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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-05-31
Lovisa Björnsdotter

Samhällsbyggnadsnämnden

2022.204 SBN

Ombudgetering investeringsprojekt VA 2022
Ärendebeskrivning
Sedan budgetens antagande i december har förutsättningarna ändrats för vissa projekt
rörande VA-verksamheten. Ett fåtal projekt har haft ökade kostnader för material och
utförande, där osäkerheter/risker inom projekten samt påverkan från omvärlden spelat större
roll i år än vad som normalt går att förutse.
Förvaltningen önskar därmed att omdisponera avsatta investeringsmedel för att kunna utföra
vissa andra åtgärder under 2022, istället för de som var avsedda initialt.
Ekonomisk bedömning
Inom ram, enbart omdisponering av investeringsmedel.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till ändring av
investeringsbudget enligt nedan:




Projekt Expansionsinvestering Exploatering Ledningsnät sänks med 12,5 miljoner kr
till 20,1 miljoner kr (exploateringsprojekt som senareläggs).
Projekt Reinvestering Ledningsnät höjs med 0,6 miljoner kr till 12,6 miljoner kr.
Projekt Reinvestering Reningsverk höjs med 11,9 miljoner kr till 16,4 miljoner kr.

Övriga investeringsprojekt förblir oförändrade.
Beslutet ska skickas till
Avdelningschef Kretslopp.

Fredrik Linusson
Förvaltningschef samhällsbyggnad

Lovisa Björnsdotter
Enhetschef projekt
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-06-10
Mika Lindberg
61 62 96
2022.015 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomisk uppföljning till och med maj 2022
Ärendebeskrivning
Enligt Alingsås kommuns styrmodell ska löpande uppföljning ske av nämndens ekonomi.
I nuläget visar helårsprognosen för Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade
verksamheter på ett resultat som totalt sett ligger i linje med budget. Både positiva och
negativa avvikelser mot budget förväntas dock på radnivå.
Även för avfallsverksamheten och VA-verksamheten prognosticeras i dagsläget ett resultat
som är i linje med budget totalt sett.
Ekonomiska drifttabeller med förklaringar till större avvikelser på radnivå presenteras i
bifogad bilaga.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner månadsuppföljningen.
Beslutet ska skickas till
KS

Fredrik Linusson
Samhällsbyggnadschef

Mika Lindberg
Avdelningschef ekonomi
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Månadsuppföljning maj
2022
Samhällsbyggnadsnämnden
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Månadsuppföljning
Drift skattefinansierade verksamheter
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Utdebitering personalkostnader
Övriga kostnader
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag
Finansnetto
Årets resultat

Budget 2022

Prognos helår
2022

Avv. prognos/
budget 2022

49 930

49 151

-779

-61 814
-4 747
-28 426
29 059
-45 823

-57 779
-4 726
-33 249
26 579
-41 796

4 034
21
-4 823
-2 480
4 027

-111 750

-110 971

779

-950

-950

0

-62 770

-62 770

0

62 805

62 805

0

-35

-35

0

0

0

0

Inledande sammanfattning
Årets tredje helårsprognos för Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade
verksamheter visar på ett resultat som totalt sett ligger i linje med budget. Både positiva
och negativa avvikelser mot budget förväntas dock på radnivå.

Prognos
Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter prognosticerar totalt sett
ett nollresultat för 2022. Intäkterna förväntas i dagsläget bli lägre än budgeterat.
Verksamheten förväntas få högre bidrag än budgeterat för anställd personal men lägre
intäkter inom exempelvis GIS-verksamheten och för administrativa tjänster.
Personalkostnaderna förväntas i dagsläget bli ca 4 000 tkr lägre än budgeterat och beror
på oplanerade vakanser och frånvaro där ersättare inte tas in eller där tjänster blir tillsatta
senare än budgeterat. Köp av tjänster förväntas bli högre jämfört med budget. 2 350 tkr
förklaras av att en kostnad som budgeterats under övriga kostnader istället bokförs under
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posten köp av tjänster. Denna justering påverkar inte den totala prognosen utan den
verkliga avvikelsen är ca 2 500 tkr. Denna avvikelse beror bland annat på högre kostnader
än budgeterat för utredningar inom planverksamheten. Även högre förväntade kostnader
för kollektivtrafik och högre kostnader än budgeterat för konsulter inom
bygglovsverksamheten på grund av vakanser påverkar prognosen för denna post.
Utdebitering personalkostnader förväntas bli lägre än budgeterat och beror framförallt
på att mindre tid förväntas redovisas mot planprojekt och inom gatu- och
parkverksamheten än budgeterat. Detta beror på att färre personer än budgeterat
tidsredovisar men även på att personer som ska redovisa tid i alla fall inte redovisar tid i
den omfattning som är budgeterat. Sjukskrivningar och omfördelning av arbetsuppgifter är
andra skäl till att denna post förväntas bli lägre än budgeterat. När det gäller övriga
kostnader förväntas även denna post bli lägre än budgeterat. 2 350 tkr förklaras av en
kostnad som var budgeterad under denna post men som bokförs under köp av tjänster
(se även ovan). Lägre förväntad tidsredovisning samt lägre förväntade kostnader för
reparationer av fordon påverkar denna post.

Prognosförändring
Totalt sett är prognosen för 2022 oförändrad sedan föregående prognos men på radnivå
har justeringar skett. Ytterligare nu kända vakanser, där ersättare inte tas in, påverkar
prognosen för personalkostnaderna som blir lägre än föregående prognos. Till viss del
påverkas även intäkterna då administrativa tjänster säljs till VA-verksamheten,
avfallsverksamheten och Miljöskyddsnämnden. Intäkterna förväntas bli lägre i och med att
kostnaderna förvaltningen förväntas få blir lägre än budgeterat. Inom planverksamheten
och GIS-verksamheten förväntas intäkterna bli något lägre än föregående prognos.
Prognosen för utdebitering personalkostnader är lägre än föregående prognos. Orsaken
är lägre förväntad tidsredovisning på grund av nu kända vakanser samt omfördelning av
arbetsuppgifter.
Prognosen för köp av tjänster är högre än föregående prognos och ca 500 tkr beror på
ökade förväntade kostnader för kollektivtrafiken. Övriga kostnader förväntas bli lägre än
tidigare prognosticerat och beror bland annat på lägre förväntad tidsredovisning mot
planprojekt.

3
Sida 9 av 488

Drift avfallsverksamheten
Belopp i tkr

Budget 2022

Prognos helår
2022

Avv. prognos/
budget 2022

61 796

63 435

1 639

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-16 266
0
-23 441
-14 570

-16 206
-4
-27 582
-12 184

60
-4
-4 141
2 386

Verksamhetens kostnader

-54 277

-55 976

-1 699

-6 139

-6 139

0

1 380

1 320

-60

-480

-420

60

Årets resultat före reglering till abonnentkollektivet

900

900

0

Reglering abonnentkollektivet - Ökning (-)/minskning (+)
Reglering skattekollektivet

-173
-727

-900

-727
727

0

0

0

Verksamhetens intäkter

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Finansnetto

Årets resultat efter reglering

Inledande sammanfattning
Årets tredje helårsprognos för avfallsverksamheten visar på ett resultat som totalt sett
ligger i linje med budget. Både positiva och negativa avvikelser mot budget finns dock på
radnivå.

Prognos
Avfallsverksamheten prognosticerar att det budgeterade överskottet på 900 tkr kommer att
hållas.
Första halvan på året finns det fortfarande stora osäkerheter rörande flera intäkts- och
kostnadsposter, inte minst där marknadspriser förändras över tid. Detta gäller exempelvis
det insamlade material som säljs vidare för ytterligare behandling. Även oväntad
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kommande frånvaro bland personalen kan leda till avvikelser på både personalkostnader
och köp av tjänster i de fall frånvaron behöver kompenseras med inhyrd personal.
I dagsläget förväntas intäkterna öka med 1 639 tkr beroende främst på högre intäkter för
flis, insamlat skrot samt något högre intäkter för deponerade massor på Bälinge deponi.
Personalkostnaderna prognosticeras bli 60 tkr lägre än budget beroende främst på
vakanser innan återbesättning.
Köp av tjänst förväntas bli 4 141 tkr högre än budget där en stor bidragande orsak är
ökade kostnader för behandling av trädgårdsavfall. Även kostnaderna inom
slamverksamheten förväntas bli högre än budgeterat.
Övriga kostnader förväntas totalt sett bli 2 386 tkr lägre under året. De lägre kostnaderna
beror främst på en osäkerhet rörande hur stor avsättning för sluttäckning av deponin som
kommer att behöva göras. Kostnaderna för reparationer av insamlingsfordon förväntas
dock bli högre än budgeterat.
Eftersom helårsresultatet för 2021 blev bättre än vad som förutsågs i budgeten för 2022 så
är skulden till skattekollektivet redan helt återbetald. Vid 2021 års utgång uppstod
dessutom en skuld till abonnenterna på 703 tkr. Årets budgeterade resultat på 900 tkr
kommer därför i sin helhet att öka skulden till abonnenterna om det realiseras.

Prognosförändring
Sedan föregående prognos har prognosen för intäkter ökat med drygt 1,2 mnkr på grund
av bättre avtal och högre marknadspriser för vissa avfallsfraktioner. Överskottet på
personalkostnader har minskat med ca 350 tkr beroende på ändrade förutsättningar.
Prognosen för köp av tjänst har ökat med knappt 800 tkr beroende på ökade kostnader
för trädgårdsavfall samtidigt som övriga kostnader minskat med ca 100 tkr.
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Drift VA-verksamheten
Drift
Belopp i tkr

Budget 2022

Verksamhetens intäkter

Prognos helår Avv. prognos/
2022
budget 2022

93 947

92 747

-1 200

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-24 048
-357
-17 339
-26 726

-23 288
-357
-18 009
-27 014

759
0
-670
-288

Verksamhetens kostnader

-68 470

-68 669

-198

Avskrivningar

-20 406

-18 368

2 038

5 071

5 711

640

-2 371

-3 011

-640

2 700

2 700

0

0
-2 700

0
-2 700

0
0

0

0

0

Verksamhetens nettokostnader
Finansnetto
Årets resultat före reglering
Reglering abonnentkollektivet - Ökning (-)/minskning (+)
Reglering skattekollektivet
Årets resultat efter reglering

Inledande sammanfattning
Årets tredje helårsprognos för VA-verksamheten visar på ett resultat som totalt sett ligger i
linje med budget. På både intäkts- och kostnadssidan går dock att se avvikelser mot
budget. Osäkerheter i samband med ombyggnation av Nolhaga reningsverk samt
exempelvis behov av akut underhåll kan medföra att den totala kostnadsprognosen ändras
i kommande prognosuppföljningar. Verksamheten har dock tagit höjd för oförutsedda
kostnader i denna prognos. Även på intäktssidan finns osäkerheter då intäkterna för
brukningsavgifter första kvartalet är lägre än budgeterat.

Prognos
Helårsprognosen för år 2022 visar på ett årsresultat som totalt sett ligger i linje med budget
men på radnivå finns både positiva och negativa avvikelser mot budget. Intäkterna
förväntas totalt sett bli lägre än budgeterat och beror främst på att det i dagsläget
prognosticeras lägre intäkter för brukningsavgifter. Lägre intäkter förväntas även för
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debiterade anläggningsavgifter. En del av denna försämrade intäktsprognos möts dock av
att verksamheten blivit beviljade ett bidrag från Länsstyrelsen för att ta fram en VA-plan.
Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat. Främst beror avvikelsen på lägre
kostnader på avloppsreningsverket och inom ledningen än budgeterat på grund av
oplanerade vakanser.
Både köp av tjänster och övriga kostnader förväntas bli högre än budgeterat. Köp av
tjänster förväntas bli ca 670 tkr högre än budgeterat. Bland annat förväntas i dagsläget
högre kostnader än budgeterat på avloppsreningsverket på grund av högre kostnader för
hantering av slam. När det gäller övriga kostnader förväntas utfallet i dagsläget totalt sett
bli närmare 300 tkr högre än budgeterat. Högre förväntade kostnader för energi- och
koldioxidskatt på olja och högre kostnader än budgeterat för kemikalier inom
avloppshanteringen påverkar prognosen negativt medan kostnaderna för utbyte av
vattenmätare är en post som förväntas bli lägre än budgeterat på grund av långa
leveranstider av vattenmätare.
På grund av förseningar i genomförda projekt förväntas avskrivningarna bli lägre än
budgeterat. När det gäller finansnetto förväntas kostnaden bli drygt 600 tkr högre än
budgeterat och påverkas av räntenivån, storleken på investeringsutgiften samt debiterade
anläggningsavgifter.
När det gäller de löpande kostnaderna för ombyggnaden av Nolhaga reningsverk som
belastar driften 2022 förväntas dessa bli i linje med budget totalt sett, även om det finns
avvikelser mot budget på detaljnivå (se nedan).

Typ av kostnad

Belopp budget (tkr)

Belopp prognos (tkr)

Entreprenadbesiktning
Kontrollansvarig
Tillstånd vattenverksamhet
Extern tid på projektet
Projektledning och extern tid
System för projekthantering
Etableringskostnader
Detaljplanekostnad

200
150
60
150
134
108
1 200
0

200
150
0
150
433
108
800
100

Summa

2 002

1 941

Köp av tjänster och övriga kostnader, ombyggnad Nolhaga reningsverk

I dagsläget finns osäkerheter kring påverkan på driften när det gäller ombyggnation av
Nolhaga reningsverk samt behov av akuta åtgärder. Det har därför tagits höjd i prognosen
för oförutsedda kostnader men om dessa inte infaller kan en bättre prognos komma att
lämnas senare under året.
Skulden till skattekollektivet är nu 3 755 tkr. Enligt nuvarande prognos kommer 2 700 tkr
av denna skuld kunna betalas av vid 2022 års utgång.
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Prognosförändring
På grund av lägre intäkter än budgeterat för vattenförbrukning kvartal 1 justerades
intäkterna ned i föregående prognos. Denna prognos är dock osäker. I nuvarande
prognos har även intäkterna för hantering av lakvatten justerats ned.
Sedan föregående prognos har prognosen för personalkostnaderna minskat och beror
på vakanser i verksamheten. Avvikelsen för köp av tjänst är något större jämfört med
föregående prognos medan prognosen för övriga kostnader sänkts. Orsaken till den
sänkta prognosen är framförallt lägre förväntade kostnader inom verksamheten för
ledningsnät.
Prognosen för avskrivningar och finansnetto är i linje med föregående prognos.
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GIS-taxa 2023
4
2022.147 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-04-19
Felipe Verdu

Samhällsbyggnadsnämnden

2022.147 SBN

GIS-taxa 2023
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämndens plan- och byggtaxa uppdaterades 1 jan 2022. Med anledning
av kommande förändringar i den politiska organisationen där nuvarande
samhällsbyggnadsnämnd föreslås delas upp i en bygg- och miljönämnd och en teknisk
nämnd, bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att det finns skäl att inför 2023 dela upp
nuvarande PBL-taxa i tre delar: GIS-taxa, Bygglovstaxa och Plantaxa.
I detta ärende behandlas den del av taxan som gäller GIS-verksamheten, vilken består av
bland annat avgifter för nybyggnadskarta, utstakning, lägeskontroll och tillfälligt nyttjande av
digitalgeografisk information.
De viktigaste förändringarna i den nya GIS-taxan är att tabellerna genomgått revideringar för
att så väl som möjligt stämma överens med aktuella faktiska kostnader för verksamheten
samt för att främja likabehandlingsprincipen i så hög utsträckning som möjligt. Tabellerna har
inte setts över på många år. De förändringar som gjorts i GIS-taxan de senaste åren har
endast gällt timtaxa, n-faktor (används för att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom
kommunen, såsom invånarantal, tillväxtberoende åtgärder eller andra faktorer, t.ex. SKR:s
kommungruppsindelning, dock alltid med beaktande av självkostnadsprincipen) och
milliprisbasbelopp (mPbb), så det är nu högaktuellt att göra en genomgående översyn.
Tabellerna har förenklats så långt det är möjligt, för att göra uträkningarna lättare och
tydligare för både beställare och handläggare.
När det gäller avsnittet för nybyggnadskartor, så är ambitionen att dessa framöver ska hålla
en högre och mer noggrann kvalitet. Mätningarna kommer att ta mer tid men i gengäld
kommer datan bli mer exakt, vilket i sin tur kommer att förenkla exempelvis
bygglovshandläggningen.
I den nya GIS-taxan finns ett helt nytt avsnitt som gäller drönaruppdrag, det vill säga material
som filmas eller fotograferas av verksamhetens drönare.
I bilagan GIS-taxa är de avgifter eller textstycken som är uppdaterade jämfört med den nu
gällande PBL-taxan markerade i rött. Ny text är markerad i gult.

Ekonomisk bedömning
Se ärendebeskrivning.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden
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Ny taxa för GIS-verksamheten godkänns.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Ny taxa för GIS-verksamheten fastställs och börjar gälla 1 januari 2023.

Beslutet ska skickas till
KS/KF

Fredrik Linusson
Förvaltningschef

Felipe Verdu
Enhetschef GIS
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GIS-taxa
Avgifter för nybyggnadskarta, utstakning,
lägeskontroll, tillfälligt nyttjande av digital
geografisk information, markering och
inmätning av tillfällig mätpunkt,
drönaruppdrag, utskrift

Typ av styrdokument: Taxa

Gäller för: GIS-verksamheten

Beslutande instans: Kommunfullmäktige

Giltighetstid: 2023-01-01 – tills vidare

Datum för beslut: ÅÅÅ-MM-DD

Revideras senast: Årlig översyn

Diarienummer: 2022.147 SBN

Dokumentansvarig: Chef GIS-verksamheten
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1. Allmänna bestämmelser
1.1 Taxans legala grund
Denna taxa gäller för Alingsås kommuns GIS-verksamhet. Om avgifterna är
momsbelagda framgår detta i kapitelrubriken.
Taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige. Tillämpning av taxa är att betrakta
som verkställighet, eftersom bedömning i enskilda fall inte ska göras. Avgift varje
ärende där taxan tillämpas behöver därmed inte återrapporteras till nämnd eller
fullmäktige. Se dock kapitel 1.2 nedan gällande avsteg från tillämpning av taxan.

1.2 Avgiftsbestämning
Avgiften beräknas efter denna taxa för ärenden som diarieförts efter ikraftträdandet. Om
särskilt beslut inte fattas i ärendet tas avgiften ut då handläggningen som avgiften avser
är utförd. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar i
delegationsordningen utsedd delegat om skälig avgift grundad på tidsersättning.
Om det finns särskilda skäl (såsom lagändring, formaliafel, oförutsedda omständigheter
som medför orimliga ekonomiska konsekvenser eller dylikt) som motiverar avsteg från
tillämpning av taxan i ett enskilt ärende får en höjning eller minskning av avgiften i ett
enskilt ärende ske. Beslut om detta sker av i delegationsordningen utsedd delegat, och
återrapporteras till nämnden.

1.3 Beräkning av avgifter enligt taxan
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som framgår i taxan. Flertalet av
avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande
prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt
ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som
handläggningen av respektive ärendetyp kräver.
Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till
förhållanden inom kommunen. Justeringsfaktor N utgörs i detta underlag av siffran 1,2.
Kommunfullmäktige kan besluta att justeringsfaktor N ska vara högre eller lägre och kan
grunda sitt beslut på exempelvis invånarantal, tillväxtberoende åtgärder, förhållanden
inom kommunen eller andra faktorer, t.ex. SKR:s kommungruppsindelning, dock alltid
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med beaktande av självkostnadsprincipen. Samtliga belopp i tabellerna är angivna
exklusive mervärdesskatt. Mervärdesskatt utgår inte för avgifter i samband med
myndighetsutövning.

Faktorer för beräkning av avgiften
Grundprincip för beräkning av avgift görs enligt formeln: Faktor x mPBB
Faktorerna är:
HF

Handläggningsfaktor

KOM

Faktor för kommunicering

KF

Kartfaktor

mPBB

”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp

MF

Mätningsfaktor

NKF

Nybyggnadskartefaktor

OF

Objektfaktor

PLF

Planavgiftsfaktor

UF

Utstakningsfaktor

BYA

Byggnadsarea

OPA

Öppenarea

Mätningsavgift, beräknas efter byggnadsarean, BYA + OPA.
I öppenarea (OPA) inräknas balkong, loftgång, takterrass, arkad, portal, taktäckt
uteplats, öppet garage och liknande.
Byggnadsarean: Area som en byggnad upptar på marken, inklusive utkragar
byggnadsdelar utan hänsyn till antal våningar eller höjd.
Kartavgift, beräknas efter markarean.
Vid beräkning av OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk Standard SS
21054:2020 utgåva 2 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet
som inlämnade ritningar medger.
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall beräkningsregler
och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas.
Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa. Vid
tidsersättning tas kostnad för administration ut med minst en timma.
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2. Tidsersättning
Timersättningen beräknas utifrån nämndens samlade kostnader för handläggare
inom nämndens verksamhet, (lönekostnad, lokalhyror, utbildning, OH-kostnader i
form av lednings-, ekonom-och administrationskostnader, m . m.).
Timersättningen inom GIS tas ut med 1150 kr (2023). Timpriset justeras årligen enligt
senast publicerat PKV (Prisindex för kommunal verksamhet). Vid tiden för denna
dokumentrevidering är senast publicerade PKV 5 % (april 2022).
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3. Avgift för nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta krävs om nämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer
för när nybyggnadskarta ska upprättas. Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid
upprättande av nybyggnadskarta m.m.
För samtliga nybyggnadskartor kommer det att ingå bland annat inmätning av befintliga
gränsmarkeringar. Nybyggnadskartor innehåller dessutom inmätta höjdpunkter.

Avgift = mPBB x NKF x N

Nybyggnadskarta

NKF

Kartan innehåller fastighetsgränser, befintliga byggnader,
planinformation
Carport, uterum, attefallshus (komplementbyggnad), teknisk bod,
mur och staket, skylt, friggebod, transformator
Garage, tillbyggnad, cykelställ
Kartan innehåller fastighetsgränser, gränspunkter, höjder,
befintliga byggnader, planinformation och
anslutningspunkter

40

170

Enbostadshus/enstaka byggnad, attefallshus (komplementbostad)
Övriga byggnader; sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus
samt alla övriga byggnader och anläggningar.
(Samma avgift oavsett hur stor tomtytan är).
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4. Avgift för utstakning
Mervärdesskatt kan tillkomma med 25% på nedanstående avgifter.
Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov,
även om det består av flera fristående byggnader. Om ett ärende innehåller flera olika
hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje hustyp för sig.
Kostnaden gäller utstakning vid ett tillfälle. Om utstakningen görs uppdelat på flera tillfällen
tillkommer en avgift för merkostnaden (tidsersättning enligt kap.2). Merkostnaden debiteras
separat.
I avgiften för utstakning ingår markering av en byggfix, (höjdfix). Byggfixen redovisas i läge
och höjd på utstakningsskissen.
Utstakning kan utföras av nämndens personal eller annan med verifierad mätningsteknisk
kunskap som byggherren föreslår.
Om utstakning utförs av annan än samhällsbyggnadsnämndens personal, tas avgift ut för
underlagsdata, grundmaterial, färdigställande av lägeskontrollkarta m.m. med tidsersättning
enligt tidsersättning (kap. 2.).

Utstakningsavgift = mPBB x UF x NBeskrivning
Huvudbyggnad – nybyggnad
Byggfix + Finutstakning 2 linjer
Byggfix + Finutstakning 4 linjer
Byggfix + Grovutstakning 4 hörn
Paketpris Huvudbyggnad - nybyggnad
Byggfix + Grovutstakning + Finutstakning + Lägeskontroll
Byggfix + Finutstakning + Lägeskontroll
Byggfix + Grovutstakning + Lägeskontroll

UF
70
80
60
160
130
120
tidsersättning (kap. 2.)
Anbudsförfarande via offert

Större än 3000 m²
Fler än ett objekt t.ex. hus i grupper via entreprenörer
Paketpris vid samtidig utstakning av hus + garage
Byggfix + Grovutstakning + Finutstakning + Lägeskontroll
200
Byggfix + Finutstakning + Lägeskontroll
140
Komplementbyggnad – nybyggnad
Byggfix + Finutstakning 2 linjer
70
Byggfix + Grovutstakning 4 hörn
60
Paketpris Komplementbyggnad
Byggfix + Grovutstakning + Finutstakning + Lägeskontroll
160
Byggfix + Finutstakning + Lägeskontroll
130
Byggfix + Grovutstakning + Lägeskontroll
120
Grovutstakning görs med träläkt som markerar husets hörn, finutstakning görs på profil som
tillhandahålls av sökande, eller i träpålar i huslivets förlängning.
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5. Lägeskontroll
Mervärdesskatt tillkommer med 25% på nedanstående avgifter.
Lägeskontroll ska göras för att intyga att byggnaden följt det givna bygglovet. Det är även
ett krav att byggnaden blir redovisad i kommunens och lantmäteriets register och
databaser.
Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader större än eller 15 m², detta ska tydligt framgå
av det beviljade beslutet för åtgärden.
Lägeskontroll utförs inte i ärenden <15 m², om inte det beviljade beslutet så kräver.
Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA
+ OPA) för varje hustyp för sig.
Om lägeskontroll utförs av annan än nämndens personal, tas avgift ut för underlagsdata,
grundmaterial, färdigställande av lägeskontrollkarta m.m. med tidsersättning (kap. 2.).
Avgift = mPBB x MF x N

Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter)

Mätningsfaktor (MF)

0 - 5000 m²
För objekt större än 5 000 m² vid nybyggnad
Tillägg per punkt utöver 4

60
tidsersättning (kap. 2.)
1

Komplementbyggnad – nybyggnad
garage/uthus till en- och
tvåbostadshus (4 punkter)

Mätningsfaktor (MF)

0 - 5000 m²
För objekt större än 5 000 m² vid nybyggnad
Tillägg per punkt utöver 4

60
tidsersättning (kap. 2.)
1

Tillbyggnader – nybyggnad (4 punkter)

Mätningsfaktor (MF)

0 - 5000 m²

60

För objekt större än 5 000 m² vid nybyggnad
Tillägg per punkt utöver 4

tidsersättning (kap. 2.)
1

För objekt större än 5 000 m2 vid nybyggnad och större än 5 000 m² vid tillbyggnad gäller
tidsersättning enligt tidsersättning (kap. 2.).
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6. Markering och inmätning av
tillfällig mätpunkt
Mervärdesskatt tillkommer med 25% på nedanstående avgifter.
Avgift = mPBB x MF x N

Tillfällig mätpunkt

MF

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt.
(3st punkter ingår vid beställning.)

60

Pris per extra punkt utöver de 3.

20
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7. Avgift för tillfälligt nyttjande
av digital geografisk
information
Mervärdesskatt tillkommer med 6% på nedanstående avgifter.
Avgift per Ha = mPBB x KF x N
Kommentar
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av
skattemedel och avgifter.
För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande
av avgift normalt avtal, som löper flera år.
Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala
kartmaterialet.
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt
kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål
(icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet
ändamål.

Primärkarta Innehåll i kartan

Informationsandel
i%

KF

Gränser och Fastighetsbeteckning

30

9

Byggnader och övriga topografiska objekt

30

9

Vägar, järnvägar, adresser

20

6

Höjdinformation

20

6

All information

100

30
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Övriga digitala kartprodukter

KF

Översiktlig karta

2

Stadskarta

1,5

3d stadsmodell, digital

KF

Byggnader med takkonstruktion

7,5

Byggnadskuber

5

Terrängmodell, ytor

6,25

Höjdgitter

5

KF

Digitalt ortofoto
Upplösning (m/pixel)
0,1

4

0,2

2

0,5

1

Karta / ortofoto / flygbild på papper

KF

Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm2)
0 - 150
>150

8
4

Vid utskrift tillkommer kostnad för material.
Tidsersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall

Snedbild / fotografi

KF

Kommersiellt bruk (digital bild)

25

Privat bruk (digital bild)

6

Privat bruk (utskrift på fotopapper A4)

2,5

Privat bruk (utskrift på fotopapper A3)

4

Tidsersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande
fall.
Vid utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell
tidsersättning och materialkostnad.

Digital adressinformation

KF

Adresspunkt inklusive koordinat

0,02
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8. Avgift för drönaruppdrag
Mervärdesskatt tillkommer med 25% på nedanstående avgifter.
Avgift för drönaruppdrag baseras på påbörjade arbetstimme enligt kap 2 tidsersättning.
Uppdrags resultatet utgör kommunens egendom och kan återanvändas enligt
överenskommelse med samhällbyggnadsförvaltningen, avgift enligt kap2. Avgiften är belagd
med mervärdesskatt med 25%.
I alla uppdrag ingår:


Planering och förarbete



Nödvändiga flygtillstånd från Länsstyrelsen, Transportstyrelsen,
Luftfartsverket och vid behov från Rödene flygfält



Efterbearbetning



Sekretessgranskning



Spridningstillstånd av Lantmäteriet

Avgift för drönaruppdrag inklusive förberedelser, flygning och efterarbete:

Ärendetyp

Beskrivning

Avgift enlig kap 2

Lägsta avgift

Bilder

T.ex. snedbilder,
lodbilder och 360panorama
Mätriktiga flygbilder.
Utgörs av mosaik av
flera foton
T.ex.
projekteringsmätning

Nedlagt tid enligt kap
2, dock minst 3
timmar
Nedlagt tid enligt kap
2, dock minst 15
timmar
Nedlagt tid enligt kap
2, dock minst 15
timmar
Nedlagt tid enligt kap
2, dock minst 15
timmar

3 000 kronor

Ortofoto

Skanning

3D-modell

T.ex. volymberäkning
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9. Utskrift
Mervärdesskatt med 25 % tillkommer.
Avgift per m2 = mPBB x ÅF x N

Utskrift på papper Area m2

ÅF

Text och linjer

15

Täckande utskrift (ytor, raster)

30

GIS-taxa

13
Sida 30 av 488

Taxa enligt plan- och
bygglagen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Alingsås kommun

Typ av styrdokument: Taxa enligt plan- och
bygglagen
Beslutande instans: Kommunfullmäktige
Datum för beslut: 2021-10-27 § 206
Diarienummer: 2021.465 KS

Gäller för: Samhällsbyggnadsnämnden
Giltighetstid: från 2022-01-01 - tillsvidare
Dokumentansvarig: Förvaltningschef

Sida 31 av 488

Innehållsförteckning

1 Allmänna bestämmelser..................................................................................................... 3
§ 1 Taxans legala grund ........................................................................................................... 3
§ 2 Avgiftsbestämning ............................................................................................................... 3
§ 3 Beräkning av avgifter enligt taxan..................................................................................... 3
§ 4 Avräkning.............................................................................................................................. 4

2 Tabeller ................................................................................................................................... 5
Tabell 1 Objektsfaktorer............................................................................................................ 5
Tabell 2 Tidsersättning.............................................................................................................. 6
Tabell 3 Underrättelse till berörda sakägare och andra ....................................................... 6
Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1 ..................................................................... 7
Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2 .............................................................. 7
Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter ................................................................................... 8
Tabell 7 Avgift för besked ......................................................................................................... 8
Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner ................................................ 9
Tabell 9 Godkännande av sakkunnig, kontrollansvarig OVK (obligatorisk
ventilationskontroll) .................................................................................................................. 10
Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar ........................................................ 10
Tabell 11 Nybyggnad – Bygglovsavgift ................................................................................ 11
Tabell 12 Tillbyggnad .............................................................................................................. 13
Tabell 13 Enkla byggnader..................................................................................................... 14
Tabell 14 Övriga åtgärder ....................................................................................................... 14
Tabell 15 a Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) ........................................................................ 16
Tabell 15 b Anmälan av bygglovfria åtgärder – s.k. ”Attefallsåtgärder”........................... 16
Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked ........................................................................ 17
Tabell 17 Bygglov för skyltar .................................................................................................. 17
Tabell 18 Marklov inklusive startbesked............................................................................... 18
Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk .................................................................................... 18
Tabell 20 Bygglov för anläggningar ...................................................................................... 19
Tabell 21 Övriga ärenden ....................................................................................................... 20
Tabell 22 Avgift för nybyggnadskarta ................................................................................... 21
Tabell 23 Avgift för utstakning................................................................................................ 22
Tabell 24 Lägeskontroll........................................................................................................... 23
Tabell 25 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information .......................... 24
Tabell 26 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt ................................................... 26
Tabell 27 Utskrift ...................................................................................................................... 26

2
Sida 32 av 488

1 Allmänna bestämmelser
§1 Taxans legala grund
Denna taxa gäller för samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutövning med stöd av plan- och
bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900). Därutöver gäller taxan för prövning av
strandskyddsdispens med stöd av Miljöbalken (1998:808). Avgifterna är inte momsbelagda, om inte
annat framgår av tabellerna i avdelning 2. Mervärdesskatt utgår inte för avgifter i samband med
myndighetsutövning.
Taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige. Tillämpning av taxa är att betrakta som
verkställighet, eftersom bedömning i enskilda fall inte ska göras. Avgift i varje ärende där taxan
tillämpas behöver därmed inte återrapporteras till nämnd eller fullmäktige. Se dock i § 2 nedan
gällande avsteg från tillämpning av taxan.

