påförd jord.  

Tillvaratagen jordmån får användas till mineraljord om den uppfyller 
kraven enligt DCL.11. 
 
 
Växtjord som används ska vara fri från rotogräs och får inte komprimeras. 
Jorden får inte innehålla för växterna skadliga ämnen.  
 

Alla terrassytor luckras till ett djup om 200 mm innan växtjord utläggs. 

 PL1 Växtbädd för träd 

Träd planteras i trädgrop i enlighet med AMA kod DCL.111 Växtbädd 
typ 1.  

Växtjord 600 mm 
 Mineraljord 400 mm 

Avser plantering av trädgrop, utbredning 2x2 m, samt PL1-yta. Bädden 
ska överhöjas med 120 mm växtjord. 

Tillvaratagen jordmån får användas till mineraljord om den uppfyller 
kraven enligt AMA-kod DCL.11. 

 PL3 Växtbädd för skelettjord 

Träd planteras i trädgrop i enlighet med AMA kod DCL.13 Växtbädd 
typ skelettjord. 

 
Trädgropsfundament enligt AMA- kod DDC.211 
Avser planteringslådor av betong typ JOM 2300 x 2300 eller likvärdigt 
för anläggning i skelettjord. Planteringslådan får enbart innehålla 
växtjord. 

 

Luftbrunnar enligt AMA- kod PDY.6 

Avser luftningsbrunnar typ Airwell eller likvärdig 
med betäckning lövformad rak, typ Hammarbybruk 
eller likvärdig till skelettjordbädd. En brunn per träd. 

 PL2 Växtbädd för buskar och solitärbuskar 
Växtbädd ska utföras enligt AMA kod DCL.112 Växtbädd typ 2. Växtjordens 
lagertjocklek 400 mm. Bädden ska överhöjas med 80 mm växtjord.  

 Växtbädd för gräsytor 

Växtbädd för gräsytor enligt AMA kod DCL.112 Växtbädd typ 2. 
 Växtjord 200 mm 
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3.6.2 GÖDSLING 

Om ställda krav på näringsinnehåll enligt AMA-kod DCL.11 ej uppfylls 
ska gödsling utföras minst 14 dagar före sådd och plantering. 

 

3.6.3 JORDBEARBETNING 

Jorden ska vara väl bearbetad till 5-10 cm djup. Ytan ska vara jämn 
och fri från stenar, kvistar och ogräs. 

 

 Vältning 

Avser ytor som ska gräsbesås. 

Vältning utförs enligt AMA-kod DCL.243. Vältning ska utföras på ytor 
för grässådd för att ge en jämn och fast yta i samband med sådd. 
Arbetet får inte utföras i blöt väderlek. 

 

3.6.4 AVJÄMNING AV VÄXTBÄDD 

Görs i enlighet med AMA kod DCL.25 Avjämning mm av växtbädd. 
 Beakta överhöjning av växtbädd. 
 
 Gräsyta: 
 Jämnhetstolerans 20 mm (3 m:s rätskiva). Nivåtolerans +/- 20 mm. 
 Planteringsyta PL1 och PL2: 
 Jämnhetstolerans 50 mm (3 m:s rätskiva). Nivåtolerans +/- 50 mm. 
  

3.6.5 VÄXTMATERIAL 

För allt växtmaterial gäller AMA kod DDB.2 Plantering av 
plantskoleväxter. Placering enligt Plantering och utrustningsplan  

M22.  

 Träd 

Se AMA kod DDB.22 Plantering av träd. 
 
Lit. Vetenskapligt namn Svenskt namn Kvalitet Storlek 
T1 Acer campestre fk Uppsala E Naverlönn högstam 3 x ompl 16-18 
T2 Acer platanoides fk Ultuna E Skogslönn högstam 3 x ompl 18-20 
T3 Fraxinus angustifolia 'Raywood'  Ask ' Raywood ' högstam 3 x ompl 18-20 
T4 Juglans regia Valnöt högstam 3 x ompl 18-20 
T5 Salix fragilis ’ Bullata’ Klotpil högstam 3 x ompl 18-20 
T6 Prunus yedoensis Tokyokörsbär högstam 3 x ompl 18-20 
T7 Quercus frainetto Ungersk ek högstam 3 x ompl 18-20 
T8 Quercus rubra Rödek högstam 3 x ompl 18-20 
T9 Quercus robur fk Linköping E Skogsek högstam 3 x ompl 18-20 
T10 Zelkova serrata  Japansk Zelkova högstam 3 x ompl 18-20 
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 Buskar 

Se AMA kod DDB.21 Plantering av buskar   
 
Lit. Vetenskapligt namn Svenskt namn Kvalitet cc 
B1 Cornus alba 'Sibirica' Korallkornell Sol K   
B2 Cornus sericea ’Flaviramea’ Gullkornell Sol K   
B3 Cornus mas Körsbärskornell Sol K   
B4 Amelanchier lamarckii Prakthäggmispel Sol K   
B5 Salix purpurea nana Litet rödvide Busk co 

3,5 l 
60 

B6 Stephanandra incisa ’Crispa’ Liten stefanandra Busk 60 
 

 Häckar 

Se AMA kod DDB.213 Plantering av häck- och landskapsväxter. 
 

