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För verifiering av överensstämmande med krav på produkter gäller YE.

as

Uppfyllelse av ställda krav ska verifieras genom kontroll i enlighet med YHB.1.

op

Ange under aktuell kod och rubrik eventuella krav på material från miljösynpunkt, till
exempel för framtida återanvändning, deponering eller destruktion.

LAGER AV GEOSYNTET, CELLPLAST, MINERALULL,
STÅL M M

DBB

LAGER AV GEOSYNTET

DBB.3

Materialskiljande lager av geosyntet

åb

MATERIAL- OCH VARUKRAV

er

DB

Geosyntet ska vara utförd av polyester, polypropen, polyamid eller polyeten.
Geosyntet ska vara verifierad till nivå 1 enligt YE.

ej

Geosyntet ska uppfylla de krav för olika bruksklasser som anges i tabell AMA DBB.31/1.
Ange under aktuell kod och rubrik

år

– bruksklass enligt tabell AMA DBB.31/1 och i förekommande fall med ledning av
Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner TK Geo 13, TDOK 2013:0667,
kapitel 8.2, tabell 8.2-1. Beakta kornstorlek för fyllning och underliggande material

-F

– om geosyntet ska ha andra egenskaper än de angivna för bruksklassen
– om geosyntet ska deklareras enligt annan standard än i AMA angiven, till exempel
SS-EN 13253, SS-EN 13254, SS-EN 13255, SS-EN 13256, SS-EN 13257 eller SS-EN 13265

s

– typ av polymer för geosyntet om kemikalie- eller pH-förhållandet skiljer sig från
normala jordarter.

is

UTFÖRANDEKRAV
Skarvning ska utföras med minst 0,5 m bred överlappning.

R

em

Geosyntet ska anslutas till brunnar och liknande genomföringar.
Geosyntet ska skyddas så att den inte skadas av solljus och förvaras övertäckt enligt
CE-märkning.
Geosyntet ska skyddas så att den inte skadas av frostgrader.
Ange under aktuell kod och rubrik
– om annat överlappningsmått än i AMA angivet ska gälla
– utbredning av geosynteten i längd- och tvärled
– krav på sträckning av geosynteten
– utläggningsriktning för geosynteten

1

– eventuell annan skarvmetod än i AMA angiven
– överlappning vid utläggning av geosyntet runt kringfyllning.

as

KONTROLL
Provning

DBB.31

op

Ange under aktuell kod och rubrik eventuellt provningsförfarande om inte angivet
i AMA.

Materialskiljande lager av geotextil

åb

MATERIAL- OCH VARUKRAV

er

NorGeoSpec 2012 innehåller bruksklasser, dimensioneringstabeller och
provningsförfarande. Fabrikanter kan certifiera sina geotextiler för angiven bruksklass
enligt NorGeoSpec 2012, vilket innebär att arbetsplatskontrollen förenklas.

Geotextil för vägar och andra trafikerade ytor ska vara deklarerad enligt SS-EN 13249.
Geotextil för järnvägar ska vara deklarerad enligt SS-EN 13250.

ej

Geotextil för markarbeten samt grund- och stödkonstruktioner ska vara deklarerad
enligt SS-EN 13251.

R

em

is

s

-F

år

Geotextil för dräneringssystem ska vara deklarerad enligt SS-EN 13252.
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TABELL AMA DBB.31/1. KRAV PÅ EGENSKAPER HOS GEOTEXTIL FÖR OLIKA
BRUKSKLASSER
Testmetod

Max
spridning

Krav på värden motsvarande 95 %
1)
konfidensgräns

as

Egenskap

Bruksklass
N2

–10 %

6

Töjning vid maximal
last, minimivärde (%), 10319
2)
ɛa,95

–20 %

15

Penetrationsmotstånd, maximal
håldiameter (mm)

13433

+20 %

Energiindex, minimivärde
2)
(kN/m), Ra,95

10319

±30 %

-F

Karakteristisk
öppningsvidd, maxi- 12956
malt värde, O90 (mm)
Massans maximala
4) 9864
spridning per enhet

N5

15

20

26

20

25

30

35

36

27

21

12

1,2

2,1

3,2

4,5

6,5

3

3

3

3

3

0,2

0,2

0,2

0,15

0,15

±10 %

±10 %

±10 %

±10 %

±10 %

–10 %

–10 %

–10 %

–10 %

–10 %

s

Maximal spridning för 12236
statisk provning av
4)
genomslag

N4

42

ej
–30 %

år

Hastighetsindex, minimivärde (10-3 m/s),
11058
3)
VIH50

10

åb

Draghållfasthet,
minimivärde (kN/m), 10319
2)
Fa,95

N3

op

N1

er

SS-EN ISO

Produktens värde motsvarande 95 % konfidensgräns beräknas och jämförs med det aktuella värdet
i tabellen.

2)

Värdet beräknas enligt NorGeoSpec 2012.

3)

I CE-märkningen kan värde för permeabilitet anges. Sambandet mellan permeabilitet, K, och
hastighetsindex, VIH50, är: VIH50=K×50/t, där t är tjockleken i mm för geotextil.

4)

Krav ställs inte på egenskapens värde men för geotextilier ska värdet och spridningen deklareras
enligt CE-märkningen.

R

em

is

1)

UTFÖRANDEKRAV
Geotextil ska läggas längs eller tvärs utfyllningsriktning. Vid läggning tvärs
utfyllningsriktning ska skarv utföras med geotextil överst närmast utfyllningsfront.
Ett minst 0,3 m tjockt lager, som uppfyller krav på material till förstärkningslager, ska
vara påfört geotextilen innan denna får trafikeras av fordon.
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KONTROLL
Provning

– kontrollera att märkning är utförd enligt SS-EN ISO 10320

op

Geotextil som inte uppfyller NorGeoSpec 2012 ska provas enligt nedan

as

För produkter som överensstämmer med klassificering enligt NorGeoSpec 2012
"Nordic system for the certification and specification of geosynthetics and
geosynthetic-related products" ska provning utföras enligt NorGeoSpec 2012.

er

– efter identifikationskontrollen tas två prover av geotextilen för varje använd
5 000 m2, dock minst en provtagning. Provbitarna (A och B) ska tas från två olika
rullar med provstorleken 500×500 mm. Provtagningen ska göras enligt standarden
SS-EN ISO 9862

På provbit A undersöks geotextilens
– vikt (testmetod SS-EN ISO 9864)

åb

– kontroll av proverna ska utföras av ett oberoende ackrediterat laboratorium.

– draghållfasthet och töjning (testmetod SS-EN ISO 10319)

ej

– statisk provning av genomslag (testmetod SS-EN ISO 12236)
– penetrationsmotstånd (SS-EN ISO 13433).

år

Värden för de testade egenskaperna ska jämföras med kraven för bruksklassen i
tabell AMA DBB.31/1.
Resultaten för prov A ska tolkas enligt följande

-F

– om resultaten från provbit A håller sig inom angivna toleranser för de provade
egenskaperna i aktuell bruksklass enligt tabell AMA DBB.31/1 godkänns produkten
– om avvikelsen är 1–1,5 gånger tillåten spridning testas prov B

s

– om avvikelsen överskrider värdet för tillåten spridning multiplicerad med 1,5
underkänns produkten, prov B testas inte.

is

Resultaten för prov B ska tolkas enligt följande

R

em

– om resultaten från provbit B håller sig inom angivna toleranser för de provade
egenskaperna i aktuell bruksklass enligt tabell AMA DBB.31/1 godkänns produkten
– om avvikelsen överskrider värdet för tillåten spridning underkänns produkten.

DBB.311

Materialskiljande lager av geotextil under fyllning

DBB.3111

Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för väg,
plan o d
Geotextil ska vara av minst bruksklass N2.

DBB.3112

Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för järnväg
Geotextil ska vara av minst bruksklass N2.
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DBB.3113

Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för bro
Geotextil ska vara deklarerad enligt SS-EN 13249.

as

För geotextil under fyllning för grundläggning av bro ska bruksklass N3 användas då
fyllning utgörs av material enligt CEB.415 och bruksklass N4 då fyllningen utgörs av
material enligt CEB.411 eller CEB.412.

Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för brygga,
kaj, kassun o d

DBB.3115

Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för mur,
trappa, mast, torn, fyr o d

DBB.3116

Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för byggnad

DBB.312

Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav, för
perkolationsmagasin m m

åb

er

op

DBB.3114

Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav

år

DBB.3121

ej

Geotextil ska vara av minst bruksklass N1 vid lera (kohesionsjord) och åsmaterial med
rundade kanter (friktionsjord) och av minst bruksklass N2 vid skarpkantad friktionsjord,
morän och krossmaterial till och med storlek motsvarande grus. Geotextil ska vara
av minst bruksklass N3 vid skarpkantad sten, sprängsten eller berg.

-F

Ange under aktuell kod och rubrik där krav ställs på att ledningsbädd, nedre eller
undre kringfyllning ska vara dränerande, krav på öppningsvidd och
vattengenomsläpplighet avseende materialskiljande lager av geotextil, till exempel
genom hänvisning till karakteristisk öppningsvidd (O90) och karakteristisk
vattengenomsläpplighet (permeabilitet, Kg) enligt tabell AMA DBB.3123/1.

Materialskiljande lager av geotextil under förstärkning av
ledningsbädd m m

is

DBB.31211

s

Ange krav på dränerande fyllning i ledningsbädd och eventuell stödpackningszon
under CEC.2111 och runt dränerande kringfyllning under CEC.3111.

– under förstärkning av ledningsbädd
– under fyllning med sprängsten för tjälskydd genom tjock trumbädd.

R

em

Avser materialskiljande lager av geotextil
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DBB.31212

Materialskiljande lager av geotextil under ledningsbädd i
ledningsgrav i jord

åb

er

op

as

Materialskiljande lager av geotextil ska placeras enligt figur AMA DBB.31212/1.

FIGUR AMA DBB.31212/1. MATERIALSKILJANDE LAGER AV GEOTEXTIL UNDER
LEDNINGSBÄDD I LEDNINGSGRAV.

Materialskiljande lager av geotextil kring ledningsbädd och
kringfyllning i ledningsgrav i jord

år

DBB.31213

ej

Ange om geotextil ska avslutas på en för projektet specificerad nivå.

R

em

is

s

-F

Materialskiljande lager av geotextil ska placeras enligt figur AMA DBB.31213/1.

FIGUR AMA DBB.31213/1. MATERIALSKILJANDE LAGER AV GEOTEXTIL KRING
LEDNINGSBÄDD OCH KRINGFYLLNING I LEDNINGSGRAV I JORD.

Ange, för materialskiljande lager vid dränledning, om geotextil ska omsluta
ledningsbädd och hela kringfyllningen eller om geotextil ska omsluta ledningsbädd
och dränerande material i kringfyllningen.
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DBB.31214

Materialskiljande lager av geotextil på ledningsbädd i jord

er

op

as

Materialskiljande lager av geotextil ska placeras enligt figur AMA DBB.31214/1.

LEDNINGSBÄDD I LEDNINGSGRAV.

åb

FIGUR AMA DBB.31214/1. MATERIALSKILJANDE LAGER AV GEOTEXTIL PÅ

Ange om geotextil ska avslutas på en för projektet specificerad nivå.

Materialskiljande lager av geotextil under och kring fyllning
för isolering med isolerskiva

år

DBB.31215

ej

Ange geotextil som ska omsluta kringfyllningen under DBB.31213.

em

is

s

-F

Materialskiljande lager av geotextil ska placeras enligt figur AMA DBB.31215/1.

R

DBB.31216

FIGUR AMA DBB.31215/1. MATERIALSKILJANDE LAGER AV GEOTEXTIL UNDER OCH
KRING FYLLNING FÖR ISOLERING.

Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav i
sprängstensfyllning
Ledningsgravsbotten ska vara tätad och avjämnad innan geotextil läggs ut.

MARKÖVERBYGGNADER,
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er

op

as

Materialskiljande lager av geotextil ska placeras enligt figur AMA DBB.31216/1.

FIGUR AMA DBB.31216/1. MATERIALSKILJANDE LAGER AV GEOTEXTIL I LEDNINGSGRAV

åb

I SPRÄNGSTENSFYLLNING.

Då ledningsgravsbotten tätas och avjämnas kan geotextil i bruksklass N2 väljas.

ej

Ange

– om materialskiljande lager av geotextil inte ska läggas ut på ledningsgravs botten
– om materialskiljande lager ska utföras till i nivå med överkant ledningsgrav

år

– om ledningsgravsbotten inte ska vara tätad och avjämnad innan geotextil läggs ut.
Ange tätning och avjämning av ledningsgravbotten under CEE.125.

Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav i berg

-F

DBB.31217

Ledningsgravsbotten ska vara tätad och avjämnad enligt innan geotextil läggs ut.
Materialskiljande lager av geotextil ska placeras enligt figur AMA DBB.31217/1.

R

em

is

s

Materialskiljande lager på ledningsgravs väggar ska utföras med geotextil från botten
till i nivå med överkant kringfyllning för översta ledning.

FIGUR AMA DBB.31217/1. MATERIALSKILJANDE LAGER AV GEOTEXTIL I LEDNINGSGRAV
I BERG.

Då ledningsgravsbotten tätas och avjämnas kan geotextil i bruksklass N2 väljas.
8
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Ange
– om ledningsgravsbotten inte ska vara tätad och avjämnad innan geotextil läggs ut

Ange tätning och avjämning av ledningsgravbotten under CEE.125.

Materialskiljande lager av geotextil kring perkolationsbrunn,
perkolationsmagasin o d

op

DBB.3122

as

– om geotextil ska avslutas på annan nivå än i AMA angiven.

Ange under aktuell kod och rubrik krav på vattengenomsläpplighet.

Materialskiljande lager av geotextil för kringfyllning vid
perkolationsbrunn

er

DBB.31221

Ange utförande.

åb

Åberopa principritning PDY.21:1, principritning PDY.21:2, principritning PDY.22:1 eller
principritning PDY 22:2 om de är tillämpliga.

Materialskiljande lager av geotextil i perkolationsmagasin

DBB.31223

Materialskiljande lager av geotextil kring perkolationsmagasin

ej

DBB.31222

Perkolationsmagasinets horisontella bottendel ska inte förses med geotextil.