§2 Avgiftsbestämning
Avgiften beräknas efter denna taxa för ärenden som diarieförts efter ikraftträdandet. Om särskilt
beslut inte fattas i ärendet tas avgiften ut då handläggningen som avgiften avser är utförd. Om en
åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar i delegationsordningen utsedd
delegat om skälig avgift grundad på tidsersättning.
Om det finns särskilda skäl (såsom lagändring, formaliafel, oförutsedda omständigheter som medför
orimliga ekonomiska konsekvenser eller dylikt) som motiverar avsteg från tillämpning av taxan i ett
enskilt ärende får en höjning eller minskning av avgiften i ett enskilt ärende ske. Beslut om detta sker
av i delegationsordningen utsedd delegat, och återrapporteras till nämnden.

§ 3 Beräkning av avgifter enligt taxan

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan, avdelning 2. Flertalet av
avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp
enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar
sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver.
Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till
förhållanden inom kommunen. Justeringsfaktor N utgör i detta underlag av siffran 1,2.
Kommunfullmäktige kan besluta att justeringsfaktor N ska vara högre eller lägre och kan grunda
sitt beslut på exempelvis invånarantal, tillväxtberoende åtgärder, förhållanden inom kommunen
eller andra faktorer, t.ex. SKR:s kommungruppsindelning, dock alltid med beaktande av
självkostnadsprincipen, se ovan.
Timersättningen inom Bygglov, Plan, GIS (kapitel 2 tabell 2) justeras årligen enligt senast publicerad
PKV (Prisindex för kommunal verksamhet):
Prisindex kommunal verksamhet (PKV)
2020 2021 2022 2023 2024
Personalkostnad*
2,1
2,2
2,2
1,9
3,1
Övrig förbrukning**
0,8
2,1
1,7
2,0
2,1
Prisindex kommunal verksamhet
1,7
2,1
2,1
2,0
2,8
* Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter.
** 50 % lönekostnadsförändring och 50 % KPIF, konsumentprisindex med fast ränta.
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Faktorer för beräkning av avgiften
Grundprincip för beräkning av avgift görs enligt formeln: Faktor x mPBB
Faktorerna är:
HF
KOM
KF
mPBB
MF
NKF
OF
PLF
UF

Handläggningsfaktor
Faktor för kommunicering
Kartfaktor
”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp
Mätningsfaktor
Nybyggnadskartefaktor
Objektfaktor
Planavgiftsfaktor
Utstakningsfaktor

Avgift för bygglov/start besked, beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA).
Planavgift, beräknas efter BTA + OPA.
Mätningsavgift, beräknas efter byggnadsarean, BYA + OPA.
Kartavgift, beräknas efter markarean.
Nybyggnad, Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till
en ny plats.
Tillbyggnad, Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.
Ombyggnad, Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och
avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.
Ändring, En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion,
användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.
Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk Standard SS
21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som
inlämnade ritningar medger. Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. ska
beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas.
Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa. Vid tidsersättning tas
kostnad för administration ut med minst en timme.

§ 4 Avräkning

För startbesked gäller om sökanden så begär att nämnden ska återbetala i förskott erlagda
avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att kontrollplan följts och
projektet inte fullföljts inom föreskriven tid.
Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas.
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker från i förskott betald
avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas.
Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan
betalningen ska ske.
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2 Tabeller
Tabell 1 Objektsfaktorer

Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och anläggningar –
beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller
nedan.
Area (m2) – BTA + OPA

OF

Byggnader, anläggningar inklusive bygglovspliktiga
komplementbyggnader

0-49

4

50-129

6

130-199

8

200-299

10

300-399

12

400-499

14

500-799

20

800-1199

26

1 200-1 999

36

2 000-2 999

46

3 000-3 999

56

4 000-4 999

64

5 000-5 999

72

6 000-7 999

85

8 000-9 999

100

10 000-14 999

125

15 000-24 999

170

25 000-49 999

235

50 000-100 000

400

Härutöver

+ 3/1000 m2

Mycket enkla byggnader < 50 m2*

2

*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enl. PBL 9 kap
4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande.
I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA +
OPA.
I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa
byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1.
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Tabell 2 Tidsersättning

Timersättningen beräknas utifrån samhällsbyggnadsnämndens samlade kostnader för
handläggare inom nämndens verksamhet, (lönekostnad, lokalhyror, utbildning, OH-kostnader i
form av lednings-, ekonom-, och administrationskostnader, mm).
Timersättningen inom Bygglov, Plan, GIS tas under 2022 ut med 1144 kr (höjd med 2,1% i
enlighet med PKV för 2022 publicerat i april 2021).
Timpriset ska därefter justeras årligen enligt senaste publicerad PKV, se kapitel 1, § 3.
Mervärdesskatt tillkommer på avgifter som kommunen tillhandahåller som är annat än
myndighetsutövning.

Tabell 3 Underrättelse till berörda sakägare och andra

Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid kommunicering av
avslagsbeslut och vid tillsyn.
Avgift = KOM x mPBB x N
Antal

Kommentarer

KOM

Sakägare 1-5

Totala antalet delägare

40

Sakägare 6-9

Totala antalet delägare

60

Sakägare 10-

Totala antalet delägare

120

Grannar 1-5

Totala antalet fastigheter

15

Grannar 6-9

Totala antalet fastigheter

20

Grannar 10-

Totala antalet fastigheter

40

Kungörelse

+ faktisk annonskostnad

80

Kungörelse av beslut i
Post- och
Inrikestidning

+ faktisk annonskostnad

5
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Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1
Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N
(OF enligt tabell 1)
Åtgärd

Handläggningsfaktor HF1

Administration inklusive arkivering

7

Planprövning
Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet
förhandsbesked

3

Byggnaden
Placering, yttre utformning och färgsättning
Användbarhet och tillgänglighet

7

Tomten
Tomts ordnande inklusive utfart och parkering
Enkel kontroll av grundläggning och
dagvattenanslutning
Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras)
Skyddsåtgärder mot skred och högvatten
Utrymnings- och räddningsvägar
Måttgranskning

7

Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2
Avgift för startbesked = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N
(OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2)
Åtgärder

Handläggningsfaktor HF2

Administration inklusive arkivering och
registrering av kontrollansvarig

7

Startbesked och tekniskt samråd

10

Startbesked och beslut om kontrollplan

5

Arbetsplatsbesök

5

Slutsamråd inklusive slutbesked

6

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked

3
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Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter
Åtgärd

Avgift

Lämplighet/lokaliseringsprövning
utanför detaljplan

50 % påslag på bygglovavgiften

Tillägg för prövning av liten avvikelse

20 % påslag på bygglovavgiften

Varsamhet*

20 % påslag på bygglovavgiften

Ändring**

70 % av bygglovavgiften (berörd del)

Tidsbegränsat bygglov

75 % av bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, förlängning

50 % av bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong

75 % av bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong,
förlängning

50 % av bygglovavgift

Förnyelse av lov = ny prövning

80 % av bygglovavgift

*Varsamhet i kulturmiljöer
** Ändring som avses hänförs till Plan- och bygglagen PBL 9 kap § 2 punkt 3

Tabell 7 Avgift för besked
Typ av besked

Beskrivning

Förhandsbesked

200 mPBB x N (Avgift för kommunicering tillkommer

Ingripandebesked

Antal timmar (minst 1)

Planbesked

10 % (avrundat) av beräknad planavgift för projektet
(se tabell 8) eller efter Avgift för planbesked
(se nedan)
5 % av bygglovavgiften (avräknas till hälften vid
beräkning av bygglovavgiften om villkoren har
uppfyllts vid bygglovsprövningen)

Villkorsbesked

Strandskyddsdispens

enligt tabell 3)

200 mPBB xN

Planbesked

Ett planbesked debiteras vid positivt eller negativt besked med 100% av ovanstående
belopp.
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Avgift för planbesked
Avgift för planbesked beräknas enligt följande:
Planbesked

600 x mPBB eller timdebitering

Övriga utredningar
Utöver avgiften för planbesked betalar alltid sökande för de utredningar som kan komma
att behövas vid prövningen av planbesked.
Timdebitering i planärenden
För vissa planärenden kan planavgiften komma att timdebiteras: timersättning enligt
tabell 2.

Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner
Planavgift tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras eller
upphävs. För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift ut senast
vid beslut om kontrollplan (bygganmälan).
Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor
och parternas åtagande i övrigt (t.ex. att intressenten ska betala nödvändiga utredningar
som annan än kommunen utför).
I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t ex på grund av
ett exploateringsavtal eller planavtal, reduceras planavgiften i motsvarande grad.
Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift ut för
berörd byggrätt inom det område som ändrats.
Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre detaljplaner
(antagna före 1 juli 1987), tas planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens område
om åtgärden som skall utföras endast har stöd i ändringen av detaljplanen (t.ex.
inredning av vindar).
För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas enligt tabell 1.
För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor som
för nybyggnad.
Tidsersättning debiteras i ärenden, som inte går att definiera enligt ovan eller där
planavgiften bara skulle täcka en liten del av arbetet med att upprätta detaljplanen. Ett
exempel är där intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som
kan mätas enligt standard för BTA eller OPA
Planavgift tas inte ut för
- nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 15 m2,
- tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 15 m²,
Förskottsavgift tas ut löpande under planarbetet och slutjusteras i samband med att
planen godkänns/antas.
9
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Grundformel planavgift = mPBB x OF x PF x N
Där OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 10 000 m². Därutöver höjs OF med 1 per
1 000 m². (Exempel: OF 10 000 m² = 101; 11 000 m² = 102)
Planfaktor (PF)
PF
Nybyggnad Tillbyggnad

PF
Ändring

Områdesbestämmelser

100

60

60

Program för detaljplan

140

70

70

Detaljplan

140

70

70

Fastighetsrättsliga
åtgärder i detaljplan

80

40

40

Tabell 9 Godkännande av sakkunnig, kontrollansvarig OVK
(obligatorisk ventilationskontroll)
Avgift = HF x mPBB x N
Avgift tas ut enligt övergångsbestämmelser
Åtgärd

HF

Ny sakkunnig

25

Kontrollansvarig - ny

50

Kontrollansvarig - byte

25

Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar
Avgift tas ut som ersättning enligt plan- och byggförordningen
(ersätter förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk).
Åtgärd

Ersättning

Medgivande att använda hiss

50 mPBB x N

Förbud att använda hiss

100 mPBB x N
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Tabell 11 Nybyggnad – Bygglovsavgift
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som samhällsbyggnadsnämnden vidtar i samband med bygglov respektive startbesked. Avgift
för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan
tillkommer enligt särskild taxa eller genom upprättat planavtal.
Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF.
Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader).
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)3 x N
Area (m2) – BTA + OPA

OF

HF1

HF2

Mycket enkla byggnader < 49 m2

2

20

20

0-49

4

24

28

50-129

6

24

28

130-199

8

24

28

200-299

10

24

28

300-399

12

24

28

400-499

14

24

28

500-799

20

24

28

800-1 199

26

24

28

1 200-1 999

36

24

28

2 000-2 999

46

24

28

3 000-3 999

56

24

28

4 000-4 999

64

24

28

5 000-5 999

72

24

28

6 000-7 999

85

24

28

8 000-9 999

100

24

28

10 000-14 999

125

24

28

15 000-24 999

170

24

28

25 000-49 999

235

24

28

50 000-100 000

400

24

28

0,3 x OF
(intervall
enl. ovan)

24

28

8

17

28

Byggnader, anläggningar inkl.
bygglovpliktiga
komplementbyggnader

Stor, enkel byggnad, oisolerad –
lagerhall ≥ 500 m2
Vindsinredning ≤ 199 m2
3 Bygglov inklusive startbesked
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Komplementbyggnad
Bygglovsavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)4 x N
Objekt

Yta BTA
+ OPA

OF

HF1

HF2

Komplementbyggnad, garage,
carport, förråd (eget ärende)

<50 m 2

2

17

13

Komplementbyggnad, garage,
carport, förråd (eget ärende)

>50 m 2

4

17

15

4

14

15

Källsorteringsbehållare/grupp
Sopskåp, sophus
4 Bygglov

inklusive startbesked
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Tabell 12 Tillbyggnad
Bygglovsavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)5 x N
Huvudbyggnad
Tillkommande yta BTA

Yta BTA +
OPA
<15 m 2
2

Tillkommande yta BTA

16-49 m

Tillkommande yta BTA

50-99 m 2

OF

HF1

HF2

3

14

10

4

17

15

6

17

28

Tillkommande yta BTA

100-199 m

2

8

17

28

Tillkommande yta BTA

200-299 m 2

10

17

28

Tillkommande yta BTA

300-499 m 2

12

17

28

Ytterligare intervall se tabell 11

Komplementbyggnad

Yta BTA

Typ: garage, carport, förråd

Oavsett storlek
men ≤ 50 % av
ursprunglig
byggnads
BTA

HF1

HF2

2

14

13

≤ 50 m 2

4

14

13

2

2

14

13

Burspråk

2

14

13

Takkupa

2

14

15

Tillbyggnad fritidshus
Tillbyggnad växthus, lusthus
m.m. oisolerat

5 Bygglov

> 15 m

OF

inklusive startbesked
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Tabell 13 Enkla byggnader
Bygglovsavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)6 x N
Typ

Yta BTA +
OPA

Fritidshus

40-80 m 2 BTA

Kolonistuga

< 40 m

2

Nätstation/pumpstation

OF

HF1

HF2

4

21

28

2

14

15

Oavsett storlek

4

14

13

Växthus, lusthus och likn. oisolerat

2

> 15 m men
≤ 50 m 2

2

14

13

Rullstolsgarage förråd m.m.

Oavsett storlek

2

14

13

Kiosk, manskapsbod m.m.

Oavsett storlek

4

17

15

Sommarveranda, restaurang

Oavsett storlek

4

17

23

Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med hänsyn till
tillgänglighet och energikrav. Större fritidshus än 80 m2 är dock ofta lika tekniskt
komplicerade som permanentbostäder, därför föreslås lika avgift som för
permanenthus.
6

Bygglov inklusive startbesked

Tabell 14 Övriga åtgärder
För dessa åtgärder ges startbesked i samband med lov, ingen HF2.
Bygglovsavgift = mPBB x HF1 x N
Typ

Yta BTA + OPA

HF1

Balkong 1 – 5 st

65

Balkong 6 – 19 st

130

Balkong 20 - st

200

Inglasning av balkong 1 - 5 st

65

Inglasning av balkong 6 - 19 st

130

Inglasning av balkong 20 - st

200

Inglasning av uteplats/ uterum

oavsett storlek

Skärmtak

15-30 m

Skärmtak

≥ 31 m 2

2

65
50
100

14
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Bygglovsavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)7 x N
OF

HF1

HF2

Fasadändring, mindre

2

11

10

Fasadändring, större

4

11

10

Bostadshiss – handikapp
enbostadshus 8

2

17

13

Hiss/ramp

4

17

15

Mur och eller plank vid
enbostadshus

2

10

9

Mur och/eller plank –
bullerplank/stabilitet – oavsett
material - mindre

4

14

15

Mur och/eller plank –
bullerplank/stabilitet – oavsett
material - större

6

14

15

Solfångare/celler – mer än 25 % av
arean på takfall

2

11

10

Solfångare/celler – mindre ej på enoch
tvåbostadshus

2

11

10

Solfångare/celler – större ej på enoch
tvåbostadshus

4

14

13

Övrigt – utan konstr.

Frivilligt bygglov

7
8

Yta BTA +
OPA

Avgift enl.
normalt
bygglov

Bygglov inklusive startbesked
Endast HF2 vid invändig installation
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Tabell 15 a Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)
Avgift = HF2 x mPBB x N
Typ

HF2

Eldstad/st - installation

35

Grundförstärkning enbostadshus

90

Grundförstärkning

200

Ventilationsanläggning enbostadshus

50

Ventilationsanläggning övriga

140

Håltagning/bärande konstruktion, mindre

30

Håltagning/bärande konstruktion, större

140

Stambyte - mindre

90

Stambyte - större

140

Sopsug

90

Fettavskiljare

30

Rivning utanför planlagt område

50

Tabell 15 b Anmälan av bygglovsbefriade åtgärder – s.k. ”Attefallsåtgärder”
Avgift = OF x (HF1 + HF2) x mPBB x N
Ändamål

OF

HF1 HF2

Anm.

Bostadshus max 25 m2 BYA

4

15

28

Fritidshus max 25 m2 BYA

4

12

28

Garage, carport max 25 m2 BYA

2

17

13

Tillbyggnad max 15 m2 BTA

3

11

10

Tillbyggn. med inglasat uterum < 15m2

2

11

10

Takkupa (max 2 st)

2

11

15

Jfr håltagning

Ytterligare bostad (inom bef. area)

OF

11

15

Använd OF enligt tabell 1 för
aktuell area.

Jfr tab. 12
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Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked
Avgift = HF x mPBB x N
Rivning

HF

2

< 250 m BTA

100

2

250-999 m BTA

200

2

>1000 m BTA

400

Tabell 17 Bygglov för skyltar
Prövning skall ske som för byggnader.
Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan.
Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar.
Avgift = HF x mPBB x N
Åtgärd

Stor skylt, stor vepa

HF om liten
påverkan på
stads- eller
landskapsbilden
≥ 20 m 2
2

HF om stor
påverkan på
stads- eller
landskapsbilden
200

Vepa

≥ 1 m men
≤ 20 m 2

80

Skyltprogramgranskning

≥ 20 m 2

100

200

Prövning mot skyltprogram

20

20

Därutöver per skylt

10

10

45

105

23

53

Prövning utan
gällande
skyltprogram

Placering,
Utformning,
Miljö- och
omgivningspåverkan

Därutöver per skylt
2

Skylt, skyltpelare,
stadspelare

≤ 10 m

60

Skylt, skyltpelare,
stadspelare

≥ 10 m 2 vid
busskur

-

150

Ljusramp

Ny/ny front

-

100

Ljusramp

utöver den
första

20

-

Ljusanordning vid idrottsplats 1 - 5 st
eller liknande

50

17
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Ljusanordning vid idrottsplats
eller liknande

6 st -

100

Byggskylt eller -vepa

≥ 15 m 2

Byggskylt eller -vepa

2

Förbesiktning
Remiss

≤ 15 m

-

60

10

Per gång

10

20

Trafikverket
m.fl.

15

15

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid ansökan
om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning.
Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m 2 är avgiftsfri. Är skylten
större än 15 m 2 tas avgift ut enligt tabell.
Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och samhällsbyggnadsnämnden. Det består av dokument/ritning som visar var på fasaderna skyltar skall placeras
och kan även innehålla principer för skyltars utformning. Avgiften reduceras om
skyltprogrammet följs.

Tabell 18 Marklov inklusive startbesked
Avgiften tas enbart ut som tidsersättning
Åtgärd

Tidsersättning

Marklov såväl schakt som fyllning

Antal timmar (minst 1 tim)

Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N
Master, torn, vindkraftverk

Beskrivning

HF 1

HF 2

Radio- och telemast eller torn
+ en teknikbod

ett torn

250

90

Radio- och telemast eller torn
+ en teknikbod

fler än ett

550

140

Vindkraftverk

ett verk

550

140

Vindkraftverk

upp till 4 st

1200

280

2500

560

Vindkraftpark (5 st - > verk)
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Tabell 20 Bygglov för anläggningar
Bygglovsavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N
Anläggning på land
Objekt

Beskrivning

Anläggningens yta

-1 999 m 2

Anläggningens yta

2 000-4 999 m

2

Tillägg görs för byggnad 5 000-10 000 m
enligt ovan
Parkeringsplats
Upplag/ materialgård
Tunnel/ bergrum

2

≥ 10 000 m 2
Antal timmar
(minst 1)
Antal timmar
(minst 1)
Antal timmar
(minst 1)

OF

HF1

HF2

40

24

28

60

24

28

80

24

28

100

24

28

Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen):
Begravningsplats, Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, Kabinbana,
Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift, Skjutbana

Anläggning i vatten
Objekt

Beskrivning

OF

HF1

HF2

Brygga, såväl ponton som fast
anlagd

för fler än 10-12 båtar,
(annars ej bygglov)

20

24

28

Småbåtshamn – se marina

för fler än 10-12 båtar, <
5 000 m 2

40

24

28

Marina 5 000-10 000 m2, flera
bryggor

för fler än 10-12 båtar,
annars inte hamn

80

24

28

Utökning med
pontonbrygga

per brygga

24

28

5
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Tabell 21 Övriga ärenden
Avgift = HF x mPBB x N
Ärendetyp

Beskrivning

Anstånd

ingen avgift

Avvisa
Återkallad ansökan (avskrivet
ärende)

HF
20

25 % av normal bygglovavgift eller tidsersättning
se tabell 2

Avslag
Avgift = HF x mPBB x N
Ärendetyp

Beskrivning

Bygglov, marklov och rivningslov

Samtliga avgifter exkl. HF2

Strandskyddsdipens

HF
200

Förhandsbesked

100% av samtliga avgifter
för positivt förhandsbesked

Anmälan – ej ”Attefallsärenden”

Samtliga avgifter

Anmälan – ”Attefallsärenden”

Samtliga avgifter
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Tabell 22 Avgift för nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta krävs
om
samhällsbyggnadsnämnden
anser
det
nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas.
Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta m.m.
Avgift = mPBB x NKF x N
Nybyggnadskarta

NKF eller
tidsersättnin

NKF enkel
nybyggnadskarta

Enbostadshus/enstaka byggnad
Oavsett tomtyta

150

110

Övriga byggnader; sammanbyggda
enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga
byggnader och anläggningar. Tomtyta mindre
eller lika med 1999 m 2.

150

110

2 000-4 999 m 2

250

150

2

350

200

450

250

Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder,
befintliga byggnader, planinformation och
anslutningspunkter

5 000-9 999 m

10 000-15 000 m 2
Tomtyta större än 15 000 m

2

Tidsersättning

Tillbyggnad

55

Garage

55

Carport, uterum, Attefallshus, tekniskbod mm

28

Granskning av nybyggnadskarta

10

10

Komplettering av nybyggnadskarta

40

40

Förhandskopia alt, preliminär
nybyggnadskarta

Tidsersättning

Tidsersättning

Alla övriga åtgärder

Tidsersättning

Tidsersättning
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Tabell 23 Avgift för utstakning
Mervärdesskatt kan tillkomma med 25% på nedanstående avgifter.
Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov, även
om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När utstakning
av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i efterhand i
samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda
byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje hustyp för sig.
I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas i läge och höjd på
utstakningsskissen. Utstakning kan utföras av samhällsbyggnadsnämndens personal eller annan
med verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår.
Om utstakning utförs av annan än samhällsbyggnadsnämndens personal, tas avgift ut för
underlagsdata, grundmaterial, färdigställande av lägeskontrollkarta m.m. med tidsersättning enligt
tabell 2.
Utstakningsavgift = mPBB x UF x N

Beskrivning

UF

Huvudbyggnad – nybyggnad

90
110

2 linjer + byggfix
4 linjer + byggfix
Större än 3000 m 2

130

Fler än ett objekt t.ex. hus i grupper via entreprenörer

Anbudsförfarande via offert

Paketpris (hus + garage)
Byggfix + Grov + Finutstakning + Lägeskontroll

134

Byggfix + Finutstakning + Lägeskontroll

112

Komplementbyggnad – nybyggnad
Finutstakning + Byggfix
(grovutstakning 50 %)

54

Paketpris
Byggfix + Grov- + Finutstakning + Lägeskontroll

80

Byggfix + Finutstakning + Lägeskontroll

67

22
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Tabell 24 Lägeskontroll
(Moms 25 % tillkommer)
Avgift = mPBB x MF x N
Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader större än eller 15 m2.
Lägeskontroll utförs inte i ärenden < 15 m2
Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda
byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig.
Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter)
50-199 m 2

Mätningsfaktor
(MF)
35

200-499 m

2

500-999 m

2

40
45

1 000-1 999 m

2

50

2 000-2 999 m

2

55

3 000-5 000 m

2

60

Tillägg per punkt utöver 4

Komplementbyggnad – nybyggnad
garage/uthus till en- och
tvåbostadshus (4 punkter)

1

Mätningsfaktor
(MF)

15-199 m 2

25

Tillägg per punkt utöver 4

1

Tillbyggnader – nybyggnad(4 punkter)

Mätningsfaktor
(MF)

15 - 199 m 2

25

200 - 1000 m 2

40

Tillägg per punkt utöver 4

1

För objekt större än 5 000 m2 vid nybyggnad och större än 1 000 m² vid
tillbyggnad gäller tidsersättning enligt tabell 2.
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Tabell 25 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital
geografisk information
(Moms 6% tillkommer)
Avgift per Ha = mPBB x KF x N

Kommentar
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning
av skattemedel och avgifter.
För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid
uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år.
Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala
kartmaterialet.
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av
kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för
visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i
tiden och till visst angivet ändamål.

Primärkarta Innehåll i kartan

Informationsandel KF
i%

Gränser och Fastighetsbeteckning

30

9

Byggnader och övriga topografiska objekt

30

9

Vägar, järnvägar, adresser

20

6

Höjdinformation

20

6

All information

100

30

24
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Övriga digitala kartprodukter

KF

Översiktlig karta

2

Stadskarta

1,5

3d stadsmodell, digital

KF

Byggnader med takkonstruktion

7,5

Byggnadskuber

5

Terrängmodell, ytor

6,25

Höjdgitter

5
KF

Digitalt ortofoto
Upplösning (m/pixel)
0,1

4

0,2

2

0,5

1

Karta / ortofoto / flygbild på papper

KF

Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm 2)
0 - 150
>150

8
4

Vid utskrift tillkommer kostnad för material.
Tidsersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall
Snedbild / fotografi

KF

Kommersiellt bruk (digital bild)

25

Privat bruk (digital bild)

6

Privat bruk (utskrift på fotopapper A4)

2,5

Privat bruk (utskrift på fotopapper A3)

4

Tidsersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall.
Vid utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell
tidsersättning och materialkostnad.
Digital adressinformation

KF

Adresspunkt inklusive koordinat

0,02
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Tabell 26 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt
Avgift = mPBB x MF x N
(Moms 25 % tillkommer)

Objekt

MF

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt
(minimum 3 punkter per beställning)

10

Tabell 27 Utskrift
Avgift per m2 = mPBB x ÅF x N
(Moms 25 % tillkommer)
Utskrift på papper Area m2

ÅF

Text och linjer

15

Täckande utskrift (ytor, raster)

30

26
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Ingared 1:16, bygglov för
nybyggnad av garage
(2022-0125)
5
2022.183 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-05-16
Anna-Catalina Bucur Sidea

Samhällsbyggnadsnämnden

2022.183 SBN

Bygglov för nybyggnad av garage INGARED 1:16
(SÖRVIKSVÄGEN 14) (2022-125)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2022-02-09 och avser bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten
INGARED 1:16 (SÖRVIKSVÄGEN 14).
Länk till webkartan:
https://karta.alingsas.se/?m=alingsaskartan&x=177833.6138&y=6408899.046700001&z=9&l=222,
218

Åtgärden avviker från gällande detaljplan avseende byggnadsarean. Garaget avses uppföras
med en byggnadsarea på 24 kvm (6 X 4 m). Planerad byggnadsarea på 24 kvm överskrider
med 20 % den maximala byggnadsarea på 20 kvm som kan tillåtas.
2022-03-22 skickades bedömning av ärende till sökande med information om möjligheten att
gå vidare med ärendet genom att ändra utformningen så att detaljplanens bestämmelser följs
eller att uppföra byggnaden med Attefallsreglerna, dessutom fick sökanden information om
att ansökan kan återkallas.
Yttrande
2022-04-22 meddelade sökande att han önskar ta ärendet vidare i nämnden.
”Jag är medveten om att det är en liten avvikelse mot gällande detaljplan. Jag har placerat
det nära bostadshuset och lagt nocklinjen i linje med befintlig byggnad för att inte störa mer
än nödvändigt.
Avvikelser av denna typ har tidigare accepterats. Och förekommer i närområdet.
Dessutom kan påpekas att den inre ytan är under 20 kvm. Höjdjusteringen av marken och
hårdyta vid sidan av garaget bidrar till att leda bort vatten från grannfastigheten. Detta för att
slippa det vatten som idag rinner mot min nuvarande huvudbyggnad.”
Förutsättningar
Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av detaljplan B 147 förslag till byggnadsplan för
fritidsområde vid sjön Ömmern delar av Kronogården 1:8 och Kärrbogärde Mellomgården 2:6
m.fl. (laga kraft 4 september 1963) och är reglerad med bestämmelsen Bf.
Området ska användas endast för bostadsändamål, en huvudbyggnad och ett uthus får
uppföras, huvudbyggnad får uppta max 90 kvm och uthus max 20 kvm, uthus får inte inredas
för bostadsändamål, uthus får inte uppföras till större höjd än 2,5 meter, taklutning högst 300.
För fastigheten finns det ett beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus LOV 2009–000039
och tillbyggnad av fritidshus LOV 2012–000080. Enligt beviljat bygglov för tillbyggnad
överskrider byggnadsarean för befintligt fritidshus med 8 % den maximala byggnadsarean på
90 kvm som kan tillåtas.
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Ekonomisk bedömning
Ansökan bedömdes komplett 2022-04-22. Beslut om bygglov ska tas inom tio veckor från
detta datum, vilket medför att sista datum för beslut är 2022-07-01. Byggnadsnämnden får
besluta att förlänga tidsfristen för att avgöra ett ärende om lov eller förhandsbesked om det
är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet. Tidsfristen får dock
bara förlängas en gång, med tio veckor. Vid eventuell förlängning ska beslut tas senast
2022-09-09. Om inte beslut tas inom denna tidsperiod kommer avgiften för bygglovet att
reduceras med en femtedel per påbörjad vecka efter det att tidsfristen överskridits.
Förslag till beslut
Avslag med stöd av 9 kap 30 § Plan- och bygglagen (PBL).
Åtgärden strider mot detaljplanens bestämmelser och innebär ingen liten avvikelse (PBL
9:31 b).
Avgift vid avslag
Avgiften för avslag är 1 971 kr, i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2022-04-22. Vid beslut om lov fattat senast 2022-07-01 innebär att
den lagstadgade tidsfristen för handläggningen på 10 veckor har inte överskridits.

Upplysningar vid avslag
Beslutet kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.
Handlingar som tillhör beslutet
Benämning
Ansökan
Situationsplan
Fasad-, plan-, sektionsritning
Yttrande från sökande

Ankomststämplad
2022-02-09
2022-04-22
2022-04-22
2022-04-22

Beslutet ska skickas till
Sökanden

Sophia Cohen
Enhetschef Bygglovsenheten

Anna-Catalina Bucur Sidea
Bygglovshandläggare
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Lingonriset 10, tillsyn
olovligt byggande (20220229)
6
2022.185 SBN

Sida 63 av 488

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-06-08
Aferdita Jashari

Samhällsbyggnadsnämnden

2022.185 SBN

Påbörjat utan startbesked LINGONRISET 10
(PRÄSTERYDSVÄGEN 65) (2022-229)
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden upprättade 2022-03-17 ett tillsynsärende på fastigheten
LINGONRISET 10 efter att det kom till kännedom att åtgärden från bygglov med Dnr 2021.
493 har uppförts på fastigheten utan startbesked.
Ansökan om bygglov för enbostadshus med vidbyggd carport har lämnats in hos
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-28 (Dnr 2021. 493).
2021-06-22 -beviljas bygglov.
2021-10-29 medges startbesked för markarbete fram till terrassering.
2022-02-24-sökanden informerar att på grund av förutsättningar på plats måste de höja
sockeln FSH från + 75,0 till +75,6 m. Höjdavvikelsen på 60 cm bedöms vara för stor för att
hanteras inom befintligt bygglov, då åtgärden riskerar att få en annan omgivningspåverkan
än ursprunglig placering. Åtgärden bedöms då kräva ett nytt bygglov.
2021-02-25 -reviderad ansökan lämnas in.
2022-03-02 -beviljas nytt bygglov.
Enligt bygglovet skulle ett tekniskt samråd hållas för att kunna ge startbesked.
I beslutet upplystes sökanden att åtgärden inte får påbörjas förrän
Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL och att nämnden
är skyldig att påföra byggherren en byggsanktionsavgift om byggnationen påbörjas innan
startbesked givits enligt 11 kap. 51 § PBL.
2022-03-10- skickas kallelse till tekniskt samråd.
2022-03-16- tekniskt samråd hålls. Vid samrådet diskuteras påbörjat arbete och inspektören
meddelar att ett tillsynsärende ska upprättas. Kompletteringar skulle inlämnas inför
startbeskedet.
2022-03-17- tillsynsärende startas. Information om detta skickas till sökanden.
2022-03-21-startbesked för att påbörja fas 2, från terrassering till färdigt hus, medges.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd som kräver bygglov inte påbörjas innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att överträdelse av plan-och bygglagen har skett
enligt det som är förskrivet i 11 kap.5 § och att det finns förutsättningar för och behov av
ingripande om påföljd enligt samma kapitel
Överträdelsen medför att byggsanktionsavgift ska tas ut enligt PBL 11 kap. 51 §.
Ekonomisk bedömning
Klicka här för att skriva hur ditt förslag ska finansieras.
Förslag till beslut
Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs sökanden Team
Lyckebacka AB, org.nr. 16556871–8646, en sanktionsavgift på totalt 60 773 kr för att den
bygglovspliktiga åtgärden nybyggnad av enbostadshus med vidbyggd carport har påbörjats
innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Avgiften ska betalas till Alingsås kommun inom två månader efter att beslutet har delgetts de
avgiftsskyldiga.