Lit. Vetenskapligt namn Svenskt namn Kvalitet  cc 
H1 Carpinus betulus Avenbok Färdig Häck 80 cm  40 cm 

 Perenner och lökväxter  
 

Se AMA kod DDB.217, Plantering av perenner, lökväxter 
örtpluggplantor m.m 

   
Lit. Vetenskapligt namn Svenskt namn Kvalitet cc 
P1 Pulmonaria obscura Lungört C3,5 30 
P2 Fragaria vesca Smultron C3,5 30 

 
Lit. Vetenskapligt namn Svenskt namn cc 
L1 Crocus vernus ’Yellow’ Gul krokus Fördelas över ytan 

och sätts i grupper 
om 20st. 

L2 Crocus vernus ’Pickwick’ Vårkrokus Fördelas över ytan 
och sätts i grupper 
om 20st. 

L3 Narcissus pseudonarcissus Påsklilja Fördelas över ytan 
och sätts i grupper 
om 10st. 

 Sådd av gräs 

Gräsytor anläggs med grässådd med gräsfröblandning anpassad för 
slitage från lek och spring. Anläggning görs enligt leverantörens 
anvisningar samt i enlighet med AMA kod DDB.111 Sådd av gräs. 
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3.6.6 STÖD OCH SKYDD FÖR VÄXTER 

 Trädstöd 

Trädstöd används på alla nyplanterade träd så att de står stadigt.  

Stöd för stamträd utförs minst enligt AMA principritning DDC.11:1 
Planteringsstöd typ 1. 

 Skydd av träd 

Alla trädstammar ska förses med gnagskydd. 
 

Som skydd för trädstam anläggs en cirkel med 0,5 m radie av makadam  
fraktion 4-8 mm runt träd planterade i gräsyta. 
 

3.6.7 FÄRDIGSTÄLLANDESKÖTSEL 

Färdigställandeskötseln skall utföras tills slutbesiktning är genomförd 
och omfatta bevattning, ogräsbekämpning, gödsling, luckring och 
gräsklippning. 

Se AMA kod  

DDD.11 Luckring, mekanisk ogräsbekämpning kring träd, buskar mm 
DDD.14 Vattning av träd, buskar mm 
DDD.21 Gräsklippning, slåtter av gräsyta 
Gräsklippning ska som första klippning ske när gräset blivit fast i strået 
("stockat" sig). 
DDD.22 Ogräsbekämpning av gräsyta 
DDD.24 Vattning av gräsyta  
 

3.6.8 KANTAVGRÄNSNINGAR, VÄGMARKERING OCH VÄGMÄRKEN  

 
Kantstöd i trä sätts enligt AMA-kod DEC.3 Monteras enligt leverantörens 
anvisningar. Avser KS1 och KS3 på ritning M21 
 
Kantstöd i metall sätts enligt AMA- kod DEC.5 
Milford Contrast original 3000x200x6 stålkant MKCG 10/6 eller likvärdigt. 
Monteras enligt leverantörens anvisningar med bultar i trädgropsfundamentet. 
Placering enligt KS2 på ritning M21 

 
 Kantstöd av betong sätts enligt AMA- kod DEC.2 

Placering enligt KS4 på ritning M21. 
 

Asfaltsmålning utförs enligt AMA- kod DEE.2 
Avser linjer för parkeringsfickor. Samt vägmarkeringar U37 på lekyta enligt 
planterings- och utrustningsplan M22. 