Materialskiljande lager av geotextil kring dränerande fyllning

år

DBB.3123

MATERIAL- OCH VARUKRAV

-F

Geotextil ska uppfylla kraven för karakteristisk öppningsvidd (O90) och karakteristisk
vattengenomsläpplighet (permeabilitet, Kg) enligt tabell AMA DBB.3123/1.
TABELL AMA DBB.3123/1. KRAV PÅ KARAKTERISTISK ÖPPNINGSVIDD (O 9 0 ) OCH
KARAKTERISTISK VATTENGENOMSLÄPPLIGHET (PERMEABILITET, K g ) PÅ GEOTEXTIL

s

KRING DRÄNLEDNING
O90 (mm)

Kg (m/s)

Lera och finsilt med lerhalt ≤ 40 %

≤ 0,10

≥ 1,0·10 -4

Övrig jordart med lerhalt > 40 %

≤ 0,15

≥ 5,0·10 -4

R

em

is

Jordart

UTFÖRANDEKRAV
Materialskiljande lager av geotextil ska utföras kring dränerande fyllning.
Geotextil kring dränerande fyllning ska utföras så att endast en längsgående
överlappande skarv utförs. Övriga längsgående skarvar ska svetsas.
Ange nivå för geotextil eller hur geotextil ska omsluta dränerande fyllning.
Ange krav på materialskiljande lager av geotextil för ledningsgrav under aktuell kod
och rubrik under DBB.3121.

MARKÖVERBYGGNADER,
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Med dränledning
Materialskiljande lager av geotextil ska utföras kring dränerande ledningsbädd och
runt dränerande kringfyllning.

as

Ange dränerande fyllning i ledningsbädd under CEC.2112 och dränerande kringfyllning
under CEC.3112.

Materialskiljande lager av geotextil under överbyggnad

DBB.3131

Materialskiljande lager av geotextil under överbyggnad för väg,
plan o d

op

DBB.313

er

Geotextil ska vara av minst bruksklass N2.

Ange om geotextil ska vara av annan bruksklass än i AMA angiven.

Materialskiljande lager av geotextil under överbyggnad för
järnväg

DBB.3133

Materialskiljande lager av geotextil under överbyggnad för
vegetationsyta

ej

åb

DBB.3132

år

Geotextil kan ha negativa egenskaper som materialskiljare under en växtbädd då den
fungerar som rotspärr och kan med tiden sättas igen så att den hindrar att växtbädden
dräneras.

-F

Beakta vid anläggning av vegetationsyta på bjälklag behov av geotextil över
dränerande skikt för att förhindra att löst material och växtrötter tränger in i det
dränerande skiktet.
Ange

– typ av geotextil

– krav på vattengenomsläpplighet

s

– var i uppbyggnaden materialskiljande lager ska placeras.

is

Ange skyddsskikt av plastfilm under DBJ.1.

R

em

DBB.314

Materialskiljande lager av geotextil i fyllning under byggnad
Ange om materialskiljande lager av geotextil ska utföras under dränerande eller
kapillärbrytande lager på fyllning.

DBB.315

Materialskiljande lager av geotextil på byggnad

DBB.4

Armerande lager av geosyntet
Entreprenadteknisk specifikation ska upprättas enligt kapitel C.
NorGeoSpec 2012 innehåller provning och krav kopplade till det aktuella
användningsområdet. Fabrikanter kan certifiera sina geosynteter för angivna toleranser
enligt NorGeoSpec 2012, vilket innebär att arbetsplatskontrollen förenklas.
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Ange under aktuell kod och rubrik
– typ av geosyntet
– om entreprenören ska dimensionera armerande lager av geosyntet.

as

Ange förutsättningar för dimensionering som entreprenören ska utföra under BBB.121.
Ange krav på bygghandling för armerande lager under YJC.1.

op

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Geosyntet ska vara utförd av polyester, polypropen, polyamid eller polyeten.
Geosyntet för vägbankar ska vara deklarerad enligt SS-EN 13249.

er

Geosyntet för järnvägar ska vara deklarerad enligt SS-EN 13250.

Geosyntet för stödmurar ska vara deklarerad enligt SS-EN 13251.

åb

Egenskaper för geosynteter för permanenta konstruktioner ska deklareras enligt
tabell AMA DBB.4/1 och tabell AMA DBB.4/2.
Geosyntetens egenskaper ska deklareras och uppfylla kraven på tillåten spridning
enligt tabell AMA DBB.4/1.

år

ej

För permanenta konstruktioner ska reduktionsfaktorer enligt tabell AMA DBB.4/2
redovisas för geosynteter i den aktuella produktgruppen. Med produktgrupp avses
geosynteter med samma tillverkningsprocess, fabrik och råmaterial. Däremot kan
den de ha olika mekaniska egenskaper.
TABELL AMA DBB.4/1. KRAV PÅ DEKLARERADE EGENSKAPER SAMT TILLÅTEN

-F

SPRIDNING

Standard
SS-EN ISO

Enhet

Tillåten
spridning

Vikt per ytenhet

9864

g/m2

g/m2

Dimensioner

--

mm

mm

kN/m

kN/m

s

Egenskap

1)

R

em

is

Mekaniska prov
2)

Draghållfasthet

10319

Töjning vid maximal last

10319

%

%

Hållfasthet vid 2, 5, 10 %
töjning

10319

kN/m

kN/m

1)

Tillämpning bara för geonät. Provningsförfarande enligt enligt Annex H i NorGeoSpec 2012:
Provningsförfarande - geonäts dimensioner.

2)

Maskinriktning och tvärs maskinriktning riktning. Enaxliga produkter testas bara i den lastupptagande
riktningen.
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TABELL AMA DBB.4/2. KRAV PÅ STANDARD SOM SKA TILLÄMPAS FÖR BESTÄMNING
AV REDUKTIONSFAKTORER VID PERMANENTA KONSTRUKTIONER
Standard

Reduktionsfaktor

Väderbeständighet

SS-EN 12224

RFW för väderbestädighet

Beständighet mot
1)
kemiska angrepp

SS-EN 12447
SS-EN ISO 13438
SS-EN 14030

RFCH för kemisk påverkan

Draghållfasthet baserat
på krypning

SS-EN ISO 13431

RFCR för krypbrott

Installationsskador

Annex I enligt
NorGeoSpec 2012

RFID för skada vid installation

op

er

Beroende av råmaterial.

åb

1)

as

Egenskap

Karakteristisk draghållfasthet ska vara bestämd på basis av krypförsök enligt
SS-EN ISO 13431.

ej

Korrektionsfaktor ska vid installation vara baserad på provning med representativt
jordmaterial enligt NorGeoSpec 2012.

år

Krav ska vara uppfyllt på beständighet för resistens mot bakterier i mer än 25 år enligt
SS-EN 12225.

UTFÖRANDEKRAV

-F

Armerande lager ska utföras enligt SS-EN 14475.
Skadad geosyntet ska bytas ut.
Geosyntet ska skyddas så att den inte skadas av solljus och förvaras övertäckt enligt
CE-märkning.

s

Geosyntet ska skyddas så att den inte skadas av frostgrader.

is

Skarv ska ha minst samma lastkapacitet som oskarvad geosyntet.

R

em

KONTROLL
Provning
För produkter med klassificering som överensstämmer enligt NorGeoSpec 2012
"Nordic system for the certification and specification of geosynthetics and
geosynthetic-related products" ska provning utföras enligt NorGeoSpec 2012.
För geosynteter som inte är klassificerade enligt NorGeoSpec 2012 ska följande
verifieras
– kontroll av att märkning är utförd enligt SS-EN ISO 10320
– efter identifikationskontrollen tas två prover av geosynteten för varje kontrollobjekt.
Provbitarna (A och B) ska tas från två olika ställen. Provtagningen ska göras enligt
standarden SS-EN ISO 9862
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– kontroll av proverna ska utföras av ett oberoende ackrediterat laboratorium

as

– på provbit A undersöks geosyntetens vikt (testmetod SS-EN ISO 9864),
draghållfasthet och töjning vid 2, 5 och 10 procent (testmetod SS-EN ISO 10319).
För geonät undersöks även dimension.
Resultaten för prov A ska tolkas enligt följande

op

– om resultaten från provbit A håller sig inom angivna toleranser för de provade
egenskaperna enligt tabell AMA DBB.4/1 godkänns produkten

– om avvikelsen är 1–1,5 gånger tillåten spridning för aktuell egenskap testas även
prov B

Resultaten för prov B ska tolkas enligt följande

er

– om avvikelsen överskrider värdet för tillåten spridning multiplicerad med 1,5
underkänns produkten, prov B testas inte.

åb

– om resultaten från provbit B håller sig inom angivna toleranser för de provade
egenskaperna enligt deklarerade värden med toleranser från tabell AMA DBB.4/1
godkänns produkten

DBB.41

ej

– om avvikelsen överskrider värdet för tillåten spridning underkänns produkten.

Armerande lager av geonät
Ange under aktuell kod och rubrik

år

– armeringens läge
– teknisk livslängd

-F

– typ av armering (material, karakteristisk draghållfasthet, längd och toleranser)
– armeringens utläggningsriktning
– om armeringen får skarvas och i så fall krav på skarven
– eventuella restriktioner för belastningar.

s

Ange under aktuell kod och rubrik under CEB

is

– krav på fyllningsmaterial inklusive packning
– krav på särskild fyllningsordning.

Armerande lager av geonät i obundna lager

DBB.412

Armerande lager av geonät i fyllning

DBB.4121

Armerande lager av geonät över bankpålning

R

em

DBB.411

Skarv ska placeras över pålplattor.

DBB.4122

Armerande lager av geonät i mur

DBB.4123

Armerande lager av geonät i brant slänt

MARKÖVERBYGGNADER,
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DBB.42

Armerande lager av geotextil
Ange under aktuell kod och rubrik
– armeringens läge

as

– teknisk livslängd

– typ av armering (material, karakteristisk draghållfasthet, längd och toleranser)

– om armeringen får skarvas och i så fall krav på skarv

Ange under aktuell kod och rubrik under CEB
– krav på fyllningsmaterial inklusive packning

åb

– krav på särskild fyllningsordning.

er

– eventuella restriktioner för belastningar.

op

– armeringens utläggningsriktning

Armerande lager av geotextil i obundna lager

DBB.422

Armerande lager av geotextil i fyllning

DBB.4221

Armerande lager av geotextil över bankpålning

ej

DBB.421

Skarv ska placeras över pålplattor.

Armerande lager av geotextil i mur

DBB.4223

Armerande lager av geotextil i brant slänt

DBB.5

Tätande lager av geosyntet

-F

år

DBB.4222

Ange under aktuell kod och rubrik

s

– typ och kvalitet på material som ska ingå i lagret, till exempel krav på densitet,
smältindex, brottdraghållfasthet, sträckgräns och töjning vid sträckgräns samt
punkteringsmotstånd

is

– antal lager och lagrens tjocklek

R

em

– krav på beständighet mot kemikalier eller föroreningar
– kontroll av lagrets material och utförande
– hur kontrollresultaten ska dokumenteras och redovisas
– under vilka väderförhållanden som arbetet inte får bedrivas
– skarvning
– eventuella anslutningar mellan tätskikt och andra konstruktioner
– särskilda anordningar för montering.
Ange krav på fyllningsmaterial och särskild fyllningsordning under aktuell kod och
rubrik under CEB.
Ange avjämning av jordterrass under aktuell kod och rubrik under CEE.3.
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MATERIAL- OCH VARUKRAV
Tätande lager ska vara deklarerade enligt

– SS-EN 13492 för vätskedeponier, omlastningsstationer eller sekundära
uppsamlingsdämningar
– SS-EN 13493 för deponier för fast avfall och avfallsplatser

op

– SS-EN 13491 för tunnlar och tillhörande underjordiska markstrukturer.

as

– SS-EN 15382 för anläggningar i transportinfrastruktur

UTFÖRANDEKRAV

er

Tätande lager ska läggas på jämnt, fast och otjälat underlag. Underlaget ska vara
avjämnat med jämnhetstolerans 50 mm per meter.

Tätande lager av polymeriskt geosyntetiskt tätskikt

DBB.52

Tätande lager av lergeomembran

åb

DBB.51

Ange

ej

– krav för lagring

– typ av lergeomembran och mängd lergeomembran per kvadratmeter.
Ange typ av undre bärande lager under aktuell kod och rubrik under CEB.

Tätande lager av bitumen geomembran

DBB.54

Tätande lager av geosyntetiska cementbaserade kompositmattor

DBB.6

Dränerande lager av geosyntet

DBB.7

Skyddande lager av geosyntet

-F

år

DBB.53

s

Avser även geosynteter av olika slag som används vid erosionsskydd.

is

MATERIAL- OCH VARUKRAV

R

em

Geotextil för svepning av rörbro
Geotextil ska vara av bruksklass 4 enligt tabell AMA DBB.31/1.

DBB.8

Diverse lager av geosyntet

DBB.81

Lager av geosyntet i bitumenbundna lager
Avser till exempel armerande lager av syntetiska material för att förebygga
sprickbildning med mera.
Ange
– material- och varukrav till exempel typ av armering
– utförandekrav till exempel krav på överlappning vid skarvning.
Ange armerande lager av stål under DBH.11.
MARKÖVERBYGGNADER,
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DBB.82

Lager av filtrerande geosyntet
Avser geosynteter som används i syfte att rena eller filtrera.

LAGER AV SKIVOR AV MINERALULL

as

DBF

Beakta vid anläggning av vegetationsyta på bjälklag

op

– behov av fukthållande skikt bestående av mineralullsskivor eller dylikt under
vegetationsskikt på yttertak eller bjälklag. Val av vegetationsskikt styr behov och
utformning av det fukthållande skiktet
– att vid låga lutningar finns behov av att lägga ett dränerande skikt under det
fukthållande skiktet.

LAGER AV SKIVOR ELLER BLOCK AV CELLPLAST

åb

DBG

er

Ange typ av fukthållande skikt och dimension samt eventuell infästning.

Isolering av cellplast får inte innehålla bromerade flamskyddsmedel.

DBG.1

Termoisolerande lager av skivor eller block av cellplast

ej

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Isolering med skivor ska vara av extruderad polystyren (XPS) och deklarerade enligt
SS-EN 14934.

Termoisolerande lager av skivor eller block av cellplast
för väg, ledning, bro m m

-F

DBG.11

år

Isolering med block ska vara av expanderad polystyren (EPS) och deklarerade enligt
SS-EN 14933.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Lager av skivor

is

s

Hållfastheten hos cellplast av extruderad polystyren (XPS) ska provas enligt SS-EN 826
och uppfylla kraven för CS(5\Y)250.

R

em

Cellplast av extruderad polystyren (XPS) ska vara verifierade till nivå 3 enligt YE.

UTFÖRANDEKRAV
Lager av skivor
Isolerskivor ska monteras
– kant i kant, med största fogbredd 5 mm
– mot andra konstruktioner så att isoleringen ansluter med hela sin tjocklek med
största tillåten springa 5 mm
– i parallella rader med förskjutna tvärskarvar.
Isolering tjockare än 40 mm ska läggas ut i två lager med ungefär en skivbredds
förskjutning, alternativt kan falsade skivor användas. Skivorna ska spikas eller tejpas
så att de inte glider isär.
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Sten som sticker upp i underlag för skivor ska avlägsnas.