Beslutet kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.

Yttrande
Enligt PBL 11 kap 58 §, innan byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift
ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig.
Tjänsteskrivelsen har 2022–04–27 skickats till fastighetsägaren för yttrande.
Inget yttrande har inkommit.

Beräkning av sanktionsavgift
Byggsanktionsavgiften ska beräknas med stöd av det prisbasbelopp (PBB) som gäller för det
år som beslut om byggsanktionsavgift tas med stöd av 9 kap. 1 § PBF.
Byggsanktionsavgiften beräknas då med 2022 års PBB (prisbasbeloppet) som är 48 300 kr.
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900)
påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första
stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygglagen innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked
är: 1. för ett en- eller tvåbostadshus, 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005
prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
Enligt PBF 1 kap 7§, med sanktionsarea avses i denna förordning den area som i fråga om
en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en kombination
av dessa minskad med 15 kvadratmeter.
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Beräknad sanktionsavgift är 121 546 kr
Enligt PBF 9 kap 3a §, ska sanktionsavgiften halveras om det finns beviljat bygglov innan
åtgärden har påbörjats.
Beräknad sanktionsavgift som ska betalas är 60 773 kr.

Handlingar som tillhör beslutet
Benämning

Ankomststämplad

Anmälan

2022-01-31

Foto

2022-03-17

Beräkning av sanktioner

2022-05-13

Lagrum
Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL ska byggnadsnämnden pröva
förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns
anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i plan- och bygglagen, i
föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EUförordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska tillsynsmyndigheten, om någon bryter mot en bestämmelse i 8–
10 kap. PBL eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av
bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ PBL eller mot en bestämmelse
i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ta ut en
byggsanktionsavgift.
Enligt 11 kap. 52 § PBL byggsanktionsavgiftens storlek ska framgå av de föreskrifter som
regeringen har meddelat med stöd av 16 kap. 12 §. Avgiften får uppgå till högst 50
prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. När regeringen meddelar
föreskrifter om avgiftens storlek, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av
den bestämmelse som överträdelsen avser.
Enligt 11 kap 53 § PBL en byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Enligt 11 kap. 53 a PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned till hälften eller
en fjärdedel om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Vid
prövningen ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art.
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Enligt 11 kap 54 § PBL en byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan
om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett
sammanträde med tillsynsmyndigheten.
Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när överträdelsen
begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som
begick överträdelsen eller den som fått fördel av överträdelsen.
Enligt 11 kap. 58 § PBL, innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift
ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. En Byggsanktionsavgift får inte
beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter
överträdelsen.
Enligt 11 kap. 60 § PBL om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är de
solidariskt ansvariga för betalningen.
Enligt 11 kap 61 § PBL en byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att
beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Ett beslut om
byggsanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas som en dom som har vunnit
laga kraft.

Beslutet ska skickas till
Fastighetsägare

Sophia Cohen

Aferdita Jashari

Enhetschef Bygglovsenheten

Byggnadsinspektör
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Dnr LOV 2022-000229 – Ankom 2022-05-13
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Hej,
Ett tillsynsärende ska startas på fastigheten Lingonriset 10.
Ett byggnadsarbete (en bygglovspliktig åtgärd ) bedöms ha påbörjats utan att ett startbesked har givit.
Bygglovet finns, LOV 2021-000493.
Mvh
Thang
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Dnr LOV 2022-000229 – Ankom 2022-03-17

Från: Thang Hlawn Ceu <adress@saknas>
Till: Bygglov - SBK <bygglov@alingsas.se>
Skickad: den 17 mars 2022 11:15
Ämne: Tillsyn LINGONRISET 10 (PRÄSTERYDSVÄGEN 65)

Dnr LOV 2022-000229 – Ankom 2022-03-17
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Dnr LOV 2022-000229 – Ankom 2022-03-17
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Boråsen 1:16,
förhandsbesked för
nybyggnad av
enbostadshus (2022-0208)
7
2022.190 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-05-20
Anna-Catalina Bucur Sidea

Samhällsbyggnadsnämnden

2022.190 SBN

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
BORÅSEN 1:16 (2022-208)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2022-03-11 och avser Förhandsbesked med avstyckning för nybyggnad av
enbostadshus på fastigheten BORÅSEN 1:16.
Länk till webkartan:
https://karta.alingsas.se/?m=alingsaskartan&x=177238.35798045047&y=6436518.890956606&z=
7&l=222,165,218

En fastighet tillskapas genom avstyckning. Bostadshuset utformas med två våningsplan med
en byggnadsarea på ca 108 kvm, taklutning 14 grader, enskild avloppsanläggning och enskilt
vatten.
Fastigheten har en areal på 249 648 kvm. Den tilltänkta fastigheten får en föreslagen areal
på ca 2000 kvm. Tillfart till tomt ordnas från Hälsingevägen.
Den aktuella platsen ligger utom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Bostadshuset är tänkt att anslutas till enskild anläggning för avlopp, samt egen vattenbrunn.
Dagvatten tas omhand lokalt (LOD).
Förutsättningar
Ansökan avser en åtgärd som är tänkt att utföras i ett område som inte omfattas av någon
detaljplan eller områdesbestämmelser.
I översiktsplan för Alingsås kommun (laga kraft 2018-11-22) är området utpekat som
riksintresse för naturvård och friluftsliv, sammanhängande område med värdefull natur, i
övrigt inga redovisade regler eller rekommendationer.
Byggnadsplatsen ligger inom ett område med normal radonrisk, jordart grundberg; i närhet
av kulturmiljö och nära fornminnenplats, fossil åker.
Yttrande
Hälsoskyddsenheten har yttrat sig i ärendet och ser inga större hinder för att lösa vatten och
avlopp. Fastigheten ligger inom normal skyddsnivå, med avseende på både miljö- och
hälsoskydd enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17.
En avloppsanordning ska generellt sätt placeras minst 50 meter från närmsta
dricksvattentäkt, baserat på att dricksvattentäkter inom 200 meter är placerade uppströms
avloppsanläggningen.
Ärendet har remitterats till ledningsägare för kraftledning, Vattenfall Eldistribution som har
inkommit med yttrande 2022-05-05, se bilaga 2.
Vattenfall har inget att erinra.
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Ärendet har remitterats till kommunekolog som har inkommit med yttrande 2022-05-15, se
bilaga 3.
Kommunekolog bedömer att det inte finns några hinder ur naturvårdssynpunkt för byggnation
av ett enbostadshus på utpekad plats.
Med anledning av att den ansökta åtgärden är tänkt att utföras i ett område som inte
omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser har berörda underrättats om ansökan
och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § PBL). Ägare av fastigheterna Baggebo 1:21,
1:8, 1:9, Boråsen 1:13, 1:14, 1:15, 1:18, 1:19, Sjöbo 1:14, 1:48, 4:1, Sjöbäcken 1:14, 1:23,
1:31,1:5, 1:6, 1:7 har bedömts vara berörda.
Sakägarintyg, utan invändningar mot den ansökta åtgärden, finns från Baggebo 1:8,
Baggebo 1:9 (en delägare), Boråsen 1:18, Sjöbo 1:14, Sjöbäcken 1:14, Sjöbäcken 1:6,
Sjöbäcken 1:7. Markägare har ringt och lämnat meddelande att han har inga synpunkter.
Ekonomisk bedömning
Ansökan bedömdes komplett 2022-03-18. Byggnadsnämnden får besluta att förlänga
tidsfristen för att avgöra ett ärende om lov eller förhandsbesked om det är nödvändigt på
grund av handläggningen eller utredningen i ärendet. Tidsfristen får dock bara förlängas en
gång, med tio veckor.
Beslut om förlängd handläggningstid har tagits § D Förlhand 2022–000651. Beslut om
förhandsbesked ska tas senast 2022-08-05. Om inte beslut tas inom denna tidsperiod
kommer avgiften för förhandsbeskedet att reduceras med en femtedel per påbörjad vecka
efter det att tidsfristen överskridits.
Förslag till beslut
Positivt förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap 17 § Plan- och bygglagen (PBL) med
nedanstående villkor.
Villkor
Innan beslut om bygglov kan lämnas ska:
Tillstånd för att inrätta avloppsanläggning vara utfärdat av Hälsoskyddsenheten.
Avstyckning ska vara genomförd och redovisas på nybyggnadskarta.
Tillfartsväg till byggnadsplatsen ska utformas så att den är tillgänglig för sophämtning samt
utryckningsfordon, såsom ambulans och brandbil.
I bostadslägenheten eller i dess närhet ska det finnas utrymme för förvaring av
säsongsutrustning och liknande.
Avgift
Avgiften för förhandsbeskedet är 21 155 kr, i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Om byggnadsnämnden överskrider tidsfristen för handläggningen av ett
ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan, ska avgiften för handläggning, kungörelse,
expediering och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder reduceras. Avgift för startbesked
och arkivering reduceras inte. Avgiften ska reduceras med en femtedel per påbörjad vecka
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som nämnden överskrider tidsfristen, enligt 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (PBL
2010:900).
Tidsfristen började löpa då ansökan bedömdes vara komplett 2020-03-18. Beslut om
förlängd handläggningstid har tagits § D Förlhand 2022–000651. Vid beslut om
förhandsbesked senast 2022-08-05 innebär att den lagstadgade tidsfristen för
handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och
bygglagen (PBL 2010:900).
Faktura sänds separat.
Handlingar som tillhör beslutet
Benämning
Ansökan
Situationsplan

Ankomststämplad
2022-03-11
2022-03-18

Upplysningar
Beslut om positivt förhandsbesked gäller i två år från laga kraftdatum. Om ansökan om
bygglov inte inlämnats inom denna tid upphör beslutet att gälla.
Beslut om förhandsbesked medför inte rätt att påbörjas byggnadsarbetet innan bygglov
erhållits.
Ansökan om tillstånd för att inrätta avloppsanläggning ska lämnas in till Alingsås kommun
Hälsoskyddsenheten.
Länsstyrelsen ansvarar för fornlämningar och fornfynd i länet. Länsstyrelsen ska kontaktas
om man planerar ett arbete som riskerar att påverka en fornlämning, har hittat ett fornfynd,
vill använda en metallsökare, upptäcker en skada på en fornlämning, vill ha råd om hur du
kan skydda och vårda en fornlämning.
Bebyggelsens utformning, höjdläge och anpassning till omgivningen prövas i framtida
bygglovsprövning.
Beslutet om förhandsbesked och/eller avgiften kan överklagas. Se bilaga ”Hur man
överklagar”.
Skäl till beslut
Den tänkta åtgärden ses som en naturlig utveckling av det aktuella området och bedöms inte
medföra någon betydande olägenhet för omgivningen.
Den aktuella platsen för byggnation idag är kalavverkad. Platsen gränsar till tät
produktionsgranskog. Det finns inga kända naturvärden på platsen för byggnation. Det finns
inte några inrapporterade arter på artportalen.
Den avsedda marklokaliseringen är ur väg-, kommunikations- och servicesynpunkt
lämplig för nybyggnation av enbostadshus. Tillfart till den tänkta fastigheten ordnas
från Hälsingevägen.
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Anläggande av enskilt avlopp bedöms vara möjlig. Tillstånd för enskilt avlopp från
Hälsoskyddsenheten skall finnas inför ansökan om bygglov och villkoras därmed.
Inför beslut om enskilt avlopp har grannarna möjlighet att yttra sig.
Den tillkommande bebyggelsen bedöms inte ha något behov av att regleras i ett större
sammanhang. Detaljplan bedöms därför inte behöva upprättas utifrån bestämmelserna i
Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 4 kap. § 2.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga
bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL.
Bilagor
Bilaga 1-Ritningar och ev. övriga handlingar som ingår i beslutet
Bilaga 2-Remissyttrande från Kommunekolog
Bilaga 3-Remissyttrande från Vattenfall Eldistribution
Bilaga 4-Hur man överklagar

Beslutet ska skickas till
Sökanden; Fastighetsägare; Sakägare fk (Baggebo 1:21, 1:8, 1:9, Boråsen 1:13, 1:14, 1:15,
1:18, 1:19, Sjöbo 1:14, 1:48, 4:1, Sjöbäcken 1:14, 1:23, 1:31,1:5, 1:6, 1:7); PoIT.

Sophia Cohen
Enhetschef Bygglovsenheten

Anna-Catalina Bucur Sidea
Bygglovshandläggare

Sophia Cohen, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-05-31
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VARNING: Det här mejlet är skickat från en extern adress. Klicka inte på länkar eller bifogade filer om du
inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Hej!
Vattenfall Eldistribution har tagit del av förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på
fastighet Boråsen 1:16. Vattenfall Eldistribution lämnar följande yttrande.
Vattenfall Eldistribution har inget att erinra.
Med vänliga hälsningar
Joel Evonson
Fastighetsrättslig specialist
Tillstånd & Rättigheter
Vattenfall Eldistribution AB
461 88 Trollhättan
Österlånggatan 60
072-538 45 41

joel.evonson@vattenfall.com
www.vattenfalleldistribution.se
Confidentiality: C1 - Public
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Från: joel.evonson@vattenfall.com <adress@saknas>
Till: Bygglov - SBK <bygglov@alingsas.se>
Skickad: den 5 maj 2022 08:33
Ämne: Förhandsbesked enbostadshus Boråsen 1:16, dnr: LOV 2022-000208

Yttrande
Delegationsärende
2022-292

Datum:
Diarie nr:
Beteckning:
Handläggare:
Direktnr:
Epost:

2022-05-13
2022-760
Boråsen 1:16
Sanna Olsson
0322-61 60 61
sanna.olsson@alingsas.se

Samhällsbyggnadsnämnden
Sveagatan 12
44181 Alingsås

Yttrande över remiss gällande förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten Boråsen
1:16
SBN dnr LOV 2022–000208
Yttrande
Miljöskyddsenheten bedömer att det inte finns några hinder ur naturvårdssynpunkt
för byggnation av ett enbostadshus på utpekad plats.
Beskrivning av ärende
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt en remiss gällande nybyggnation av
enbostadshus på del av fastigheten Boråsen 1:16, SBN LOV 2022–000208. Ärendet
har remitterats kommunekologen för yttrande avseende naturvärden.
Ett platsbesök gjordes den 9 maj, för att bedöma påverkan på naturvärden.
Motivering till yttrande
Fastigheten ligger inom riksintresse för naturvård och friluftsliv.
Vid platsbesök noterades det att platsen för byggnation idag är kalavverkad. Platsen
gränsar till tät produktionsgranskog. Det finns inga kända naturvärden på platsen för
byggnation. Det finns inte några inrapporterade arter på artportalen.
Information
I närheten av platsen för byggnation finns dokumenterade fornlämningar.
Länsstyrelsen ansvarar för fornlämningar och fornfynd i länet. Kontakta
länsstyrelsen för bedömning om planerad åtgärd riskerar att påverka fornlämningar.
För miljöskyddsnämnden

Sanna Olsson
Kommunekolog

Alingsås kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygg- och miljöavdelningen

Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Sveagatan 12
Sida 80
av 488
Telefon (växel):
0322-61
60 00

miljo@alingsas.se
alingsas.se
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Hagtorsslätt 1:68,
förhandsbesked för
nybyggnad av
komplementbostadshus
(2021-0690)
8
2022.192 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-05-20
Martin Frank Cederbom

Samhällsbyggnadsnämnden

2022.192 SBN

Förhandsbesked Nybyggnad av komplementbostadshus
HAGTORSSLÄTT 1:68 (KYRKVÄGEN 24) 2021-690
Ärendebeskrivning
Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av komplementbostadshus på fastigheten
Hagtorsslätt 1:68 i Alingsås kommun.
Byggnaden utformas i en våning, med en byggnadsarea på ca 120 m2. Byggnaden placeras i
sluttande terräng, nivåskillnaderna runt byggnaden är tänkta att tas upp med hjälp av
stödmurar både sydost och nordväst om byggnaden.
Byggnaden är inte tänkt att styckas av utan ska fungera som ett kompletterande bostadshus
på redan befintlig tomt. Funktioner såsom parkering, infartsväg och plats för utevistelse är
tänkt att samordnas med befintligt bostadshus på fastigheten.
Byggnaden är tänkt att kopplas till kommunala ledningar för vatten och avlopp. Befintligt
bostadshus på fastigheten är sedan tidigare kopplat till kommunalt VA.
Ansökan avsåg tidigare förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med tänkt
avstyckning. Ansökan har därefter ändrats till att nu istället avse nybyggnad av ett
komplementbostadshus inom befintlig tomt.

Förutsättningar
Ansökan avser en åtgärd som är tänkt att utföras i ett område som inte omfattas av någon
detaljplan eller områdesbestämmelser.
Byggnadsplatsen utgörs för närvarande av delvis tomtmark, delvis naturmark. Platsen ligger
inom ett område med normal radonrisk.
I översiktsplanen för Alingsås kommun (laga kraft 2018-11-22) ligger platsen inom ett
område med hög skyddsnivå för enskilda avlopp samt angränsande till ett sammanhängande
område med värdefull natur.
Platsen ligger inom området för fördjupad översiktsplan, FÖP Västra Bodarna från 2014. I
den fördjupade översiktsplanen betecknas det aktuella området: ”R2 – Område för i första
hand bostäder. Ny bebyggelse prövas genom förhandsbesked, bygglov eller detaljplan.”

Yttranden
Med anledning av att den ansökta åtgärden är tänkt att utföras i ett område som inte
omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser har berörda sakägare underrättats om
ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § PBL). Ägare av fastigheterna
Västerbodarna 1:289, Västerbodarna 1:313, Västerbodarna 1:355 och Hagtorsslätt 1:3 har
fått möjlighet att yttra sig i ärendet.
Sakägarintyg, utan synpunkter eller invändningar mot den ansökta åtgärden, finns från
Västerbodarna 1:289 och Västerbodarna 1:313.
Västerbodarna 1:355 har inte inkommit med något yttrande.
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Fastighetsägarna till Hagtorsslätt 1:3 har 2022-05-16 lämnat ett yttrande med synpunkter.
Fastighetsägarna skriver i yttrandet, bland annat, att termen komplementbostadshus är
felaktig för den aktuella byggnationen, då byggnaden har en storlek som överstiger de 30
kvm som gäller för bygglovsbefriade komplementbostadshus. De skriver även att de anser
att 39§ Byggnadsstadgan bör vara vägledande vid placering av bebyggelse på fastigheten,
då fastigheten ligger i närheten av detaljplanerat område. Detta medför att bebyggelsen ska
placeras minst 4,5 meter från fastighetsgränsen.
Fastighetsägarna till Hagtorsslätt 1:3 skriver även i sitt yttrande att de anser att den
föreslagna byggnationen inte är lämplig på platsen då marken har väldigt stora
nivåskillnader, samt att den markyta som omger byggnaden inte är att betrakta som en
lämplig tomt då den blir allt för liten i storlek samt för kuperad för att kunna anses uppfylla de
basala behoven såsom rekreation, vila och lek. De anser sammanfattningsvis att förslaget
inte är lämpligt när det på flera punkter inte uppfyller plan- och bygglagens mest
grundläggande krav. Yttrandet i sin helhet bifogas som en bilaga till denna skrivelse.
Sökande har fått ta del av yttrandet från Hagtorsslätt 1:3. Sökande har valt att lämna ett
yttrande där de framför att syftet med byggnationen är att skapa ett generationsboende för
deras föräldrar/svärföräldrar. Vidare framför de att endast den markägare som inte har något
faktiskt boende i området har motsatt sig åtgärden, de sakägare som faktiskt bor runt tomten
har inte lämnat in några motsättningar.
Sökande framför även att avsikten är att komplementsbostadshuset nyttjar den existerande
fastighetens tomt. De skriver att de gärna diskuterar utformning av kommande altaner och
dylikt i kommande bygglovsprocess för att tillse den naturnära och lantliga upplevelsen som
finns i Västra Bodarna. Yttrandet i sin helhet bifogad som en bilaga till denna skrivelse.

Bedömning
Åtgärden ses som en naturlig komplettering av det aktuella området och bedöms inte
medföra någon betydande olägenhet för omgivningen. Det finns på fastigheten sedan
tidigare ett väl fungerande bostadshus med tillhörande ändamålsenlig tomt och tillhörande
kringfunktioner såsom trädgård, parkering och tillfartsväg. Det tänkta
komplementbostadshuset bedöms kunna samnyttja dessa funktioner utan att det innebär en
orimlig inskränkning eller olägenhet för de boende i det befintliga bostadshuset på
fastigheten eller för grannarna. Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar samtidigt att den
tänkta bostaden är i behov av att kunna samnyttja de aktuella funktionerna med befintligt
bostadshus på fastigheten, då fastigheten inte bedöms vara tillräckligt stor och inte ha rätt
förutsättningar för att kunna inrymma dessa funktioner i ett mer oberoende perspektiv
gentemot befintligt bostadshus. En eventuell framtida avstyckning av det tillkommande
bostadshuset till en egen bostadsfastighet bedöms därför inte lämplig. Sökande har
förtydligat att en sådan avstyckning inte är aktuell.
Den aktuella delen av fastigheten är sluttande och höjdskillnaderna på platsen medför viss
svårighet att placera en byggnad och samtidigt värna om landskapsbilden lokalt. Sökande
har dock genom sitt förslag på placering och markberedning redovisat att åtgärden går att
genomföra på ett godtagbart sätt. Stödmurar kommer att behövas i viss omfattning för att ta
upp nivåskillnaderna, dessa stödmurar bedöms med rätt utformning och placering kunna
utföras utan att medföra en väsentligt negativ omgivningspåverkan.
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Fastighetsägarna till Hagtorsslätt 1:3 framför i sitt yttrande att de anser att närliggande
detaljplan kan vara vägledande vad gäller byggnadens placering i förhållande till
fastighetsgräns. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan dock konstatera att varken den aktuella
fastigheten Hagtorsslätt 1:68 eller den intilliggande fastigheten Hagtorsslätt 1:3 ligger inom
detaljplanerat område. Bestämmelserna i 39§ Byggnadsstadgan blir därför inte tillämpliga för
den tänkta bebyggelsen på fastigheten. Det kan dock komma att bli aktuellt i bygglovsskedet
att ställa krav på att kommande byggnation utförs med brandklassat utförande för att
förhindra brandspridning mellan fastigheter och byggnader, om den placeras på ett sådant
sätt att risk för brandspridning föreligger.
Hagtorsslätt 1:3 skriver även i sitt yttrande att termen komplementbostadshus är felaktig då
komplementbostadshus avser en bygglovsbefriad byggnad på max 30 kvm.
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar dock att termen komplementbostadshus inte
enbart avser det som kallas ”Attefallshus” utan även kan avse kompletterande bostäder i en
vidare mening, på samma sätt som t.ex. termen komplementbyggnad används för en så
kallad ”Friggebod”, men inte enbart för friggebodar.
Åtgärden bedöms överensstämma med de riktlinjer som finns för den aktuella platsen i den
fördjupade översiktsplanen för Västra bodarna.
Enligt översiktsplanen för Alingsås kommun ligger platsen angränsande till ett
sammanhängande område med värdefull natur. Den för byggnationen aktuella platsen
bedöms dock inte ha några särskilda naturvärden.
Komplementbostaden bedöms kunna betjänas av samma tillfartsväg som befintlig
bostadsbyggnad på fastigheten. Åtgärden bedöms kunna kopplas till kommunala ledningar
för vatten och avlopp, då befintligt bostadshus på fastigheten redan är kopplat till kommunalt
VA.
Den aktuella byggnaden bedöms inte ligga inom ett område som är utsatt för trafikbuller. En
trafikbullerberäkning har därför inte begärts in.
Bebyggelsen bedöms inte ha något behov av att regleras i ett större sammanhang, då det
handlar om ett komplement inom befintlig bostadstomt. Detaljplan bedöms inte behöva
upprättas utifrån bestämmelserna i Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 4 kap. § 2.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga
bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL.
Ekonomisk bedömning
Ansökan bedömdes komplett 2022-05-04. Beslut om förhandsbesked ska tas inom tio veckor
från detta datum, vilket medför att sista datum för beslut är 2022-07-13. Om inte beslut tas
inom denna tidsperiod kommer avgiften för förhandsbeskedet att reduceras med en femtedel
per påbörjad vecka efter det att tidsfristen överskridits.

Förslag till beslut
Positivt förhandsbesked till bygglov meddelas, med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap. § 17.
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Avgift
Avgiften för förhandsbeskedet är 22 848 kr, i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa då ansökan bedömdes vara komplett 2022-0504. Beslut om förhandsbesked fattades 2022-06-20, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister
för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats, med stöd av 12 kap. 8 a § planoch bygglagen (2010:900). Faktura sänds separat.

Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller i två år från laga kraftdatum. Om ansökan om bygglov inte
inlämnats inom denna tid upphör beslutet att gälla.

Beslut om förhandsbesked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet innan bygglov
erhållits.

Byggnadens exakta placering och utformning avgörs i kommande bygglovsprövning. I
samband med prövningen av bygglovet kommer även frågor såsom tillgänglighet,
användbarhet och dagsljus hanteras, vilket kan innebära vissa förändringar av byggnadens
utformning och placering.

Anmälan för tillkoppling av ytterligare bostad till kommunalt VA behöver göras till
Kretsloppsavdelningen på Alingsås kommun.

Beslutet kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.
Handlingar som tillhör beslutet
Ansökan om förhandsbesked

2022-04-02

Situationsplan (nybyggnadskarta)

2022-05-04

Fasadritning med marklinjer, 30.123
Fasadritning med marklinjer, 30.124
Yttrande från Hagtorsslätt 1:3
Yttrande från sökande

2022-05-04
2022-05-04
2022-05-16
2022-05-18

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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Beslutet ska skickas till
Exp: Sökanden, Västrabodarna vägförening fk, Sakägare fk (Västerbodarna 1:289,
Västerbodarna 1:313, Västerbodarna 1:355), Sakägare delg (Hagtorsslätt 1:3),
Kretsloppsavdelningen fk, PoIT.

Sophia Cohen

Martin Frank Cederbom

Enhetschef Bygglovsenheten

Bygglovshandläggare

Sophia Cohen, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-05-31
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GÅNGVÄG TILL ENTRÉ
Längd ca 12,5 m, lutning 5,7o (1:10)
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BIL- OCH VÄNDPLATS
+97,5
Höjdskillnad från +98,8 till 97,5 är 1,3m
vilket ger en väglutning på 7,1o (1:8, 12,5%)
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FÖRSLAGSRITNING - HAGTORSSLÄTT 1:68
ARKITEKTSKISS | TOREKOV
PROJEKTLEDARE - TEAM LYCKEBACKA
SÄLJARE - JONAS LUNDGREN

BEF.MARKLINJE
TOMTGRÄNS

Gångväg 1:10
Bilplats +97,5

+98
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+96
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+93
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FG +96.0
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NY MARKLINJE

FASAD ÖSTER

Bef infart
+97,5

TOMTGRÄNS

Markering för
befintligt hus
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NY MARKLINJE
BEF.MARKLINJE

FASAD SÖDER
HAGTORSSLÄTT 1:68
HAGTORSSLÄTT 1:68
ALINGSÅS KOMMUN
BET ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

FÖRSLAG 01

FASAD MED MARKLINJER
30.124 VERSION
0

1

1:100 (A3)

2

3

4

5

|

2022.05.03

|

Anna Ådén, Arkitekt

Detta skissförslag kan innehålla tillval gentemot ursprungligt typhus. Team Lyckebacka förbehåller
sig rätten till konstruktionsanpassningar i vidare detaljprojektering, då ytor och installationer kan påverkas.
3D perspektiv och fasadskisser är endast vägledande vilket innebär att detaljer kan avvika från verkligt utförande.

10m
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Dnr LOV 2021-000690 – Ankom 2022-05-04

FÖRSLAGSRITNING - HAGTORSSLÄTT 1:68
ARKITEKTSKISS | TOREKOV
PROJEKTLEDARE - TEAM LYCKEBACKA
SÄLJARE - JONAS LUNDGREN

Bef mark i liv med
bortre husfasaden
TOMTGRÄNS

Mur höjd +94,8

NY MARKLINJE I
LIV MED HUSET

+98
+97
+96
+95
+94
+93
+92

FG +96.0

TG

BEF.MARKLINJE
I LIV MED HUSET

Bef marklinje i
västra tomtgränsen

FASAD VÄSTER

BEF.MARKLINJE

Markering för
befintligt hus

Nedfart till
bilplats
TOMTGRÄNS
FG +96.0

2,0

FASADER NORR

14,6
NY MARKLINJE

+98
+97
+96
+95
+94
+93
+92
HAGTORSSLÄTT 1:68
HAGTORSSLÄTT 1:68
ALINGSÅS KOMMUN

BET ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

FÖRSLAG 01

FASAD MED MARKLINJER
30.123 VERSION
0

1

1:100 (A3)

2

3

4

5

|

2022.05.03

|

Anna Ådén, Arkitekt

Detta skissförslag kan innehålla tillval gentemot ursprungligt typhus. Team Lyckebacka förbehåller
sig rätten till konstruktionsanpassningar i vidare detaljprojektering, då ytor och installationer kan påverkas.
3D perspektiv och fasadskisser är endast vägledande vilket innebär att detaljer kan avvika från verkligt utförande.
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Hemsjö 8:6,
förhandsbesked
enbostadshus och garage
(2022-0024)
9
2022.195 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-06-08
Anna-Catalina Sidea

Samhällsbyggnadsnämnden

2022.195 SBN

Förhandsbesked enbostadshus och garage HEMSJÖ 8:6
(TÅNGENVÄGEN 13)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2022-01-13 och avser Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och
garage på fastigheten HEMSJÖ 8:6 (TÅNGENVÄGEN 13), skifte 3. Stamfastigheten består
av tre skiften, en fastighet tillskapas genom avstyckning där skifte 3 blir en egen fastighet.
Bostadshuset är tänkt att utformas i en våning utan inredd vind med en byggnadsarea på ca
150 kvm, därutöver ett garage kommer att byggas. Fastighetsreglering med avstyckning
avses genomföras med en tilltänkt fastighetsarea på ca 7500 kvm.
Fastigheten har en areal på 40 074 kvm. Den tilltänkta fastigheten, skifte 3 har en areal på
ca 7 500 kvm. Tillfart till tomt ordnas från Tångenvägen (Gabriels väg) som passerar genom
tilltänkta fastigheten nära gränsen mot norr.
Den aktuella platsen ligger utom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Bostadshuset är tänkt att anslutas till enskild anläggning för avlopp, samt egen vattenbrunn.
Dagvatten tas omhand lokalt (LOD).
Förutsättningar
«Ärende_Sokbegrepp»Ansökan avser en åtgärd som är tänkt att utföras i ett område som
inte omfattas av någon detaljplan eller områdesbestämmelser.
I översiktsplan för Alingsås kommun (laga kraft 2018-11-22) är området utpekat som
riksintresse för naturvård och friluftsliv, i övrigt inga redovisade regler eller
rekommendationer.
Byggnadsplatsen ligger inom ett område med normal radonrisk, jordart: urberg. Fastigheten
utgörs idag av produktionsskog av gran.
Yttrande
Hälsoskyddsenheten har yttrat sig i ärendet, vatten och avlopp ska planeras med stor
omsorg för att inskränka och påverka befintliga fastigheter i området. Avloppsanläggningen
behöver klara hög skyddsnivå för hälsoskydd då fastigheten ligger inom Ömmerns VSO.
Beslut om att inrätta en enskild avloppsanläggning bör ha fattats innan positivt
förhandsbesked meddelas.
Ärendet har remitterats till kommunekolog som har inkommit med yttrande 2022-04-13, se
bilaga 2.
Planerad byggnation bedöms inte innebära en oacceptabel påverkan på naturmiljön.
Avverkning av skog bör dock ske utanför fåglars häckningsperiod.
Fastigheten utgörs idag av produktionsskog av gran. Det finns inga dokumenterade
naturvärden på platsen. Det finns inte några arter inrapporterade på artportalen. Vid
platsbesöket noterades inte heller några växt- eller djurarter vars bevarandestatus bedöms
att påtagligt påverkas negativt i området till följd av planerad byggnation.
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Med anledning av att den ansökta åtgärden är tänkt att utföras i ett område som inte
omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser har berörda underrättats om ansökan
och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § PBL). Ägare av fastigheterna Hemsjö 1:9, 3.3,
5:34, 7:14, 8:22, 8:31, 8:38, 8:49, 8:5, 8:50, 8:53, 8:7
har bedömts vara berörda.
Sakägarintyg, utan invändningar mot den ansökta åtgärden, finns från Hemsjö 8:49 (en
delägare) och Hemsjö 8:5 (en delägare).
Sakägarintyg, med invändningar, har inkommit från Hemsjö 8:7 angående anslutning av
tillfartsväg från Tångenvägen, se bilaga 3.

Sökande fick tillfälle att bemöta inkommande synpunkter, se bilaga 4.
Anslutning av tillfartsväg kommer att uppföras från Gabriels väg.
Ekonomisk bedömning
Ansökan bedömdes komplett 2022-04-25. Byggnadsnämnden får besluta att förlänga
tidsfristen för att avgöra ett ärende om lov eller förhandsbesked om det är nödvändigt på
grund av handläggningen eller utredningen i ärendet. Tidsfristen får dock bara förlängas en
gång, med tio veckor. Beslut om förlängd handläggningstid har fattats § D Förlhand 2022–
000390. Beslut om förhandsbesked ska tas senast 2022-09-12. Om inte beslut tas inom
denna tidsperiod kommer avgiften för bygglovet att reduceras med en femtedel per påbörjad
vecka efter det att tidsfristen överskridits.