3.6.9 UTRUSTNING 

 
Utrustning monteras enligt leverantörens anvisningar. Placering enligt plan 
M22. 
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 U1 – Balansbom, Söve. Oljad robinia, Orange .Artikelnr: 54530005100 
 U2 – Balansgång, HAGS. Basic. Artikelnr: 8061271 
 U3 – Balansstubbar med rep, HAGS. Basic. Artikelnr: 8061273 
 U4 – Balansklätternät, HAGS. Basic. Artikelnr: 8061274 
 U5 – Bro, Söve.Artikelnr: 5598055 
 U6 – Fjädergunga, Slottsbro. Artikelnr: NRO118 
 U7 – Grind, Svart.  Skandinaviska områdesskydd. Artikelnr:       

GK1000x2000KSV. Ska monteras med barnlås typ Barnstugelås Accessa 
GL02-001, eller likvärdigt 
U8 – Gungsits – Däck, Slottsbro. Plastöverdragen kätting Artikelnr: SW990070-
02 
U9 -  Gungsits – Småbarn. Slottsbro. Plastöverdragen kätting   Artikelnr: 
SW990026-02  
U10 – Gungställning, Hags - 4 platser Artikelnr: 8048233 
U11 – Gungställning, Hags -  Småbarn. Artikelnr: 8048231 
U12 – Gungställning, Hags – Kompisgunga ink gunkorg. Artikelnr: 8000751 
U13 – Gungställning, Hags. Inkl småbarnsgunga. Artikelnr: 8048230 
+ Gungsits Kiddy ,Hags. Artikelnr: 8049719 
U14 -  Lekbord, Slottsbro. Artikelnr: PAR1400-0001 
U15 – Lekhus, Lekplatsgrossisten Artikelnr: 20094 

 U16 _ Köpmansdisk, Lekplatsgrossisten.Artikelnr: 20096 
 U18 – Idefix, , Lekplatsgrossisten.Artikelnr: 20098 
 U19 – Lekställning, Söve. Artikelnr: 51151501100 
 U20 – Lekställning, Kompan. Artikelnr: NRO2001 
 U21 – Sand-och vattenlek, Kompan. Artikelnr: NRO530 
 U22 _ Sandlåda, Slottsbro. Artikelnr: SLB502 
 U23 _ Scen – Specialritad se ritning M23 
 U24 – Soffa, Slottsbro. Artikelnr: PAR1051-0601 
 U25 – Skräpkorg- Deje, Slottsbro. Artikelnr: SETJP581920 
 U26 – Vattenpump, Slottsbro. Artikelnr: SLB528 
 U27 – Vattentrappa, HAGS. Artikelnr: 8038426 
 U28 _ Ljudspel, Söve. Artikelnr: 5452200 
 U29 – Pergola, Marja 4-Sektion, Slottsbro. Artikelnr: 9925-4 
 U30 – Cykeltak- som utvändiga skärmtak enligt A-handling A-45-4-1001. 
 U31 – Odlingslåda 
 U32 – Utesovplats Specialritad se A-ritning A-40-0-1100 

U33 – Stora stenar. Stora stenar som hittas under schaktning tas till vara och 
placeras enligt plantering och utrustningsplan M22. Stenarna ska grävas ned 
till en tredjedel av sin storlek samt att max höjd ovan mark 60 cm. 

 U34 – Sagotorn, Kompan. Artikelnr: NRO204 
U35 – Utekök Arbetsbänkar i betong. H90cmxD45cmxL200cm. Ovanyta 
stålglättad. Hörn fasas/rundas. 
U36 – Utegrill – Betongrör invändig diameter1800mm med sandfylld botten och 
grillgaller typ Eldmark eller likvärdigt. 

 U37 – Asfaltsmålning. Se 3.6.8 
 U38 – Trafikskylt, Lekande barn 600x400. Skyltcentralen. Artikelnr:5013  
 U39 – Trafikskylt, STOP 450mm. Skyltcentralen. Artikelnr:5194 
 U40 – Trafikskylt, Väjningsplikt 450mm. Skyltcentralen. Artikelnr:5172 
 U41 – Solsegel. Tress. Artikelnr: 714822 

U42 – Nätstängsel H:1.2 M. Svart . Skandinaviska områdesskydd.Artikelnr:  
STP01-012 
U43 – Cykelställ, Gaspra. Hags. Artikelnr: 8003519 
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3.7 DAGVATTEN OCH VA 

3.7.1 LEDNINGAR 

I entreprenaden ingår projektering och utförande av utbyggnad av 
vatten-, spillvatten-, dagvatten- och dräneringsledningar. Ledningarna 
ska anslutas till befintliga serviser in till fastigheten placerade i 
Lärkgatan. 

 
Huvudledningsnätet för vatten- dag- och spillvattenledningar kan förläggas på 
båda sidor av huset. Närmaste avståndet till undercentralen där vatten och spill 
ska anslutas är parallellt med Lärkgatan. Då utrymmet mellan fastighetsgräns 
och husliv är snävt finns möjlighet att förlägga ledningar i gång och cykelvägen 
i överenskommelse med beställaren. 