DBG.111

Termoisolerande lager av skivor för väg, plan o d

as

Isoleringens värmemotstånd är kvoten mellan isoleringens tjocklek och isoleringens
praktiska värmekonduktivitet och bestäms enligt SS-EN 12667.

op

Isolering av terrass i tjälfarlighetsklass 4 utformas med värmemotstånd enligt
tabell RA DBG.11/1. Vid isolering av terrass i tjälfarlighetsklass 2 och 3 får erforderligt
värmemotstånd enligt tabell RA DBG.11/1 minskas med 0,45 m2K/W.
TABELL RA DBG.111/1. ERFORDERLIGT VÄRMEMOTSTÅND (m 2 K/W) HOS ISOLERING

Referenshasighet

er

PÅ TERRASS I TJÄLFARLIGHETSKLASS 4
Klimatzon
2

VR ≤ 50 km/h

0,45

VR ≥ 70 km/h

0,90

Ange

4

5

0,90

1,35

1,80

2,40

1,35

1,80

2,25

2,85

ej

Ange värmemotstånd.

3

åb

1

-F

år

– till exempel på profilritning var termisk isolering och utspetsning ska utföras. Beakta
behov av termisk isolering vid jordarter med olika tjälfarlighetsklasser i låga
vägbankar. Utspetsning och utjämning kan erfordras på bank där nivåskillnad mellan
vägyta och omgivande markyta eller mellan vägyta och högsta högvattenyta (HHW)
är mindre än utskiftningsdjupet d plus 1,0 m
– om utspetsning ska utföras med annat längdmått än i AMA angivet
– område för full isolering

s

– nivå för isolering

R

em

is

– tjocklek för isolering i område för full isolering
– om och i så fall i vilken omfattning berg eller bergterrass vid övergång mellan berg
och jord ska isoleras.
Ange avjämningslager enligt figur AMA DBG.111/4 under CEE.31 eller CEE.32.

UTFÖRANDEKRAV
Termoisolerande lager vid jordmaterial med varierande tjällyftande
egenskaper
Termisk isolering ska utföras på terrass med jordmaterial med varierande tjällyftande
egenskaper inom utskiftningsdjupet d(m). Full isolering ska utföras enligt figur AMA
DBG.111/1.

MARKÖVERBYGGNADER,
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Utspetsning ska påbörjas och avslutas vinkelrätt mot vägens längdriktning. Vid
utspetsning i terrass med homogent tjällyftande egenskaper ska utspetsning med
isolerskivor utföras med längd (L) enligt figur AMA DBG.111/1

as

– i tjälfarlighetsklass 1 och berg, 1 m (L1)
– i tjälfarlighetsklass 2, 8 m (L2)

R

em

is

s

-F

år

ej

åb

er

op

– i tjälfarlighetsklass 3–4, 16 m (L3).
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as
op
er
åb
ej
år
-F
s
is
em
R

FIGUR AMA DBG.111/1. TERMISK ISOLERING MED ISOLERSKIVOR OCH UTSPETSNING
MED ISOLERSKIVOR PÅ TERRASS MED JORDMATERIAL MED VARIERANDE
TJÄLLYFTANDE EGENSKAPER FÖR VÄG, PLAN O D.

MARKÖVERBYGGNADER,
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Utspetsningslängd L1 ska utföras med full isolertjocklek.

R

em

is

s

-F

år

ej

åb

er

op

as

Utspetsningslängd L2 och L3 ska i plan utföras enligt figur AMA DBG.111/2.

FIGUR AMA DBG.111/2. UTFORMNING I PLAN AV UTSPETSNING L 2 OCH L 3 VID TERMISK
ISOLERING AV VÄG, PLAN O D MED ISOLERSKIVOR.
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Termoisolerande lager vid övergång mellan berg och jord

as

Termisk isolering ska utföras enligt figur AMA DBG.111/3 vid övergång mellan berg
och jordmaterial av tjälfarlighetsklass 2–4 inom utskiftningsdjupet d(m) i klimatzon
2–5. Bergets yta mot kilen ska vara rensad från jord.

R

em

is

s

-F

år

ej

åb

er

op

Utspetsning ska påbörjas och avslutas vinkelrätt mot vägens längdriktning. Vid
utspetsning i terrass med homogent tjällyftande egenskaper i tjälfarlighetsklass 2–4
ska utspetsning utföras på en längd av minst 16 m med utformning i plan enligt figur
AMA DBG.111/2.

MARKÖVERBYGGNADER,
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as
op
er
åb
ej
år
-F
s
is
em
R

FIGUR AMA DBG.111/3. TERMISK ISOLERING MED ISOLERSKIVOR OCH UTSPETSNING
MED ISOLERSKIVOR PÅ TERRASS AV JORDMATERIAL VID ÖVERGÅNG MELLAN BERG
OCH JORD FÖR VÄG, PLAN O D.

Väg, plan o d kategori A och B
Skivor av cellplast ska läggas på ett avjämningslager enligt figur AMA DBG.111/4.
22
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as
op

Termoisolerande lager av skivor eller block för rörledning och
trumma i mark
Ange rör och trumma under PBB.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

åb

DBG.112

er

FIGUR AMA DBG.111/4. ISOLERAD TERRASS MED SKIVOR AV CELLPLAST.

ej

Cellplast av expanderad polystyren (EPS) ska uppfylla krav enligt tabell AMA DBG.112/1.
TABELL AMA DBG.112/1. KRAV OCH EGENSKAPER SOM SKA DEKLARERAS

Längd

Planhet

Krav

SS-EN 822

lägst toleranskategori L1 och W1 enligt
SS-EN 14933

SS-EN 823

lägst toleransklass T1 enligt SS-EN 14933

SS-EN 825

lägst toleransklass P1 enligt SS-EN 14933

-F

Tjocklek

Provningsmetod

år

Egenskap

≥ 100 kPa och < 400 kPa

Brandfarlighet

SS-EN 13501-1

Deklareras

SS-EN 1602

Deklareras

s

Tryckhållfasthet vid 5 % def SS-EN 826

is

Densitet

R

em

UTFÖRANDEKRAV
Skivor ska placeras symmetriskt i förhållande till ledning som isoleras.
Ange under aktuell kod och rubrik
– nivå för isolering
– sträcka där rörledning och trumma ska isoleras
– isolering av vattenledning intill större dagvattenledning, dagvattenkulvert och
trumma vid risk för frysning.

DBG.1121

Termoisolerande lager av skivor för rörledning i mark

MARKÖVERBYGGNADER,
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DBG.11211

Horisontal termisk isolering med skivor för rörledning i mark

op

as

Termisk isolering ska utföras enligt figur AMA DBG.11211/1.

er

FIGUR AMA DBG.11211/1. HORISONTAL TERMISK ISOLERING AV SKIVOR FÖR

åb

RÖRLEDNING.

Ange mått som i figur AMA DBG.11211/1 har markerats med b och t.
Ange om termisk isolering ska vara centrerad över ledningspaket eller vattenledning.

Hästskoformad termisk isolering med skivor för rörledning
i mark

år

DBG.11212

ej

Ange termisk isolering under dagvattenkulvert som frostskydd för underliggande
vattenledning. Jämför med DBG.11221 i RA.

R

em

is

s

-F

Termisk isolering ska utföras enligt figur AMA DBG.11212/1.

DBG.11213

FIGUR AMA DBG.11212/1. HÄSTSKOFORMAD TERMISK ISOLERING AV SKIVOR FÖR
RÖRLEDNING.

Ange mått som i figur AMA DBG.11212/1 har markerats med b, t och h.

Lådformad termisk isolering med skivor för rörledning i mark
Termisk isolering ska utföras enligt figur AMA DBG.11213/1.Mått e för rörledning ska
vara 100 mm. För tryckavloppssystem (LTA) ska dock mått e vara 50 mm.
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as
op

FIGUR AMA DBG.11213/1. LÅDFORMAD TERMISK ISOLERING AV SKIVOR FÖR

er

RÖRLEDNING.

Invändig kringfyllning får inte packas.

åb

Invändig kringfyllning i isolerlåda för tryckavloppssystem (LTA) ska utföras med ej
skarpkantat material 0–8 mm av materialtyp 2 eller 3B, tabell AMA CE/1.

Lådformad isolering ska anpassas till det utrymme som erfordras för servisavsättningar,
ventiler och dylikt.

ej

Ange

– mått som i figur AMA DBG.11213/1 har markerats med b, t och h
– om lådans väggar och botten ska vara förlimmade eller helgjutna

år

– för tryckavloppssystem (LTA) om gaveländar ska tillslutas med isolerskivor.

-F

Ange för tryckavloppssystem (LTA) om låda ska förses med värmekabel under SPB.2
och temperaturmätningskabel under SCM.7 i teknisk beskrivning i anslutning till
AMA EL.

DBG.1122

Termoisolerande lager av skivor för trumma

DBG.11221

Termisk isolering med skivor under trumma

s

Ange tjocklek, bredd och nivå för isolering.

is

Åberopa principritning CBB.3121:3 om den är tillämplig och ange mått t på
principritningen.

R

em

DBG.11222

Termisk isolering med skivor över trumma
Isolering ska ges full tjocklek på bredd enligt figur AMA DBG.11222/1 och placeras
vinkelrätt mot terrassen enligt figur AMA DBG.11222/2. Utspetsning ska utföras med
längd 16 m på ömse sidor om trumma. Isolering ska i tvärled avslutas enligt
figur AMA DBG.111/1.

MARKÖVERBYGGNADER,
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as
op

FIGUR AMA DBG.11222/1. TERMISK ISOLERINGS PLACERING OCH UTSPETSNING ÖVER

-F

år

ej

åb

er

TRUMMA.

is

s

FIGUR AMA DBG.11222/2. UTFORMNING I PLAN AV TERMISK ISOLERING ÖVER TRUMMA.

R

em

Skivor ska ansluta mot trumma om trummans hjässa ligger högre än isoleringens
underkant.

DBG.1123

Ange
– mått b i figur AMA DBG.11222/1
– tjocklek för isolering i område för full isolering
– nivå för isolering.

Termoisolerande lager av block för rörledning i mark
Isolering ska utföras med block av cellplast av expanderad polystyren (EPS).
Isolerlåda av cellplastblock tillverkas med mått anpassade för rörens aktuella utvändiga
mått.
Montage av rör i isoleringsblocken ska utföras enligt leverantörens anvisningar.
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Termisk isolering med block för småskaligt fjärrvärmesystem ska utföras enligt figur
AMA DBG.1123/1.

åb

er

op

as

Termisk isolering med block för tryckavloppssystem (LTA) ska utföras enligt figur
AMA DBG.1123/2. Eventuell invändig kringfyllning får inte packas.

-F

år

ej

FIGUR AMA DBG.1123/1. TERMISK ISOLERING AV BLOCK FÖR RÖRLEDNINGAR.

FIGUR AMA DBG.1123/2. TERMISK ISOLERING AV BLOCK FÖR

s

TRYCKAVLOPPSSYSTEM (LTA).

is

Ange för småskaligt fjärrvärmesystem

R

em

– typ av media – användningsområde
– antal rör och utvändig dimension för respektive rörledning
– mått för b, h, t, och an i figur AMA DBG.1123/1
– tryckhållfasthetsklass enligt standard.
Ange för trycksavloppsystem, LTA-anläggning och dylikt
– mått för b, h, t, e och an i figur AMA DBG.1123/2
– om tomrum i isolerlåda ska fyllas med kringfyllning av sand av ej skarpkantat material
av materialtyp 2 eller 3B, tabell AMA CE/1.
Ange för trycksavloppssystem (LTA) värmekabel under SPB.2 och
temperaturmätningskabel under SCM.7 i teknisk beskrivning i anslutning till AMA EL.

MARKÖVERBYGGNADER,
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DBG.113

Termoisolerande lager av skivor för bro, stödmur m m

as

Tryckhållfastheten (definierad som spänning vid 10 procent deformation) får inte
understiga 100 kPa. Densiteten ska bestämmas enligt SS-EN 1602 och delges
beställaren. Produkten får inte innehålla bromerade flamskyddsmedel.
Vid utförande med cellplast med olika tunghet i en konstruktion ska skivor märkas
så att tydlig skillnad framgår mellan skivor med olika tunghet även efter utläggning.

op

Lägsta tillåtna toleranser för längd och bredd är enligt SS-EN 14934, tabell 1.
Lägsta tillåtna toleransklass för tjocklek är T1 enligt SS-EN 14934, tabell 2.
Lägsta tillåtna tolerans för vinkelavvikelse är enligt SS-EN 14934, tabell 1.

er

Lägsta tillåtna tolerans för planhet är enligt SS-EN 14934, tabell 1.

– längdmått för utspetsning
– område för full isolering
– nivå för isolering

åb

Ange under aktuell kod och rubrik

DBG.1131

ej

– tjocklek för isolering i område för full isolering.

Termoisolerande lager av skivor mot bro, stödmur

Ange

år

Avser isolering som utförs mot konstruktion för att till exempel förhindra tjälskjutning
från fyllning mot konstruktionen.

-F

– isolerings tjocklek

– krav på montering i flera lager, alternativt om falsade skivor ska användas.
Ange isolering av grundläggningsyta under DBG.1132.
Ange krav på fyllning mot isolerskiva under aktuell kod och rubrik under CEB.52.

s

Termoisolerande lager av skivor för grundläggningsyta under
bro, stödmur, terrängtrappa m m

is

DBG.1132

R

em

Cellplastisolering under plattforms- och lastkajselement ska utföras med material
som uppfyller krav enligt DBG.12.
Ange
– typ av isolering
– isolerings tjocklek
– nivå för isolering.
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DBG.12

Termoisolerande lager av skivor för järnväg
MATERIAL- OCH VARUKRAV

as

Värmekonduktiviteten för skivor av styrencellplast, bestämd enligt SS-EN 12667 vid
10 °C, ska vara 0,036 W/(m.K). Vattenabsorption enligt SS-EN 12087, metod 2A ska
vara högst 0,2 volymprocent.

op

Kapillär stighöjd får inte förekomma.