Förslag till beslut
Positivt förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap 17 § Plan- och bygglagen (PBL) med
nedanstående villkor.
Avstyckning ska vara genomförd, fastighetsgränserna är fastställda och redovisas på
nybyggnadskarta.
Tillfartsväg till byggnadsplatsen ska utformas så att den är tillgänglig för sophämtning samt
utryckningsfordon, såsom ambulans och brandbil.

Avgift
Avgiften för förhandsbeskedet är 21 155 kr, i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Om byggnadsnämnden överskrider tidsfristen för handläggningen av ett
ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan, ska avgiften för handläggning, kungörelse,
expediering och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder reduceras. Avgift för startbesked
och arkivering reduceras inte. Avgiften ska reduceras med en femtedel per påbörjad vecka
som nämnden överskrider tidsfristen, enligt 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (PBL
2010:900).
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Tidsfristen började löpa då ansökan bedömdes vara komplett 2022-04-25. Beslut om
förlängd handläggningstid har fatats § D Förlhand 2022–000390. Vid beslut om
förhandsbesked senast 2022-09-12 innebär att den lagstadgade tidsfristen för
handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och
bygglagen (PBL 2010:900).
Faktura sänds separat.

Handlingar som tillhör beslutet
Benämning

Ankomststämplad

Ansökan

2022-01-13

Situationsplan

2022-01-20

Avloppstillstånd

2022-04-25

Upplysningar
Beslut om positivt förhandsbesked gäller i två år från laga kraftdatum. Om ansökan om
bygglov inte inlämnats inom denna tid upphör beslutet att gälla.
Beslut om förhandsbesked medför inte rätt att påbörjas byggnadsarbetet innan bygglov
erhållits.
Avverkning av skog bör ske utanför fåglars häckningsperiod.
Bebyggelsens utformning, höjdläge och anpassning till omgivningen prövas i framtida
bygglovsprövning.
Beslutet om förhandsbesked kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.

Skäl till beslut
Den tänkta åtgärden ses som en naturlig utveckling av det aktuella området och bedöms inte
medföra någon betydande olägenhet för omgivningen.
Fastigheten utgörs idag av produktionsskog av gran. Det finns inga dokumenterade
naturvärden på platsen. Det finns inte några arter inrapporterade på artportalen, inte heller
några växt-eller djurarter vars bevarandestatus bedöms att påtagligt påverkas negativt i
området till följd av planerad byggnation.
Den avsedda marklokaliseringen är ur väg-, kommunikations- och servicesynpunkt
lämplig för nybyggnation av enbostadshus.
Tillfarts till den tänkta fastigheten ordnas från Tångenvägen (Gabriels väg). Gabriels väg,
som i karta kalas för Tångenvägen, är en befintlig väg som svänger österut från ursprungliga
Tångenvägen, passerar genom fastigheten Hemsjö 8:7, genom tilltänkta avstyckningen vid
gränsen mot norr och fortsätter vidare genom fastigheten Hemsjö 5:34.
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Tillstånd för enskilt avlopp från Hälsoskyddsenheten finns beviljat.
Den tillkommande bebyggelsen bedöms inte ha något behov av att regleras i ett större
sammanhang. Detaljplan bedöms därför inte behöva upprättas utifrån bestämmelserna i
Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 4 kap. § 2.
Bilagor
Bilaga 1-Ritningar och ev. övriga handlingar som ingår i beslutet
Bilaga 2-Remissyttrande från Kommunekolog
Bilaga 3-Sakägarintyg
Bilaga 4-Bemötande från sökande
Bilaga 5-Hur man överklagar

Beslutet ska skickas till
Sökanden; Sakägare fk (Hemsjö 1:9, 3.3, 5:34, 7:14, 8:22, 8:31, 8:38, 8:49, 8:5, 8:50, 8:53,
8:7); PoIT.

Sophia Cohen
Enhetschef Bygglovsenheten

Anna-Catalina Sidea
Bygglovshandläggare
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Dnr LOV 2022-000024 – Ankom 2022-01-20
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Yttrande
Delegationsärende
2022-230

Datum:
Diarie nr:
Beteckning:
Handläggare:
Direktnr:
Epost:

2022-04-13
2022-536
Hemsjö 8:6
Sanna Olsson
0322-61 60 61
sanna.olsson@alingsas.se

Samhällsbyggnadsnämnden
Sveagatan 12
44181 Alingsås

Yttrande över remiss gällande förhandsbesked för
nybyggnation av enbostadshus och garage på fastigheten
Hemsjö 8:6
SBN LOV 2022-000024

Yttrande
Planerad byggnation bedöms inte innebära en oacceptabel påverkan på naturmiljön.
Avverkning av skog bör dock ske utanför fåglars häckningsperiod.
Beskrivning av ärende
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt en remiss gällande nybyggnation av
enbostadshus och garage på fastigheten Hemsjö 8:6, SBN LOV 2022–000024.
Ärendet har remitterats till kommunekologen för yttrande avseende naturvärden.
Ett platsbesök för att studera naturvärdena gjordes den 12 april 2022.
Motivering till yttrande
Fastigheten utgörs idag av produktionsskog av gran. Det finns inga dokumenterade
naturvärden på platsen. Det finns inte några arter inrapporterade på artportalen. Vid
platsbesöket noterades inte heller några växt-eller djurarter vars bevarandestatus
bedöms att påtagligt påverkas negativt i området till följd av planerad byggnation.
För miljöskyddsnämnden

Sanna Olsson
Kommunekolog

Alingsås kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygg- och miljöavdelningen

Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Sveagatan 12
Sida 109
av 488
Telefon (växel):
0322-61
60 00

miljo@alingsas.se
alingsas.se

Dnr LOV 2022-000024 – Ankom 2022-04-13
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Kärrbogärde 1:22,
förhandsbesked nybyggnad
av enbostadshus (20200608)
10
2021.246 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-05-16
Martin Frank Cederbom

Samhällsbyggnadsnämnden

2021.246 SBN

Förhandsbesked Nybyggnad av enbostadshus och garage
KÄRRBOGÄRDE 1:22 (2020-608)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus och garage på
fastigheten Kärrbogärde 1:22.
Bostadshuset utformas i ett plan med inredd vind, med en byggnadsarea på 160 m2. Garaget
utförs som ett dubbelgarage, med en byggnadsarea på 60 m2.
Bostaden är tänkt att anslutas till enskild anläggning för vatten och avlopp. Infart till
fastigheten är tänkt att anläggas från Jakobsdalsvägen, via befintlig traktorväg som går över
fastigheterna Kärrbogärde 1:39 och Mysten 1:1. Åtgärden är tänkt att anslutas till kommunal
avfallshantering.
Den första ansökan om förhandsbesked inkom 2020-08-10 och avsåg, utöver bostadshus
och garage, ett stall med tillhörande mindre hästverksamhet. På grund av grannarnas starka
invändningar mot förslaget, reviderade sökande ansökan 2021-02-12, till att nu enbart avse
bostadshus och garage. Stallet med tillhörande hästverksamhet är därmed inte en del av den
aktuella ansökan om förhandsbesked.
Ärendet har tidigare varit uppe för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-14, SBN §
106. Samhällsbyggnadsnämnden gjorde i sitt beslut bedömningen att fastighetsägarna till
fastigheten Kärrbogärde 1:39 inte var sådana berörda sakägare som ska lämnas möjlighet
att yttra sig enligt Plan- och bygglagen 9 kap. 25 §.
Beslutet från Samhällsbyggnadsnämnden överklagades till Länsstyrelsen, och Länsstyrelsen
beslutade att upphäva det överklagade beslutet och lämna ärendet åter till nämnden för
fortsatt handläggning, 2022-03-15 dnr 403-31666-2021. Länsstyrelsen bedömer i sitt beslut
att den aktuella ansökan om förhandsbesked berör fastighetsägarna till Kärrbogärde 1:39 på
ett sådant sätt att fastighetsägarna bör ges tillfälle att yttra sig över ansökan innan nämnden
fattar sitt beslut. Ägarna till fastigheten Kärrbogärde 1:39 har därför nu getts möjlighet att
yttra sig i ärendet, mer om detta under rubriken ”Yttranden”.

Förutsättningar
Ansökan avser en åtgärd som är tänkt att utföras i ett område som inte omfattas av någon
detaljplan eller områdesbestämmelser.
Fastighetens storlek är 15 130 m2 (1,513 hektar), fastigheten är inte tänkt att styckas av i
samband med den ansökta åtgärden. Fastigheten Kärrbogärde 1:22 är bildad genom en
avstyckning från Kärrbogärde 1:10 år 1926.
Byggnadsplatsen utgörs för närvarande av ett igenvuxet kalhygge, glest planterat med gran
och i övrigt ett tätt självföryngrat björkuppslag. Några höga tallar har fått stå kvar vid
avverkning och en och annan ek. Avverkning på fastigheten skedde senast år 2008/2009.
Platsen ligger inom ett område med normal radonrisk.
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Den aktuella platsen berörs inte av några särskilda rekommendationer, riktlinjer eller
riksintressen enligt översiktsplanen för Alingsås kommun (antagen 2018-10-30).

Yttranden
Ärendet har remitterats till kommunekologen på Alingsås kommun, för att utreda eventuella
naturvärden på platsen. Yttrande från kommunekologen har inkommit 2021-03-22. Av
yttrandet framgår att:
”Miljöskyddskontorets bedömning är att det inte finns några höga naturvärden kvar på
fastigheten Kärrbogärde 1:22, och vi har därmed inget att erinra en nybyggnation av
enbostadshus under förutsättningen att ekarna på fastigheten Kärrbogärde 1:22 bevaras i
den utsträckning det är möjligt, att samtliga stora ekar längs med infartsvägen bevaras, och
att stenbrons kulturhistoriska värde utreds.”
Kommunekologens yttrande i sin helhet biläggs denna skrivelse.
Med anledning av att den ansökta åtgärden är tänkt att utföras i ett område som inte
omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser har berörda sakägare underrättats om
ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § PBL). Ägare av fastigheterna
Kärrbogärde 1:10 och Mysten 1:1 har bedömdes i första skedet vara berörda sakägare.
Genom Länsstyrelsen beslut (2022-03-15, dnr 403-31666-2021) anses nu även Kärrbogärde
1:39 vara en berörd sakägare i ärendet.
Yttrande har även inkommit från fastighetsägaren till Pålstorp 1:2, men då denna fastighet
inte gränsar till Kärrbogärde 1:22 och inte har några servitut, rättigheter eller motsvarande på
Kärrbogärde 1:22 så har Pålstorp 1:2 inte bedömts vara berörd sakägare. Yttrandet tas
därför inte med i beredningen av ärendet eller i beslutet.
Fastighetsägarna till Kärrbogärde 1:10 har lämnat två yttranden i ärendet, ett till den
ursprungliga ansökan och ett till den reviderade ansökan. I det yttrande som avser den
reviderade ansökan så framför fastighetsägarna, bland annat, att de anser att fastigheten
Kärrbogärde 1:22 även i framtiden borde utgöra skogsmark, att den föreslagna tillfartsvägen
är olämplig, att den tänkta åtgärden riskerar att påverka naturvärdena i området samt att den
tänkta åtgärden innebär en olägenhet för dem då de köpte sin fastighet för 30 år sedan för
att kunna bo avskilt i en lugn skogsmiljö. De uttrycker även oro för att den tänkta åtgärden
kommer att innebära ett ökat antal hästar i området. Yttrandena från fastighetsägarna till
Kärrbogärde 1:10 biläggs denna skrivelse.
Fastighetsägaren till Mysten 1:1 har lämnat ett flertal yttranden till den ursprungliga och den
reviderade ansökan om förhandsbesked. I dessa yttranden framgår, bland annat, att den
aktuella fastigheten även fortsättningsvis borde få fungera som skogsbruksfastighet, att
fastigheten inte är lämpad för bostadsbebyggelse då bostadsbebyggelsen skulle försvåra för
skogsbruket i området, att den föreslagna infartsvägen som delvis är tänkt att gå över
Mysten 1:1 skulle medföra en stor förlust av skogsbruksmark samt att den tänkta
tillfartsvägen inte är lämplig då den skulle medföra att både den tillkommande
vägsträckningen såväl som den befintliga delen av Jakobsdalsvägen behöver göras om för
att klara transporter och maskiner i samband med byggnationen på Kärrbogärde 1:22.
Fastighetsägaren till Mysten 1:1 framför även att naturvärdena i området kan ta skada av
den tänkta åtgärden samt att nyttan av att etablera väg till Kärrbogärde 1:22 för den
härskande fastigheten inte i proportion till skadan för de tjänande fastigheterna. Yttrandena
från fastighetsägaren till Mysten 1:1 biläggs denna skrivelse.
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Fastighetsägaren till Kärrbogärde 1:39 har lämnat ett flertal yttranden i ärendet. I dessa
yttranden framgår, bland annat, att den tänkta tillfartsvägen anses orsaka både ekonomisk
skada för fastighetsägaren till 1:39, men även försvårar möjligheten att bedriva skogsbruk i
området. Vägsträckningen anses av fastighetsägaren vara olämplig och riskerar även att
förstöra de kulturhistoriska värden som stenbron vid den tänkta vägdragningen har.
Yttrandena från fastighetsägaren till Kärrbogärde 1:39 biläggs denna skrivelse.
Sökande har lämnat in totalt tre skrivelser angående de inkomna yttrandena från sakägarna.
Sökande framför, bland annat, att fastigheten är avverkad och ansökt om för annat ändamål
sedan 2016 hos Lantmäteriet, den avses därför inte fortsättningsvis vara skogsbruksmark.
Sökande anser att storleken på fastigheten medför att den är för liten för att bedriva ett
storskaligt skogsbruk. De sökande framför även att det på fastigheten i nuvarande läge inte
bedrivs något aktivt skogsbruk annat än för eget behov av ved. Sökande förtydligar att de
begrepp som de anges i ansökan, ”ladhus” och ”ladgarage”, handlar om byggnadernas
utformning och inte anspelar på att byggnaderna ska användas till något annat än
bostadsändamål. Sökande bifogar även några exempel på hus med en utformning som går
under begreppet ”ladhus”. Sökande framför att Kärrbogärde 1:22 kommer att stå för de
kostnader som kan uppstå vid eventuella skador på väg eller annans mark i samband med
byggnationen på fastigheten. Sökande anser även att byggnationen med tillhörande
tillfartsväg och avloppsanläggning inte medför någon förvanskning av naturvärdena i
området eller värdena för friluftslivet, utan snarare utökar tillgängligheten till området.
Sökandes yttranden biläggs denna skrivelse.
Den aktuella åtgärden är tänkt att utföras i ett område som inte regleras av detaljplan eller
områdesbestämmelser. I översiktsplanen för Alingsås kommun finns inga särskilda
rekommendationer eller riktlinjer för området.
De berörda sakägarna i ärendet, Kärrbogärde 1:10, Mysten 1:1 och Kärrbogärde 1:39, har
framfört ett flertal invändningar mot den ansökta åtgärden. Dessa invändningar handlar i
huvudsak om att åtgärden inte är lämplig på den aktuella platsen, då den försvårar för
skogsbruket i området och att fastigheten Kärrbogärde 1:22 även fortsättningsvis borde
användas för skogsbruk. De har även framfört att den tänkta infartsvägen är olämplig och att
den inkräktar på skogsmarken på ett orimligt sätt. De boende på Kärrbogärde 1:10 är oroliga
för den ökade trafikbelastningen som en byggnation på Kärrbogärde 1:22 skulle innebära, de
uttrycker även en stark ovilja mot att platsen bebyggs med ett bostadshus. Sakägarna är
även oroliga för att de naturvärden som finns i området kommer till skada.
I anknytning till den föreslagna placeringen av byggnationen finns skogsmark, där bland
annat, fastighetsägaren till Mysten 1:1 bedriver skogsbruk. Av Plan- och bygglagen (PBL) 2
kap. § 2 framgår att: ”Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked
enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål
som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde
ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§
miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862)”
I Miljöbalken 3 kap. § 4, framgår att:
”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.”

Sida 114 av 488

Miljöbalken reglerar därmed att skogsmark som har betydelse för skogsnäringen så långt
möjligt skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. Den
tänkta åtgärden placeras i ett område som till stor del omges av skogsmark. På ett flertal av
de närliggande fastigheterna i området bedrivs ett aktivt skogsbruk, i förhållandevis stor
skala.
Den ansökta åtgärden, med tillhörande tillfartsväg, bedöms dock inte påtagligt försvåra för
det skogsbruk som bedrivs i området i den mening som avses i Miljöbalken. Skogsbruket på
Mysten 1:1 och Kärrbogärde 1:39 kommer visserligen att få en del mark obrukbar på grund
av, framför allt, den tänkta tillfartsvägen, men i perspektiv av hur mycket skogsmark som
finns i området bedöms totalt sett åtgärden bara medföra en mycket liten påverkan på
möjligheten att även fortsättningsvis kunna bedriva skogsbruk i området. Den ekonomiska
förlust som de tänkta åtgärderna medför för dem som bedriver skogsbruk i området kan
kompenseras genom bestämmelserna i Fastighetsbildningslagen, detta hanteras av
Lantmäteriet i en separat process.
Sakägarna har i sina yttranden uttryckt en oro att naturvärdena som finns i området riskerar
att förvanskas i och med den tänkta byggnationen. Kommunekologen på Alingsås kommun
har varit ute i det aktuella området för att bedöma naturvärdena på platsen och kommer i sitt
yttrande fram till att det inte finns några höga naturvärden på den aktuella platsen, förutom
ett antal ekar som i så lång utsträckning som möjligt bör bevaras. Sakägarna uttrycker även
oro att vattenkvaliteten i området kommer att försämras på grund av den tänka den tänkta
byggnationen med tillhörande avloppsanläggning. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör dock
bedömningen att det på fastigheten Kärrbogärde 1:22 finns gott om utrymme att placera en
avloppsanläggning med tillhörande skyddsavstånd utan att den riskerar att försämra
vattenkvaliteten nedströms. Moderna avloppsreningssystem har en hög grad av rening, och
avloppsystemet måste godkännas av Miljöskyddsnämnden för att få genomföras. Detta
hanteras dock som en separat prövning i ett senare skede.
Mysten 1:1 hänvisar i ett av sina yttranden till att Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun
tidigare i ett ärende hos Mark- och miljödomstolen, 2014-M 3683, har anfört att:
”Skogsområdena kring det aktuella vägavsnittet söder om Kärrbogärde 1:10, ingår i den
värdetrakt för skog som behandlas i "Strategi för formellt skydd av skog i Västra Götaland",
framtagen gemensamt av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Området bedöms inte sakna
betydelse för friluftslivet.”. Samhällsbyggnadsförvaltningen delar bedömningen att området
inte bedöms sakna betydelse för friluftslivet, bland annat då det i närområdet finns en del av
vandringsleden ”Gotaleden”. Den aktuella åtgärden bedöms dock inte påverka värdena för
friluftslivet mer än lokalt på den aktuella platsen, och inte i en sådan utsträckning att det
skulle medföra en betydande försämring för värdena i området.
Det finns i nuläget ingen farbar bilväg fram till den tänkta byggplatsen. Det går dock en
befintlig traktorväg längs en stor del av den tänkta tillfartsvägens sträckning, som är tänkt att
rustas upp och användas som tillfartsväg till byggnationen. Traktorvägen bedöms i befintligt
skick inte vara lämplig för den trafik som behöver ta sig till fastigheten, men en tillfartsväg
bedöms kunna iordningställas till ett tillfredställande skick utan att orimliga åtgärder behöver
genomföras. Vägens iordningsställande kan påverka mindre delar av det skogsområde som
ligger intill vägen, men då vägens dragning går i utkanten av skogspartiet bedöms inte vägen
hindra möjligheten att bedriva skogsbruk i området, mer än lokalt på och direkt intill den mark
där vägen etableras. Ersättningen för förlust av brukbar mark i samband med vägens
anläggande och motsvarande frågor regleras inte genom PBL, utan hanteras av Lantmäteriet
enligt Fastighetsbildningslagen.
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Den befintliga delen av Jakobsdalsvägen fungerar sedan lång tid som tillfartsväg för den
fullvärdiga bostadsfastigheten Kärrbogärde 1:10 med bostadshus och tillhörande
komplementbyggnader. Vägen bedöms vara tillräcklig för att kunna användas vid byggnation
och för de framtida boende på Kärrbogärde 1:22. Storleken på byggfordon och maskiner
som behövs vid genomförandet av byggnationen på Kärrbogärde 1:22 bör givetvis anpassas
så att vägen inte kommer till skada, eventuella framtida skador på vägen hanteras dock inte
enligt Plan- och bygglagen. Sökande har i samband med sina yttranden tydligt framfört att de
eventuella skador som uppkommer på vägen i samband med byggnationen kommer ersättas
av fastighetsägaren till Kärrbogärde 1:22.
Det finns på fastigheten Kärrbogärde 1:39 en gammal liten stenbro som berörs av den
föreslagna sträckningen av tillfartsväg till Kärrbogärde 1:22. Stenbron har inget konstaterat
kulturhistoriskt värde och den är inte klassad som fornlämning enligt Länsstyrelsen. Stenbron
bör dock bevaras så intakt som möjligt, om tillfartsvägen inte kan anläggas utan att stenbron
riskerar att förstöras, är en alternativ sträckning av vägen intill platsen för bron att föredra för
att behålla bron intakt. Bron bedöms dock inte mer än lokalt påverka möjligheten att dra fram
tillfartsväg till Kärrbogärde 1:22.
De stenmurar som finns i området bedöms inte behöva påverkas av den aktuella åtgärden.
Stenmurarna går i huvudsak intill befintlig del av Jakobsdalsvägen, där vägen enligt
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning sannolikt inte behöver åtgärdas/förändras i en
sådan omfattning att stenmurarna riskerar att förvanskas. Om ingrepp behöver göras i
stenmurarna kan tillstånd från Länsstyrelsen behöva sökas, då vissa delar av stenmurarna
kan vara biotopskyddade.
Åtgärden bedöms inte ligga inom ett område som är utsatt för trafikbuller. En
trafikbullerberäkning har därför inte begärts in.
Åtgärden bedöms inte i detta skede ha något behov av att regleras i ett större sammanhang.
Detaljplan bedöms därför inte behöva upprättas utifrån bestämmelserna i Plan- och
bygglagen (PBL 2010:900) 4 kap. § 2. Skulle det bli aktuellt att stycka av den aktuella
fastigheten med fler bostäder i framtiden kan detaljplan komma att krävas i det skedet.
Sakägarna har i sina yttranden framfört flertalet synpunkter angående det stall och den
hästverksamhet som från början var en del av ansökan av förhandsbeskedet. Stallet med
tillhörande hästverksamhet har dock dragits ur ansökan, vilket medför att denna prövning av
förhandsbesked inte innefattat något stall eller hästverksamhet. En eventuell framtida
etablering av sådan anläggning prövas inte i detta beslut utan får i så fall prövas i ett separat
ärende, om det skulle bli aktuellt i framtiden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga
bestämmelser i 2 kap. PBL.

Ekonomisk bedömning
Ärendet avser ett nytt beslut i befintligt ärende, då Länsstyrelsen upphävt det tidigare
beslutet. Någon ytterligare avgift kommer inte att tas ut i ärendet.

Förslag till beslut
Positivt förhandsbesked till bygglov meddelas, med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap. § 17.
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Avgift
Avgiften för förhandsbeskedet är 17 406 kr i enlighet med tidigare beslut utfärdat 2021-06-14
(SBN § 106). Någon ytterligare avgift avses inte tas ut för detta nya beslut.

Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller i två år från laga kraftdatum. Om ansökan om bygglov inte
inlämnats inom denna tid upphör beslutet att gälla.
Beslut om förhandsbesked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet innan bygglov
erhållits.
Bebyggelsens utformning, höjdläge och anpassning till omgivningen hanteras i framtida
bygglovsprövning.
Beslutet kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.
Handlingar som tillhör beslutet
Ansökan om förhandsbesked (reviderad) 2021-02-12
Situationsplan
Karta med tänkt infartsväg
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1 Inledning
Denna handbok behandlar projektering och byggande av lågtrafikerade enskilda vägar.
Enskilda vägar är alla vägar som inte sköts av staten eller någon kommun (alltså inte är gata
eller allmän väg). De sköts istället av enskilda markägare eller av organisationer såsom
samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter eller ideella föreningar. Nya
enskilda vägar kan skapas genom servitut eller som inägovägar, dvs. vägar inom en enda
fastighet. Detta görs genom lantmäteriförrättningar enligt anläggningslagen 1.
Handboken gäller för vägar med grusslitlager och medeltrafikflöde upp till 250 fordon per
dygn (ÅDT 250) och för vägar med bitumenbundet slitlager och ÅDT upp till 500. Vid
beställning av projekterings- och byggnadsarbeten bör beställaren ange att innehållet i
denna handbok ska gälla. Standard och teknisk utformning ska väljas utifrån vilken funktion
vägen kommer att ha, så att kostnaden står i rimlig proportion till användningen.
Beläggningsarbeten beskrivs bara översiktligt. Mer detaljerat stöd ges i kunskapsdokumentet Val av beläggning2 och Trafikverkets råds- och kravdokument med inriktning på
vägbeläggningar. Broarbeten ska utföras enligt Trafikverkets krav för brobyggande3 och
behandlas inte i handboken.

1

Anläggningslagen.
Val av beläggning, Trafikverket publ 2014:173.
3
Krav Brobyggnad. Trafikverket TRVINFRA-00226 och TRVINFRA-00227.
2
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1.1 Begrepp och definitioner
ABT: Tät asfaltbetong. Består av varmt blandad asfaltmassa (över 120 °C) och är den
vanligaste typen av asfaltbeläggning som används som slitlager på låg- och medeltrafikerade
vägar. ABT har bra vattentäthet och goda utmattningsegenskaper.
Asfaltmassa: Blandning av bitumen och stenmaterial i opackat tillstånd. Tillverkas i
asfaltfabrik och transporteras till arbetsplatsen där den läggs ut med asfaltläggare och
packas med vältar. Benämns ofta asfalt i kortform.
Bitumen: En svart viskös blandning av kolväten med bindande egenskaper. Framställs
genom raffinering av råolja.
Bitumenbundet lager: Beläggningslager som består av stenmaterial och bindemedel av
bitumen. Exempelvis asfaltmassa, indränkt makadam eller ytbehandling.
Bitumenemulsion: Blandning bestående av bitumenpartiklar (droppar) samt vatten med
tillsats av emulgatorer som håller bitumenpartiklarna svävande i vattenfasen. Används som
klister mellan beläggningslager av asfaltmassa samt som bindemedel vid indränkt makadam
och ytbehandling.
Dimensionerande hastighet: Den hastighet som man ska kunna köra i säkert och
bekvämt vid goda siktförhållanden och bra väglag. Ger gränsvärden för minsta siktsträcka
och minsta kurvradier.
IMT: Indränkt makadam tät. Bitumenbundet slitlager av grovt stenmaterial (normalt 40–
60 mm tjockt) som packas och dränks in med bitumenemulsion alternativt mjukbitumen
och därefter tätas med ett mer finkornigt stenmaterial.
Materialskiljande lager: Lager av jord, geotextil eller annat material som förhindrar att
två intilliggande jordlager med olika kornstorlekar blandar sig med varandra.
MJAG: Mjukgjort asfaltgrus. Bärlager av halvvarm asfaltmassa (50–120 °C). Vanligt
bärlager på lågtrafikerade vägar.
MJOG: Mjukbitumenbundet grus. Slitlager av halvvarm asfaltmassa, som innehåller ett
mjukt, flexibelt bindemedel. Används därför på ytor där rörelser i underlaget kan förväntas.
Vanligt slitlager på lågtrafikerade vägar.
Optimal vattenkvot: Vattenkvot vid vilken ett granulärt material får maximal torrdensitet
(tätast möjliga packning) vid standardiserad packning i laboratoriet. Ett granulärt material
består av korn eller partiklar. Torrdensitet beräknas som kvoten mellan kornens massa och
den totala volymen.
Säkerhetszon: Yta utanför vägbanan som ska vara fri från fysiska hinder i form av fasta
oeftergivliga föremål.
Tankbeläggning: En beläggningsyp där stenmaterial och bindemedel sprids ut på vägen
var för sig, utan att ha blandats ihop innan.
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Terrassyta: Yta som skapas genom utbredning och packning av de i huvudsak naturliga
jord- och bergmassorna i väglinjen. Terrassytan bildar gräns mellan över- och underbyggnad eller mellan överbyggnad och undergrund (Figur 1-1).
Tung trafik: Trafik med fordon som har större totalvikt än 3,5 ton.
Underbyggnad: Del av vägkonstruktion mellan undergrunden, dvs. den naturliga marken,
och terrassytan, som är resultatet av schaktning och fyllning. I underbyggnaden ingår i
huvudsak tillförda jord- och bergmassor (Figur 1-1).
Undergrund: Den opåverkade delen av marken till vilken lasten från en vägs grundkonstruktion överförs (Figur 1-1).
Utskiftning: Utbyte av jord- eller bergmaterial som inte är bärkraftigt, eller har varierande
tjällyftande egenskaper, mot jord- eller bergmaterial som är bärkraftigt och inte tjälfarligt.
Verksamhetsutövare: Den som har de faktiska och rättsliga möjligheterna att vidta en
åtgärd i verksamheten. Planering och byggande av en väg är exempel på verksamheter.
Väganordning: Anordning, som stadigvarande behövs för vägens bestånd, drift eller
brukande. Exempelvis dike, slänt, tryckbank eller trumma.
Väghållare: Den som förvaltar en väg, dvs. ansvarar för vägens funktion och säkerhet.
Vägkonstruktion: Sammanfattande namn för vägkropp med undergrund, slänter, diken,
och andra väganordningar.
Vägkropp: Vägunderbyggnad och vägöverbyggnad (Figur 1-1).
Vägområde: Den mark som har tagits i anspråk för en väganordning.
Vägtrumma: Konstruktion under och genom väg med syfte att leda vattendrag eller
vägdagvatten, alternativt ge vandringsmöjligheter för djur. Tvärsnitt eller spännvidd får vara
högst 2 m annars klassas trumman som en bro.
Y1G: Slitlager av stenmaterial som klistras mot underlaget med bitumenemulsion.
ÅDT: Årsdygnstrafik, dvs. medeltrafikflöde per dygn för ett visst år på ett vägavsnitt.
Överbyggnad: Den del av vägkonstruktionen som ligger ovanför terrassytan (Figur 1-1).

Släntkrön

Släntkrön

Terrassyta

Innerslänt
Ytterslänt,
skärningsslänt

Överbyggnad
Dikesbotten

Underbyggnad

Bankslänt,
fyllningsslänt

Undergrund

Släntfot,
bankfot

Figur 1-1 Undergrund, underbyggnad, terrassyta, överbyggnad och slänter.
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2 Grundförutsättningar
2.1 Miljö
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler innebär att den som planerar eller utför ett vägbygge
(verksamhetsutövaren) måste ha tillräcklig kompetens samt välja rätt lokalisering för vägen.
Natur- och kulturmiljövärden ska bevaras så långt det är möjligt. Många av de enskilda
vägarna har kulturvärden i sig genom sin historia, placering i landskapet m.m. Även i den
omedelbara närheten av vägarna finns ofta skyddade natur- och kulturmiljövärden. I
miljöbegreppet ingår också hänsyn till andra miljöintressen såom vatten, människors hälsa
och jord- och skogsbruk. Samtliga miljövärden ska säkras och särskild hänsyn ska tas vid
projektering och byggande.
Väghållarna har det formella ansvaret för att miljövärden säkras. Detta gäller vid såväl driftoch underhållsåtgärder som förbättringar och nybyggnad på det enskilda vägnätet. En
lägstanivå är att projektet ska följa miljöbalken och miljölagstiftningen med dess krav på
anmälningar, tillstånd och dispenser. Trafikverket kan bistå med information och råd kring
tekniska lösningar. De åtgärder som kan bli aktuella är:
-

Särskilda tekniska lösningar eller material, t.ex. för grundläggning och avvattning.

-

Anpassning i plan och profilläge, t.ex. lokalisering, anpassning av sidoområden samt
ekologisk anpassning av trumma eller bro.

-

Åtgärder på kringliggande vägnät i stället för på den enskilda vägen, för att helt bevara
den befintliga vägen.

-

Förstärkning istället för utrivning, t.ex. av en stenvalvsbro som då behåller sitt
ursprungliga utseende.

Att skaffa kunskap om och hantera frågeställningarna för miljö- och kulturvärden är en
förutsättning för att projektet ska kunna genomföras. Projektet måste kunna visa att det
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klarar lagkraven och att det har rätt innehåll med relevanta anpassningar och
skyddsåtgärder, budget och tidplan. Exempelvis bör tid för eventuella anmälningar och
dispensansökningar läggas in i tidplanen.
Det är viktigt att krav på miljökompetens följer med i alla skeden, även vid projektering och
byggande.

2.2 Geoteknik
Geotekniska undersökningar ska utföras i den omfattning som krävs för att kunna
-

fastställa markbehovet för att bygga vägen

-

ge underlag för att dimensionera vägen och eventuella konstruktioner, t.ex. stödmurar

-

utreda behovet av grundförstärkning.