 Vattenledningssystem 
 

Vattenledningar dimensioneras och utformas enligt Svenskt Vatten, P83. 
Tryckledningar ska placeras på frostfritt djup. 
 
Ledning ska stumsvetsas eller svetsas med elsvetsmuffar. Svetsning får 
endast utföras av person med dokumenterad utbildning och erfarenhet av PE-
ledningar. Dokumentation ska efter anfordran visas upp för beställaren före 
svetsarbetets början. Elsvetsmuffar skall vara anpassade till aktuella rör och 
rekommenderade av rörfabrikanten. 
 
Proppning av ledning under byggtiden ska utföras med dragsäkra proppar. Så 
fort någon del av ledning eller anordning hanteras eller tas ner i ledningsgrop 
så skall dessa förses med vattentäta ändförslutningar. 

 
Alternativa färger får inte blandas inom samma entreprenad 
Svarta rör med blå markering eller blå rör för vattenledningar gäller. 

 Avloppsledningar 

Spill- och dagvattenledningar dimensioneras och utformas enligt 
svenskt vatten, P110. 

 

Maximal rörlängd på spill- och dagvattenledning ska vara 3,0 m för 
undvikande av bågeffekt. 

 
Spill- och dagvattenledning ska läggas med självfall. Minsta ledningsdimension 
är Ø110 mm och minsta ledningslutning ska vara 0,5%. Ledningar läggs med 
minsta täckning 0,9m. 
 
Stuprör och husdränering ska anslutas till dagvattenledningen. Under sandytan 
i lekplatsen ska dränering anläggas och anslutas till dagvattenledningen. Innan 
anslutning till dagvattenledning ska brunn med sandfång installeras. 
 
Dräneringen ska vara i dimension 110 och förläggas med minst 0,5% lutning. 
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Längs med långa dräneringssträckor ska spolbrunnar placeras med ca 80m 
mellanrum. Spolbrunn placeras alltid i högpunkt på dräneringen. 
Husdräneringens placering framgår på K handlingarna.  
 
Brunnarnas betäckningar ska vara teleskopiska körbara betäckningar om de är 
placerade i asfaltsyta. I övriga ytor ska fasta betäckningar användas.  

 

3.7.2 MATERIAL OCH TRYCKKLASSER FÖR LEDNINGAR OCH BRUNNAR 

 Vattenledningssystem 
Vattenledningar av PE-material ska uppfylla krav enligt AMA Anläggning 17 
PBB.5121. 
 
Avstängningsanordning ska uppfylla krav enligt AMA anläggning 17 PEB.1111. 
 
Hela ledningssträckan skall uppfylla PN10 
Dim < 90: PE 80, SDR 11 alt. PE 100, SDR 17 
 
Rördelar ska vara lägst samma tryckklass som rör. 

 Avloppsledningssystem 
Ledningar ska uppfylla krav enligt AMA Anläggning 17 PBB.5215 alternativt 
PBB.5216. 
Dräningeringsledningar runt hus och under sandlekytor ska uppfylla krav enligt 
AMA Anläggning 17 PBB.531 alternativt PBB.532. 
Dagvattenbrunnar ska vara av betong eller plast och uppfylla krav enligt AMA 
Anläggning 17 PDB.511 respektive PDB.521. 
Tillsynsbrunnar ska vara av betong eller plast och uppfylla krav enligt AMA 
Anläggning 17 PDB.21 respektive PDB.22. 
Nedstigningsbrunnar ska vara av betong och uppfylla krav enligt AMA 
Anläggning 17 PDB.111. 
Spolbrunnar på dräneringsledning ska vara av betong eller plast och uppfylla 
krav enligt AMA anläggning 17 PDB.31 eller PDB.32. 
Dräneringsbrunn ska vara av betong eller plast och uppfylla krav enligt AMA 
anläggning 17 PDB.61 eller PDB.62. 
 
Rör, rördelar och brunnar av plast ska uppfylla krav enligt SS-EN1852 och vara 
märkta med Nordic Poly Mark. Rör och rördelar av plast ska vara av 
styvhetsklass SN8.  

 

3.7.3 DAGVATTENHANTERING OCH FÖRDRÖJNINGSBEHOV 
 

I största möjliga mån ska LOD eftersträvas. LOD=Lokalt omhändertagande av 
Dagvatten. Husdränering och dränering under sandlekytor ska ledas till en 
dräneringsbrunn med sandfång innan anslutning till dagvattenledning. 
 
Dagvatten förväntas infiltreras till stor del inne på tomten då fastigheten har 
stora gröna ytor. Om risk för lokal översvämning finns i lokala lågpunkter ska 
dagvattenbrunn med sandfång placeras och anslutas till dagvattenledningen. 
 