åb

er

Isolerskivor ska uppfylla krav på densitet och samband mellan vertikal tryckhållfasthet
och deformation enligt tabell AMA DBG.12/1 vid provning enligt metod angiven i
SS-EN 826. Tryckhållfasthet ska vara angiven vid 5 procents deformation eller vid
brott, beroende på vilket som inträffar först. Försöken ska vara utförda på fem prover
tagna tvärs över skivans hela bredd. Provningen ska vara utförd på skivor med den
lägsta densiteten. Kontroll av tryckhållfasthet ska vara utförd med en provserie per
150 m3 eller, vid mindre leverans, minst en provning per objekt.
TABELL AMA DBG.12/1. KRAV PÅ DENSITET OCH SAMBAND MELLAN VERTIKAL
TRYCKHÅLLFASTHET OCH DEFORMATION FÖR ISOLERSKIVOR AV EXTRUDERAD

ej

POLYSTYREN I BANVALL

Axellast kN
≤ 250

≤ 300

35–40

40–45

45–50

Tryckhållfasthet, kPa

≥ 400

≥ 450

≥ 550

Deformation, % av tjocklek

≤5

≤5

≤5

-F

Densitet, kg/m3

år

≤ 225

R

em

is

s

Isolerskivor ska uppfylla sådana krav vid dynamiska belastningsprov, med
förutsättningar enligt tabell AMA DBG.12/2, att deformationen mellan den tionde och
den 2 000 000:e lastväxlingen är högst 5 procent av provets tjocklek. Proven ska ha
utförts enligt SS-EN 14934, Annex D.
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TABELL AMA DBG.12/2. FÖRUTSÄTTNINGAR VID DYNAMISKA
KOMPRESSIONSPROVNINGAR AV ISOLERSKIVOR AV EXTRUDERAD POLYSTYREN I

Axellast kN

as

BANVALL

≤ 250

≤ 300

Belastning, max kPa

200

225

275

Belastning, min kPa

10

10

Stigtid vid 90 % av amp., ms

≤ 20

≤ 20

Deformation, % av tjocklek

≤5

≤5
6

2·10

Lastväxlingar, Hz

1,0–4,0

1)

Belastningform; trapetsformad fyrkantsvåg.

≤ 20
≤5

2·10

6

1,0–4,0

2·106
1,0–4,0

åb

Lastväxlingar, antal

10

er

1)

op

≤ 225

UTFÖRANDEKRAV

ej

Ange dimensionerande axellast 225 kN, 250 kN eller 300 kN.

år

Isolering med tjocklek 100 mm eller tunnare får läggas ut i ett lager. Skivor för ett
lagers läggning ska vara falsade till halva skivans tjocklek med 60 mm djup fals längs
skivornas långsidor.

-F

Isolering tjockare än 100 mm ska läggas i två lager. Skivorna får vara rakskurna runt
om, utan fals. Andra lagret ska läggas med förskjutna skarvar i förhållande till det
första lagret.

s

Vid läggning i kurva med kurvradie mindre än 1 500 m ska förtillkapade kilformade
skivor användas. De kilformade skivorna ska läggas på lämpliga avstånd mellan
rakformade skivor så att isoleringens sträckning anpassas till kurvformen.

R

em

is

Underlag för isolerskivor ska ha en jämnhet om 15 mm per 4 m för isoleringsbredden
4 m i spårriktningen.
Isolerskivor ska läggas vinkelrätt mot spårriktningen. På rakspår ska skivorna läggas
på underlag som lutar minst två och högst 5 procent mot diken (ensidigt tvärfall). I
kurvor ska skivorna läggas på underlag som har den lutning som ges av
rälsförhöjningen.
Isolerings överyta ska ligga minst 0,3 m under slipers underkant enligt
figur AMA DBG.12/1.
Isolering ska utspetsas enligt figur AMA DBG.12/2 och figur AMA DBG.12/3.
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as
op

er

FIGUR AMA DBG.12/1. PLACERING OCH UTSTRÄCKNING AV ISOLERING I BANVALL,

R

em

is

s

-F

år

ej

åb

VINKELRÄTT SPÅR.
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as
op
er
åb
ej
år
-F
s
is
em
R

FIGUR AMA DBG.12/2. UTFORMNING I PLAN AV UTSPETSNING VID TERMISK ISOLERING
AV JÄRNVÄG. (FORTSÄTTNING I FIGUR AMA DBG.12/3).
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as
op
er
åb
ej
år
-F
s
is
em
R
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FIGUR AMA DBG.12/3. UTFORMNING I PLAN AV UTSPETSNING VID TERMISK ISOLERING
AV JÄRNVÄG.

as

Ange
– område för full isolering

op

– tjocklek för isolering inom område för full isolering enligt figur RA DBG.12/1

– område vid sidan av område för full isolering där utspetsning inte behöver utföras,
till exempel vid anslutning mot fast anläggning, bro eller vid anslutning mot
berganläggning.

er

Ange om isolerbredd enligt figur AMA DBG.12/1 ska vara annan än 4,0 m.
Ange krav

åb

– för isolering vid zonschakt mot blivande växel med ledning av bilaga RA DBG/1

R

em

is

s

-F

år

ej

– för isolering vid zonschakt mot befintligt spår med ledning av bilaga RA DBG/2.
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as
op
er
åb
ej
år
-F
s
is
em
R
FIGUR RA DBG.12/1. TJOCKLEK FÖR FULL ISOLERING.
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DBG.13

Termoisolerande lager av skivor för tunnel och bergrum

as

Isolering ska fästas mekaniskt mot berget. Skarvar och infästningar ska utföras
vattentäta. Isoleringen ska monteras så att luftspalt mellan isolering och berg undviks.
Vid isoleringens avslutningar ska tätning mellan isoleringens kanter och berget utföras.
Infästningsbultar i berg ska utföras med krav enligt DEQ.2.

op

Avser termisk isolering för väggar, tak och andra ytor i tunnel och bergrum som inte
är avsedda för trafik.
Ange

– avsedd teknisk livslängd enligt Tunnelbyggande, TRVINFRA-00223

er

– typ och tjocklek för isolering
– brandteknisk klass

åb

– kompletterande krav till i AMA angiven infästningsmetod
– om annan typ av infästning ska göras än i AMA angiven
– hur isolering mot bergyta ska avslutas.

ej

Ange termoisolering av dräner på väggar och i tak under DEQ.1.

MATERIAL OCH VARUKRAV

år

Isoleringens värmeledningstal får under den avsedda livslängden inte understiga det
värde som antagits vid dimensionering.

DBG.2

-F

Material ska förvaras och hanteras på ett sådant sätt att det inte kan förväxlas och
så att avsedda egenskaper inte försämras samt att korrosion inte riskeras under
lagringstiden.

Dränerande lager av skivor av cellplast
Ange under aktuell kod och rubrik typ och dimension för dränerande skivor.

s

Dränerande lager av skivor för väg, plan o d, järnväg samt
vegetationsyta

is

DBG.21

em

DBG.213

R

DBG.2132

Dränerande lager av skivor för vegetationsyta
Dränerande lager av skivor för vegetationsyta på
byggnadskonstruktion
Beakta vid anläggning av vegetationsyta på bjälklag
– takfallets längd och lutning så att tillräcklig dräneringskapacitet uppnås över hela
takytan
– att vid stora lokala vattenflöden, till exempel där stuprör mynnar ut och vattnet ska
avledas under vegetationsskiktet, krävs ett dränerande skikt med stor
flödeskapacitet
– att dränerande skikt vid avslut mot fri kant ska utformas så att vattenavrinning inte
hindras.
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Ange typ, dimension och läggningsriktning på det dränerande lagret.
Ange om materialskiljande lager av geotextil ska skydda det dränerande lagretunder
DBB.3133.

Dränerande lager av skivor för kassun, bro, terrängmur o d samt
för byggnad

DBG.223

Dränerande lager av skivor för terrängmur, terrängtrappa o d

DBG.224

Dränerande lager av skivor för byggnad

DBG.2241

Dränerande lager av skivor under byggnad

DBG.2242

Dränerande lager av skivor mot byggnad

DBG.2243

Dränerande lager av skivor på byggnadskonstruktion

DBG.3

Lastreducerande lager av skivor eller block av cellplast

ej

Ange under aktuell kod och rubrik

åb

er

op

as

DBG.22

– om cellplast typ XPS får användas och gällande krav

– densitet

år

– tryckhållfasthet

– brandfarlighetsklass

-F

– dimension för block och skivor

– placering av cellplastblock med olika tunghet.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

s

Cellplast av expanderad polystyren (EPS) ska vara deklarerade enligt SS-EN 14933
samt uppfylla krav enligt tabell AMA DBG.3/1.

R

em

is

Används cellplast med olika tunghet i en konstruktion ska blocken märkas tydligt.
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TABELL AMA DBG.3/1. KRAV OCH EGENSKAPER SOM SKA DEKLARERAS
Provningsmetod

Krav

Längd och bredd

SS-EN 822

lägst toleranskategori L1 och W1 enligt
SS-EN 14933

Tjocklek

SS-EN 823

lägst toleransklass T1 enligt SS-EN 14933

Vinkelavvikelse

SS-EN 824

lägst toleransklass S1 enligt SS-EN 14933

Planhet

SS-EN 825

lägst toleransklass P1 enligt SS-EN 14933

op

as

Egenskap

≥ 100 kPa och < 400 kPa

Brandfarlighet

SS-EN 13501-1

Deklareras

Dynamisk last för järnväg

SS-EN 14933,
Annex D

Deformationen mellan den 10:e och den
2 000 000:e lastväxlingen får inte överstiga 2 %.

Densitet

SS-EN 1602

åb

UTFÖRANDEKRAV

er

Tryckhållfasthet vid 5 % def SS-EN 826

Deklareras

KONTROLL

år

ej

Underlag och bäddmaterial ska vara otjälat vid utläggning av blocken. Blocken ska
läggas i förband utan genomgående vertikala fogar. Förankring av block ska utföras
i erforderlig omfattning.

-F

Cellplastblockens aktuella längd, bredd, tjocklek och skrymdensitet ska kontrolleras.
Godtagbar avvikelse på respektive provblock är högst 5 procent från deklarerat värde.
Provtagning ska omfatta fem provblock per kontrollobjekt, dock minst fem per
2 000 m3.
Ett avsnitt innehållande cellplastfyllning ska utgöra ett eller flera kontrollobjekt.

Lastreducerande lager av skivor eller block av cellplast för väg,
plan o d

R

em

is

DBG.31

s

Fogbredden hos vertikala fogar mellan cellplastblocken ska kontrolleras fortlöpande.

Ange
– åtgärd vid risk för brand
– utformning av avtrappning.
Ange krav på avjämningslager under CEE.31.
Ange krav på stödfyllning under CEB.82.

UTFÖRANDEKRAV
Bank av cellplast ska utföras enligt figur AMA DBG.31/1.
Cellplastblock ska läggas ut med minst 0,25 m förskjutning jämfört med underliggande
lager.
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as

Vertikala fogar ska vara ≤ 10 mm.

op

FIGUR AMA DBG.31/1. BANK AV CELLPLAST.

er

KONTROLL
Krav på nivå

DBG.32

åb

Cellplastens överyta ska kontrolleras avseende nivå för terrassyta enligt DCB.211.

Lastreducerande lager av skivor eller block av cellplast för bro,
terrängmur o d

ej

Ange krav på provning.

Lastreducerande lager av skivor eller block av cellplast för
grundläggning av byggnad

DBG.34

Lastreducerande lager av skivor eller block av cellplast för
vegetationsyta

DBG.35

Lastreducerande lager av skivor eller block av cellplast för
rörledning

-F

år

DBG.33

Reduktion av jordlast på rörledning ska utföras enligt Svenskt Vatten P99 med
avlastningskudde av expanderad polystyren, EPS.

em

DBH

DBH.1

R

Lastfördelande lager av skivor av cellplast

is

DBG.4

s

Ange om avlastningskudde ska placeras över eller under röret.

DBH.11

LAGER AV STÅL
Armerande lager av stål
Avser förstärkning av marköverbyggnader med stålarmering.
Anvisningar angående förstärkning med stålnät finns i handböckerna Rätt och slätt
– Stålarmering mot tjälsprickor och Sprickfri och bärig väg med stålarmering.

Armerande lager av stål i bitumenbundna lager
Ange armerande lager av syntetiska material under DBB.81.

DBH.12

Armerande lager av stål i obundna överbyggnadslager
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DBJ

LAGER AV PLASTFILM

DBJ.1

Skyddslager av plastfilm
– växtskiktstillverkarens rekommendationer för skyddslager/skikt

as

Beakta vid anläggning av vegetationsyta på bjälklag

op

– att vid montering av skyddslager/skikt av hålad plast ska våderna läggas på tvärs
mot lutningen samt att våderna ska förankras

Ange typ, material, utförande och omfattning.

åb

Rotspärr

er

– att överlappningen utförs mellan våderna och så att nedre våden läggs över
ovanliggande våd. I överlappningen bör sand läggas som möjliggör avrinning mot
dräneringsskiktet.

Beakta behovet av skyddslager för rotspärr på bjälklag eller i andra situationer.
Beakta materialval till rotspärrslagret i förhållande till vald vegetation.

– typ, material, tjocklek

ej

Ange

– överlappning, utförande av skarv.

MARKÖVERBYGGNADER M M

år

DC

Lagrets yta ska utföras så att vattensamlingar inte kan uppstå. Toleranser får inte
utnyttjas så att vattenavrinning förhindras.

-F

Snö och is ska avlägsnas från ytan före utläggning och packning av påföljande lager.
Packning ska utföras på ofruset material.
Främmande material, till exempel lera och byggavfall, som under byggtiden dragits
in på terrass och överbyggnad, ska avlägsnas innan nästa lager påförs.

is

s

Arbeten ska bedrivas så att angivna gränsvärden eller riktvärden för markvibrationer,
luftstötvågor, buller och damm inte överskrids.

R

em

Massor som är användbara från schakt inom arbetsområdet ska bearbetas så att de
uppfyller krav för fyllning eller lager.