I normalfallet görs detta stegvis där man börjar med att skaffa sig en översiktlig bild av
de geotekniska förhållandena och möjligheterna för att bygga vägen. Vid behov
kompletteras sedan med undersökningar för att ge kunskap om markens jordarter,
bärighet, blockhalt, bergnivå och grundvattenförhållanden. Det ger underlag för att
dimensionera vägens överbyggnad och eventuella bro- och geokonstruktioner samt
uppskatta tillgängliga jord- och bergvolymer och projektera avvattnings- och
dräneringsåtgärder.
Observera att geotekniska undersökningar ska påbörjas tidigt i projekteringsprocessen
och koncentreras till de delar av vägprojektet där de stora kostnaderna bedöms ligga.
De geotekniska problemen, och därmed kostnaderna, kan ibland minskas genom att
flytta väglinjen i plan eller genom att ändra profilhöjden.

2.3 Trafiksäkerhet
Den som projekterar och bygger en väg har ansvar för att trafikmiljön utformas så att den
blir så säker som möjligt. Hänsyn ska även tas till de oskyddade trafikanterna.

2.4 Kvalitetssäkring
Kvalitetssäkring innebär att beställaren ska få tilltro till att entreprenören och/eller
konsulten kan klara sitt uppdrag eller åtagande.
I det enklaste fallet kan kvalitetssäkringen innebära att entreprenören/konsulten redovisar
ett kvalitetsprogram för hur man planerar att utföra arbetet och hur man säkerställer att
uppställda krav infrias. Kvalitetsprogrammet beskriver vem som gör vad, vilka hjälpmedel
som används samt hur egenkontrollen ska utföras och redovisas.
Vid mera omfattande objekt ska kvalitetssäkringen redovisas i form av entreprenörens/
konsultens kvalitetsledningssystem. I det beskrivs eventuella tekniska lösningar med
tillhörande beräkningsförfarande samt eventuella produktions- och kontrollmetoder m.m.
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3 Utredning och samråd
3.1 Utredning
En utredning ska alltid utföras innan vägen projekteras. Den ska redovisa:
-

Vägens trafikdata. Anges som trafikmängd (ÅDT), sammansättning och rörelsemönster
samt krav på hastighet. En prognos för framtida trafik bör också redovisas.

-

Vägens ungefärliga sträckning.

-

En kartanalys av den ungefärliga sträckningen. Analysen ska minst omfatta skyddsvärd
natur, forn- och kulturminnen, vattentäkter och riksintressen. Ett lämpligt verktyg är
länsstyrelsernas nationella geodata och karttjänster 4. Beroende på områdets karaktär
och känslighet kan det vara motiverat med fältbesök, inventering och fördjupad utredning. Omfattningen bestäms efter samråd med tillsynsmyndigheten, se avsnitt 3.2.

-

Övriga förhållanden, t.ex. geotekniska, som är av betydelse och kan påverka vägens
utformning.

-

En sammanfattning som översiktligt redovisar varför vägen behöver byggas, och de
synpunkter som har kommit fram under utredningen. Här sammanfattas även bortvalda
alternativ som har undersökts samt motiven till föreslagen sträckning.

Vägutredningens översiktliga kartanalys är utgångspunkt för att avgöra vilka miljöfrågor
som är aktuella i projektet. Om det finns risk för att något skyddsvärt kommer att påverkas
ska samråd genomföras med tillsynsmyndigheten, som oftast är länsstyrelsen. Om det finns
anledning att misstänka att marken är förorenad av tidigare verksamhet ska marken provtas
för att säkerställa att föroreningen inte sprids. När misstanke om förorening uppkommer
under pågående arbete ska orsaken utredas. I de fall som projektet medför ett överskott av
massor ska dessa hanteras i enlighet med avfallslagstiftningen.

4

Länsstyrelsernas Geodatakatalog.
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Utredningens resultat ska dokumenteras. De krav på miljösäkring som kommit fram i utredning och samråd ska föras vidare som krav vid projektering och byggande.

3.2 Samråd
En väg måste planeras i samråd med myndigheter, enskilda och andra som kan ha intresse
av vägens tillkomst. Samråden bör genomföras tidigt och vara tillräckligt omfattande.
Kraven på samråd beskrivs här tillsammans med källor för mer information.

3.2.1

Väsentlig ändring av naturmiljön

Projekt som kan innebära väsentlig ändring av naturmiljön ska anmälas för samråd, enligt
12 kap. 6 § miljöbalken. Det kan exempelvis gälla skador på värdefull natur- och kulturmiljö
eller den biologiska mångfalden, samt misshushållning med naturresurser, energi och
material. Om ingen anmälan görs måste den som utfört åtgärden kunna bevisa att naturmiljön inte har ändrats. I ett område med höga natur- eller kulturmiljövärden, eller i ett
område som på annat sätt är känsligt, kan även en förhållandevis liten åtgärd innebära en
väsentlig ändring av naturmiljön. Naturvårdsverket5 och länsstyrelsen6 kan ge vägledning
och råd.
Skogsstyrelsens söktjänst ”Skogens pärlor”7 redovisar värdefulla skogsmiljöer och kulturlämningar i svenska skogar.

3.2.2

Vattenskyddsområde

Vissa mark- och vattenområden har av länsstyrelsen eller kommunen förklarats som
vattenskyddsområden. Syftet är att skydda en grund- eller ytvattentillgång som används
eller kan antas komma att användas för vattentäkt. I kartverktyget ”Skyddad natur” finns
information om alla Sveriges vattenskyddsområden (Figur 3-1). Om en väg planeras byggas
inom ett vattenskyddsområde ska kommunen kontaktas för samråd om eventuell dispensansökan.
Vägarbete nära dricksvattenbrunn ska undvikas. I Brunnsarkivet 8 (som förvaltas av Sveriges
geologiska undersökning SGU) lagras uppgifter om Sveriges brunnar, men databasen är inte
heltäckande. De flesta uppgifterna gäller bergborrade brunnar och består av den information som brunnsborrare skickar till SGU enligt lag. Sedan maj 2019 kan även enskilda
brunnsägare registrera sin brunn.
I databasen VISS9 finns information om alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten
och kustvatten samt gällande miljökvalitetsnormer.

5

Naturvårdsverkets handbok och allmänna råd till 12 kap. 6 § miljöbalken.
Länsstyrelserna erbjuder generella rådstexter om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.
7
Söktjänsten Skogens pärlor på Skogsstyrelsens webbplats.
8
Brunnsarkivet på SGU:s webbplats.
9
Databasen VISS (Vatteninformationssystem Sverige) på länsstyrelsens webbplats.
6
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Figur 3-1 Exempel på information i kartverktyget Skyddad natur10.

3.2.3

Strandskydd, biotopskydd och artskydd

Strandskydd, artskydd och den del av biotopskyddet som benämns generella biotopskyddet
är inte inventerade eller utmärkta i kartverktyget Skyddad natur utan det är upp till verksamhetsutövaren att i fält avgöra om det finns risk för påverkan på exempelvis strandskyddet
eller en allé. I vissa fall kan ett vägbygge kräva dispens från något av skydden11. Länsstyrelsen
kan ge råd om inventering och behov av dispens.
Strandskyddet ska långsiktigt bevara förutsättningarna för allemansrätten vid strandområden och även bevara goda livsvillkor för berörda djur och växter. Det gäller 100 m från
strandlinjen vid havet, insjöar och vattendrag, men länsstyrelsen kan utöka området till
300 m, vilket har gjorts runt stora delar av Mälaren.
Biotopskyddet gäller små, särskilt skyddsvärda, mark- eller vattenområden. Det bidrar till
att Sverige uppfyller FN:s överenskommelse om biologisk mångfald, samt de nationella
miljökvalitetsmål som riksdagen har antagit. Vissa biotoper har generellt skydd över hela
landet12. Det gäller alléer, pilevallar, åkerholmar samt vissa källor, våtmarker, odlingsrösen
och stenmurar. Andra biotoper kan skyddas genom beslut av länsstyrelser och kommuner.
Några sådana exempel är naturbetesmarker, vattenfall och forsar samt ras- eller bergbranter. Naturvårdsverket13 och länsstyrelsen kan ge vägledning om biotopskyddet.

10

Kartverktyget Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats.
Strandskyddsbestämmelser finns i 7 kap. 13–18 §§ miljöbalken. Biotopskydd behandlas i 7 kap. 11–
11b §§ miljöbalken. Dispens från artskyddet behandlas i 10–15 §§ artskyddsförordningen.
12
Biotoper med generellt skydd beskrivs i Bilaga 1 i förordningen om områdesskydd.
13
Biotopskyddsområden. Naturvårdsverket Handbok 2012:1.
11
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Artskyddet ska skydda fridlysta växter och djur och deras livsmiljö. Det innebär att hänsyn
måste tas så att de kan fortsätta att leva i sin miljö. Naturvårdsverket kan ge vägledning14 om
artskyddet.
Artportalen15 är en webbplats där observationer av växter, djur och svampar kan sökas och
rapporteras. Den drivs av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

3.2.4

Forn- och kulturminnen

Forn- och kulturminnen är skyddade enligt kulturmiljölagen16. Om det finns risk för att
forn- och kulturminnen kommer att påverkas av vägprojektet krävs samråd med länsstyrelsen. Om en fornlämning påträffas under arbetet ska det omedelbart avbrytas och
arbetsledaren ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen.
Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök17 ger information om kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Dessutom
finns information om arkeologiska uppdrag.

3.2.5

Vattenverksamhet

Om vägen kommer att påverka naturliga vattendrag såsom bäckar, sjöar och liknande krävs
tillstånd eller anmälan om vattenverksamhet 18. Ett vanligt vattenverksamhetsärende är
anmälan av byte eller anläggande av trumma i naturliga vattendrag. ”Markavvattning” är en
vattenverksamhet som alltid kräver tillstånd och i stora delar av södra och mellersta Sverige
är det förbjudet. Syftet är att skydda och bevara våtmarker. Observera att rensning av diken
till ursprungligt djup och läge inte är vattenverksamhet. En vattenverksamhet eller åtgärd
får påbörjas tidigast åtta veckor efter det att anmälan har gjorts till länsstyrelsen, i vissa fall
till kommunen. Naturvårdsverket 19 och Havs- och vattenmyndigheten kan ge vägledning20.

3.2.6

Försvarsintresse

Om den planerade vägen berör ett område som ingår i totalförsvarets riksintressen, t.ex.
övningsfält och skjutfält, krävs samråd med Försvarsmakten. Vilka områden som ingår i
riksintressena redovisas av Försvarsmakten21 och återfinns även i länsstyrelsens kartverktyg.

3.2.7

Anslutning eller korsning

Om en enskild väg ska anslutas till allmän väg krävs tillstånd från Trafikverket eller aktuell
kommun, beroende på om det är en statlig eller en kommunal väg. Om vägen ska anslutas till

14

Handbok för artskyddsförordningen Del 1 – fridlysning och dispenser. Naturvårdsverket Handbok
2009:2.
15
Databasen Artportalen, en del av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
16
Kulturmiljölag (1988:950).
17
Söktjänsten Fornsök på Riksantikvarieämbetets webbplats.
18
Enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken samt förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
19
Markavvattning och rensning, Naturvårdsverket Handbok 2009:5.
20
Om vattenverksamhet på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.
21
Försvarsmaktens riksintressekatalog.
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en annan enskild väg krävs samråd med dess ägare. Om vägen ska korsa en järnväg krävs
samråd med infrastrukturförvaltaren22, vanligen Trafikverket.

3.2.8

Artrika vägkanter, m.m.

Det finns även andra krav från Trafikverket som behöver hanteras, t.ex. om det finns artrika
vägkanter, kulturbroar och kulturvägar. Artrika vägkanter finns registerade i Trafikverkets
system Miljöwebb Landskap23.

22

Den som förvaltar järnvägsinfrastruktur och driver anläggningar som hör till infrastrukturen.
Järnvägslag (2004:519).
23
Miljöwebb Landskap är ett IT-system med information om miljöföreteelser som finns i
Trafikverkets anläggning.
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4 Projektering
4.1 Dimensioneringsunderlag
Vägens utformning och uppbyggnad bestäms i huvudsak av den trafikbelastning som vägen
kommer att utsättas för (hastighet, trafikmängd, andel och typ av tung trafik) samt undergrundsmaterialets byggnadstekniska förutsättningar och klimatet där vägen ska byggas.
Dessutom ska de krav på miljösäkring som kommit fram i utredning och samråd föras
vidare som krav vid projektering och byggande.

4.1.1

Val av dimensionerande hastighet

Den dimensionerande hastigheten bör väljas med hänsyn till vilken funktion vägen kommer
att ha, vilken standard angränsande vägavsnitt har samt platsspecifika förutsättningar.
Dimensionerande hastighet 70 km/tim bör väljas på vägar där framkomligheten prioriteras
och där 70-standard går att uppnå med rimliga medel. Vid omdragning längs en kortare
sträcka eller vid en förlängning av vägen bör standarden normalt väljas så att den överensstämmer med intilliggande befintliga vägavsnitt eller åtminstone inte är alltför avvikande. I
övriga fall kan normalt 50 km/tim väljas som dimensionerande hastighet.
Vid besvärliga förhållanden kan det behövas lokala avsteg med lägre dimensionerande
hastighet. Då ska sänkningen visas så tydligt att trafikanterna hinner anpassa hastigheten.
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Val av slitlager med hänsyn till trafikmängd

Om årsdygnstrafiken (ÅDT) är mindre än 125 fordon per dygn rekommenderas en överbyggnad med grusslitlager.
Vid ÅDT 125–250 eller när det finns bebyggelse längs vägen rekommenderas ett bundet
slitlager, t.ex. enkel ytbehandling på grus (Y1G), bitumenindränkt makadam tätad (IMT)
eller beläggning av mjukbitumenbundet grus (MJOG).
Vid ÅDT i intervallet 250–500 rekommenderas bitumenbundet slitlager av tät asfaltbetong
(ABT) eller MJOG beroende på klimatzon och typ av undergrund.
Slitlagret ska väljas i samråd med beställaren. Olika typer av bitumenbundna slitlager och
deras användningsområden beskrivs i Trafikverkets handbok, Val av beläggning24. En kort
introduktion om aktuella typer följer här:
Slitlager av IMT och Y1G är så kallade tankbeläggningar. IMT består av ett 40–60 mm tjockt
makadamlager som läggs ut, packas och sedan dränks in med bindemedel. Därefter påförs
bindemedel och kilsten som packas. Efter det tätas ytan med ett finkornigt krossmaterial.
Y1G utförs genom att bindemedlet först sprids ut på den färdigjusterade ytan och sedan
läggs ett tunt gruslager ut och vältas ner i bindemedlet.
I Mellansverige och norra Sverige används oftast MJOG som slitlager på lågtrafikerade
vägar. MJOG tillverkas i asfaltfabrik med halvvarm teknik (50–120 °C), läggs ut med
konventionell asfaltläggare och packas med vältar. Den har bra flexibilitet (med självläkande
förmåga vid mindre sprickor och ojämnheter) och används även där rörelser i underlaget
kan förväntas. Om två lagers beläggning är aktuellt används mjukgjort asfaltgrus (MJAG)
som bundet bärlager under MJOG.
Slitlager av ABT (tät asfaltbetong) tillverkas i asfaltfabrik med varm teknik (över 120 °C),
läggs ut med konventionell asfaltläggare och packas med vältar. Beläggningen ger en tät yta.

4.1.3

Bestämning av undergrundens och underbyggnadens materialtyp och
tjälfarlighetsklass

Jord- och bergmaterial i undergrund och underbyggnad ska undersökas och bestämmas ned
till utskiftningsdjupet, som beror av klimatzonen (se avsnitt 4.1.4). Vid stora materialvariationer längs vägen kan det bli aktuellt med utskiftning och utspetsning för att minska
risken för ojämna tjällyftningar.
Materialen indelas i materialtyper och tjälfarlighetsklasser enligt Tabell 4-1 och informationen används som indata vid dimensionering av vägens överbyggnad.

24

Val av beläggning, Trafikverket publ 2014:173.
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Tabell 4-1 Indelning av berg och jord i materialtyper och tjälfarlighetsklasser.
Halt
organisk
b
Lerhaltc
jordd
Material- Bergtyp Kulkvarns- Finjordshalt
Exempel på
a
typ
värde
jordartere
(viktprocent) (viktprocent) (viktprocent)
1

Glimmerfattig granit
eller gnejs

≤ 18

1

Tjälfarlighetsklassf

Bergarter med dålig
slitstyrka, t.ex.
homogen kalksten

1

≤2

Bl, St, Gr, Sa, saGr,
grSa, GrMn, SaMn

1

≤ 30

≤2

Inte klassificerat
bergmaterial

2

3B

16–30

≤2

siSa, siGr, siSaMn

2

4A

31–40

≤2

siMn

3

4B

> 40

> 40

≤2

Le

3

5A

> 40

≤ 40

2

3

≤2

≤ 15

19–30

2
3A

< 10

> 30

≤2

Si, leSi, siLe, LeMn

4

5B

3-6

gyLe, dySi

4

6A

7–20

leGy, siDy

1–4

6B

> 20

Gy, Dy, T

1

7

Restprodukter, återvunna material, lättmaterial. T.ex. riven asfalt och krossad betong

a

Kulkvarnsvärde bestäms enligt SS-EN 1097-9.
b
Halt finjord (material < 0,063 mm) i material < 63 mm. Anges som 0,063/63 mm.
c
Halt ler (material < 0,002 mm) i material < 0,063 mm. Anges som 0,002/0,063 mm.
d
Halt organisk jord i material < 63 mm.25
e
Förkortningarna förklaras i Bilaga 1.
f
1 = icke tjällyftande, 2 = något tjällyftande, 3 = måttligt tjällyftande och 4 = mycket tjällyftande.
Om vägen ska byggas på sedimentära jordar med odränerad skjuvhållfasthet som understiger 25 kPa, ska särskild hänsyn tas till den svaga undergrunden och dess styvhetsegenskaper.
Innan byggande på materialtyp 6 påbörjas ska utredning göras med avseende på bärighet,
stabilitet, sättningar och tjälfarlighet.
För att kunna klassificera syntetiska material, restmaterial, slagger m.m. ska en särskild
utredning utföras. Den ska omfatta bestämning av stabilitet, hållfasthet, beständighet och
eventuell miljöpåverkan.
Under byggandet ska det verifieras att förhållandena i undergrunden motsvarar de som
förutsatts i dimensioneringen.

25

Förekomst av organiska föroreningar undersöks enligt SS-EN 1744-1 avsnitt 15:1 (provfraktion < 8 mm).
Om förekomst indikeras ska halten organisk jord bestämmas enligt SS 27107 (fraktion < 2 mm).
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Bestämning av klimatzon

Aktuell klimatzon beror på medelköldmängden i området och påverkar hur nära den färdiga
vägytan som undergrundsmaterialen får förekomma på grund av deras tjälfarlighet. Klimatzonen bestäms med hjälp av Figur 4-1 och används som indata vid dimensionering av
överbyggnaden och bestämning av utskiftningsdjup.
Vid tveksamheter ska den högre klimatzonen väljas.

Figur 4-1 Klimatzoner för bestämning av överbyggnadstjocklek och utskiftningsdjup. Indelningen
baseras på medelköldmängd, dvs. summan av de negativa dygnsmedeltemperaturerna under ett år.26

26

Från AMA Anläggning 20.
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4.2 Överbyggnad – dimensionering och materialkrav
4.2.1

Uppbyggnad av överbyggnad

Vägöverbyggnader består av slitlager, bärlager, förstärkningslager och eventuellt
skyddslager, s.k. undre förstärkningslager (Figur 4-2 och Figur 4-3).

Figur 4-2 Exempel på vägkonstruktion med grusslitlager. (Angivet tvärfall gäller raksträcka.)

Figur 4-3 Exempel på vägkonstruktion med bitumenbundet slitlager. (Angivet tvärfall gäller raksträcka.)

Rekommenderade överbyggnader för enskilda vägar, med angivna lagertjocklekar, framgår
av Tabell 4-2 och Tabell 4-3.27
Överbyggnad med grusslitlager är inte avsedd att förses med bitumenbundet slitlager vid ett
senare tillfälle. Om detta blir aktuellt bör dimensionering och ingående material i överbyggnaden kontrolleras.

27

Lagertjocklekar har beräknats med hänsyn till bärighets- och tjällyftningskrav för DK2 i Trafikverkets
tekniska krav vid dimensionering och konstruktiv utformning av vägöverbyggnad.
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Tabell 4-2 Rekommenderade överbyggnader för vägar med grusslitlager, med hänsyn till årsdygnstrafik, klimatzon och undergrundsmaterial.
Lagertjocklekar anges i mm.
Årsdygnstrafik:
Klimatzon:

ÅDT 0-50
Samtliga
klimatzoner

Undergrundens
materialtyp:

1 och 2

Klimatzon
1
3

4 och 5

Grusslitlager

ÅDT 50-250

Klimatzon
2 och 3
3

4 och 5

Klimatzon
4 och 5
3

4 och 5

Samtliga
klimatzoner
1

2

ÅDT 250-500*

Klimatzon
1

Klimatzon
2 och 3

3

3

4 och 5

Klimatzon
4 och 5

4 och 5

3

4 och 5

Samtliga
klimatzoner
1

2

Klimatzon
1
3

Klimatzon
2 och 3

4 och 5

3

50

60

70

100

100

100

Bärlager för grusväg
Förstärkningslager för
grusväg**
Skyddslager**

200

300

450

0

0

0

0

Materialskiljande lager

nej

***

ja

***

ja

***

ja

Total överbyggnad
exklusive slitlager**

300

400

550

500

650

550

650

400 550 (350) 450 550 (350) 200
0 (200)

0

0 (200)

250

350

500

450

500

0

0

0

0

0

0

***

ja

***

ja

***

ja

450

600

550

600

650

700

0
nej
300

350

550 600 (350) 200
0 (250)

300

0

0
nej

300

400

4 och 5

Klimatzon
4 och 5
3, 4 och 5

450 550 (350) 500 550 (350) 650 (350)
0

0 (200)

0

0 (200)

0 (300)

***

ja

***

ja

****

550

650

600

650

750

* Endast i undantagsfall.
** Lagertjocklek inom parentes anger en alternativ överbyggnad där förstärkningslagrets undre del ersätts med skyddslager. Eventuellt erfordras då materialskiljande lager av geotextil.
*** Kan behövas vid hög andel finmaterial samt vid situationer när vatten kan förväntas bidra till materialtransport (t.ex. vid fluktuerande grundvattenyta).
**** Ja, materialskiljande lager behövs vid materialtyp 4 eller 5. Vid materialtyp 3 kan det behövas, se kommentar till ***.
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Tabell 4-3 Rekommenderade överbyggnader för vägar med bitumenbundet slitlager, med hänsyn till årsdygnstrafik, klimatzon och undergrundsmaterial.
Lagertjocklekar anges i mm.
Årsdygnstrafik:
Klimatzon:
Undergrundens
materialtyp:

ÅDT 125-250
Samtliga
klimatzoner
1

2

Klimatzon 1
3

4

Klimatzon 2
5

3

4

Klimatzon 3
5

3

Slitlager

4

Klimatzon 4
5

3

4

Klimatzon 5
5

3

4

5

520 (620)

Ett-lagers beläggning*

Bärlager för belagd väg
Förstärkningslager för
belagd väg**
Skyddslager**

80
200
0

Materialskiljande lager
Total överbyggnad
exklusive slitlager**

420 420 420 (650) 420 (700) 520 420 (680) 420 (750) 570 420 (700) 420 (620)
0

nej
280

0 250

(0) 360

***

(0)

ja

0 280

(0) 450 (0)

***

ja

0 300

Undergrundens
materialtyp:

Materialskiljande lager
Total överbyggnad
exklusive slitlager**

420 (720)

420 (520)

300

650 (500)

0

400 (250) 600 (500)

***

ja

***

ja

700

900 (850) 1130 (1200)

800

1150 (1100) 1250 (1300)

ja

500 500 750 (730) 860 (780) 600 780 (760) 950 (830) 650 800 (780) 1050 (950)

(0)

650 (600)

ÅDT 250-500
Samtliga
klimatzoner
1

2

Klimatzon 1
3

4

Klimatzon 2
5

3

4

Klimatzon 3
5

3

Slitlager
Bärlager för belagd väg
Förstärkningslager för
belagd väg**
Skyddslager**

420 (520) 450 (620)

(0) 550 (250)

***

Årsdygnstrafik:
Klimatzon:

620

4

Klimatzon 4
5

3

4

Klimatzon 5
5

3

4

5

420 (770)

420 (520)

520 (620)

350

750 (650)

Ett-lagers beläggning*
80
200

420 520 420 (700) 420 (750) 620 420 (750) 420 (850) 670 420 (700) 420 (620) 420 (720) 420 (520) 450 (620)

0

0
nej

280

0 350
***

(0) 460
ja

(0)

0 350
***

(0) 550 (0)
ja

0 350
***

(0) 650 (380) 300
ja

500 600 850 (780) 960 (830) 700 850 (830) 1050 (930) 750 850 (780) 1150 (1080)

(0) 450 (300) 700 (600)

***

ja

***

800

950 (900) 1230 (1300)

850

(0)

750 (650)
ja

1250

1350

* För vägar vars tunga trafik består av timmerbilar, godsfordon med fyra eller fler axlar och godsfordon med släpvagn ska två-lagers beläggning övervägas i samråd med beställaren.
** Lagertjocklekar inom parentes anger en alternativ överbyggnad.
*** Kan behövas vid hög andel finmaterial samt vid situationer när vatten kan förväntas bidra till materialtransport (t. ex. vid fluktuerande grundvattenyta).
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Materialskiljande lager

Materialskiljande lager ska användas för att förhindra att två intilliggande jordlager i vägkonstruktionen, med olika kornstorlekar, blandar sig med varandra och orsakar sättningar,
bärighetsskador eller tjälskador. Det används vanligen på terrassytan för att skilja mellan ett
grovt material i överbyggnaden och ett underliggande finkornigare material. När jorden
närmast under terrassytan består av grovkorniga jordarter behövs normalt inget materialskiljande lager.
Materialskiljande lager bör övervägas när relationen mellan de båda materialens kornstorlekar uppfyller följande villkor:
d 15 (grövre material)
4
d 85 (finare material)

d15 och d85 betecknar de siktar genom vilka 15 respektive 85 viktprocent av det siktade
materialet passerar (Figur 4-4).

85 %

finare material

15 %

grövre material

d85 = 0,25 mm

d15 = 1,1 mm

Figur 4-4 Illustration av d15 och d85.

Speciellt bör beaktas situationer när vatten kan förväntas bidra till materialtransport, t.ex.
vid fluktuerande grundvattenyta.
Materialskiljande lager ska
-

förhindra att finmaterial passerar genom lagret

-

vara så vattengenomsläppligt att portryck inte byggs upp intill lagret

Sida 18 (65)
Sida 151 av 488

22/72

Bilaga 8

Yttrande kärrbogärde 1:2

23/72

-

ha sådan kornstorleksfördelning och lagertjocklek att lagret inte blandas med
intilliggande jord

-

ha sådan styrka och töjningsegenskap att brott inte inträffar i lagret.

Materialskiljande lager kan bestå av jord, grus, geotextil eller annat material. På siltterrasser
är grus bättre än geotextil eftersom silten kan sätta igen geotextilen och bygga upp portryck,
vilket försämrar bärigheten, framför allt vid tjällossning.
Materialskiljande lager av geotextil ska vara utfört av polyester, polypropen eller polyeten.
Geotextilen får vid utläggningstillfället inte vara äldre än tre år. Geotextil delas in i fyra
bruksklasser med hänsyn till beständighet mot mekanisk påverkan (Tabell 4-4). Vid
användning mellan terrass och överbyggnad ska geotextilen vara av minst bruksklass N2.
Tabell 4-4 Bruksklasser för geotextil med hänsyn till användningsområde.
BruksAnvändningsområde
klass
N1

I ledningsgravar och liknande, dock inte som materialskiljande lager under fyllning för väg

N2

Mot okrossat material med största nominella kornstorlek < 60 mm

N3

Mot bergkross eller sorterad sprängsten med största nominella kornstorlek ≤ 200 mm

N4

Mot osorterad sprängsten och material med största nominella kornstorlek > 200 mm

4.2.3

Överbyggnadsmaterial generellt

Materialet som ingår i överbyggnaden ska ha sådana egenskaper att överbyggnadskonstruktionen i allt väsentligt behåller sina hållfasthetsegenskaper under hela den
förutsatta dimensioneringsperioden.
Samtliga inköpta material ska vara deklarerade. Asfaltmassa (ABT, MJOG och MJAG)
ska vara deklarerad enligt SS-EN 13108-128 och SS-EN 13108-329. Ytbehandling (Y1G) ska
vara deklarerad enligt SS-EN 1227130 och ballast till ytbehandling enligt SS-EN 1304331.
Material till obundna överbyggnadslager ska vara deklarerade enligt SS-EN 1324232 och
SS-EN 1328533.
Material till obundna överbyggnadslager ska vara volymbeständiga och inte omvandlas
genom exempelvis vittring. Överskott av vatten, till exempel vid tjällossning, ska snabbt
kunna dräneras bort. Materialen framställs vanligen genom krossning och sortering av berg
eller morän. Andra material får användas om de accepteras av beställaren och är acceptabla
ur miljö- och hälsosynpunkt samt inte ger problem vid återanvändning, deponering eller
destruktion. Angivna krav på färdigt väglager gäller lager vars yta är tätad, packad och
färdigjusterad.

28

SS-EN 13108-1 Vägmaterial - Asfaltmassor - Materialspecifikationer – Del 1: Asfaltbetong.
SS-EN 13108-3 Vägmaterial - Asfaltmassor - Materialspecifikationer – Del 3: Mjuk asfaltbetong.
30
SS-EN 12271 Vägmaterial - Ytbehandling – Krav.
31
SS-EN 13043 Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor.
32
SS-EN 13242 Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande.
33
SS-EN 13285 Obundna överbyggnadsmaterial, Specifikation.
29
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För annat material än krossat berg ska förekomst av organiska föroreningar deklareras
enligt SS-EN 1744-134 avsnitt 15:1 (provfraktion < 8 mm). Om förekomst indikeras ska halt
organisk jord bestämmas enligt SS 27107 35 (provfraktion < 2 mm).

4.2.4

Överbyggnadsmaterial i vägar med grusslitlager

Skyddslager (undre förstärkningslager)
Skyddslager (undre förstärkningslager) ska utföras med materialtyp 1 eller 2 enligt Tabell
4-1. Övre kornstorleksgräns på levererat material får inte överstiga halva lagertjockleken.
Finmaterialhalten får inte överstiga 9 viktprocent.

Förstärkningslager
Materialet som används till förstärkningslager ska vara av tjälfarlighetsklass 1. Det ska vara
dränerande och samtidigt något fukthållande. Det ska ha hög styvhet, motstå permanenta
deformationer och inte brytas ned nämnvärt av trafiken. Övre kornstorleksgräns på
levererat material får inte överstiga halva lagertjockleken. Halten organisk jord får vara
högst 2 viktprocent.
Kornstorleksfördelningen för deklarerat material och för material i färdigt väglager ska
uppfylla kraven i Tabell 4-5 respektive Tabell 4-6.
Tabell 4-5 Krav på kornstorleksfördelning för material till förstärkningslager i grusvägar,
deklarerat material. Gränsvärden för passerande mängd, viktprocent.
0,063

0,5

1

2

5,6

11,2

22,4

45

90

Övre gräns

Sikt (mm):

12

20

30

36

49

64

79

99

-

Undre gräns

4

10

13

22

31

41

61

80

100

Tabell 4-6 Krav på kornstorleksfördelning för material till förstärkningslager i grusvägar,
i färdigt väglager. Gränsvärden för passerande mängd, viktprocent.
Sikt (mm):

0,063

0,5

1

2

5,6

11,2

22,4

45

90

Övre gräns

12

25

35

45

60

75

90

99

-

Undre gräns

4

5

8

13

20

30

50

75

100

Bärlager
Materialet som används till bärlager ska vara av tjälfarlighetsklass 1. Det ska vara
dränerande och samtidigt något fukthållande. Det ska ha hög styvhet, motstå permanenta
deformationer och inte brytas ned nämnvärt av trafiken. Övre kornstorleksgräns på
levererat material får inte överstiga halva lagertjockleken. Halten organisk jord får vara
högst 2 viktprocent.
Kornstorleksfördelningen för deklarerat material och för material i färdigt väglager ska
uppfylla kraven i Tabell 4-7 respektive Tabell 4-8.