Inga uppgifter om fördröjningsbehov finns hos beställaren. 
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3.7.4 SERVISANSLUTNINGSPUNKTER 

 
Till fastigheten finns det idag befintliga serviser för dagvatten, spillvatten och 
vatten. Ledningsägaren är NSVA. De har dock bristfällig information om 
serviserna så en framgrävning av serviserna innan påbörjat arbete krävs för att 
säkerställa att dimension och höjder fungerar med systemlösningen. 
 
Den information som NSVA har tillgänglig är att dimension och material för 
vattenledningen är 32PE.  
 
Vattengångshöjder vid anslutning av dag- och spillvatten saknas men i brunnen 
på huvudledningen är vattengången för spillvattnet +74.41 och för dagvattnet är 
vattengången i brunnen på huvudledning +73.66. Dimensioner saknas.  

 

För placering av anslutningspunkter, se ritning M31. 
 

3.7.5 FETTAVSKILJARE 

En fettavskiljare placeras i mark i närheten av storköket. 
Fettavskiljaren ansluts på spillvattenledningsnätet. Ledningsavståndet 
mellan husliv och avskiljare ska vara så kort som möjligt dock ska 
avskiljaren vara minst 5m från husliv. Avskiljaren får ej placeras längre 
bort än 20m från den yta dit spolbil kan komma till. Förslag på 
placering framgår på ritning M31. 

 

Fettavskiljaren dimensioneras för 200 personer och ska ha luftning och 
provtagningsmöjligheter, se även VVS handlingar. Tömningslarm ska 
finnas. Betäckningen ska vara körbar om placerad i asfaltsyta. 

  
 Fettavskiljaren ska uppfylla krav enligt AMA anläggning 17 PDF.3 
 
 Luftning av fettavskiljare sker via byggnadens tak. 
 

3.8 PROVNING OCH KONTROLL 

3.8.1 MARK 

Kontroller ska utföras i omfattning som framgår av AMA Anläggning 
17. 

3.8.2 LANDSKAP 

Efter en växtsäsong skall etableringskontroll utföras som en del i 
slutbesiktningen. 

3.8.3 VA-LEDNINGAR 

Vattenledningar ska rengöras enligt anvisningar i Svenskt Vatten P77. 
Vattenprover ska uppfylla krav enligt Livsmedelsverkets föreskrift  
SLVFS 2017:2. 
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Vattenledningar ska tryck- och täthetskontrolleras enligt AMA 
Anläggning 17 YBC.3113. 
Vattenledningar ska spolas och desinfekteras enligt AMA Anläggning 
17 PCF.1111 
Självfallsledningar (huvudledningar) ska inspekteras enligt VAV P91 
för kontroll av deformation och riktningsavvikelser. 

3.9 ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN 
Markytor samt provisorier ska förses med samma typ av slitlager eller 
beläggning och ska utföras med minst samma bärighet och jämnhet som ytan 
hade före arbetenas påbörjande. Totalentreprenören och beställaren genomför 
gemensam syn av området innan entreprenaden påbörjas samt efter 
slutbesiktningen.  
 

3.10 SKÖTSEL AV MARKANLÄGGNING UNDER GARANTITID 

3.10.1 MARK  

Hårdgjorda ytor enligt DHB1.  

3.10.2 VEGETATION OCH UTRUSTNING 
Vegetation enligt DHB31 och DHB.32. Utrustning enligt leverantörs anvisningar 
och DHB.2. 

3.10.3 VA 

Driftinstruktioner för fettavskiljare ska plockas fram av mark 
entreprenören.  
 

3.11 DOKUMENTATION 
Entreprenören ska i slutdokumentationen leverera fullständiga 
relationshandlingar för anläggningen 

3.11.1 MARK 
Relationshandlingar på den färdiga anläggningen ska upprättas av 
entreprenören enligt kapitel YCD AMA 17 Anläggning och överlämnas till 
beställarens representant senast 14 dagar innan slutbesiktning. 
Relationshandlingen ska levereras som digitala ritningar i DWG-format samt 
PDF-ritningar. 
 

3.11.2 VA 
Samtliga ledningar i mark, nya såväl som befintliga som kvarlämnats, ska 
mätas in i x-, y- och z-led. Kodning ska göras enligt beställarens anvisningar 
som förmedlas vid senare tillfälle. 
Relationshandling ska redovisa lägen i x-, y- och z-led samt med information 
om material och dimensioner. 
Relationshandlingen ska levereras i DWG-format samt som PDF-ritningar. 
Dokumentationen ska även omfatta egenkontroller och protokoll från alla 
kontroll- och provningsarbeten. 

 

 