40

För benämning och indelning av material med hänsyn till kornstorleksfördelning, se
begreppsbestämningar under ”kornfraktion”

Väg, plan o d samt järnväg
Terrass- och fyllningsmaterial indelas enligt tabell AMA DC/1.
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TABELL AMA DC/1. INDELNING I MATERIALTYPER FÖR VÄG, PLAN O D SAMT JÄRNVÄG

3A

3B

Bergtyp B

< 10

≤2

Block- och
stenjordarter
Grovkorniga
jordarter
Bergtyp C

≤ 15

≤2

≤ 15

≤2

Blandkorniga
jordarter

16–30

≤2

Finkorniga
> 40
jordarter
Finkorniga
> 40
jordarter
Mineraljordarter
med organisk
halt
Organiska,
mineraliska
jordarter
Organiska
jordarter
Biprodukter
Avfallsbaserade
produkter
Lättmaterial

em

-F

is

s

7

Glimmerfattig granit eller
gnejs samt andra håda och
hållfasta bergarter såsom kvartsit,
diabas, porfyr och leptit
Glimmerrik granit eller gnejs samt
andra bergarter med måttlig
hållfasthet och dålig slitstyrka,
t ex homogen kalksten
Block, Sten, Grus, Sand,
Sandigt grus, Grusig sand,
Grusmorän, Sandmorän
Bergarter med höga
glimmerhalter, Lerskiffer,
Vissa grovkorniga graniter
och vissa porösa sedimentära
bergarter, Mycket kraftigt
omvandlade bergarter
Lerig eller siltig sand,
Lerig eller siltig grus,
Lerig eller siltig sandmorän,
Lerig eller siltig grusmorän,
Lerig eller siltig morän
Bergarter med höga
glimmerhalter, Lerskiffer,
Kritkalksten, Leromvandlat berg,
Inte klassificerat bergmaterial
Lerig eller siltig sand,
Lerig eller siltig grus,
Lerig eller siltig sandmorän,
Lerig eller siltig grusmorän,
Lerig eller siltig morän
Lera, Lermorän

ej

4B

6B

31–40

≤2

> 40

≤2

≤ 40

≤2

år

Blandkorniga
jordarter

6A

R

≤2

4A

5B

≤2

Tjälfarlighetsklass

1

as

Bergtyp A

Bergtyp D

5A

Exempel

1

op

2

Organisk jord
%/63 mm

er

1

Halten (vikt-%) X/Y
Finjord
Ler
0,063/
0,002/
63 mm
0,063 mm
< 10

åb

Material- Benämningar
typ
Berg- och
jordmaterial

1

2

2

3

3

3

Silt, Lerig silt, Siltig lera,
Siltmorän, Siltig lermorän
Gyttjig lera, Dyig silt

4

6–20

Lerig gyttja, Siltig dy,
Sandig mulljord

3

> 20

Gyttja, Dy, Torv,
Mulljord
Slaggmaterial
Riven asfalt,
Krossad betong
Lättklinker

1

2–6

4

För klassificering av material med hänsyn till kornstorlek ska SS-EN ISO 14688-1 och
SS-EN ISO 14688-2 tillämpas.
Bilaga AMA Klassificering och benämning av berg och jord ska tillämpas.
Materialtyp 1 är sprängsten av berg av kvaliteten bergtyp A eller B oberoende av
fraktion, krossat eller okrossat.
Materialtyp 2 är grovjord oberoende av fraktion, krossat eller okrossat.
Materialtyp 3A är sprängsten av berg av kvaliteten bergtyp C oberoende av fraktion,
krossat eller okrossat.
Materialtyp 6A och 6B får inte användas för fyllning under väg, bro, byggnad, plan
och dylikt.
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Materialtyp 7 kan användas för fyllning efter särskild utredning.
Materiatyp1 bergtyp A, materialtyp 1 bergtyp B eller materialtyp 3A bergtyp C kan
användas för krossad sprängsten, samkross och makadam.

as

Materialtyp 2 kan användas för krossad grovjord.

Bergtyp

op

Ange under aktuell kod och rubrik krav på sortering och graderingskategori, eventuellt
med kompletterande krav avseende halt överkorn respektive halt underkorn.

Bergtyp klassificeras utifrån materialens nötningsegenskap, micro-Deval (MDE) och
hållfasthetsegenskap, Los Angeles (LA).

er

Micro-Deval (MDE) ska bestämmas enligt SS-EN 1097-1.
Indelning av bergmaterial i bergtyper

åb

Los Angeles (LA) ska bestämmas enligt SS-EN 1097-2.

– bergtyp A: MDE ≤ 15 och LA ≤ 30 och MDE+LA ≤ 40

– bergtyp B: MDE ≤ 30 och LA ≤ 45 och MDE+LA ≤ 65

ej

– bergtyp C: MDE ≤ 45 och LA ≤ 60 och MDE+LA ≤ 90

R

em

is

s

-F

år

– bergtyp D: MDE > 45 och LA > 60 och MDE+LA > 90

FIGUR AMA DC/1. ILLUSTRATION AV INDELNING I BERGTYPER.

Vegetationsyta
Material i terrass och material till växtbäddens undre del indelas enligt
tabell AMA DC/2.
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TABELL AMA DC/2. INDELNING I MATERIALTYPER FÖR VEGETATIONSYTOR
Exempel
0,002/
20 mm
Sprängsten, Grus

12a

< 50

< 15

<5

> 90

> 50

< 15

<5

13a

> 90

> 50

< 40

5–15

13b

> 90

> 80

> 40

> 90
> 90

> 80
> 80

14a
14b
15
16
16a

Grusig eller sandig siltjord,
Lerig grus- eller sandjord,
Siltig eller lerig sandmorän
Lerig siltjord, Lättlera, Lerig
siltmorän

25–40
> 40
> 25

Mellanlera, Lermorän
Styv lera och mycket styv
lera
Lermorän
Mellanlera, Styv lera och
mycket styv lera (såplera)

Dy, torv, gyttja

år

16b

Finjord utan
Torrskorpekaraktär
Diverse fyllningsmaterial
Material med hög
organisk halt eller låg
torrsubstanshalt
Övriga material

> 40

Lerfri eller lerfattig grusjord,
Sandig grusmorän
Lerfri eller lerfattig sandjord,
Grusig sandmorän

er

Finkorniga moräner
Finjord med
Torrskorpekaraktär

5–25

åb

14

Fin och blandkornig
morän
Finjord

ej

13

För benämning och indelning av material med hänsyn till kornstorleksfördelning, se begreppsbestämningar under
kornfraktion.
Inget material får vara > 63 mm.

-F

2)

0,063/
20 mm

Bergmaterial
Stenmorän, grov- och
blandkornig morän
Grovjord

12b

1)

2/
20 mm

as

11
12

Halten (vikts-%) X/Y 2)
20/
63 mm

op

Material- Benämningar 1)
typ
Berg- och jordmaterial

DCB

OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D
Kategori A, B och C

s

I detta avsnitt indelas produktionsresultat som berör obundna överbyggnadslager
för väg, plan och dylikt i tre kategorier benämnda A, B och C.

R

em

is

Valet av kategori bör göras med hänsyn till de tekniska krav som är nödvändiga för
att aktuellt objekt ska få avsedda egenskaper.
Kategori A motsvarar, i det tekniska innehållet de krav som Trafikverket ställer.
Kategori A ska således åberopas där Trafikverkets krav ska gälla.
Kategori B har anpassats till de krav som normalt gäller vid byggande av gator,
parkeringsplatser med mera inom tätorter. Den tekniska skillnaden jämfört med
kategori A är bland annat att statistisk nivåkontroll samt kontroll av terrassens bärighet
inte krävs. Krav på kontroll saknas oftast på färdigt produktionsresultat och bestäms
i princip av den som upprättar beskrivningen.
Kategori C är avsedd att tillämpas för gångytor, parkvägar med mera samt för ytor
inom exploateringsobjekt som är sammansatta av vegetationsytor och varierande
typer av mindre vägar, planer och dylikt. Kraven på material, utförande och kontroll
är lägre eller saknas och bestäms i princip av den som upprättar beskrivningen.
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UTFÖRANDEKRAV
Ange under aktuell kod och rubrik lagertjocklek.

Utförande över fyllning med lättklinker

as

Material ska tippas bredvid lager av lättklinker och utbredas i ett 0,3 m tjockt lager.

op

Packning ska utföras med vibrerande vält med statisk linjelast av 10–20 kN/m eller
motsvarande packningseffekt.

Utförande över fyllning med skumglas

er

Minst 0,3 m material ska läggas ut på lättklinkern innan lättare hjulfordon än 2 ton får
trafikera ytan. För trafik med tyngre fordon än 2 ton ska minst 0,6 m material läggas
ut på lättklinkern.

Material ska tippas bredvid lager av skumglas och utbredas i ett 0,15 m tjockt lager.

åb

På detta lager ska packning utföras med fyra överfarter med vibrerande vält med
statisk linjelast av 10–20 kN/m eller motsvarande packningseffekt.

ej

Minst 0,20 m material ska läggas ut på skumglaset innan lättare hjulfordon mindre
än 2 ton och enstaka tyngre fordon får trafikera ytan. För trafik med mer än enstaka
tyngre fordon än 2 ton ska minst 0,40 m material läggas ut på skumglaset.

Utförande över lager med geotextil

år

Minst 0,30 m material ska läggas ut på geotextilen innan ytan får trafikeras. Fyllningen
ska utföras så att material under geotextilen inte tränger upp i skarvar.

Utförande över isolerskivor av XPS cellplast

-F

Material ska tippas bredvid lagret och utbredas i ett minst 0,3 m tjockt lager.
Lager ska packas med vibrerande eller oscillerande vält, med högsta linjelast 25 kN/m,
enligt tabell AMA DCB.2/1, eller med likvärdig packningsinsats.

s

Om hållfastheten understiger kategorin CS(5\Y)250 enligt SS-EN 14934 så får endast
statisk packning användas vid packning av de understa 0,3 m.

R

em

is

Utförande över lastreducerande lager med EPS cellplast
Material ska tippas bredvid lager av EPS cellplast och utbredas med bandtraktor i ett
0,3 m tjockt lager.
Packning av de understa 0,3 m direkt mot cellplasten ska utföras som statisk packning
med vält med en linjelast på högst 25 kN/m.
Ytan får inte trafikeras med hjulfordon innan hela det obundna överbyggnadslagret
är färdigställt.

Utförande över lager av betongplatta
Betongplatta får belastas tidigast tre dygn efter gjutning eller efter det att betongen
uppnått minst 28 MPa i tryckhållfasthet.
Material ska tippas bredvid betongplatta och utbredas med bandtraktor i ett minst
0,3 m tjockt lager.
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Krav på nivå, bärighet och packningsgrad för obundna
överbyggnadslager, kategori A

as

Packning av lager upp till 0,3 m från betongplattan ska utföras med vibrerande vält
med en linjelast på högst 25 kN/m.

DCB.1

op

Kontroll av nivå och bärighet ska utföras på otjälad terrass. Otjälad terrass anses
föreligga under hösten när jordtemperaturen är högre än eller lika med 1 °C ner till
0,2 m och under våren när upptining har skett ner till 0,6 m djup under terrassnivån.

Undre förstärkningslager för väg, plan o d

er

Undre förstärkningslager benämns även skyddslager.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Undre förstärkningslager ska utföras av materialtyp 1 eller 2 enligt tabell AMA DC/1.

åb

Ange under aktuell kod och rubrik om undre förstärkningslager vid väg med
grusslitlager ska utföras med särskild sammansättning av materialet för att erhålla
fukthållande egenskaper.

ej

UTFÖRANDEKRAV
Packning

år

Undre förstärkningslager ska packas med vibrerande eller oscillerande envalsvält
enligt tabell AMA DCB.1/1 eller med likvärdig packningsinsats. Välten ska framföras
med konstant hastighet inom intervallet 2,5–4,0 km/h.

-F

Antal överfarter ska vara minst åtta, dock medges minst sex överfarter om materialets
vattenkvot är minst 5 procent.
Undre förstärkningslager med mindre lagertjocklek än 0,2 m får packas i samband
med packning av förstärkningslager enligt tabell AMA DCB.2/1.

s

Då bärighet kontrolleras på lagret utgår krav på packning.
TABELL AMA DCB.1/1. STÖRSTA TILLÅTNA LAGERTJOCKLEK (m) EFTER PACKNING AV

R

em

is

UNDRE FÖRSTÄRKNINGSLAGER BEROENDE PÅ PACKNINGSREDSKAP

DCB.11

Linjelast

Största lagertjocklek

15 kN/m

0,25 m

30 kN/m

0,5 m

45 kN/m

0,7 m

Undre förstärkningslager kategori A
MATERIAL- OCH VARUKRAV
Levererat material som inte tillhandahålls av beställaren ska uppfylla krav enligt
Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 5.1.1.
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Undre förstärkningslager av masugnsslagg
Undre förstärkningslager kan även utföras av masugnsslagg, materialtyp 7 enligt
tabell AMA DC/1.

as

Levererat material av masugnsslagg ska uppfylla krav enligt Alternativa material för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0532, avsnitt 2.3.1.

Undre förstärkningslager av krossad betong

op

Undre förstärkningslager kan även utföras av krossad betong, materialtyp 7 enligt
tabell AMA DC/1.

er

Levererat material av krossad betong ska uppfylla krav enligt Alternativa material
för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0532, avsnitt 3.3.1.

Känslighet för frosthalka

åb

Levererat material ska uppfylla krav enligt Obundna lager för vägkonstruktioner,
TDOK 2013:0530, avsnitt 4.1.1.

UTFÖRANDEKRAV

ej

Packning

år

Packning av masugnsslagg
Undre förstärkningslager av masugnsslagg ska packas enligt Alternativa material för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0532, avsnitt 2.3.2.

-F

Packning av krossad betong
Undre förstärkningslager av krossad betong ska packas enligt Alternativa material
för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0532 avsnitt 3.3.2.

Krav på nivå

s

Yta på undre förstärkningslager ska kontrolleras och uppfylla krav på nivå enligt
Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 5.2.2.

R

em

is

Krav på bärighet
Vid nybyggnad, med lagertjocklek större än 250 mm, ÅDT ≥ 1 000 samt om objektet
är större än 5 000 m2 inklusive ramper ska terrassyta utföras och kontrolleras så att
krav på bärighet enligt Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530,
avsnitt 5.2.3 uppfylls.
Ange om krav på bärighet ska gälla vid ombyggnad.

KONTROLL
Provning av material
Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav enligt Obundna lager för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 5.2.1.

46

DC MARKÖVERBYGGNADER M M

Undre förstärkningslager av masugnsslagg
Material i färdigt lager av masugnsslagg ska provas och uppfylla krav enligt Alternativa
material för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0532, avsnitt 2.3.3.1.

Undre förstärkningslager kategori B

op

DCB.12

as

Undre förstärkningslager av krossad betong
Material i färdigt lager av krossad betong ska provas och uppfylla krav enligt
Alternativa material för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0532, avsnitt 3.3.3.1.

Ange om material i färdigt lager ska provas och vilka krav som ska uppfyllas av
materialet i färdigt lager.

er

MATERIAL- OCH VARUKRAV

åb

Levererat material som inte tillhandahålls av beställaren ska uppfylla krav enligt
Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 5.1.1.

UTFÖRANDEKRAV

ej

Undre förstärkningslager ska utföras med 12 mm jämnhetstolerans som största tillåtna
avvikelse mätt från en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara
enligt Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.
Medelvärdet för undre förstärkningslagrets överyta får avvika med ±25 mm och
enskilda punkter får avvika med ±50 mm från projekterad nivå.

DCB.2

år

Ange eventuell omfattning på kontroll av jämnhet och nivå.

Förstärkningslager för väg, plan o d

-F

Ange under aktuell kod och rubrik om vattenkvot ska mätas.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

s

Kornstorleksfördelning för material till förstärkningslager ska provas enligt Bestämning
av kornstorleksfördelning för grovkorniga material genom siktningsanalys,
TDOK 2014:0145.