34
35

SS-EN 1744-1 Ballast – Kemiska egenskaper – Del 1: Kemisk analys.
SS 27107 Geotekniska provningsmetoder – Organisk halt i jord – Kolorimetermätning.
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Tabell 4-7 Krav på kornstorleksfördelning för material till bärlager i grusvägar, deklarerat
material. Gränsvärden för passerande mängd, viktprocent.
0,063

0,5

1

2

4

8

16

31,5

45

Övre gräns

Sikt (mm):

12

20

30

36

49

64

79

99

-

Undre gräns

4

10

13

22

31

41

61

85

100

Tabell 4-8 Krav på kornstorleksfördelning för material till bärlager i grusvägar, i färdigt
väglager. Gränsvärden för passerande mängd, viktprocent.
Sikt (mm):

0,063

0,5

1

2

4

8

16

31,5

45

Övre gräns

12

25

35

45

60

75

90

99

-

Undre gräns

4

5

8

13

20

30

50

80

100

Grusslitlager
Grusslitlager ska läggas ut med lagertjockleken 50–70 mm och dammbindas.
Kornstorleksfördelningen för deklarerat material och för material i färdigt väglager ska
uppfylla kraven i Tabell 4-9 respektive Tabell 4-10.
Andelen fri glimmer får inte överstiga 30 viktprocent.
Tabell 4-9 Krav på kornstorleksfördelning för material till grusslitlager, deklarerat
material. Gränsvärden för passerande mängd, viktprocent.
0,063

0,5

1

2

4

8

16

22,4

Övre gräns

Sikt (mm):

15

30

33

42

57

77

99

-

Undre gräns

8

15

22

30

43

63

85

100

Tabell 4-10 Krav på kornstorleksfördelning för material till grusslitlager, i färdigt
väglager. Gränsvärden för passerande mängd, viktprocent.
Sikt (mm):

0,063

0,5

1

2

4

8

16

22,4

Övre gräns

15

35

40

50

65

85

99

-

Undre gräns

8

10

15

22

35

55

85

100

4.2.5

Överbyggnadsmaterial i vägar med bitumenbundet slitlager

Skyddslager (undre förstärkningslager)
Skyddslager (undre förstärkningslager) ska utföras med materialtyp 1 eller 2 enligt Tabell
4-1. Övre kornstorleksgräns på levererat material får inte överstiga halva lagertjockleken.
Finmaterialhalten får inte överstiga 9 viktprocent.

Förstärkningslager
Material till förstärkningslager ska vara av tjälfarlighetsklass 1. Det ska vara dränerande och
samtidigt något fukthållande. Det ska ha hög styvhet, motstå permanenta deformationer och
inte brytas ned nämnvärt av trafiken. Övre kornstorleksgräns på levererat material får inte
överstiga halva lagertjockleken. Halten organisk jord får vara högst 2 viktprocent.
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Kornstorleksfördelningen för deklarerat material och för material i färdigt väglager ska
uppfylla kraven i Tabell 4-11.
Tabell 4-11 Krav på kornstorleksfördelning för material till förstärkningslager i vägar med bitumenbundet
slitlager, deklarerat material och i färdigt väglager. Gränsvärden för passerande mängd, viktprocent.
Sikt (mm):

0,063

0,25

1

4

16

31,5

Högsta övre gräns

7

14

22

40

64

90

Normal övre gräns

6

10

16

32

54

Normal undre gräns

-

-

-

10

Lägsta undre gräns

-

-

-

2

45

63

90

125

180

98

-

-

-

-

78

-

-

-

-

-

26

42

50

-

-

-

-

14

28

35

43

80

90

100

Bärlager
Material till bärlager ska vara av tjälfarlighetsklass 1. Det ska vara dränerande och samtidigt
något fukthållande. Det ska ha hög styvhet, motstå permanenta deformationer och inte
brytas ned nämnvärt av trafiken. Övre kornstorleksgräns på levererat material får inte
överstiga halva lagertjockleken. Halten organisk jord får vara högst 2 viktprocent.
Kornstorleksfördelningen för deklarerat material och för material i färdigt väglager ska
uppfylla kraven i Tabell 4-12 respektive Tabell 4-13.
I bärlager som trafikeras av byggtrafik får inte andelen fri glimmer överstiga 30 viktprocent.
Om bärlagret inte trafikeras av byggtrafik får andelen fri glimmer vara mellan 30 och 45
viktprocent.
Tabell 4-12 Krav på kornstorleksfördelning för material till bärlager i vägar med bitumenbundet slitlager, deklarerat material (lagertjocklek ≤ 120 mm). Gränsvärden för passerande mängd, viktprocent.
Sikt (mm):

0,063

0,5

1

2

4

8

16

31,5

45

Övre gräns

7

15

21

28

38

51

70

99

-

Undre gräns

2

5

11

17

26

39

58

85

100

Tabell 4-13 Krav på kornstorleksfördelning för material till bärlager i vägar med bitumenbundet slitlager, i färdigt väglager (lagertjocklek ≤ 120 mm). Gränsvärden för passerande mängd, viktprocent.
0,063

0,5

1

2

4

8

16

31,5

45

Övre gräns

Sikt (mm):

7

20

26

35

46

60

78

100

-

Undre gräns

2

2

6

10

18

31

50

80

100

Bitumenbundna lager
Material till bitumenbundna lager beskrivs bara översiktligt i denna handbok. Se avsnitt
4.1.2 samt Trafikverkets råds- och kravdokument med inriktning på vägbeläggningar.
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4.3 Typsektion
4.3.1

Allmänt

Typsektionen beskriver vägens indelning i vägbana (med ett eller flera körfält), eventuella
vägrenar och stödremsor samt sidoområde med säkerhetszon (Figur 4-5). Den väljs med
hänsyn till trafikmängd, typ av trafikanter samt omgivning.

Grusslitlager

≥ 0,25 m
Bundet slitlager

Körbana

Figur 4-5 Typsektioner.

Vägen kan ha ett eller två körfält. Tvåfältsväg kan övervägas när ÅDT är större än 200
fordon per dygn. Hänsyn behöver också tas till säsongsvariation och liknande. Enfältsväg
ska kompletteras med mötesplatser (se avsnitt 4.3.4).
På en enfältig väg bör vägbanans bredd vara minst 4,0 m och på en tvåfältig väg bör den
vara minst 6,0 m. Med vägbana menas körbana plus eventuell vägren på båda sidor. Bredare
vägbana kan vara aktuellt för att ge bättre utrymme för exempelvis gående och cyklister.
En tvåfältig väg bör vara försedd med bundet slitlager. Vägbanan kan då förses med
vägrenar genom markering av en kantlinje. Vägrenen kan vara smal om kantlinjens syfte är
att ge bättre visuell ledning i mörker, och den kan vara bred om syftet är att tydligt avgränsa
plats för gående och cyklister. Mittlinje behövs normalt inte.
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Utanför en belagd vägbana behövs en minst 0,25 m bred stödremsa (sektion B i Figur 4-5).
Om det finns räcke behövs en minst 0,5 m bred stödremsa som mothåll oavsett om vägen är
belagd eller inte (sektion D i Figur 4-5).
På avsnitt med vägräcke bör vägbanans bredd ökas med 0,5 m. Avståndet mellan vägmitt
och räcke bör vara minst 2,5 m på en enfältig väg och 3,5 m på en tvåfältig väg. Breddökningen ska spetsas ut enligt samma principer som vid breddökning i kurva (se avsnitt 4.3.2).
Sidoområdets bredd är beroende av släntlutningar, diken, siktkrav och behov av snöupplag.
Dessutom ska det vara fritt från oeftergivliga hinder36 inom minst 2,0 m från vägbanekant
(s.k. säkerhetszon). Detta mått bör helst utökas till 3,0 m när den dimensionerande
hastigheten är 70 km/tim.
Mellan väg och järnväg som går parallellt med varandra ska det finnas ett minimiavstånd
som beror av flera faktorer, bland annat krav på elsäkerhet och fritt utrymme utmed banan
samt hastigheten på vägen och järnvägen37. Vid bestämning av det hastighetsberoende
minimiavståndet ska vägens högsta tillåtna hastighetsgräns användas.

4.3.2

Breddökning i kurvor

Fordon behöver större utrymme i sidled vid körning i kurvor än vid körning på rak väg. Det
gäller framför allt stora fordon och därför bör vägen breddas i kurvor med radie mindre än
cirka 300 m. Om samma utrymmesstandard ska hållas i kurvan som på raksträcka behöver
vägbanans bredd ökas enligt Figur 4-6.
Breddökning (m)
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

0

50

100

150

200

250

300

Kurvradie (m)
Figur 4-6 Breddökning i horisontalkurvor. Baserat på tillkommande svepyta (i meter) för en semitrailer,
utöver fordonsbredden.

Vid breddökning breddas vägen i innerkurvan. Utspetsning görs före kurvan enligt principerna i Figur 4-7. Utspetsningens längd bör vara 10 gånger vägbanans bredd, men kan
minskas till 5 gånger vägbanans bredd.

36

Ett oeftergivligt hinder är ett stort fast föremål, t.ex. ett träd med diameter >100 mm 1,3 meter
över marken eller en jordfast sten som är högre än 0,1 m. Trafikverkets publ 2020:030.
37
Krav Ban- och stationsutformning, Infrastrukturprofiler, kapitel 8. Trafikverket TRVINFRA-00004.
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Figur 4-7 Utspetsning av kurvbreddning.

4.3.3

Fria rummet

Fria rummet är det minsta utrymme som krävs för att vägbanan ska kunna användas säkert
och effektivt av trafikanterna. Den fria höjden över vägbanan bör vara minst 4,7 m. Det bör
också vara fritt minst 1,0 m på ömse sidor av vägbanan (Figur 4-8). Jämför väglagens
definition av vägområde38.

Figur 4-8 Fria rummet.

4.3.4

Mötesplatser

Väg som är smalare än 5,0 m ska förses med mötesplatser med ungefär 200 m mellanrum.
Det bör vara fri sikt mellan två mötesplatser. Vägbredden, dvs. vägbana plus mötesplats, bör
vara minst 6,0 m. Mötesplatsens längd bör anpassas till de fordonstyper som planeras
trafikera vägen. Normal längd är mellan 15 och 25 m.
Vid långa siktsträckor kan flera mötesplatser ersättas med en minst 5,0 m bred väg. Det ger
visuella fördelar och underlättar snöröjning och andra driftåtgärder.
Mötesplatser ska märkas ut med vägmärke E18 (Figur 4-9) från båda håll. Skylten placeras
på den sida av vägen där den syns bäst.

Figur 4-9 Vägmärke E18. Mötesplats.

38

Vägområde, den mark eller utrymme som har tagits i anspråk för en väganordning. Väglag
(1971:948).
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Slänter

En slänt som utgår från körbanekanten ska normalt läggas i lutning 1:3. Vid räcken läggs
slänten normalt i lutning 1:2.
Ytterslänter i jordskärningar ska normalt ha lutning 1:2. Annan släntlutning kan förekomma
av utrymmesskäl eller i flytbenägna jordarter där slänten inte kan förstärkas.
I bergskärning kan ytterslänten ha lutning 5:1, men lutningen ska anpassas efter rådande
geologiska förhållanden. Vid enstaka korta bergpartier bör slänten få samma lutning som
anslutande jordslänt. Detta gäller bergpartier som är kortare än 50 m och lägre än 3 m över
körbanan.

4.3.6

Räcken

En trafiksäkerhetsbedömning ska göras i varje enskilt fall för att avgöra om räcke behövs.
Vägräcken bör användas
-

på broar

-

vid vägbankar som är högre än 5 m

-

vid vattendrag inom säkerhetszonen

-

vid stora trummor

-

vid gas- eller högspänningsledningar nära vägen eller

-

som skydd för järnväg och vattenskyddsområden invid vägen.

I övrigt bör räcken undvikas så långt möjligt.
Vägräcken bör som lägst uppfylla kapacitetsklass N1 39. Kapacitetsklass N2 kan övervägas
vid dimensionerande hastighet 70 km/tim eller vid höga bankar. Broräcken ska normalt
uppfylla kapacitetsklass H2 och vara 1,2 m höga. Lägre klass kan väljas efter särskild
utredning där hänsyn tas till hastighet, trafikflöden och förekommande fordonstyper. I de
fall räcken används som omgivningsskydd behöver kapacitetsklass och utbredning
bestämmas baserat på en riskanalys för det aktuella fallet.
I snörika trakter bör snöplogklass 4 övervägas, dvs. räcken som klarar de högsta påkänningarna från vinterväghållning.
Ett räcke behöver vara så långt att det skyddar vid avkörning. Det ska placeras längs
vägbanekanten utmed hindret. Räcket ska täcka hela hindrets längd plus en sträcka på ömse
sidor om hindret enligt principerna i Figur 4-10.

39

Kapacitetsklassen definierar vilken typ av fordon och hastighet som räcket är avsett för.
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o.d.

Figur 4-10 Bestämning av räckeslängd.

Vid hög bank mäts måttet B1 från den punkt där banken är så hög och brant att räcke
behövs. Räcke behövs normalt om banken är högre än 5 m och om släntlutningen samtidigt
är 1:3 eller brantare (pkt A i Figur 4-10). Vid hinder mäts måttet B1 från den punkt där
avståndet mellan vägbanekant och hinder understiger måttet L1 (pkt B i Figur 4-10).
Måtten B1 och L1 bestäms med utgångspunkt från den dimensionerande hastigheten enligt
Figur 4-11. Måtten ska ses som ungefärliga och bör anpassas efter förhållandena på platsen.
Exempelvis ska hänsyn tas till om det är fråga om innerkurva eller ytterkurva. Måttet B1 bör
dock inte understiga 15 m.
L1 (m)

B1 (m)

8

50
40

6

30

4

20

2

10
0

30

40

50

60

70

0

30

Dimensionerande hastighet (km/tim)

40

50

60

70

Dimensionerande hastighet (km/tim)

Figur 4-11 Bestämning av måtten B1 och L1 i Figur 4-10.

Räcken bör vara så långa att de uppnår full prestanda. Information om minimilängd för full
räckesfunktion framgår av tillverkarens anvisningar.
Vägräcken ska normalt avslutas genom nedvinkling och förankring i mark. Säkerhetszonen
ska vara fri från oeftergivliga föremål.

4.3.7

Avvattning

Vägens avvattningssystem ska ta hand om naturligt förekommande vatten inom väganläggningen på ett säkert sätt, med hjälp av diken, dräneringsledningar och trummor.
Om inte avvattningen fungerar kan dagvatten på vägytan orsaka vattenplaning och halka.
Vatten i vägkroppen kan orsaka sättningar, tjällyftning och materialtransport inom och ut ur

Sida 27 (65)
Sida 160 av 488

Bilaga 8

Yttrande kärrbogärde 1:2

vägkroppen. Dessutom kan vägen bli en barriär som stoppar vatten, både naturliga vattendrag och tillfälliga vattenflöden vid stora nederbördsmängder eller snösmältning, vilket
medför översvämning av ytor uppströms. Vägen kan också styra om vattenflöden så att det
uppstår erosionsskador och översvämning nedströms vägen. Vattenhanteringen kan
påverka grundvattennivåer och orsaka spridning av föroreningar på grund av olyckor på
vägen.
Avvattning av vägområdet ska lösas genom självfall, så långt det är möjligt, och
vägöverbyggnaden ska i första hand dräneras med hjälp av öppna diken. Diken eller
dräneringsledningar ska utformas så att de har god hydraulisk kontakt med överbyggnaden.
Vägdagvatten kan i första hand tillåtas rinna av till en vägslänt där det kan infiltrera.
På vissa sträckor kan alternativa lösningar vara lämpligare beroende på lokala
omgivningskrav eller andra förutsättningar och omständigheter. Där vägen passerar ett
vattenskyddsområde ska avvattningssystemet utformas med hänsyn till detta.

Diken
Diken har många funktioner, som ibland kan vara i konflikt med varandra. Förutom
avvattning och dränering ska dikena ge en förlåtande avkörningsmiljö, plats för snöupplag,
goda natur- och kulturvärden och en god ”skötselekonomi”.
Ett dike ska utföras antingen som ett öppet dike med en viss bottenbredd eller som ett Vdike. Dikets lutning i längdled bör vara minst 0,5 %. Undantagsvis kan lutningen minskas
till 0,2 %.
Skärningsdiken ska utformas med dikesbotten minst 0,3 m under terrassytan.
Överdiken ska utföras där det behövs för att hindra att vatten från högre liggande mark
eroderar skärningsslänter eller orsakar svallisbildning. Överdiket placeras 1–5 m utanför
krönet på skärningsslänten. Det större måttet bör väljas där risken för svallisbildning eller
erosion bedöms vara stor. Dikesdjupet bör vara minst 0,5 m och längdlutningen minst
0,5 %. Överdiket ska erosionsskyddas, dvs. utformas så att det inte uppstår erosion i slänten
ner till befintligt utloppsdike eller vägdike.
Bankdiken ska utföras där vatten från vägområdet inte får rinna ut över omgivande mark.
Bankdiket läggs i anslutning till bankfoten och djupet bör vara minst 0,3 m.
Utloppsdiken (terrängdiken) ska utföras där det behövs för att leda vatten från vägområdet
till omgivande terräng.

Dräneringsledning
Dränering av vägkroppen med hjälp av ledningar ska endast utföras på begränsade avsnitt,
där öppet dike inte kan utföras, och inte längre sträckor än 400 m.
Dräneringsledningar ska placeras utanför körbanekanten, eller innerslänten, på en plats där
ledningarna inte kan skadas vid sättning av vägmärken, kantstolpar och liknande.
Rör till dräneringsledningar ska placeras med ledningshjässan minst 0,2 m under terrassytan. Minsta längdlutning ska vara 0,5 %. Brunnar ska anordnas för att ledningarna ska
kunna spolas. Avståndet mellan brunnarna ska vara högst 100 m.
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Trummor
Dimensionering och höjdsättning av trummor påverkas av många faktorer, till exempel:
-

Risk för dämning och översvämning av uppströms liggande bebyggelse och
infrastruktur.

-

Torrläggningsbehov av åker och äng.

-

Vattenstånd i nedströms liggande vattendrag.

-

Vattendragets befintliga höjdläge där det korsar vägen.

-

Risk för marksättningar (trumman ska fungera acceptabelt med de sättningar som kan
utvecklas under vägens livslängd).

-

Risk för vandringshinder för fiskar och andra vattenlevande djur (gäller endast i
naturliga vattendrag, inte i diken).

-

Risk för erosion.

Trummor ska dimensioneras enligt Trafikverkets tekniska krav för avvattning 40. Trummor
under väg ska normalt inte utföras med mindre öppning än 400 mm. Sidotrummor ska
normalt inte ha mindre dimension än 300 mm. I klimatzon 4 och 5 bör en större dimension
övervägas. Där sättningar förväntas kan det också vara fördelaktigt att välja en större
dimension på trumman.
Endast i undantagsfall bör man välja att lägga flera små parallella trummor i istället för en
stor, eftersom det är en sämre hydraulisk lösning som lätt ger upphov till dämning och
kräver mer tillsyn och skötsel.
Trumman ska läggas i så rät vinkel mot vägen som möjligt.
Om trummor läggs på underlag med dålig bärighet eller svag undergrund kan det krävas en
förstärkning av undergrunden.
Om det finns risk för underspolning bör trumman läggas med överdjup, dvs. på en nivå som
är lägre än befintlig dikesbotten. Överdjupet på en trumma med dimension 800 mm bör
vara 50–150 mm.
Trummor i naturliga vattendrag får inte utgöra vandringshinder för fiskar och andra
vattenlevande djur. Utifrån anpassning till miljö och fiskvandring bör dimensionen på
trumman vara så att vattendragets bredd ryms i trumman vid medelvattenföring. Dessutom
ska erosionsskydd av krossmaterial anpassas genom att naturgrus och natursten används
som släntbeklädnad. Trafikverket kan ge ytterligare vägledning för att anpassa vägen till
olika ekologiska förutsättningar 41.

Materialval för trummor
Trummor ska utföras av plast, betong eller galvaniserad plåt och alla delar ska uppfylla
Trafikverkets krav. Plaströr ska vara tillverkade av PEH, PVC eller motsvarande material
som är godkända av Trafikverket42.

40

Krav Avvattning. Dimensionering och utformning. Trafikverket TRVINFRA-00231.
Trafikverkets Temablad Natur – Ekologisk anpassning av trumma eller rörbro.
42
Material och varor – krav och kriterier avseende innehåll av farliga ämnen, TDOK 2012:22.
41

Sida 29 (65)
Sida 162 av 488

Bilaga 8

Yttrande kärrbogärde 1:2

Det kan vara motiverat att göra en analys av vattnet om det kan antas vara mycket
aggressivt, exempelvis vid industriavlopp, avlopp från djurstallar eller i starkt försurade
landsdelar. En utredning kan också vara motiverad för plåttrummor i vatten med hög
salthalt, t.ex. havsvatten vid västkusten.

Utformning av trumändar
Stora trummor bör utformas med snedskurna ändar med vertikal avskärning. Trumman
skärs av vertikalt till cirka en tredjedel av trummans höjd (Figur 4-12). Snedskärningen
anpassas till släntlutningen och trummans korsningsvinkel mot väglinjen. Längden på
trummor med snedskurna ändar ska anpassas så att minst 0,25 m av trumhjässan ligger
utanför slänten, avtäckt (Figur 4-12).

Figur 4-12 Snedskärning och vertikal avskärning av trumände.

I vattendrag med stark vattenströmning utformas ändmuren vid inloppet med sneda vingar,
eller skålformig, så att den väl ansluter till slänter och vattendragets botten.
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4.4 Sikt och linjeföring
4.4.1

Allmänt

Med linjeföring menas vägens sträckning i plan och profil. Den har betydelse för bland
annat framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet. Linjeföringen är i sin tur beroende av den
dimensionerande färdhastigheten (se avsnitt 4.1.1), som ger gränsvärden för minsta
siktsträcka och minsta kurvradier.
Enskilda vägar är ofta småskaliga med måttliga framkomlighetsanspråk. Det ökar möjligheterna att anpassa vägen till landskapets förutsättningar och uppnå en sträckning som ger
begränsad påverkan på miljö och markanvändning.
Tillgängligheten påverkas i första hand av vägens lutning när det gäller möjligheten att ta sig
fram vid vinterväglag. Skarpa kurvor i plan och profil kan också begränsa tillgängligheten
för stora fordon.
Ur ett säkerhetsperspektiv bör en så jämn och förutsägbar standard som möjligt eftersträvas. Som stöd för detta finns regler för hur plan- och profilgeometrin bör samordnas för
att vägens linjeföring ska bli förutsägbar för trafikanterna (se avsnitt 4.4.2–4.4.5).

4.4.2

Sikt

Sikten längs vägen ska hela tiden vara tillräcklig för att en förare ska kunna hinna stanna
inför ett hinder på vägen, s.k. stoppsikt. Den nödvändiga siktsträckan beror på den
dimensionerande hastigheten som både påverkar bromssträckan och den tid det tar för
föraren att upptäcka hindret och börja bromsa. Erforderlig siktsträcka beror också på vägens
längdlutning, eftersom bromssträckan är längre i nerförsbacke och kortare i uppförsbacke
(Figur 4-13).
Minsta siktsträcka (m)
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Figur 4-13 Stoppsikt. Minsta godtagbara siktsträcka, med hänsyn till längdlutning och
dimensionerande hastighet.

Vid beräkning av erforderlig siktsträcka för stoppsikt används begreppet siktlinje för den
räta linjen mellan föraren och hindret medan siktsträckan är motsvarande sträcka längs
vägen (Figur 4-14).
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Högerkurva,
enfältig väg

Figur 4-14 Siktlinje och siktsträcka. Ögon- och hinderpunkter för bestämning av stoppsikt i höger- och
vänsterkurva på enfältig väg och i vänsterkurva på tvåfältsväg.

Sikten mäts från en tänkt ögonpunkt till en hinderpunkt med placering i plan enligt Figur 4-14.
Förarens ögonhöjd sätts till 1,1 m över vägbanan och hindrets höjd förutsätts vara 0,35 m.
Endast en viss del av hindret behöver vara synlig för föraren, s.k. synbarhetsvinkel (Figur 4-15),
men det kan försummas vid siktberäkning.

Figur 4-15 Synbarhetsvinkel.

På smala vägar, där det inte går att mötas, bör det dessutom finnas sådan sikt att två bilar
som färdas mot varandra hinner stanna innan de möts, s.k. mötessikt. Mötessikten är
dubbel stoppsikt, men med den skillnaden att hindret nu är ett mötande fordon vars höjd
satts till 1,1 m.
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Horisontalgeometri

I plan utgörs vägens linjeföring av raksträckor och kurvor. Kurvorna utgörs av cirkelbågar
med konstant krökning. Det finns också möjlighet att använda övergångskurvor mellan
raklinjer och cirkelbågar, eller cirkelbågar med olika radie, som successivt ändrar sin
krökning. På så sätt får man en linjeföring som mer följer verkligt körspår, eftersom man vid
körning vrider ratten när vägens krökning ändras. Grusvägar brukar med tiden forma sig
efter verkligt körspår.
Minsta kurvradier i horisontalkurvor med fri sikt framgår av Figur 4-16.
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Figur 4-16 Horisontalkurvor. Minsta kurvradie med fri sikt.
* Avståndet 2,0 m gäller även tvåfältig väg i vänsterkurva. Vid enfältig väg i vänsterkurva är
motsvarande mått 1,5 m, men mätt från vänster vägbanekant. Mått a1 avser mötessikt, a2 avser
stoppsikt och a3 gäller om vägen samtidigt kröker i vertikalled med minsta konvexa vertikalkurva
(stopp- och mötessikt).

Den minsta kurvradien med fri sikt, Rmin (sikt), beräknas som S2/8a, där S är siktsträcka
och a är mått till siktskymmande vegetation eller snö m.m. enligt Figur 4-16. Detta gäller i
de fall båglängden är längre än siktsträckan. Exempel: Siktskymmande vegetation finns 2 m
utanför vägbanekant (dvs. a=4) och erforderlig siktsträcka är 120 m. Då behöver kurvradien vara minst 450 m. Om en mindre kurvradie väljs behövs siktförbättrande åtgärder
(siktröjning eller siktschakt) för att öka a-måttet.
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Båglängden är beroende av kurvradie och riktningsförändring. Av utseendeskäl bör
båglängden inte vara för kort. En tumregel är att längden bör vara åtminstone 10 gånger
vägbredden.
Undvik om möjligt alltför stora språng i kurvradie eller vid övergång från raksträcka till
kurva. Hänsyn bör då tas till hur lång raksträckan är.

4.4.4

Vertikalgeometri

I höjdled utgörs vägens linjeföring av raklinjer och cirkelbågar med konstant krökning.
Längdlutningen anges i procent (höjd/längd). Den påverkar siktlängden, men framför allt
framkomligheten vintertid vid halt väglag. På vägar med vinterunderhåll bör därför
lutningen begränsas till maximalt 8 %, men om möjligt bör betydligt mindre lutning
eftersträvas. Backens längd har betydelse, men samtidigt är långa lutningar svårare att göra
något åt.
Eftersom vägbanan också behöver luta i sidled måste den sammanlagda lutningen (längs
och tvärs) beaktas. Den resulterande lutningen som beräknas med Pythagoras sats bör inte
överstiga 10 % (Figur 4-17).

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = √𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔2 + 𝑡𝑣ä𝑟𝑓𝑎𝑙𝑙 2

Figur 4-17 Resulterande lutning, som är sammansatt av längdlutning och tvärfall.

På grund av vägbanans lutning i sidled kan vägen utformas utan längdlutning, med
undantag för avsnitt där vägens tvärfall byter riktning. Där bör längdlutningen vara så stor
att den resulterande lutningen alltid är minst 0,5 %.
Vertikalkurvornas storlek bestäms med hänsyn till sikt. För konvexa kurvor gäller det
stoppsikt eller mötessikt. Eftersom stoppsikt beräknas för ett 0,35 m högt hinder som
sticker upp bakom ett krön innebär det att hela vägbanan (bakom krönet fram till hindret)
inte kommer att synas. En större kurvradie behövs därför om exempelvis hål och ojämnheter i vägbanan ska vara synliga så pass långt i förväg så att man hinner stanna helt.
Storleken på konkava kurvradier bestäms också med hänsyn till sikt, men då i mörker
eftersom bilens strålkastare kommer att peka ner mot vägbanan och inte nå tillräckligt
långt.
För att uppnå stoppsikt respektive mötessikt bör vertikalkurvans radie inte understiga
värden enligt Figur 4-18. Lämpligt placerade mötesplatser eller annan möjlighet till möte
kan vara ett alternativ till mötessikt.
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Figur 4-18 Vertikalkurvor. Minsta vertikalradie med hänsyn till sikt.

Utöver sikt finns också en begränsning kopplat till komfort. Vertikalkurvans radie bör med
hänsyn till vertikalaccelerationen inte understiga värden i Figur 4-19.
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Figur 4-19 Vertikalkurvor. Minsta vertikalradie med hänsyn till komfort.

Liksom för horisontalkurvor gäller att vertikalkurvor inte bör vara alltför korta, på grund av
utseendeskäl.
Små vertikalkurvor eller större förändringar i lutning kan hindra framkomligheten för stora
och/eller låga fordon, t.ex. maskintrailrar. Som kontroll kan ett förenklat typfordon
användas (Figur 4-20). Det har frigångshöjd 0,2 m och bör kunna passera med 0,1 m
marginal.

Figur 4-20 Typfordon för kontroll av vertikalradie.
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Samspel mellan horisontal- och vertikalgeometri

Vägens plan- och profilgeometri utgör tillsammans vägens tredimensionella form och den vy
som möter trafikanten. För att vägens linjeföring ska vara tydlig behöver plan och profil
samordnas på ett bra sätt. En grundregel är att undvika riktningsförändringar i plan längs
med eller direkt efter en konvex vertikalkurva. Kurvor i plan och profil kan sammanfalla,
men då bör horisontalkurvan vara längre än vertikalkurvan.
Vägens form blir viktigare ju större och bredare vägen är eftersom den då blir mer dominant
i landskapet. En smal grusväg med låg dimensionerande hastighet kan oftast underordnas
landskapet och anpassas till dess form, medan exempelvis en belagd tvåfältsväg med högre
dimensionerande hastighet behöver få en utseendemässigt godtagbar egen form.

4.4.6

Tvärfall

För att vatten ska rinna av vägen behöver vägbanan luta i sidled. På grusvägar bör tvärfallet
vara 3 % och på belagda vägar bör det vara 2,5 %. I kurvor lutas vägbanan inåt mot kurvans
mitt. På raksträckor bör tvärfallet utformas dubbelsidigt (s.k. bombering) på tvåfältiga vägar
och antingen enkelsidigt eller dubbelsidigt på enfältiga vägar.
I horisontalkurvor med liten radie kan tvärfallet ökas enligt Figur 4-21, under förutsättning
att största resulterande lutning enligt avsnitt 4.4.4 inte överskrids. Ett stort tvärfall kan dock
försämra för fotgängare.
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Figur 4-21 Tvärfall i horisontalkurva med hänsyn till horisontalradie och slitlagertyp.

Övergången mellan tvärfall åt olika håll ska utjämnas. Det görs längs en sträcka vars längd
är minst 6 m per procentenhet tvärfallsdifferens. Observera att den resulterande lutningen
alltid ska vara minst 0,5 % vilket innebär att vägen behöver luta i längdled där tvärfallet
byter riktning (Figur 4-22).
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Figur 4-22 Övergång mellan bombering och tvärfall.

4.5 Korsningar
4.5.1

Sikt i korsning

Korsningar ska utformas så att det från den anslutande vägen, som kallas för sekundärväg,
ska finnas fri sikt inom markerat område i Figur 4-23. Sikten mäts från en punkt belägen
1,1 m över vägytan. Hinder med höjden 0,6 m över vägbanan, motsvarande strålkastarhöjd,
ska vara synliga, men helst bör hela vägytan vara synlig. Inom området får det finnas
nödvändig vägutrustning såsom skyltar och räcken, men de ska vara placerade så att de inte
skymmer sikten.
Måttet Ls (måttet mellan vägbanekant och ögonpunkt på sekundärvägen) bör vara minst 5,0
m, men kan i undantagsfall minskas till som minst 3,0 m (Figur 4-23).
primärväg

sekundärväg

Figur 4-23 Sikt i korsning. Måtten Ls och Lp.

Måttet Lp i Figur 4-23 är beroende av högsta tillåtna hastighetsgräns på den väg som den
enskilda vägen ansluter till, den s.k. primärvägen. Måttet Lp ska minst uppnå normal
standard enligt Figur 4-24. Låg standard får endast tillämpas efter godkännande från
primärvägens väghållare.
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Figur 4-24 Sikt i korsning. Måttet Lp i Figur 4-23 som funktion av primärvägens högsta
tillåtna hastighet.

4.5.2

Val av korsningstyp

Utformning av korsningar beror både av den enskilda vägens utrymmesstandard och
trafikmängd och av primärvägens vägbredd, trafikmängd och dimensionerande hastighet
(Tabell 4-14). Aktuell utrymmesstandard är antingen den för typfordon LS (24 m långt
skogsfordon) eller den för LOS (mindre servicefordon, t.ex. sopbil).
Tabell 4-14 Utformning av korsningar. Korsningstyp A1 och A4 beskrivs i Figur 4-25 och Figur 4-26.
Korsningstyp A och C avser ordinarie korsningstyper enligt VGU43.
Primärväg
Vägbredd
Vägtyp

ÅDT

<6m

< 1000

≥6m

< 1000

Anslutande enskild väg
Utrymmesstandard LS

Utrymmesstandard LOS

ÅDT < 100

ÅDT ≥ 100

ÅDT < 100

ÅDT ≥ 100

≤ 70

1)

1)

A4

A4

70-90

A1

A1

A4

A1

≥ 1000

70

A1

A/C

A4

A/C

≥ 1000-2000

80-90

A1

A/C

A4

A/C

≥ 2000

80-90

2)

2)

2)

2)

Tvåfältsväg

100

A1/A/C

A/C

A4/A1

A1/A/C

Mötesfri väg

≥ 90

3)

3)

3)

3)

Tvåfältsväg

Hastighet
(km/tim)

1) 2) 3)

Särskild utredning behövs eftersom:
En primärvägsbredd under 6 m kan begränsa möjligheterna för sväng med stora fordon.
2)
Nya anslutningar till funktionellt prioriterade vägar med höga trafikflöden ska undvikas.
3)
Normalt godtas inga tillkommande anslutningar längs mötesfria vägar.
1)

43

Krav för vägars och gators utformning, Trafikverket publikation 2020:029.
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Korsningstyp A1 är dimensionerad för lastbil med släp, LS, (Figur 4-25). Högersväng kan
göras utan att fordonet passerar primärvägens mittlinje.

Figur 4-25 Utformning av korsningstyp A1.

Korsningstyp A4 är utformad för mindre servicefordon, LOS, (Figur 4-26). Större svängande
fordon behöver använda motriktat körfält eller passera vägmitt.

Figur 4-26 Utformning av korsningstyp A4.

Vid anslutning till allmän väg ska normalt högerregeln gälla, förutom vid utfart eller ägoväg
då utfartsregeln gäller istället. Den enskilda vägen ska ha väjningsplikt eller stopplikt om
den allmänna vägen är huvudled eller om väjningsreglering föreskrivs. Sådan reglering
avgörs i varje enskilt fall av den beslutande myndigheten, som är länsstyrelsen eller kommunen. Vägmarkeringen (mittlinje och kantlinje) är olika vid högerregel och väjningsreglering.
I Figur 4-25 och Figur 4-26 visas det som gäller vid väjningsreglering.
Vinkeln mellan primärvägens mittlinje och den anslutande vägens mittlinje ska vara nära
90 grader.
Primärvägens längdlutning förbi korsningen bör inte vara större än 2,5 %. Undantag upp till
5 % längdlutning kan godtas vid lågtrafikerade anslutningar.
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Vilplan

Anslutande väg ska utformas med vilplan (Figur 4-27). Vilplanets längd ska vara minst 25 m
vid korsningstyp A1 och minst 10 m vid korsningstyp A4. Vid korsningstyp A1 bör
längdlutningen inte överstiga 2,5 %.
Den anslutande vägen ska utformas så att ytvatten inte rinner in på primärvägen.

Figur 4-27 Utformning av vilplan.

4.5.4

Sidoområdesutformning i korsningar

En förutsättning för nya korsningar är att primärvägens sidoområdesstandard inte försämras med hänsyn till säkerhet vid singelolyckor.
Innersläntens lutning bör vara högst 1:4 inom avståndet L från primärvägen, helst flackare
(Figur 4-28). Eventuell ytterslänt ska också utformas så flack som möjligt. Sidotrummor bör
placeras utanför primärvägens säkerhetszon. I annat fall ska trumänden snedkapas i samma
lutning och i nivå med den omgivande slänten.
Måttet L ska vara minst lika med primärvägens säkerhetszon. En tumregel för beräkning av
L är ”10 % av primärvägens högsta tillåtna hastighetsgräns”. Exempel: Hastighetsgräns 80
km/tim ger L = 8 m.

Figur 4-28 Utformning av sidoområde vid korsning.
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4.6 Vändplats
En vändplats som ger utrymme för att vända en lastbil med släp (totallängd 24 m) kan
utformas enligt Figur 4-29. För servicefordon kan vändplatser utformas med radie, R, ner
till 6 m.

Figur 4-29 Utformning av vändplats.

Alternativt kan vändmöjlighet genom backning ges genom utformning enligt Figur 4-30.
Utformningen är anpassad för lastbil med släp.

Figur 4-30 Alternativ utformning av vändplats.

Vändplatsens lutning bör inte överstiga 3 %.
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5 Bygghandling
5.1 Allmänt
Bygghandling är den sammanfattande benämningen på de handlingar som ska ligga till
grund för byggandet. Normalt innehåller en bygghandling tekniska beskrivningar, mängdförteckning, sakägarförteckning och ritningar.
Synpunkter från utredning, samråd och projektering, t.ex. miljöaspekter, ska följas upp och
dokumenteras i bygghandlingen.

5.2 Ritningar
5.2.1

Planritningar

Planritning upprättas normalt i skala 1:2000 och ska innehålla väglinjer och gränser för
fastighet, detaljplan, arbetsområde (vägområde) m.m. Den ska dessutom innehålla namn på
orter, vägar och vattendrag, ledningar, norrpil och övrig information för förståelse av
projektet.

5.2.2

Profilritningar

Profilritningen upprättas i samma längdskala som planritningen, men med höjdskala 1:100.
Profilritningen ska bland annat innehålla marklinje, markslag, jordarter, bergnivåer,
profillinje, trummor, urgrävningar och utskiftningar, förstärkningsåtgärder, mötesplatser
och anslutningar, jord- och bergvolymer, överbyggnadstjocklekar, plandata med eventuella
breddökningar och dikesfördjupningar samt ledningar.
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Normalsektioner

Normalsektioner redovisas normalt i skala 1:100. Ritningarna ska bland annat innehålla
överbyggnadens indelning, sidoområdets utformning, materialtabell och sektionsindelningen av vägen.

5.2.4

Tvärsektioner

Tvärsektioner redovisas normalt för var 20:e meter i skala 1:100. Ytterligare sektioner kan
krävas i kritiska snitt. Tvärsektionen beskriver vägens utformning i tvär- och höjdled. Den
visar
-

vägens vägbanebredd med indelning i körbana, eventuella specialfält och vägrenar med
vägmarkeringstyp samt eventuella stödremsor

-

vägytans tvärfall/skevning

-

vägens sidoområde med utformning av inner- och ytterslänt samt dike

-

eventuellt vägkroppens byggnadstekniska utformning

-

eventuellt räcken och övriga väganordningar.

Trumsektionsritning tas fram för trummor med dimension minst 1 000 mm, samt för
trummor i vattendrag.

5.2.5

Detaljritningar

Bygghandlingen ska kompletteras med de detaljritningar som är aktuella för projektet, till
exempel för mötesplatser och vändplatser.
Om en enskild väg ska anslutas till en allmän väg ska ritningar upprättas som visar anslutningens plan och profil. Sikten vid anslutningen ska framgå av ritningarna.
Vid behov upprättas grundförstärkningsritningar som visar urgrävningar, lättfyllningar,
rustbäddar och liknande.
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6 Byggnadsanvisningar
6.1 Marklösen, mätning och arbetsplanering
6.1.1

Marklösen

Entreprenören ska kontakta beställaren och säkerställa att rätt att ta marken i anspråk finns
innan något arbete påbörjas.

6.1.2

Mätning

Entreprenören ska kontrollera fixsystemet innan arbetena påbörjas.
Väglinjen ska märkas ut i fält innan vägen börjar byggas.

6.1.3

Arbetsplanering

Entreprenören ansvarar för att skaffa tillstånd för tänkt etablering och eventuella upplagsplatser.
Entreprenören ska ta kontakt med respektive ledningsägare för lokalisering och utmärkning
av ledningar innan arbetet påbörjas.
Entreprenören ska skaffa erforderliga tillstånd för andra åtgärder som kan påverka miljö,
trafiksäkerhet och liknande.
Om en ledning, fornlämning eller annat som inte redovisats i handlingarna påträffas inom
arbetsområdet, ska arbetet avbrytas. Entreprenören ska då anmäla förhållandena till beställaren. Om en fornlämning påträffas ska detta även anmälas till länsstyrelsen.
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Synpunkter från utredning, samråd och projektering, t.ex. miljöaspekter, ska följas upp i
byggskedet och åtgärder ska dokumenteras.

6.2 Skyddsåtgärder
Exempel på objekt som kan behöva skyddas är
-

fornlämning

-

kulturminne

-

generellt skyddade biotoper enligt 7 kap. 11 § miljöbalken, såsom stenmurar, alléer och
öppna diken

-

byggnad

-

vattentäkt

-

stompunkt, fixpunkt

-

gränsmarkering

-

stängsel, häckar

-

träd och buskar.

Trädstammar som ska skyddas ska brädas in från cirka 0,1 m ovanför markytan med minst
25 mm tjockt trävirke. Brädorna ska fästas samman med stålvajer eller liknande som lindas
kring konstruktionen. Det är inte tillåtet att spika i träden.
Om någon vegetation, byggnad eller liknande skadas ska detta anmälas till beställaren.

6.3 Avverkning och röjning
Inom vägområdet ska alla träd avverkas och forslas bort. Beställaren eller markägaren bör
själv ombesörja detta innan vägarbetet påbörjas.
Vägområdet ska röjas. Buskar och träd kapas så nära markytan som möjligt. Avröjt material
ska avlägsnas, men under fyllningar med minst 3 m höjd kan hyggesrester ligga kvar.
Vegetationstäcket i skärningar ska avlägsnas om underliggande jord ska användas till
fyllning.
Vegetationstäcke och stubbar under bankar ska avlägsnas om avståndet till terrassytan
understiger 0,3 m. Stubbar och vegetationstäcke får dock inte ligga närmare den färdiga
vägytan än 1,5 m.
På tjälfarlig mark liksom på myr- och mossmark eller annan svag mark ska vegetationstäcket lämnas kvar, om det är möjligt med hänsyn till profilplanets höjd över marken. På
tjälfarlig mark får marken inte avtäckas fläckvis.
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6.4 Terrasseringsarbeten i jord
6.4.1

Allmänt

Schaktning och fyllning ska utföras så att jordmaterialet inte försämras i onödan genom till
exempel vattenanrikning, tjälning eller inblandning av snö och is. Terrassytan ska hållas fri
från vattensamlingar.
Terrassmaterialet i både skärning och bank ska undersökas och avvikelser från bygghandlingen ska anmälas till beställaren.

6.4.2

Schaktning för väg

Anläggningar intill en schakt, t.ex. vattenledningar, som kan skadas av tjälning och påföljande upptining ska skyddas mot frysning. Ledningar som berörs av schaktningsarbetet ska
friläggas genom schaktning med handredskap.
En schaktbotten kan tillfälligt utföras med större tvärfall än angivet i bygghandlingen för att
underlätta avrinning inom områden med liten lutning. Detta gäller speciellt vid flytbenägna
jordarter.
Arbetsfordon får inte trafikera terrassytan på grund av risken för spårbildning, vilket kan
leda till vattenansamling och därigenom dålig bärighet på den färdiga vägytan.

6.4.3

Fyllning för väg

Fyllning får inte utföras på tjälad mark eller med frusna och tjälade massor.
Anhopningar av sten och block som ligger närmare vägytan än 3 m ska bredas ut. Håligheter
och tomrum mellan sten och block får inte finnas.
Fyllningsytor närmare vägytan än 3 m bör om möjligt hållas fria från vattensamlingar.
Fyllningen bör utföras homogent i horisontell ledd eftersom det annars finns risk för ojämna
sättningar.

6.4.4

Byggande på torv

Vid byggande på torv ska målet vara att inte skapa någon ökad belastning på torven,
eftersom det ger upphov till sättningar. Exempelvis innebär sänkning av vattennivån genom
dikning en ökad belastning, vilket på sikt orsakar sättningar.
Vid begränsad torvmäktighet och hög vägbank ska torven schaktas bort och ersättas med
bärkraftigt material, exempelvis sprängsten. Vid begränsad torvmäktighet och låg vägbank
kan det vara mer lämpligt att förbelasta torven med en överlast som gör att torven komprimeras och därigenom ökar i styrka44. Ett annat sätt att undvika för stor belastning med den
nya vägkroppen är att använda lättviktsmaterial i fyllning och överbyggnad (Figur 6-1).

44

Vesterberg m.fl. 2016. Erfarenheter av byggmetoder på torvmark. SGI publ 26.
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Bär- och
förstärkningslager

Geotextil
eller geonät
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Slitlager

Lättviktsmaterial

Geotextil

Figur 6-1 Överbyggnad med lätt fyllning, lämplig att använda vid byggande på torv 44.

Exempel på lättviktsmaterial är lättklinker, bark/träflis, cellplast, skumbetong och skumglas. För att undvika ojämna sättningar eller sprickor är det viktigt att göra utspetsningar
mellan vägpartier som byggs på torv och partier som byggs på fast undergund.

6.4.5

Utskiftning av jordmaterial med inhomogena tjälegenskaper

Utskiftning används för att förhindra besvärande ojämna tjälrörelser hos vägytan på en
sträcka med inhomogena tjälegenskaper. Även om terrassens tjälfarlighetsklass är densamma längs sträckan kan tjälegenskaperna bli inhomogena på grund av varierande vattenmängd och sten- och blockförekomst. Detta är vanligast där terrassmaterialets silthalt är
större än 30 viktprocent samtidigt som lerhalten är högst 40 viktprocent.
I klimatzon 2–5 ska schakt för utskiftning utformas enligt Figur 6-2 och till minst djupet d i
Tabell 6-1, mätt från vägytan. Utskiftningen ska avslutas med en 8 m lång utspetsning mot
terrass med homogena tjälegenskaper. Utspetsningen ska påbörjas och avslutas vinkelrätt
mot vägens längdriktning. Återfyllningsmaterial ska vara av materialtyp 1 eller 2 i Tabell 4-1.

d

Överbyggnad

Utskiftning
Inhomogena
tjällyftningsegenskaper

Homogena
tjällyftningsegenskaper
Utspetsning ≥ 8 m

I vägens längdriktning

Vägbanekant
Överbyggnad

d

Utskiftning

Tvärs vägen
Figur 6-2 Utskiftning av jordmaterial med inhomogena tjälegenskaper. d enligt Tabell 6-1.
Tabell 6-1 Utskiftningsdjup mätt från vägytan. Klimatzoner enligt Figur 4-1.
Klimatzon

Utskiftningsdjup d (m)

1

0,9

2

1,3

3

1,5

4

1,6

5

1,7
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Utspetsning mellan terrassmaterial med olika tjälfarlighetsklasser

Utspetsning används för att jämna ut skillnader mellan olika terrassmaterials tjälegenskaper. Det mera tjälfarliga materialet grävs ur och ersätts med det mindre tjälfarliga
materialet.
I klimatzon 2–5 ska schakt för utspetsning mellan terrassmaterial med olika tjälfarlighetsklasser göras. Utspetsningen ska påbörjas och avslutas vinkelrätt mot vägens längdriktning.
Den ska utföras med maximalt djup lika med utskiftningsdjupet d i Tabell 6-1, mätt från
vägytan. Den ska utföras kilformigt med utbredning enligt Figur 6-3 när det gäller övergång
mellan olika jordmaterial, och med utbredning enligt Figur 6-4 när det gäller övergång
mellan berg och jordmaterial av tjälfarlighetsklass 2–4. Bergets yta mot kilen ska rensas
från jord.
Utspetsningslängd

d

Överbyggnad
≥ 16 m

≥8m
Terrass i lägre tjälfarlighetsklass

Terrass i högre tjälfarlighetsklass

I vägens längdriktning
Vägbanekant
Överbyggnad

d

Utspetsning

Tvärs vägen
Figur 6-3 Utspetsning vid övergång mellan jordarter med olika tjälfarlighetsklasser i klimatzon 2–5.
d är utskiftningsdjupet enligt Tabell 6-1.

Överbyggnad
d
≥8m

Schakt för utspetsning

Figur 6-4 Utspetsning vid övergång mellan berg och jord av tjälfarlighetsklass 2–4 i klimatzon 2–5.
d är utskiftningsdjupet enligt Tabell 6-1.
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Utjämning av nivåskillnad i terrass

Där inte utspetsning är aktuellt ska skillnader mellan olika terrassnivåer jämnas ut.
Utjämningen ska utformas med minst 8 m längd i den högre terrassen enligt Figur 6-5. Vid
utjämning mellan terrasser i tjälfarlighetsklass 1 får utjämningen utföras i lutning 1:2 eller
flackare.
Utjämning

Överbyggnad
Högre terrass
≥8m

Terrassnivå

Figur 6-5 Utjämning av nivåskillnad i terrass.

6.4.8

Åtgärder mot blockuppfrysning

För att minska risken för tjällyftning på grund av uppfrysande sten och block ska terrasser i
tjälfarlighetsklass 2–4 blockrensas. Block med storlek 0,1–2,0 m3 ska tas bort till minst
utskiftningsdjupet d (Tabell 6-1), mätt från vägytan.
Termisk isolering kan utföras som alternativ till blockrensning.

6.4.9

Termisk isolering

Under speciella förhållanden kan tjälskydd utföras som termisk isolering med cellplast,
skumglas, lättklinker eller liknande.
Vid övergång mellan berg och jordmaterial av tjälfarlighetsklass 2–4 i klimatzon 2–5 utförs
isolering med isolerskivor på terrass av jordmaterial enligt Tabell 6-2 och Figur 6-6. Berget
mot kilen ska rensas från tjälfarlig jord. Utspetsning med isolerskivor ska påbörjas och
avslutas vinkelrätt mot vägens längdriktning.
Tabell 6-2 Tjocklek för termisk isolering med isolerskivor i olika klimatzoner.
Klimatzon

Isoleringstjocklek (m)

1

0,02

2

0,04

3

0,06

4

0,08

5

0,11
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Vägbanekant
Skärningslinje mellan bergyta
och schaktbotten

Utspetsning med
isolerskivor
Vägmitt

Vägbanekant

L = 10 x d

d

Överbyggnad

L = 10 x d

Sektion A-A

Vägbanekant
≥ 0,5 m

d

Sektion B-B
1 = Termisk isolering med isolerskivor på terrass med jordmaterial
av tjälfarlighetsklass 2–4
d = Utskiftningsdjup enligt Tabell 6-1
L = Utspetsningslängd

Figur 6-6 Termisk isolering (och utspetsning) med isolerskivor på terrass av jordmaterial vid övergång
mellan berg och jord.

6.4.10

Packning av terrass

Färdig terrass ska ha så god bärighet att överbyggnaden kan packas tillfredställande.
Terrassen ska packas med vibrerande eller oscillerande envalsvält enligt Tabell 6-3 eller med
likvärdig packningsinsats. Packningsredskapet ska framföras med hastigheten 3,0 ± 1,0
km/tim. Antalet överfarter ska vara minst sex. I skärning kan antalet överfarter minskas till
två.
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Tabell 6-3 Största tillåtna lagertjocklek efter packning av terrass,
med hänsyn till packningsredskap och materialtyp.
Största lagertjocklek (m)
Packningsredskap
linjelast

vid terrassmaterial av materialtyp
1 och 3A

15 kN/m

2

3B och 5A

4

0,30

0,25

0,20

30 kN/m

1,0

0,55

0,40

0,30

45 kN/m

1,5

0,80

0,55

0,40

6.5 Terrasseringsarbeten i berg
6.5.1

Avtäckning

Avtäckning ska utföras så att bergytan i stort sett blir frilagd. Löst material får ligga kvar i
högst 0, 1 m tjocka strängar orsakade av grävmaskinständer och i högst 0,5 m tjocka
anhopningar i bergfickor. Enstaka block får också ligga kvar.
För att förhindra ras från jordslänter ska det finnas en minst 0,5 m bred frilagd bergyta
mellan bergsläntens krön och intilliggande jordslänt.

6.5.2

Sprängning

Sprängningsarbeten påverkar omgivningen med bland annat buller, luftstötar, splitter och
markvibrationer. När risken för skador på befintlig bebyggelse bedöms ska hänsyn tas till
byggnadstyp, konstruktion och kondition. Anläggningar med känsliga instrument, reläer
och liknande kan kräva särskild hänsyn.
De krav som gäller vid försiktig sprängning, exempelvis besiktningar och upprättande av
sprängplan, framgår av Trafikverkets handbok för ovanjordssprängning45 och Arbetsmiljöverkets föreskrifter46.
Berg ska borras och sprängas så att fast berg inte förekommer ovanför terrassen. Om släntlutningen är brantare än 1:1 ska konturhålen sprängas först, s.k. förspräckning. Därefter
borras resterande hål. Borrning och sprängning ska utföras på ett sådant sätt att påverkan
på slänten minimeras.
I jordskärningar ska mindre bergpartier sprängas ned till ett djup som motsvarar överbyggnadstjockleken på intilliggande terrassyta.

6.5.3

Bergrensning

Skärningen ska rensas från allt löst berg. Överhäng och utskjutande ”gaddar” ska avlägsnas.
Entreprenören ska anmäla till beställaren om det uppstår behov av förstärkning utöver vad
som har angetts i handlingarna.

45
46

Trafikverkets handbok för ovanjordssprängning, 2014:044.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om sprängarbete, AFS 2007:1.

Sida 51 (65)
Sida 184 av 488

Bilaga 8

6.5.4

Yttrande kärrbogärde 1:2

Bergbank

Vägbankar ska fyllas ut på sådant sätt att eventuella sättningar och tjällyftningar blir så
jämna som möjligt. Om bankfyllningen utförs vintertid ska snö och is tas bort under den
blivande banken. Bankar får inte fyllas ut på tjälad mark.
Ett materialskiljande lager ska normalt läggas ut innan sprängsten läggs på underliggande
naturlig jord, om den består av materialtyp 4 eller 5 och avståndet till vägyta är mindre än 1
m. Om undergrunden består av materialtyp 6 fordras geoteknisk utredning.
Sprängsten får tippas på godtyckligt sätt, oavsett stenstorlek, upp till 1 m från vägytan. På en
redan traktorutbredd yta får sprängsten inte tippas närmare än 5 m från kanten på ytan.
Därefter skjuts sprängstenen fram emot och över kanten med en traktor med schaktblad,
varigenom banken tätas.
Normalt ska överytan tätas och grovjusteras i erforderlig omfattning med skärv eller vid
behov med grov- och finmakadam. En grovjusterad bergterrass kan även tätas med geotextil, minst bruksklass N3.
Packning ska utföras så att tätningsmaterialet tränger ned väl i håligheter. Därefter finjusteras ytan till föreskriven höjd och bredd med finmakadam eller normenligt bärlagergrus
och packas åter till god jämnhet enligt Tabell 6-3.

6.6 Trummor
Trummor i naturliga vattendrag ska läggas så att det inte uppstår vandringshinder för fiskar
och vattenlevande djur. Trafikverket kan ge vägledning för att anpassa trummor till olika
ekologiska förutsättningar47.

6.6.1

Trumschakt och trumbädd

Trumschakten ska göras så bred att avståndet mellan trumma och schaktvägg blir minst
1,0 m. För trummor med mindre diameter än 1000 mm får detta avstånd minskas till 0,5 m.
Schaktväggen ska göras så flack att det inte finns någon risk för ras under byggnadstiden.
Schaktbotten ska jämnas av och stenar i ytan ska avlägsnas, så att underlagets bärighet blir
likartad under hela trumman. Trumman läggs normalt direkt på schaktbotten. Om botten
består av berg eller sten ska trumman läggas på en 0,2 m tjock bädd av välgraderat grus som
packas noggrant. Detsamma gäller om materialet är så finjordsrikt att schaktbotten kan
förväntas bli uppluckrad genom överskott av vatten.
Om en trumma grundläggs på mark med dålig bärighet – lera, silt, torv eller liknande som
inte kan schaktas bort – ska den läggas på en 0,5 m tjock bädd av välgraderat grus som
packas noggrant. Bädden ska vara minst 1,0 m bredare än trummans diameter. Grusbädden
får bytas ut mot en lika bred rustbädd av rundvirke eller minst 75 mm plank lagd på kraftiga
tvärslag med centrumavstånd 1 m. Rustbädden ska täckas med minst 0,2 m grus, som
packas väl.

47

Trafikverkets Temablad Natur – Ekologisk anpassning av trumma eller rörbro.
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Om trumman grundläggs på tjällyftande jord, dvs. jord med tjälfarlighetsklass 2–4 enligt
Tabell 4-1, ska den förses med tjälskydd. Det kan utformas som en tjock trumbädd av
välgraderat grus under grusbädden, enligt Figur 6-7 och Tabell 6-4, eller som en isolerad
grusbädd enligt Figur 6-8. Vid höga vägbankar kan tjälskyddet reduceras (Figur 6-7). Vid
trummor med mindre diameter än 1 m kan a-måttet halveras.

Di är trummans innerdiameter
Dy är trummans ytterdiameter
B är grusbäddens bredd
a visar tjälskyddets utbredning och
beror av klimatzonen enligt Tabell 6-4.

≥a

0,4 Di

Grusbädd

a eller
reducerat mått
enligt nedan

Tjock trumbädd

Dy
B

När H ≥ 1,7 m kan tjälskyddet reduceras.
Det ska göras successivt enligt figuren.

H

L visar tjälskyddets utbredning utanför
trumände.

0,4 Di
a

L = 1,0 m

Avtrappning
av tjälskydd

Figur 6-7 Utformning av tjälskydd för trumma, i form av tjock trumbädd. a-mått enligt Tabell 6-4.

Tabell 6-4 Mått a för bestämning av tjock trumbädds
tjocklek och utbredning vid grundläggning på tjällyftande jord.
a-mått (m)
vid terrassmaterial med tjälfarlighetsklass
Klimatzon

2 och 3

4

1

0,8

0,9

2

1,2

1,3

3

1,3

1,5

4

1,4

1,6

5

1,5

1,7
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0,4 Di

a

≥a
Grusbädd

B

Isoleringsbädd

Isoleringen avslutas där H = 1,7 m.
L visar isoleringens utbredning utanför
trumände.

H

L = 1,0 m
Figur 6-8 Utformning av tjälskydd för trumma, i form av isolerskivor.

Trummor får inte läggas på frusen tjälfarlig mark. Om tjälning har ägt rum ska det tjälade
materialet avlägsnas och ersättas med grus.

6.6.2

Kringfyllning av trumma

Med kringfyllning avses fyllning som är placerad närmast mot och över en trumma eller
ledning och som är avsedd att ge tillräckligt stöd och skydd.
Kringfyllning får inte utföras på fruset underlag eller när schaktväggen är frusen.
Kringfyllningsmaterialet får inte innehålla tjälat material, snö eller is. Fyllningen intill 1,0 m
över en trumma får inte innehålla tjälfarligt material.
Betongtrummor kan normalt kringfyllas med uppschaktat material. Största tillåtna stenstorlek i material för kringfyllning av betongtrummor är 63 mm när trumdimensionen är
300 mm eller mindre, annars gäller 90 mm. Kring trummor av plast eller plåt ska fyllningen
bestå av materialtyp 1 eller 2 enligt definition i Tabell 4-1. Största tillåtna stenstorlek för
kringfyllning av plaströr är 31,5 mm. För plåttrummor gäller stenstorlek 90 mm.
Fyllningen ska stoppas noggrant under trummans nedre del för att den ska utgöra ett gott
stöd och förhindra urspolning (Figur 6-9). Detta är särskilt viktigt vid lågbyggda plåttrummor.
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0,5 m

0,9 h

h
Understoppning
Ev. trumbädd

Kringfyllning, grund schakt

Tjälning får inte förekomma
under denna nivå
0,9 h

0,5 m

h

Understoppning

Ev. trumbädd

Kringfyllning, djup schakt
Figur 6-9 Kringfyllning av trumma. Material med kornstorlek 16–32 mm är lämpligt för trumbädd och
understoppning.

Kringfyllningen ska utföras likformigt på trummans sidor. Fyllningsmaterial ska läggas ut
försiktigt så att rör och korrosionsskydd inte skadas.
Fyllningen ovanför trumhjässan får inte packas innan material har lagts ut till 0,5 m
tjocklek. Vid packning ska kontrolleras att trumman inte deformeras eller förflyttas i sideller höjdled.
Om trumman läggs i vatten får vattendjupet inte överstiga 1,0 m. Kringfyllning som läggs ut
i vatten ska packas med vibrerande packningsredskap när fyllningsytan når över vattenytan.

6.6.3

Utspetsning vid trumma

För att undvika ojämn tjällyftning vid trummor i tjälfarliga jordarter i klimatzon 2–5 ska
utspetsning mot trumman utföras i vissa fall.
Utspetsningen ska påbörjas och avslutas vinkelrätt mot vägens längdriktning. Den ska
utföras kilformigt med minst 8 m längd och med maximalt djup lika med utskiftningsdjupet
d i Tabell 6-1, mätt från vägytan. Utspetsningen ska dock inte göras djupare än i nivå med
trummans botten. Detta är relevant vid grunt liggande trummor. Utspetsningslängden ska
då minskas i motsvarande grad. Återfyllningsmaterialet ska uppfylla kraven för förstärkningslager.

6.6.4

Trumschaktens avslutning

En trumgrop ska utföras som ett minst 0,5 m brett plan, till vilket anslutande diken leds.
Ytterslänten utanför gropen ska utföras så att övergången till skärningsslänten blir mjuk.
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Erosionsskydd med sten eller grusbeklädnad ska utföras om trumman börjar eller slutar vid
öppet vatten eller om det finns risk för att jordlagren vid trumändan spolas bort. Erosionsskyddet ska normalt sträckas ut minst 2 m utanför trumöppningen och till minst 0,5 m
innanför trumöppningen på rörets utsida och upp till 0,3 m över högsta högvattennivå.
Skyddet ska alltid dimensioneras med hänsyn till lokala förhållanden.
Spont vid trumändar ska slås till 0,5–1,0 m djup. Spontens överända ska kapas i nivå med
vattendragets bottenyta respektive släntytan.

6.7 Överbyggnad – utförande och kontroll
Innan överbyggnaden läggs ut ska terrassytan ha föreskriven längdlutning och minst föreskriven tvärlutning och jämnhet.
Kraven på utförande och kontroll av överbyggnadens obundna lager är desamma oavsett
slitlagertyp. Allt material som packas ska vara ofruset.

6.7.1

Skyddslager/Undre förstärkningslager – utförandekrav och kontroll

Om det undre förstärkningslagret läggs ut direkt på terrassytan ska underlaget vara väl
packat och ha mellan 3 och 5 % tvärfall för att ge god avrinning.
Undre förstärkningslager ska packas med vibrerande eller oscillerande envalsvält enligt
Tabell 6-5 eller med likvärdig packningsinsats. Välten ska framföras med konstant hastighet
inom intervallet 2,5–4,0 km/tim. Antalet överfarter ska vara minst åtta, dock medges minst
sex överfarter om materialets vattenkvot är minst 5 %.
Tabell 6-5 Största tillåtna lagertjocklek efter packning av undre
förstärkningslager, med hänsyn till packningsredskap.
Packningsredskap

Största lagertjocklek

linjelast

(m)

15 kN/m

0,25

30 kN/m

0,5

45 kN/m

0,7

Undre förstärkningslager ska utföras med 12 mm jämnhetstolerans. Tolerans mäts som
största tillåtna avvikelse från en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning.
För deklarerat material gäller att undre förstärkningslagers kornstorleksfördelning ska
kontrolleras minst en gång per 45 000 m2 utlagt material, dock minst två prov per objekt
och täkt. För icke-deklarerat material gäller kontroll minst en gång per 15 000 m2, dock
minst två gånger per objekt och täkt. Prov ska tas på hela lagertjockleken. Om provresultaten ligger inom, men mycket nära, kravgränserna bör provtagningsfrekvensen ökas.

6.7.2

Förstärkningslager – utförandekrav och kontroll

Om förstärkningslagret läggs ut direkt på terrassytan ska underlaget vara väl packat och ha
mellan 3 och 5 % tvärfall för att ge god avrinning.

Sida 56 (65)
Sida 189 av 488

60/72

Bilaga 8

Yttrande kärrbogärde 1:2

61/72

Förstärkningslagret ska packas med vibrerande eller oscillerande envalsvält enligt Tabell 6-6
eller med likvärdig packningsinsats. Vält ska framföras med konstant hastighet inom intervallet 2,5–4,0 km/tim. Antalet överfarter kan minskas till minst fyra om packningsmätare
med dokumentationssystem används. Ytor som uppvisar bärighetstillväxt ska då packas
ytterligare48. Om välten uppvisar dubbelslag ska en liten amplitud användas för att minska
risken för nedkrossning av materialet.
Tabell 6-6 Största tillåtna lagertjocklek (m) efter packning av förstärkningslager, med hänsyn till
packningsredskap, vattenkvot och antal överfarter.
Största lagertjocklek (m)
Packningsredskap

Om vattenkvot <3,5 %
eller ej bestämd

Om vattenkvot >3,5 %

linjelast

6 överfarter

8 överfarter

6 överfarter

10 överfarter

>15 kN/m

0,25

0,30

>25 kN/m

0,40

0,45

>35 kN/m

0,50

0,55

0,25

0,30

>45 kN/m

0,55

0,60

0,30

0,35

>55 kN/m

0,60

0,65

0,35

0,40

0,20

Förstärkningslager ska utföras med 12 mm jämnhetstolerans. Tolerans mäts som största
tillåtna avvikelse från en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning.
För deklarerat material gäller att förstärkningslagrets kornstorleksfördelning ska kontrolleras minst en gång per 45 000 m2 utlagt material, dock minst två prov per objekt och täkt.
För icke-deklarerat material gäller kontroll minst en gång per 15 000 m2, dock minst två
gånger per objekt och täkt. Prov ska tas på hela lagertjockleken. Om provresultaten ligger
inom, men mycket nära, någon av kravgränserna bör provtagningsfrekvensen ökas. Består
förstärkningslagret av olika material ska dessa undersökas var för sig.