R

em

is

Övre kornstorleksgräns (D) får inte överstiga halva lagertjockleken efter packning.
Andelen överkorn får inte överstiga 20 viktprocent.

UTFÖRANDEKRAV
Packning
Förstärkningslagret ska packas med vibrerande eller oscillerande envalsvält enligt
tabell AMA DCB.2/1 eller med likvärdig packningsinsats. Vält ska framföras med
konstant hastighet inom intervallet 2,5–4,0 km/h.
Om vattenkvot mäts vid packningen ska mätningen utföras enligt Bestämning av
densitet och vattenkvot med isotopmätare, TDOK 2014:0140, eller likvärdig metod.
Vattenkvoten ska bestämmas som ett medelvärde av fem slumpvis utvalda mätpunkter
på en yta med likartade förutsättningar. Alternativt kan en beräkning utföras som
visar att tillförd vattenmängd motsvarar minst 2,5 viktprocent av det packade lagret.

MARKÖVERBYGGNADER,

47

Antal överfarter kan minskas till minst fyra om packningsmätare med
dokumentationssystem används. Ytor som uppvisar bärighetstillväxt ska då packas
ytterligare, se VVMB 603.

as

För att minska risken för nedkrossning av materialet ska en låg amplitud användas
vid packningen om välten uppvisar dubbelslag.
Då bärighet kontrolleras på lagret utgår krav på packning.

op

TABELL AMA DCB.2/1. STÖRSTA TILLÅTNA LAGERTJOCKLEK (m) EFTER PACKNING AV
FÖRSTÄRKNINGSLAGER BEROENDE PÅ VATTENKVOT, PACKNINGSREDSKAP OCH

Vält

Vattenkvot > 3,5%

er

ANTAL ÖVERFARTER

Vattekvot < 3,5%
eller ej bestämd
8 överfarter

> 15

0,25

0,30

> 25

0,40

0,45

> 35

0,50

0,55

> 45

0,55

> 55

0,60

6 överfarter

åb

Linjelast, kN/m 6 överfarter

10 överfarter
–

–

0,20

0,25

0,30

0,60

0,30

0,35

0,65

0,35

0,40

år

ej

–

Utförande för plattformar och lastkajer för järnväg

Förstärkningslager kategori A till överbyggnad med flexibel
konstruktion och med bitumenbundet slitlager,
betongmarkplattor m m

R

em

is

DCB.211

Förstärkningslager till överbyggnad med flexibel konstruktion
och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m

s

DCB.21

-F

Förstärkningslager ska utföras med material med finjordshalt (0,063/63) mindre än
7 procent.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Levererat material som inte tillhandahålls av beställaren ska uppfylla krav enligt
Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 6.1.1.

Förstärkningslager av masugnsslagg
Levererat material av masugnsslagg ska uppfylla krav enligt Alternativa material för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0532, avsnitt 2.4.1.

Förstärkningslager av krossad betong
Levererat material av krossad betong ska uppfylla krav enligt Alternativa material
för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0532, avsnitt 3.4.1.
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Känslighet för frosthalka
Levererat material ska uppfylla krav enligt Obundna lager för vägkonstruktioner,
TDOK 2013:0530, avsnitt 4.1.1.

as

UTFÖRANDEKRAV

op

Förstärkningslager som är öppet i ytan ska tätas och justeras med material till obundna
bärlager enligt DCB.311.

Packning

er

Packning av masugnsslagg
Förstärkningslager av masugnsslagg ska packas enligt Alternativa material för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0532, avsnitt 2.4.2.

åb

Packning av krossad betong
Förstärkningslager av krossad betong ska packas enligt Alternativa material för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0532, avsnitt 3.4.2.

Krav på nivå

Krav på bärighet

ej

Ytan på förstärkningslager ska kontrolleras och uppfylla krav på nivå enligt Obundna
lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 6.2.2.

-F

år

Vid nybyggnad då förstärkningslager utgör översta obundna lager vid ÅDT ≥ 1 000
samt om objektet är större än 5 000 m2 inklusive ramper ska förstärkningslager
utföras och kontrolleras så att krav på bärighet enligt Obundna lager för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 6.2.3 uppfylls.
Ange om krav på bärighet ska gälla vid ombyggnad.

KONTROLL

s

Provning av material

R

em

is

Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav enligt Obundna lager för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 6.2.1.
Förstärkningslager av masugnsslagg
Material i färdigt lager av masugnsslagg ska provas och uppfylla krav enligt Alternativa
material för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0532, avsnitt 2.4.3.1.
Förstärkningslager av krossad betong
Material i färdigt lager av krossad betong ska provas och uppfylla krav enligt
Alternativa material för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0532, avsnitt 3.4.3.1.

MARKÖVERBYGGNADER,
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DCB.212

Förstärkningslager kategori B till överbyggnad med flexibel
konstruktion och med bitumenbundet slitlager,
betongmarkplattor m m

as

Ange om material i färdigt lager ska provas och vilka krav som ska uppfyllas av
materialet i färdigt lager.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

op

Levererat material som inte tillhandahålls av beställaren ska uppfylla krav enligt
Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 6.1.1.

er

UTFÖRANDEKRAV

Förstärkningslager som är öppet i ytan ska tätas med månggraderat krossmaterial,
materialtyp 1 eller 2 enligt tabell AMA DC/1, med största kornstorlek 31,5 mm.

åb

Förstärkningslager ska utföras med 12 mm jämnhetstolerans som största tillåtna
avvikelse mätt från en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara
enligt Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.

ej

Medelvärdet för förstärkningslagers överyta får avvika med ±25 mm och enskilda
punkter får avvika med ±50 mm från projekterad nivå för medelvärdet. Om
förstärkningslagret är översta obundna lager ska krav enligt DCB.312 uppfyllas.
Ange eventuell omfattning på kontroll av jämnhet och nivå.

år

Förstärkningslager kategori C till överbyggnad med flexibel
konstruktion och med bitumenbundet slitlager,
betongmarkplattor m m

-F

DCB.213

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Förstärkningslager ska utföras av materialtyp 1 eller 2 enligt tabell AMA DC/1.
Ange

s

– krav på materialets kornstorleksfördelning

R

em

is

– krav på materialets egenskaper enligt SS-EN 13242 och SS-EN 13285 om D ≤ 90 mm
– om material i färdigt lager ska provas och vilka krav som ska uppfyllas av materialet
i färdigt lager.

UTFÖRANDEKRAV
Förstärkningslager som är öppet i ytan ska tätas med månggraderat krossmaterial,
materialtyp 1 eller 2 enligt tabell AMA DC/1, med största kornstorlek 31,5 mm.
Förstärkningslager ska utföras med 20 mm jämnhetstolerans som största tillåtna
avvikelse mätt från en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara
enligt Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.
Medelvärdet för förstärkningslagrets överyta får avvika med ±25 mm och enskilda
punkter får avvika med ±50 mm från projekterad nivå.
Om förstärkningslagret är översta obundna lager ska krav enligt DCB.313 uppfyllas.
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Ange
– annat krav på jämnhetstolerans än i AMA angivet

as

– eventuell omfattning på kontroll av jämnhet och nivå.

Förstärkningslager till överbyggnad med styv konstruktion

DCB.221

Förstärkningslager kategori A till överbyggnad med styv
konstruktion

op

DCB.22

MATERIAL- OCH VARUKRAV

åb

Förstärkningslager av masugnsslagg

er

Levererat material som inte tillhandahålls av beställaren ska uppfylla krav enligt
Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 6.1.1.

Levererat material av masugnsslagg ska uppfylla krav enligt Alternativa material för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0532, avsnitt 2.4.1.

Förstärkningslager av krossad betong

ej

Levererat material av krossad betong ska uppfylla krav enligt Alternativa material
för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0532, avsnitt 3.4.1.

Känslighet för frosthalka

år

Levererat material ska uppfylla krav enligt Obundna lager för vägkonstruktioner,
TDOK 2013:0530, avsnitt 4.1.1.

-F

UTFÖRANDEKRAV

Förstärkningslager som är öppet i ytan ska tätas och justeras med material till obundna
bärlager enligt DCB.311.

Krav på nivå

is

s

Ytan på förstärkningslager ska kontrolleras och uppfylla krav på nivå enligt Obundna
lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 6.2.2.

R

em

KONTROLL
Provning av material
Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav enligt Obundna lager för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 6.2.1.
Förstärkningslager av masugnsslagg
Material i färdigt lager av masugnsslagg ska provas och uppfylla krav enligt Alternativa
material för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0532, avsnitt 2.4.3.1.
Förstärkningslager av krossad betong
Material i färdigt lager av krossad betong ska provas och uppfylla krav enligt
Alternativa material för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0532, avsnitt 3.4.3.1.

MARKÖVERBYGGNADER,

51

DCB.222

Förstärkningslager kategori B till överbyggnad med styv
konstruktion

as

Ange om material i färdigt lager ska provas och vilka krav som ska uppfyllas av
materialet i färdigt lager.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

op

Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla krav enligt
Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 6.1.1.

UTFÖRANDEKRAV

er

Förstärkningslager ska utföras med 12 mm jämnhetstolerans som största tillåtna
avvikelse mätt från en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara
enligt Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.

åb

Medelvärdet för förstärkningslagers överyta får avvika med ±20 mm och enskilda
punkter får avvika med ±40 mm från projekterad nivå. Om förstärkningslagret är
översta obundna lager ska krav enligt DCB.312 uppfyllas.
Ange eventuell omfattning på kontroll av jämnhet och nivå.

Förstärkningslager till överbyggnad med flexibel konstruktion
och med obundet slitlager

ej

DCB.23

år

Ange finmaterialkvalitet (sandekvivalentvärde) när dammbindning med salt ska
användas i grusslitlager
– SE enligt SS-EN 933-8 (1999) till exempel mellan 10–50

DCB.231

-F

– SE10 enligt SS-EN 933-8 till exempel mellan 20–70.

Förstärkningslager kategori A till överbyggnad med flexibel
konstruktion och med obundet slitlager

s

Vid dammbindning av grusslitlager med emulsion ska förstärkningslager utföras med
krav enligt DCB.211.

R

em

is

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Levererat material som inte tillhandahålls av beställaren ska uppfylla krav enligt
Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 8.1.1.

UTFÖRANDEKRAV
Förstärkningslager som är öppet i ytan ska tätas och justeras med material till obundna
bärlager enligt DCB.321.

Krav på nivå
Ytan på förstärkningslager ska kontrolleras och uppfylla krav på nivå enligt Obundna
lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 8.2.2.
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KONTROLL
Provning av material

as

Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav enligt Obundna lager för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 8.2.1.

DCB.232

op

Ange om provtagningsfrekvenser ska ökas när provresultaten ligger inom men mycket
nära någon av kravgränserna.

Förstärkningslager kategori B till överbyggnad med flexibel
konstruktion och med obundet slitlager

er

Ange om material i färdigt lager ska provas och vilka krav som ska uppfyllas av
materialet i färdigt lager.

åb

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla krav enligt
Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 8.1.1.

UTFÖRANDEKRAV

ej

Förstärkningslager som är öppet i ytan ska tätas med månggraderat krossmaterial,
materialtyp 1 eller 2 enligt tabell AMA DC/1, med största kornstorlek 31,5 mm.

år

Förstärkningslager ska utföras med 12 mm jämnhetstolerans som största tillåtna
avvikelse mätt från en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara
enligt Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.

-F

Medelvärdet för förstärkningslagrets överyta får avvika med ±25 mm och enskilda
punkter får avvika med ±50 mm från projekterad nivå. Om förstärkningslagret är
översta obundna lager ska krav enligt DCB.322 uppfyllas.
Ange eventuell omfattning på kontroll av jämnhet och nivå.

Förstärkningslager kategori C till överbyggnad med flexibel
konstruktion och med obundet slitlager

s

DCB.233

R

em

is

Ange om material i färdigt lager ska provas och vilka krav som ska uppfyllas av
materialet i färdigt lager.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Förstärkningslager ska utföras av materialtyp 1 eller 2 enligt tabell AMA DC/1.
Ange
– krav på materialets kornstorleksfördelning
– krav på materialets egenskaper enligt SS-EN 13242 och SS-EN 13285.

UTFÖRANDEKRAV
Förstärkningslager som är öppet i ytan ska tätas med månggraderat krossmaterial,
materialtyp 1 eller 2 enligt tabell AMA DC/1, med största kornstorlek 31,5 mm.
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Förstärkningslager ska utföras med 20 mm jämnhetstolerans som största tillåtna
avvikelse mätt från en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara
enligt Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.

as

Medelvärdet för förstärkningslagrets överyta får avvika med ±25 mm och enskilda
punkter får avvika med ±50 mm från projekterad nivå. Om förstärkningslagret är
översta obundna lager ska krav enligt DCB.323 uppfyllas.

DCB.24

op

Ange eventuell omfattning på kontroll av jämnhet och nivå.

Förstärkningslager till konstruktion för dagvattenhantering

er

Avser förstärkningslager för tillfällig magasinering av dagvatten eller plats för
rotsystem i anslutning till växtbäddar. Ger ett förstärkningslager med porvolym större
än 25 procent.

åb

Materialet lämpar sig under dränerande beläggning för att ta emot, magasinera och
avleda dagvatten.
Beakta att detta förstärkningslager inte bör användas på ytor med mycket tung trafik
eftersom lagret är mer känsligt för tunga laster. Beakta att överliggande lagers
utformning påverkar påkänningarna på lagret.

Ange

år

– sortering i samtliga lager

ej

Beakta att sortering alltid ska anges.

– krav på kornstorleksfördelning för andra sorteringar än i AMA beskrivna
– krav på materialets egenskaper enligt SS-EN 13242 om annat än i AMA angivet

-F

– krav på kontroll av utlagt material

– krav på nivå och jämnhet om annat än i AMA angivet
– omfattning av packningsarbetet om annat än i DCB.2 angivet

s

– eventuell omfattning och dokumentation på kontroll av packning
– fraktion och tjocklek på tätningslager.