6.7.3

Obundet bärlager – utförandekrav och kontroll

Vid packning ska bärlagret ha optimal vattenkvot, men om den är okänd ska den antas vara
5,5 %. Materialet ska packas med vibrerande eller oscillerande envalsvält enligt Tabell 6-7
eller med likvärdig packningsinsats.
Tabell 6-7 Största tillåtna lagertjocklek (m) efter packning av bärlager, med hänsyn till packningsredskap, vattenkvot och antal överfarter.
Största lagertjocklek (m)
Packningsredskap

48

Om vattenkvot

Om vattenkvot

≥ optimal vattenkvot minus 1,5%

< optimal vattenkvot minus 1,5%

linjelast

6 överfarter

8 överfarter

6 överfarter

10 överfarter

>15 kN/m

0,08

0,15

>25 kN/m

0,20

0,25

0,10

0,13

>35 kN/m

0,25

0,30

0,12

0,15

0,10

VVMB 603 - Yttäckande packningskontroll, VV Publ 1994.76.
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Vält ska framföras med konstant hastighet inom intervallet 2,5–4,0 km/tim. Antalet
överfarter kan minskas till minst fyra om packningsmätare med dokumentationssystem
används. Ytor som uppvisar bärighetstillväxt ska då packas ytterligare. Om välten uppvisar
dubbelslag ska en liten amplitud användas för att minska risken för nedkrossning av
materialet.
Bärlager ska utföras med 9 mm jämnhetstolerans. Tolerans mäts som största tillåtna
avvikelse från en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning.
Bärlagrets kornstorleksfördelning ska kontrolleras minst två gånger per 10 000 m2 utlagt
material, dock minst två gånger per objekt och täkt. Prov ska tas på hela lagertjockleken. Om
provresultaten ligger inom, men mycket nära, kravgränserna bör provtagningsfrekvensen
ökas. Består bärlagret av olika material ska dessa undersökas var för sig.

6.7.4

Grusslitlager – utförandekrav och kontroll

Grusslitlager ska packas med vibrerande packningsmaskin som har en statisk linjelast på
minst 15 kN/m. Minst två överfarter ska utföras. Vid packning ska materialet ha optimal
vattenkvot.
Slitlagret ska dammbindas.
Grusslitlager ska utföras med 9 mm jämnhetstolerans. Tolerans mäts som största tillåtna
avvikelse från en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning.
Grusslitlagrets kornstorleksfördelning ska kontrolleras minst två gånger per 10 000 m2
utlagt material, dock minst två gånger per objekt och täkt. Prov ska tas på hela lagertjockleken. Om provresultaten ligger inom, men mycket nära, kravgränserna, bör provtagningsfrekvensen ökas.

6.7.5

Bitumenbundet slitlager – generella utförandekrav och kontroll

Beläggning får inte utföras på tjälad mark. Innan nytt lager utförs på befintligt bundet lager
ska lösa beståndsdelar och föroreningar avlägsnas från underlaget.
Vid klistring ska kantstöd och föremål som riskerar att nedsmutsas skyddas. Efter avslutad
beläggning ska alla nedsmutsade föremål rengöras.
Transporter på utlagda lager ska begränsas så att deformationer i underlaget och krossning
av det utlagda materialet undviks. Vid transporter av material till beläggning ska transportfordonets flak vara fritt från gammal massa och andra föroreningar.
Vid nederbörd ska utläggningsarbetet avbrytas och får återupptas först när fritt vatten inte
finns på underlaget.
Utförd beläggning ska vara homogen. Efter beläggningens färdigställande får stenlossning
inte förekomma. Om friktionen bedöms vara otillräcklig efter utförd packning ska friktionshöjande åtgärd utföras omgående.
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Slitlager ska utföras med 4 mm jämnhetstolerans på bitumenbundet underlag och 6 mm
jämnhetstolerans på obundet underlag. Tolerans mäts som största tillåtna avvikelse från en
3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning. Oavsett om kraven på jämnhet är uppfyllda får
det inte finnas lokala ansamlingar av vatten eller ojämnheter som försvårar vattenavrinning.

6.7.6

Slitlager av asfaltmassa (ABT, MJOG, MJAG) – utförandekrav och kontroll

Underlag
Underlagets yttemperatur ska vara minst 10 °C vid utläggning av massabeläggningar med
tjocklek motsvarande 60 kg/m2 (ca 25 mm) eller mindre, och minst 5 °C vid utläggning av
tjockare lager.

Klistring
Innan asfaltmassa läggs ut på ett bitumenbundet underlag ska detta göras rent och klistras
så att ytan blir helt täckt. Klistringen ska utföras med bitumenemulsion och mängden ska
anpassas till underlagets textur och ålder. Vid klistring får underlaget vara fuktigt men fritt
vatten får inte förekomma.
Klistrad yta som kommer att trafikeras innan asfaltmassan läggs ut ska pudras med sand
eller finkornig massa och vältas innan den får trafikeras. Innan beläggning utförs på en
sådan yta ska den åter klistras men med mindre klistergiva.

Transport
Transport av asfaltmassa ska utföras på sådant sätt att separationer minimeras och att
kontinuerlig framdrift av beläggningsarbetet kan utföras.
Asfaltmassan ska vara täckt under transport. Täckningen ska vara sådan att en värmeisolerande luftspalt finns mellan massa och presenning. Transportfordonen ska ha
rundbottnade eller bottentömmande isolerade flak. Flaken ska vara rör- eller V-formade och
ha en luftvolym som är mindre än 25 % av den totala volymen.

Utläggning
Utläggning ska utföras med asfaltläggare. På ytor som är mindre än 200 m2 och där
utrymmet inte tillåter användning av läggare får dock arbetet utföras för hand.
Vid kontinuerligt beläggningsarbete får inte asfaltläggarens trågsidor slås ihop.
Läggningsdragen ska planeras så att längsgående fogar inte hamnar i hjulspår. Vid utläggning av flera skikt ska fogarna utföras förskjutna med minst 0,15 m. Slitlagret ska läggas
med en sådan bredd att fog uppstår endast vid vägmarkeringslinje.
När utläggaren körs tom ska en rak tvärfog utföras. Vid utläggning av massa på en trafikerad
väg ska tvärfogarna spetsas ut på en sträcka av minst 1,0 m vid avslutandet av varje
dagsetapp. När utläggningen fortsätter ska utspetsningen tas bort så att en rak lodrät fog
erhålls.

Utförande av fog
Innan ett anslutande beläggningsdrag får utföras ska arbetsfogen rensas. När en längsgående arbetsfog utförs på en beläggning som ska trafikeras under en vinter eller längre tid
än 8 månader, och har en tjocklek större än 25 mm, ska kantpackning utföras. Klistring av
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längsgående och tvärgående arbetsfog ska utföras med bitumenemulsion innan anslutande
beläggningsdrag utförs. Mängden bitumen ska vara sådan att håligheter i fogen fylls för att
säkerställa en tät fog.

Packning och efterarbeten
Packning ska utföras så att ojämnheter och vältsprickor inte förekommer efter sista vältöverfarten.
Beläggningen får inte trafikeras förrän den svalnat så mycket att spår inte uppkommer.
Vid packning av mjukgjort asfaltgrus (MJAG) och mjukbitumenbundet grus med oljegrusgradering (MJOG) ska stålvalsvält och gummihjulsvält med en vikt av minst 10 ton i
separata enheter användas. Alternativt kan packning utföras med en kombinationsvält som
har stålvals och gummihjul med separata upphängningar.
Slitlager av MJOG ska efter utförd packning sandas av med stenmaterial 0/4 mm.
Stenmaterialet ska vara jämnt fördelat utan ansamlingar. Löst stenmaterial ska sopas bort
inom två dagar.

Försegling av fog
Efter packning ska försegling av fogar utföras för beläggning som ska trafikeras under en
vinter eller längre tid än 8 månader. Förseglingen ska utföras samma dag som beläggningen
utförs. Förseglingen ska utföras med bitumenemulsion och mängden bitumen ska vara
sådan att underlagets porer fylls utan att bindemedelsöverskott uppstår. Längsgående
arbetsfogar mellan två beläggningsdrag och fogar mot befintlig beläggning ska förseglas på
en bredd av 0,1 m.

Kontroll
Analys av bindemedelshalt och kornstorleksfördelning ska utföras på levererad asfaltmassa
med minst ett prov per objekt större än 3 000 m 2. Analysresultatet ska redovisas till
beställaren.
Slitlager av ABT: Analys av hålrumshalt och tjocklek på färdigt lager (borrkärnor) ska
utföras med minst ett prov per objekt större än 3 000 m2. Analysresultatet ska redovisas till
beställaren.
Slitlager av MJOG: Inget krav på kontroll av hålrumshalt genom borrning. Tjocklek på
färdigt lager ska verifieras genom summering av utlagda ton asfaltmassa enligt vågsedlar
och utförd yta. Utlagd mängd i kg/m2 ska redovisas till beställaren.

6.7.7

Slitlager av indränkt makadam tätad (IMT) – utförandekrav och kontroll

Underlagets yttemperatur ska vara minst 10 °C.
Ballast ska läggas ut med mekanisk läggare och ballastens sortering ska vara enligt Tabell
6-8.
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Tabell 6-8 Sortering för ingående ballast vid utförande av indränkt makadam tätad (IMT).
Beläggningstyp

IMT 40
IMT 60

Sortering (d/D)
Lager 1

Lager 2 (Kilsten)

Tätning

8/22

4/8

2/4, 2/6, 2/8 eller 4/8

16/22

8/11

2/4, 2/6, 2/8 eller 4/8

16/32

8/11

2/4, 2/6, 2/8 eller 4/8

Efter packning ska makadamlager 1 indränkas med bindemedel. Därefter ska lagret kilas
med ballast med sortering enligt Tabell 6-8. Kilstenen ska spridas med pågrusspridare och
packas med vibrerande eller statisk vält. Antalet överfarter ska vara minst två.
Efter packning av påförd kilsten ska bindemedel spridas med mängd enligt aktuell
specifikation49. Därefter ska ytan tätas med krossmaterial med sortering enligt Tabell 6-8
och vältas med en överfart.
Löst stenmaterial ska avlägsnas från vägbanan så snart det är möjligt utan att ytan skadas,
dock senast efter tre dygn.

6.7.8

Slitlager av enkel ytbehandling på grusunderlag (Y1G) – utförandekrav och
kontroll

Underlagets yttemperatur ska vara minst 10 °C. Vid spridning av bindemedel ska underlaget
vara fuktigt, men fritt vatten får inte förekomma. Vid regn ska uppehåll göras i arbetet.
Bitumenemulsion ska användas som bindemedel. Bindemedel ska spridas med rampspridare. Provningsintyg för spridarrampen för aktuell säsong ska uppvisas innan arbetet
påbörjas.
Pågrus ska spridas med pågrusspridare. Pågruset ska vara fuktigt vid spridning och packas
omedelbart efter spridningen. Packningen ska utföras så att stenmaterialet får god
anliggning mot underlaget. Särskild packning ska utföras mellan och utanför hjulspår.
Om det uppstår bindemedelsöverskott, som bedöms kunna medföra halkrisk, ska invältning
av stenmaterial 4/8 mm utföras i sådan mängd att halkrisken elimineras.
Löst stenmaterial ska avlägsnas från körbanan inom tre dygn.

6.8 Trafik under byggtiden
6.8.1

Trafikanordningar

För att få ett fullgott skydd för vägarbetarna, och samtidigt en god framkomlighet för
trafikanterna, ska en noggrann planering av nödvändiga trafikanordningar göras. En
trafikanordningsplan ska därför alltid upprättas.

49

Se Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 8. länk till sökformulär och nedladdning
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Vägmärken och avstängningsanordningar ska ha en hög och jämn kvalitet i fråga om
reflektion och funktion. Funktionen ska kontrolleras regelbundet både i dagsljus och
mörker. Skadade och ej fungerande vägmärken och avstängningsanordningar ska bytas ut.
Vägmärken och avstängningsanordningar ska hållas rena och sättas upp på ett sådant sätt
att de inger förtroende. Detta innebär bland annat att de ska sitta rakt och vara väl synliga
för trafikanterna. Vägmärken som inte gäller ska täckas eller demonteras. De får inte vridas.
Vägmärken och andra trafikanordningar ska vara förankrade eller belastade på ett trafiksäkert sätt så att de inte rubbas av fartvind eller kraftig blåst. Belastningen ska vara av plast,
gummi eller andra påkörningsvänliga material. Det är lämpligt att även trafikanordningarna
utförs av sådana material.

6.8.2

Hastighetsbegränsning

Arbetsplatsen ska om möjligt utformas och märkas ut så att det blir naturligt för trafikanterna att sänka hastigheten. Därför ska hastighetsbegränsning i första hand användas som
komplement till fysiska trafikanordningar.
Om det är aktuellt med hastighetsbegränsning bör högsta tillåtna hastighet överensstämma
med den hastighet som trafikanordningarna på platsen medger. Det krävs ett särskilt beslut
för att få använda hastighetsbegränsning vid vägarbete. Inom tättbebyggt område beslutar
kommunen och utanför tättbebyggt område beslutar länsstyrelsen. Hastighetsbegränsning
ska märkas ut med vägmärke C 31 (Figur 6-10), som ska tas bort utanför arbetstid där så är
möjligt.

Figur 6-10 Exempel på hastighetsbegränsning med vägmärke C 31.

Ett bättre alternativ än att använda hastighetsbegränsning är att rekommendera en lägre
hastighet. Då krävs ingen föreskrift och väghållaren bestämmer vilken hastighet som ska
skyltas. Den rekommenderade hastigheten ska märkas ut med vägmärke E 11 (Figur 6-11).
Observera att den fysiska miljön måste anpassas så att den stämmer överens med den
rekommenderade hastigheten.

Figur 6-11 Exempel på rekommenderad hastighet med vägmärke E 11.

6.8.3

Arbetsmiljöansvar

Arbetsmiljölagen 3 kap. 2 och 3 §§ reglerar hur arbetsmiljön ska vara beskaffad. Arbetsmiljöverket har föreskrivit regler för arbetsmiljön vid vägarbete i kungörelsen Byggnads-
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och anläggningsarbete (AFS 1999:3). Arbetsgivaren har det direkta ansvaret för arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen.

6.8.4

Föreskrifter, lagar, publikationer

Grundläggande lagstiftning
-

Trafikförordningen

-

Vägmärkesförordningen

-

Väglagen

-

Vägförordningen

-

Ordningslagen

-

Lokal ordningsstadga

-

Arbetsmiljölagen

Generella bestämmelser
-

För din och trafikanternas säkerhet – Arbeta med vägmärken och skyddsanordningar50

-

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3)

6.8.5

Ansvar

Väghållaransvar
Väghållaren har inom sitt område ansvar gentemot trafikanten, dels för att vägen har
godtagbar framkomlighet, dels för att vägarbeten är utmärkta enligt gällande föreskrifter.
Väghållaren måste alltid se till att trafikanordningsplanen följs.
Arbetsledaransvar
Den ansvarige arbetsledaren för ett vägarbete ska följa den upprättade trafikanordningsplanen. På varje arbetsplats ska det utses en person med ansvar för vägarbetsutmärkningen.

50

För din och trafikanternas säkerhet – Arbeta med vägmärken och skyddsanordningar.
Trafikverket.
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SS-EN 12271 Vägmaterial - Ytbehandling – Krav
SS-EN 13043 Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra
trafikerade ytor
SS-EN 13108-1 Vägmaterial - Asfaltmassor - Materialspecifikationer – Del 1: Asfaltbetong
SS-EN 13108-3 Vägmaterial - Asfaltmassor - Materialspecifikationer – Del 3: Mjuk
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Anläggningslag (1973:1149)
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Artskyddsförordning (2007:845)
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Miljöbalk (1998:808)
Ordningslag (1993:1617), samt Lokal ordningsstadga
Sprängarbete (AFS 2007:1), föreskrifter
Trafikförordning (1998:1276)
Vägförordning (2012:707)
Väglag (1971:948)
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Josephine Bruhn

Samhällsbyggnadsnämnden

2022.194 SBN

Strandskyddsdispens Tillbyggnad av brygga ATTHOLMEN
2:17 (2022-95)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2022-02-01 och avser strandskyddsdispens i efterhand för tillbyggnad av
brygga på fastigheten ATTHOLMEN 2:17.
Länk till webkartan:
https://karta.alingsas.se/?m=alingsaskartan&x=175108.20159173655&y=6423066.587672511&z=
9&l=222

Bryggan tillhör Tegelkärrs ideella fritidsförening. Bryggan är lokaliserad på Antens östra
strand enligt situationsplan. Den befintliga bryggan är 35 m. lång och ca 2 m. bred (ca 70
kvm) och uppfördes innan strandskyddsreglerna trädde ikraft 1975 och är inte dispenspliktig.
Den sökta åtgärden innebär en utökning av den befintliga bryggan med en tillbyggnad på ca
42 m2.

Vid prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna får endast de sex
särskilda skäl som anges i 7 kap. 18 § i miljöbalken beaktas. I detta fall åberopar sökanden
dispensskäl 1, att området är ianspråktagen på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften. Skäl 3. anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och
behovet kan inte tillgodoses utanför området samt skäl 6, området behöver tas i anspråk för
att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Förutsättningar
Den för åtgärden aktuella platsen ligger utanför planlagt område och områdesbestämmelser.
Enligt gällande översiktsplan, antagen 31 oktober 2018, är den föreslagna byggnadsplatsen
inom område av riksintresse för naturvård och inom sammanhängande område med
värdefull natur. Platsen ligger inom strandskyddat område för sjön Anten. Strandskyddet för
Anten är utökat till 300 meter.

Miljöskyddsnämnden i Alingsås kommun har upprättat tillsynsärende på den berörda
fastigheten då tillbyggnad av bryggan uppförts utan dispens samt att misstanke om
kreosotimpregnerade stolpar använts i konstruktionen.
Sökande har uppgett att föreningen har förfogat över bryggan och badplatsen i över 50 år
och att den tidigare (på 70- och 80-talet) var längre än dagens brygga, ca 45 m. Bryggan har
kontinuerligt reparerats då isen på vinterhalvåret ofta förstör bryggan. Den befintliga bryggan
var skadad av is och behövde göras om, i samband med renovering 2021 valde föreningen
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att bredda en del av bryggan där det är djupare för att båtarna ska kunna förtöjas effektivare
samt för att allmänheten ska kunna nyttja bryggan som en badbrygga. Sökande påtalar
också att den kommunala badplatsen Looviken ofta är välbesökt under sommaren och en
stor del av badgästerna söker sig till Tegelkärrs badplats, som föreningen ombesörjer och
sköter underhåll och städning av. Sökande uppger också att de ser det som att de bidrar
med en allmän badplats som stärker utvecklingen av Alingsås och dess landsbygd. Sökande
har uppgett att de inte visste att utökande av befintlig brygga var en dispenspliktig åtgärd.

Sökande har uppgett att de använt sig av kreosotimpregnerade stolpar, tillverkade
1979 samt 1982, sökande har gett in foton som visar stämplar på stolparna. Sökande
har angett att det inte är förbjudet att använda stolpar som blivit impregnerade före
den 31 december 2002 enligt information från kemikalieinspektionen.

Sökande har lämnat in foton på placering för sökt utökning av brygga i förhållande till
befintliga bryggan. Sökande har även lämnat in exploateringsavtal som uppger rätt för
nyttjande av brygga och badplats för boende inom detaljplanen B 167 B
”Tegelkärret” och en förteckning av båtplatser vid ursprungligt upprättande.

Handläggaren har gjort syn på plats den 2022-04-04 och noterade då följande om
lokaliseringen:
-

Platsen för bryggan är i anslutning till en mindre sandstrand, bryggan ligger längsmed
strandlinjen.
Marken närmast bryggan utgörs av en slänt ner från bilvägen som löper längs med
sjön Anten. Marken utgörs av gräsbeklädd slänt samt granitblock.
Bryggan består av en smalare träkonstruktion som i slutet av bryggan breddats.
Platsen med badplats och båtbrygga ligger ca 10 m från Tegelkärrs busshållplats.

På de flygbilder Samhällsbyggnadskontoret har att tillgå, från år 1975, 2002, 2009 samt
2013-2021 framgår att det kontinuerligt funnits en brygga på platsen.

Yttrande
Kommunekologen i Alingsås kommun har 2022-04-28 yttrat sig i ärendet och anför följande,
”Miljöskyddsenheten har inga synpunkter på bryggans placering och utformning.
Miljöskyddsenheten bedömer dock att kreosotimpregnerat trä är ett olämpligt materialval i
bryggan.” Kommunekologen bedömer även att utbyggnaden av den befintliga bryggan inte
väsentligt förändrar livsvillkoren för växt- och djurlivet. Kommunekologen framför att
kreosotimpregnerat trä inte får användas där det finns risk för ofta förekommande hudkontakt
men att det är tillåtet att använda detta virke i vatten om virket sattes på marknaden före
2002 och inte är behandlat med arsenik. Vidare anför kommunekologen att även om det inte
är förbjudet bedömer miljöskyddsenheten att användandet av kreosotimpregnerat trä är
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olämpligt med hänsyn till att det föreligger risker för påverkan på både människor hälsa och
miljön.

Bedömning
Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken är det förbjudet att inom ett strandskyddsområde
bl.a. att ändra byggnader eller byggnaders användning eller utföra andra anläggningar eller
anordningar om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den
annars skulle ha fått färdas fritt. Trots förbudet kan dispens ges om det finns särskilda skäl
för det.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att utvidgningen av den befintliga bryggan med ca 42
kvm inte kan anses vara marginell och därav kräver åtgärden en dispens från
strandskyddsbestämmelserna.
Samhällsbyggnadskontoret konstaterar att strandområdet redan är i anspråkstaget av den
befintliga bryggan, då förslaget inte innebär att mer yta av strandlinjen upptas, påverkar den
inte ytterligare allmänhetens tillgänglighet till området på land. Vidare konstaterar
samhällsbyggnadskontoret att tillgängligheten till vattenområdet minskar i och med
tillbyggnaden av bryggan men att vattenområdet anses till viss del redan vara i
anspråkstaget genom de förtöjningsbojar som finns för båtarna.
Enligt samhällsbyggnadskontorets bedömning innebär den ansökta utökningen av bryggan
inte en sådan stor inskränkning av tillgängligheten via vattenområdet att det utgör ett hinder
för dispens. Samhällsbyggnadskontoret bedömer även att eftersom det är en brygga som är
avsedd för gemensamt nyttjande av flera i området samt allmänheten bör hänsyn kunna tas
till detta enligt prop. 2008/09:119 s. 105.
Samhällsbyggnadskontoret konstaterar, efter yttrande från kommunekologen samt e-post
från kemikalieinspektionen, att det finns viss risk för påverkan på växt- och djurlivet i och
med användningen av kreosotimpregnerade stolpar men att det inte anses väsentligt ändra
livsvillkoren samt att det inte är förbjudet att använda sig av virket.
Samhällsbyggnadskontoret anser det vara olämpligt att det använts kreosotimpregnerade
stolpar i konstruktionen men eftersom det inte är förbjudet, så föreligger det inga hinder att
använda detta. Enligt kommunekologens yttrande bedöms inte konstruktionen av bryggan
som sådan väsentligt påverka livsvillkoren för djur- eller växtlivet och således bedömer
Samhällsbyggnadskontoret att det finns skäl att bevilja dispens.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att dispensskäl enligt punkt 3 föreligger. En brygga
måste för sin funktion ligga vid vattnet och utökning av befintlig brygga möjliggör att båtarna
får bättre förtöjningsmöjlighet och att flera i närområdet kan nyttja bryggan. Allmänhetens
tillgång till strandområdet och vattenområdet samt påverkan av växt- och djurliv bedöms inte
väsentligt försämras.

Aktuella bestämmelser
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor
för djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken.
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Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden
intill 100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken.
Strandskyddet kan dock vara upphävt eller utvidgat till maximalt 300 m från strandlinjen, 7
kap. 14 och 18 §§ miljöbalken.
Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) byggnader eller
byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått
färdas fritt, (3) grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som väsentligt
förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken.
Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med strandskyddets syften kan
strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 c-d och 26 §§ miljöbalken. I 7 kap. 18 f och18 h §§
miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och
tidsbegränsning av dispensen. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 §
miljöbalken förenas med villkor.
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man enligt
7 kap. 18 c § miljöbalken endast beakta om det område som dispensen avser:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Ekonomisk bedömning
Ej aktuellt
Förslag till beslut
Strandskyddsdispens ges i efterhand för tillbyggnad av brygga på fastigheten Attholmen 2:17
vid sjön Anten, i enlighet med situationsplan/karta.
Villkor


Endast den yta som bryggan upptar får användas för ändamålet.
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Bryggan och strandområdet får inte förses med skyltar eller andra anordningar, ex.
sittgrupper, utegrillar etc. som verkar privatiserande och som hindrar eller avhåller
allmänheten från att vistas på eller vid bryggan.
Tillträde till bryggan får inte avgiftsbeläggas.

Avgift
Avgiften för strandskyddsdispensen är 11 592 kr, i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
Faktura sänds separat

Upplysningar
Beslutet kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.

Anmälan om vattenverksamhet kan krävas till Länsstyrelsen för anläggande av brygga.
Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslut om strandskyddsdispens inom tre veckor
från delgivning.

Handlingar som tillhör beslutet
Benämning
Ansökan
Situationsplan
Kartutdrag
Foto, måttsatt tillbyggnad
Foton, historiska
Foton på stolpar
Foton från platsbesök
Yttrande, kommunekolog
E-post uppgifter om brygga
E-post, kemikalieinspektionen
Exploateringsavtal
Dokument med båtplatser
Följebrev till ansökan

Ankomststämplad
2022-05-18
2022-05-19
2022-02-01
2022-02-01
2022-02-08
2022-03-30
2022-04-04
2022-04-28
2022-05-19
2022-04-06
2022-02-01
2022-02-01
2022-02-01

Bilagor
Bilaga 1- Ritningar och ev. övriga handlingar som ingår i beslutet
Bilaga 2- Hur man överklagar

Beslutet ska skickas till
Sökanden, Länsstyrelsen, Miljöskyddskontoret

Sida 378 av 488

Sophia Cohen
Enhetschef Bygglovsenheten

Josephine Bruhn
Bygglovshandläggare

Sophia Cohen, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-05-31
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-05-20
Henrik Wüst

Samhällsbyggnadsnämnden

2022.191 SBN

Strandskyddsdispens Nybyggnad av friggebodar LOVIK
3:1 (VIKARYDSVÄGEN 67) (2021-831)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2021-10-06 och avser strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebodar på
fastigheten LOVIK 3:1 (VIKARYDSVÄGEN 67).
Länk till webkartan:
https://karta.alingsas.se/?m=alingsaskartan&x=175487.31615089282&y=6424341.358408002&z=
9&l=222

De aktuella byggnaderna står på plats idag och dispensens söks för bebyggelsen efterhand.
Den ena komplementbyggnaden, fortsättningsvis kallad friggebod nr 1, , är placerad 14
meter från huvudbyggnaden och ca 20 meter från stranden. Den är ca 10 kvm och har ett
trädäck på den södra sidan, sidan mot stranden. Byggnaden uppfördes enligt sökande på
1980-talet.
Den andra komplementbyggnaden, fortsättningsvis kallad friggebod nr 2, är placerad 6 meter
från huvudbyggnaden och 38 meter från stranden. Den är ca 10 kvm. Byggnaden uppfördes
enligt sökande 2006.
Som särskilda skäl har sökande angett att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Handläggaren har gjort syn på plats och noterade då följande om lokaliseringen:
Nuvarande markanvändning på platsen är för arrendetomten etablerad trädgård närmast
huvudbyggnaden. I norr avgränsas platsen av berg. Övrig del av arrendetomten består av
mark bevuxen med mestadels lövträd, men även några barrträd.
På platsen finns idag en huvudbyggnad som enligt historiska flygfoton uppförts någon gång
innan 1975. I övrigt består bebyggelsen av de två friggebodarna samt en lekstuga.
Vägen fram till området är Vikarydsvägen och tomten nås via en stig.

Förutsättningar
Platsen ligger inom områdesbestämmelser 1 för Sandvik.
Platsen ligger vid sjön Mjörn inom strandskyddat område utvidgat till 300 m.
Arrendetomten är en del av sommarstugeområdet Sandvik där en kulturhistorisk
byggnadsinventering gjorts och huvudbyggnaden har fått värdet B, högt kulturhistoriskt
värde.
För fastigheten finns inga tidigare registrerade dispenser gällande denna arrendetomt. Ingen
tomtplatsavgränsning är därför beslutad sedan tidigare.
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Bedömning
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att dispensskäl enligt punkt 1 föreligger för friggebod
2. Den tänkta byggnaden ligger inom den ianspråktagna tomtplatsen.
Hemfridszonen bedöms inte utvidgas. Åtgärden hindrar eller avhåller inte allmänheten från
att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att dispensskäl enligt punkt 1 inte föreligger för
friggebod 1 då den inte bedöms ligga inom ianspråktagen tomtplats.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därmed att det åberopade särskilda skälet, att
området redan har tagits i anspråk, inte kan tillämpas i detta fall.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör även bedömningen att inget av det övriga särskilda
skälet går att tillämpa i det aktuella ärendet.
Eftersom det saknas ett särskilt skäl, enligt MB 7 kap 18 c § kan strandskyddsdispens inte
beviljas enligt MB 7 kap 18 b §.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det allmänna intresse som strandskyddet
representerar väger tyngre än sökandes intresset att uppföra en byggnad på platsen. Platsen
har redan en huvudbyggnad och en komplementbyggnad och det får därmed anses att
sökanden inte hindras att använda platsen på det sätt man ursprungligen gjort. En utökning
av tomtplatsen kan inte anses motiverad.
Yttrande
Negativ kommunicering, gällande friggebod 1, har skickats till sökande 2022-03-04 med
möjlighet att yttra sig på Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag om avslag för den ansökta
åtgärden. Sökande har 2022-05-02 inkommit med ett yttrande, se bilaga. Sökande har
därefter inkommit med kompletterande yttrande 2022-05-18, se bilaga.
Aktuella bestämmelser
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor
för djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken.
Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden
intill 100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken.
Strandskyddet kan dock vara upphävt eller utvidgat till maximalt 300 m från strandlinjen, 7
kap. 14 och 18 §§ miljöbalken.
Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) byggnader eller
byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått
färdas fritt, (3) grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som väsentligt
förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken.
Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med strandskyddets syften kan
strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 c-d och 26 §§ miljöbalken. I 7 kap. 18 f och18 h §§
miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och
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tidsbegränsning av dispensen. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 §
miljöbalken förenas med villkor.
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man enligt
7 kap. 18 c § miljöbalken endast beakta om det område som dispensen avser:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med
tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller
husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus (7 kap. 18 d § miljöbalken).
Intresseprövning
Vid en prövning av dispens från strandskyddet ska det göras en intresseavvägning där hänsyn
även ska tas till enskilda intressen, se 7 kap. 25 § miljöbalken. Enligt bestämmelsen får en
inskränkning i en enskilds rätt att använda mark eller vatten inte gå längre än som krävs för att
syftet med skyddet ska tillgodoses.

Ekonomisk bedömning
Ej aktuellt
Förslag till beslut
1. Strandskyddsdispens ges för friggebod 2 på fastigheten Lovik 3:1 på adressen
Vikarydsvägen 67 vid sjön Mjörn, i enlighet med situationsplan, se bilaga. Särskilt skäl för
undantag från strandskyddsbestämmelserna är att platsen redan har tagits i anspråk på
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
2. Den yta som får tas i anspråk som tomtplats är markerad på bifogad karta, se bilaga.
3. Ansökan om strandskyddsdispens avslås för friggebod 1 på fastigheten Lovik 3:1 på
adressen Vikarydsvägen 67 vid sjön Mjörn. Platsen har inte tagits i anspråk på ett sätt
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften utan hindrar eller avhåller
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
Avgift
Avgiften för strandskyddsdispensen är 11 424 kr, i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Faktura sänds separat.
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Upplysningar
Besluten om strandskyddsdispens och bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Åtgärden kräver inte bygglov eller anmälan.
Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslut om strandskyddsdispens inom tre veckor från
delgivning.
Beslutet om strandskyddsdispens och/eller avgiften kan överklagas. Se bilaga ”Hur man
överklagar”.
Handlingar som tillhör beslutet
Benämning
Ansökan
Fotografi
Karta
Fotomontage
Karta

Ankomststämplad
2021-10-06
2022-05-02
2021-11-11
2021-10-06
2021-10-06

Beslutet ska skickas till
Sökanden, Länsstyrelsen

Sophia Cohen
Enhetschef Bygglovsenheten

Henrik Wüst
Bygglovshandläggare

Sophia Cohen, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-05-31
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Delegerade beslut 2022
13
2022.006 SBN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2022-06-10
Jonas Ryberg
61 62 96
2022.006 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Anmälan av delegerade beslut till SBN 2022-06-20
Ärendebeskrivning
Genom sammanställning anmäls följande beslut fattade med stöd i nämndens
delegationsordning.
Förvaltningschefsbeslut:
Ändring av attesträttighet för Lovisa Björnsdotter och Torvald Krantz.
Ekonomi: Beslut fattade i juni 2022
Bygglov: Beslut fattade i maj - juni 2022
GIS-enheten: Beslut fattade i maj - juni 2022
Planenheten: Beslut fattade i maj 2022
Gata och trafik: Beslut fattade i maj 2022
Ekonomisk bedömning
Inte aktuellt
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Mika Lindberg
Verksamhetschef ekonomi

Jonas Ryberg
Nämndadministratör
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