R

em

is

Ange tätning och avjämning av terrass under CEE.3.
Ange materialskiljande lager med geotextil under förstärkningslagret under aktuell
kod och rubrik under DBB.3.
Ange tätning med geosyntet under DBB.5.
Ange bärlager för dränerande yta under DCB.33.
Ange markbeläggning med betongmarksten för dränerande yta under DCG.22.
Ange dränerande lager under förstärkningslager under CEF.1112.
Ange eventuella dränledningar under aktuell kod och rubrik under PBB.53.
Lämpliga sorteringar för trafikerad yta är bergkross 4/90.
Om högre porvolym önskas för magasinering av vatten eller för att ge plats för
rotsystem i anslutning till växtbäddar är lämpliga sorteringar 22/90 eller 32/64 mm.
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Förslag på användning av sorteringar, baserat på trafikklass enligt Svensk Markbetong,
visas i tabell RA DCB.24/1.

as

TABELL RA DCB.24/1. MATERIALTABELL FÖR UPPBYGGNAD AV FÖRSTÄRKNINGSLAGER
Trafikklass > 1a
(> 250 000 standardaxlar)

Översta lagret

4/90, 22/90

4/90

Resterande lager

4/90, 22/90, 32/63

4/90, 22/90

er

op

Trafikklass < 1a
(< 250 000 standardaxlar)

MATERIAL- OCH VARUKRAV

åb

I Svensk Markbetongs handbok Fördröjning av dagvatten med dränerande
markstensbeläggning presenteras dimensioneringar, tekniska lösningar och typförslag
på olika dränerande konstruktioner.

Levererat material ska vara av krossad sprängsten.

ej

Samtliga inköpta material ska vara deklarerade enlig SS-EN 13242.
Nötningsegenskaperna ska minst uppfylla kraven för kategorin MDE25 enligt
SS-EN 13242.

år

Övre kornstorleksgräns D enligt SS-EN 13242 får inte överstiga halva lagertjockleken
efter packning.
Finmaterialhalten ska uppfylla kravet för kategorin f3 (3 procent) enligt SS-EN 13242.

-F

För sortering 4/90 ska kornstorleksfördelningen uppfylla kraven i tabell AMA DCB.24/1.
TABELL AMA DCB.24/1. KORNSTORLEKSFÖRDELNING FÖR FÖRSTÄRKNINGSLAGER
UNDER DRÄNERANDE BELÄGGNING
0,63

2

4

8

16

31,5

45

63

90

Max %

2

5

20

35

54

78

88

93

98

10

26

42

50

65

80

is

s

Sikt, mm

R

em

Min %

125

100

För sortering 22/90 ska kornstorleksfördelningen uppfylla kraven i
tabell AMA DCB.24/2.
TABELL AMA DCB.24/2. KORNSTORLEKSFÖRDELNING FÖR FÖRSTÄRKNINGSLAGER
UNDER DRÄNERANDE BELÄGGNING
Sikt, mm

0,63

1

16

22,4

31,5

45

63

Max %

2

5

10

20

43

64

90

6

14

28

48

Min %

90

125

80

100
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För sortering 32/63 får maximalt 20 procent vara mindre än 32 mm och maximalt 20
procent vara större än 63 mm (kategori Gc 80-20 enligt SS-EN 13242).

UTFÖRANDEKRAV

op

as

Förstärkningslagers överyta för vägkonstruktion ska utföras med 15 mm
jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse mätt från en 3 m lång rätskiva lagd i
godtycklig riktning. Rätskiva ska vara enligt Bestämning av ojämnheter och tvärfall
med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.

Nivå för förstärkningslagers överyta för vägkonstruktion får avvika från projekterad
nivå med ett medelvärde på ±25 mm och enskilda punkter med ±50 mm.

Förstärkningslager över termisk isolering med isolerskivor

åb

DCB.25

er

Ange för yta som inte ska trafkeras att nivå för förstärkningslagers överyta under
växtbädd i anslutning till vägkonstruktion får högst avvika från projekterad nivå med
ett medelvärde på ±50 mm.

Förstärkningslager ska utföras med material av samma typ som omkringliggande
förstärkningslager.

ej

Ange

– eventuella krav på största stenstorlek

DCB.3

år

– krav på materialets egenskaper om annat än ordinarie förstärkningslager enligt
SS-EN 13242 och SS-EN 13285.

Obundet bärlager för väg, plan o d

-F

Ange under aktuell kod och rubrik om sista överfart vid packning ska utföras med
statisk vält.
Beakta att om asfaltgranulat ska användas som obundet bärlager bör detta kravställas
enligt Alternativa material för vägkonstruktioner TDOK 2013:0532.

s

UTFÖRANDEKRAV

is

Packning

R

em

Packning ska utföras på ofruset material.
Bärlager ska packas med vibrerande eller oscillerande envalsvält enligt
tabell AMA DCB.3/1 eller med likvärdig packningsinsats. Vält ska framföras med
konstant hastighet inom intervallet 2,5–4,0 km/h.
Vattenkvot ska vid packning mätas enligt Bestämning av densitet och vattenkvot
med isotopmätare, TDOK 2014:0140, eller likvärdig metod. Vattenkvoten ska
bestämmas som ett medelvärde av fem slumpvis utvalda mätpunkter på en yta med
likartade förutsättningar. Alternativt kan en beräkning utföras som visar att tillförd
vattenmängd motsvarar minst 3 viktprocent av det packade lagret för bärlager.
Optimala vattenkvoten ska bestämmas enligt SS-EN 13286-2. Om optimal vattenkvot
är okänd ska den antas vara 5,5 procent.
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Antal överfarter kan minskas till minst fyra om packningsmätare med
dokumentationssystem används. Ytor som uppvisar bärighetstillväxt ska då packas
ytterligare, se VVMB 603.

as

Låg amplitud ska användas vid packning om välten uppvisar dubbelslag.
Då bärighet kontrolleras på lagret utgår krav på packning.

TABELL AMA DCB.3/1. STÖRSTA TILLÅTNA LAGERTJOCKLEK EFTER PACKNING AV

op

BÄRLAGER BEROENDE PÅ VATTENKVOT, PACKNINGSREDSKAP OCH ANTAL
ÖVERFARTER
Vattenkvot ≥ Optimal
vattenkvot minus 1,5 %

Vattenkvot < Optimal
vattenkvot minus 1,5 %

Linjelast

6 överfarter

8 överfarter

> 15 kN/m

0,08 m

0,15 m

> 25 kN/m

0,20 m

> 35 kN/m

0,25 m

er

Vält

10 överfarter

–

0,10 m

0,25 m

0,10 m

0,13 m

0,30 m

0,12 m

0,15 m

ej

åb

6 överfarter

Utförande för plattformar och lastkajer för järnväg

år

Bärlager ska utföras med material med finjordshalt (0,063/63) mindre än 7 procent.

Obundet bärlager till belagda ytor

DCB.311

Obundet bärlager kategori A till belagda ytor

-F

DCB.31

MATERIAL- OCH VARUKRAV

s

Levererat material som inte tillhandahålls av beställaren ska uppfylla krav enligt
Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 7.1.1.

Känslighet för frosthalka

R

em

is

Levererat material ska uppfylla krav enligt Obundna lager för vägkonstruktioner,
TDOK 2013:0530, avsnitt 4.1.1.

UTFÖRANDEKRAV
Krav på nivå
Ytan på bärlager ska kontrolleras och uppfylla krav på nivå enligt Obundna lager för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 7.2.2 uppfylls.

Krav på bärighet
Vid nybyggnad med ÅDT ≥ 1 000 samt om objektet är större än 5 000 m2 inklusive
ramper ska bärlager utföras och kontrolleras så att krav på bärighet enligt Obundna
lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 7.2.3.1 uppfylls.
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Vid bärighetsförbättring och underhåll inklusive breddning vid ÅDT ≥ 1 000 ska
bärlager utföras och kontrolleras så att krav på bärighet enligt Obundna lager för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 7.2.3.2 uppfylls.

as

KONTROLL
Provning av material

DCB.312

Obundet bärlager kategori B till belagda ytor

op

Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav enligt Obundna lager för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 7.2.1.

er

Ange om material i färdigt lager ska provas och vilka krav som ska uppfyllas av
materialet i färdigt lager.

åb

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Levererat material som inte tillhandahålls av beställaren ska uppfylla krav enligt
Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 7.1.1.

UTFÖRANDEKRAV

ej

Obundet bärlager ska utföras med 9 mm jämnhetstolerans som största tillåtna
avvikelse mätt från en 3 m rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara enligt
Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.

-F

Ange

år

Medelvärdet för bärlagrets överyta får avvika med ±14 mm och enskilda punkter får
avvika med ±30 mm från projekterad nivå. Angivna toleranser får inte utnyttjas så
att nivå på färdig yta inte kan uppnås med för beläggningen uppfyllda toleranser.

– eventuell omfattning på kontroll av jämnhet och nivå
– eventuellt andra krav på färdig höjd vid anslutningar till andra konstruktioner.

Obundet bärlager kategori C till belagda ytor

s

DCB.313

R

em

is

Ange om material i färdigt lager ska provas och vilka krav som ska uppfyllas av
materialet i färdigt lager.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Obundet bärlager ska utföras av materialtyp 1 eller 2 enligt tabell AMA DC/1.
Ange
– krav på materialets kornstorleksfördelning
– krav på materialegenskaper enligt SS-EN 13242 och SS-EN 13285.

UTFÖRANDEKRAV
Obundet bärlager ska utföras med 11 mm jämnhetstolerans som största tillåtna
avvikelse mätt från en 3 m rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara enligt
Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.
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DCB.32

Obundet bärlager till ytor med obundet slitlager

as

Medelvärdet för bärlagrets överyta får avvika med ±14 mm och enskilda punkter får
avvika med ±30 mm från projekterad nivå. Angivna toleranser får inte utnyttjas så
att nivå på färdig yta inte kan uppnås med för beläggningen uppfyllda toleranser.

Ange under aktuell kod och rubrik om obundet bärlager enligt DCB.31 ska utföras, då
ytor med grusslitlager ska dammbindas med emulsion.

Obundet bärlager kategori A till ytor med obundet slitlager

op

DCB.321

MATERIAL- OCH VARUKRAV

er

Levererat material som inte tillhandahålls av beställaren ska uppfylla krav enligt
Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 9.1.1.

åb

UTFÖRANDEKRAV
Krav på nivå

KONTROLL
Provning av material

ej

Ytan på bärlager ska kontrolleras och uppfylla krav på nivå enligt Obundna lager för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 9.2.2.

Obundet bärlager kategori B till ytor med obundet slitlager

-F

DCB.322

år

Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav enligt Obundna lager för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 9.2.1.

Ange om material i färdigt lager ska provas och vilka krav som ska uppfyllas av
materialet i färdigt lager.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

is

s

Levererat material som inte tillhandahålls av beställaren ska uppfylla krav enligt
Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 9.1.1.

R

em

UTFÖRANDEKRAV
Obundet bärlager ska utföras med 9 mm jämnhetstolerans som största tillåtna
avvikelse mätt från en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara
enligt Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.
Medelvärdet för bärlagrets överyta får avvika med ±16 mm och enskilda punkter får
avvika med ±40 mm från projekterad nivå.
Ange eventuell omfattning på kontroll av jämnhet och nivå.

DCB.323

Obundet bärlager kategori C till ytor med obundet slitlager
Ange om material i färdigt lager ska provas och vilka krav som ska uppfyllas av
materialet i färdigt lager.
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MATERIAL- OCH VARUKRAV
Obundet bärlager ska utföras av materialtyp 1 eller 2 enligt tabell AMA DC/1.

– krav på kornstorleksfördelning
– krav på materialets egenskaper enligt SS-EN 13242 och SS-EN 13285.

op

UTFÖRANDEKRAV

as

Ange

er

Obundet bärlager ska utföras med 11 mm jämnhetstolerans som största tillåtna
avvikelse mätt från en 3 m rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara enligt
Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.
Medelvärdet för bärlagrets överyta får avvika med ±16 mm och enskilda punkter får
avvika med ±40 mm från projekterad nivå.

DCB.33

åb

Ange eventuella krav samt omfattning på kontroll av jämnhet och nivå.

Obundet bärlager till konstruktion med dränerande beläggning

ej

Avser krav på material och utförande till ett bärlager i en överbyggnad som har en
dränerande markbeläggning och där obunden överbyggnad ska dränera bort vattnet.
Beakta att detta bärlager inte bör användas för ytor med mycket trafikering av tung
trafik.

-F

Ange

år

I Svensk Markbetongs Fördröjning av dagvatten med dränerande markstensbeläggning
presenteras dimensioneringar, tekniska lösningar och typförslag på olika dränerande
konstruktioner.

– krav på kontroll av levererat material i färdigt lager material
– andra krav på nivå och jämnhet än i AMA angivet
– kontroll av nivå och jämnhet.

s

Ange förstärkningslager för dränerande yta under DCB.24.

is

Ange markbeläggning med betongmarksten för dränerande yta under DCG.22.

R

em

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Levererat material ska vara av materialtyp 1 enligt tabell AMA DC/1.
Samtliga inköpta material ska vara deklarerade enlig SS-EN 13242.
Nötningsegenskaperna ska deklareras enligt SS-EN 13242 och ska minst uppfylla
kraven för kategorin MDE25.
Övre kornstorleksgräns D enligt SS-EN 13242 får inte överstiga halva lagertjockleken
efter packning.
Finmaterialhalten ska deklareras enligt SS-EN 13242 och får inte överstiga kravet för
kategorin f2 (2 procent).
Sorteringen ska vara 4/32 Gc80-20 enligt SS-EN 13242. Kornstorleksfördelning ska
deklareras och ska ha en kurva enligt tabell AMA DCB.33/1.
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TABELL AMA DCB.33/1. KORNSTORLEKSFÖRDELNING FÖR BÄRLAGER UNDER
DRÄNERANDE BELÄGGNING
0,63

2

4

5,6

8

16

31,5

Max %

2

5

20

31

43

68

99

10

22

48

80

100

op

Min %

45

as

Sikt, mm

UTFÖRANDEKRAV

er

Obundet bärlager ska utföras med 9 mm jämnhetstolerans som största tillåtna
avvikelse mätt från en 3 m rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara enligt
Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.

åb

Medelvärdet för bärlagrets överyta får avvika med ±14 mm och enskilda punkter får
avvika med ±30 mm från projekterad nivå. Angivna toleranser får inte utnyttjas så
att nivå på färdig yta inte kan uppnås med för beläggningen uppfyllda toleranser.
Ange

ej

– eventuell omfattning på kontroll av jämnhet och nivå

– eventuell andra krav på färdig höjd vid anslutningar till andra konstruktioner.

DCB.4

Slitlager av grus, stenmjöl m m för väg, plan o d

år

Ange under aktuell kod och rubrik typ av slitlager för plattform eller lastkaj.
Ange krav på stödremsor under aktuell kod och rubrik under DCB.6.

Slitlager av grus

DCB.411

Slitlager av grus kategori A

-F

DCB.41

s

MATERIAL- OCH VARUKRAV

R

em

is

Slitlagrets kornkurva får inte innehålla tillsatta organiska, lakbara, vittrade eller lätt
nedbrytbara beståndsdelar.
Levererat material som inte tillhandahålls av beställaren ska uppfylla krav enligt
Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 10.1.1.

UTFÖRANDEKRAV
Slitlager ska packas med vibrerande packningsmaskin med statisk linjelast minst
15 kN/m, minst två överfarter. Vid packning ska material ha optimal vattenkvot.
Grusslitlager ska dammbindas.

Krav på nivå
Ytan på slitlager ska kontrolleras och uppfylla krav på nivå enligt Obundna lager för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 10.2.2.
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KONTROLL
Provning av material

DCB.412

as

Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav enligt Obundna lager för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 10.2.1.

Slitlager av grus kategori B och C

op

Ange
– slitlagrets nivå

er

– om material i färdigt lager ska provas och vilka krav som ska uppfyllas av materialet
i färdigt lager.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

åb

Slitlagrets kornkurva får inte innehålla tillsatta organiska, lakbara, vittrade eller lätt
nedbrytbara beståndsdelar.
Levererat material som inte tillhandahålls av beställaren ska uppfylla krav enligt
Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 10.1.1.

ej

Ange

– krav på materialets egenskaper enligt SS-EN 13242 och SS-EN 13285

år

– om slitlager ska dammbindas.

UTFÖRANDEKRAV

-F

Slitlager ska packas med vibrerande packningsmaskin med statisk linjelast minst
15 kN/m, minst två överfarter. Vid packning ska material ha optimal vattenkvot.
Slitlager ska utföras med 9 mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse mätt
från en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara enligt Bestämning
av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.

s

Medelvärdet för slitlagrets överyta får avvika med ±16 mm och enskilda punkter får
avvika med ±40 mm från projekterad nivå.

is

Ange eventuell omfattning på kontroll på jämnhet och nivå.

R

em

DCB.413

DCB.42

Slitlager av grus för lekytor m m
Beakta SS-EN 1176-1 vid användning av grus som stötdämpande underlag vid
lekredskap.
Ange krav på material.

Slitlager av stenmjöl
På ytor som utsätts för stort slitage, till exempel idrottsanläggningar, bör stenmjölets
största kornstorlek vara mellan 2 och 4 mm och lagrets tjocklek cirka 70 mm.
Ange slitlagrets nivå.
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MATERIAL- OCH VARUKRAV
Slitlagrets kornkurva får inte innehålla tillsatta organiska, lakbara, vittrade eller lätt
nedbrytbara beståndsdelar.

Ange
– om slitlager ska utföras med annan fraktion än i AMA angiven

op

– krav på materialets egenskaper enligt SS-EN 13242 och SS-EN 13285.

as

Slitlagret ska utföras med stenmjöl 0/8 mm.

UTFÖRANDEKRAV

er

Slitlager ska packas med vibrerande packningsmaskin med statisk linjelast minst
15 kN/m, minst två överfarter. Vid packning ska material ha optimal vattenkvot.

åb

Slitlager ska utföras med 9 mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse mätt
från en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara enligt Bestämning
av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.
Medelvärdet för slitlagrets överyta får avvika med ±16 mm och enskilda punkter får
avvika med ±40 mm från projekterad nivå.

DCB.48

ej

Ange eventuell omfattning på kontroll på jämnhet och nivå.

Slitlager av diverse material

år

Avser slitlagerytor av olika material, till exempel krossad marmor, krossat tegel, bark,
träspån med mera.
Ange under aktuell kod och rubrik

-F

– slitlagers nivå
– materialkrav.

DCB.481

Slitlager av krossat tegel, marmorkross m m

s

Ange

is

– krav på materialet – färg, renhet
– fraktion på materialet

em

– eventuella packningskrav.

R

DCB.482

Slitlager av bark, träspån o d
Kornstorlek på träspån avsett som stötdämpande underlag vid lekredskap ska vara
5–30 mm.
Kornstorlek på bark avsett som stötdämpande underlag vid lekredskap ska vara
20–80 mm.
Beakta SS-EN 1176-1 vid användning av bark eller träspån som stötdämpande underlag
vid lekredskap.
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Ange
– typ av träspån

as

– typ av bark.

Justeringslager av obundet material för väg, plan o d

DCB.51

Justeringslager av undre förstärkningslagermaterial

DCB.511

Justeringslager av undre förstärkningslagermaterial kategori A

op

DCB.5

Justeringslager ska uppfylla krav enligt DCB.11.

Justeringslager av undre förstärkningslagermaterial kategori B
Justeringslager ska uppfylla krav enligt DCB.12.

er

DCB.512

Justeringslager av förstärkningslagermaterial till överbyggnad
med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager,
betongmarkplattor m m

DCB.521

Justeringslager av förstärkningslagermaterial kategori A till
överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet
slitlager, betongmarkplattor m m

ej

åb

DCB.52

Justeringslager av förstärkningslagermaterial kategori B till
överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet
slitlager, betongmarkplattor m m

-F

DCB.522

år

Justeringslager ska uppfylla krav enligt DCB.211.

Justeringslager ska uppfylla krav enligt DCB.212.

Justeringslager av förstärkningslagermaterial kategori C till
överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet
slitlager, betongmarkplattor m m

is

s

DCB.523

em

Ange krav på materialets egenskaper enligt SS-EN 13242 och SS-EN 13285.

Justeringslager av förstärkningslagermaterial till överbyggnad
med styv konstruktion

DCB.531

Justeringslager av förstärkningslagermaterial kategori A till
överbyggnad med styv konstruktion

R

DCB.53

Justeringslager ska uppfylla krav enligt DCB.221.

DCB.532

Justeringslager av förstärkningslagermaterial kategori B till
överbyggnad med styv konstruktion
Justeringslager ska uppfylla krav enligt DCB.222.
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Justeringslager av förstärkningslagermaterial till överbyggnad
med flexibel konstruktion och med obundet slitlager

DCB.541

Justeringslager av förstärkningslagermaterial kategori A till
överbyggnad med flexibel konstruktion och med obundet
slitlager

as

DCB.54

Justeringslager av förstärkningslagermaterial kategori B till
överbyggnad med flexibel konstruktion och med obundet
slitlager
Justeringslager ska uppfylla krav enligt DCB.232.

Justeringslager av förstärkningslagermaterial kategori C till
överbyggnad med flexibel konstruktion och med obundet
slitlager

åb

DCB.543

er

DCB.542

op

Justeringslager ska uppfylla krav enligt DCB.231.

ej

Ange krav på materialets egenskaper enligt SS-EN 13242 och SS-EN 13285.

Justeringslager av obundet bärlagermaterial till belagda ytor

DCB.551

Justeringslager av obundet bärlagermaterial kategori A till
belagda ytor

år

DCB.55

Justeringslager ska uppfylla krav enligt DCB.311.

Justeringslager av obundet bärlagermaterial kategori B till
belagda ytor

-F

DCB.552

Justeringslager ska uppfylla krav enligt DCB.312.

Justeringslager av obundet bärlagermaterial kategori C till
belagda ytor

s

DCB.553

is

Ange krav på materialets egenskaper enligt SS-EN 13242 och SS-EN 13285.

Justeringslager av obundet bärlagermaterial till ytor med
obundet slitlager

DCB.561

Justeringslager av obundet bärlagermaterial kategori A till ytor
med obundet slitlager

R

em

DCB.56

Justeringslager ska uppfylla krav enligt DCB.321.

DCB.562

Justeringslager av obundet bärlagermaterial kategori B till ytor
med obundet slitlager
Justeringslager ska uppfylla krav enligt DCB.322.
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DCB.563

Justeringslager av obundet bärlagermaterial kategori C till ytor
med obundet slitlager
Ange krav på materialets egenskaper enligt SS-EN 13242 och SS-EN 13285.

Justeringslager av slitlagermaterial av grus

DCB.571

Justeringslager av slitlagermaterial av grus kategori A

DCB.572

op

Justeringslager ska uppfylla krav enligt DCB.411.

as

DCB.57

Justeringslager av slitlagermaterial av grus kategori B och C

er

Justeringslager ska uppfylla krav enligt DCB.412.

Justeringslager av slitlagermaterial av stenmjöl

DCB.581

Justeringslager av slitlagermaterial av stenmjöl kategori A

åb

DCB.58

Ange krav på materialets egenskaper enligt SS-EN 13242 och SS-EN 13285.

DCB.582

Justeringslager av slitlagermaterial av stenmjöl kategori B och C

DCB.6

ej

Justeringslager ska uppfylla krav enligt DCB.42.

Stödremsa för väg, plan o d

-F

år

Beakta att på yta trafikerad av allmän trafik ska varningsmärke A27, Varning för svag
vägkant eller hög körbanekant, vara uppsatt om nivåskillnaden är ≥ 50 mm mellan
beläggningskant och intilliggande stödremsa. Om beläggningskant är större än 40 mm
ska utmärkning utföras med X3, markeringsskärm för sidohinder, farthinder med
mera.
Ange tillfälliga vägtrafikordningar under BCB.713.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

s

Stödremsa ska utföras med material och lagertjocklek enligt tabell AMA DCB.6/1.

is

Vid komplettering av stödremsa på befintlig väg ska endast slitlagermaterial användas.

R

em

TABELL AMA DCB.6/1. MATERIAL OCH LAGERTJOCKLEK FÖR STÖDREMSA
Material till stödremsa enligt
TDOK 2013:0530, kapitel 11

Stödremsans totala tjocklek
≤ 70 mm

71−90 mm

> 90 mm

Övre lager med slitlagermaterial

≤ 70 mm

40 mm

50 mm

Undre lager med bärlagermaterial

0 mm

resterande

resterande

UTFÖRANDEKRAV
Stödremsans tjocklek efter packning ska vara lika med det bundna lagrets tjocklek.
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Stödremsa mot underhållsbeläggning ska utföras 0,25 m bred, dock med hänsyn till
underlagets bredd.
Materialspridning och packning ska utföras så att beläggning inte skadas.

as

Stödremsans innerkant ska efter packning ansluta till beläggningskantens nivå.
Stödremsa ska vid underhåll utföras inom en vecka efter beläggningens
färdigställande.

op

Vid beläggning med kalltillverkade massor ska stödremsa utläggas efter att massan
har stabiliserats.
Erforderlig sopning efter utläggningen ska utföras fram till slutbesiktningen.

er

Packning
Varje utlagt lager ska packas separat.

åb

Stödremsa ska packas enligt något av följande alternativ

– på det översta lagret med vibrerande packningsredskap monterat på
utläggningsutrustningen eller med vibrerande utrustning som ger motsvarande
resultat

ej

– lätt vält eller vibroplatta.
Vid komplettering av stödremsa för kortare sträckor än 50 m kan packningsarbetet
utföras med lastat tungt fordon med minst tre överfarter per lager.

DCB.61

år

Ange under aktuell kod och rubrik packningsalternativ.

Stödremsa av obundet bärlagermaterial till belagda ytor

Stödremsa av obundet bärlagermaterial kategori A till
belagda ytor

s

DCB.611

-F

Levererat material ska uppfylla krav enligt Obundna lager för vägkonstruktioner,
TDOK 2013:0530, avsnitt 11.1.2.

is

KONTROLL

R

em

Provning av material

DCB.612

Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav för undre lager enligt Obundna
lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 11.2.2.
Provningsfrekvens ska vara ett prov per påbörjad mängd om 500 ton per använt
material.

Stödremsa av obundet bärlagermaterial kategori B till
belagda ytor
Ange eventuella krav på provning.

DCB.613

Stödremsa av obundet bärlagermaterial kategori C till
belagda ytor
Ange eventuellt krav på provning.
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DCB.62

Stödremsa av obundet slitlagermaterial till belagda ytor
Levererat material ska uppfylla krav enligt Obundna lager för vägkonstruktioner,
TDOK 2013:0530, avsnitt 11.1.1.

Stödremsa av obundet slitlagermaterial kategori A till
belagda ytor

op

DCB.621

as

Ange under aktuell kod och rubrik om endast 0/11,2 materiel ska användas enligt
TDOK 2013:0530 till exempel vid komplettering av stödremsa.

KONTROLL

er

Provning av material

åb

Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav enligt Obundna lager för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 11.2.1.
Provningsfrekvens ska vara ett prov per påbörjad mängd om 500 ton per använt
material.

Stödremsa av obundet slitlagermaterial kategori B och C till
belagda ytor

ej

DCB.622

Ange eventuella krav på provning.

Inblandade obundna överbyggnadslager för väg, plan o d

år

DCB.7

DCB.71

-F

Ange under aktuell kod och rubrik krav på materialets egenskaper enligt SS-EN 13242
och SS-EN 13285 för inblandning.

Infrästa obundna överbyggnadslager för väg, plan o d
Det bundna lagret ska finfördelas vid fräsning. Lagret ska justeras, vattnas och packas.
Vält ska ha linjelast om minst 30 kN/m och packning ska utföras med konstant
hastighet inom intervallet 2,5-4 km/h. Packning ska utföras med minst 8 överfarter.

R

em

is

s

Vid infräsning av nytt material i befintligt lager ska det nya lagrets tjocklek bestämmas.
Efter infräsning ska mätning av tjocklek utföras på det frästa lagret i provgropar enligt
Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 12.2.4. Om mätning
utförs på opackat lager ska riktvärde ökas med 15 procent.
Ange under aktuell kod och rubrik
– fräsdjup
– om fräsning ska utföras i en eller flera omgångar
– om nytt material ska tillföras och i så fall typ och mängd per m2
– riktvärde för lagertjocklek på det färdiga lagret.

DCB.711
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DCB.712

Obundna överbyggnadslager för väg, plan o d av infräst
beläggning

Andel beläggning ska vara mindre än 40 procent av fräsdjupet.
Ange

op

– befintlig beläggningstjocklek och beläggningstyp

as

Om andel beläggning är ≥ 30 procent av fräsdjupet ska materialet vattnas så att
vattenkvoten minst uppgår till 6 procent. Packning ska utökas med 4 överfarter.

DCB.8

Diverse obundna överbyggnadslager

åb

Överbyggnadslager för släntbeklädnad

er

– krav på material, utförande och kontroll enligt Alternativa material för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0532, om andel beläggning är större än 40 procent
av fräsdjupet.

Ange för överbyggnadslager som underlag till släntbeklädnad enligt
figur AMA DCK.11/1 och figur AMA DCK.12/1 krav på

ej

– material och sortering
– packning

– toleranser.

BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG,
PLAN O D

-F

DCC

år

– jämnhet

Kategori A, B och C

I detta avsnitt indelas produktionsresultat som berör bitumenbundna
överbyggnadslager för väg, plan och dylikt i tre kategorier benämnda A, B och C.

R

em

is

s

Kategori A, koder under DCC.1, motsvarar Trafikverkets krav på utförande och kontroll
av produktionsresultat vid byggande av vägar. Utöver den kontroll som föreskrivs i
AMA gäller Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529 i sin helhet för åberopade koder
i beskrivningen.
Kategori A kan även tillämpas för övriga projekt när stora krav ställs på beläggningens
prestanda samt vid höga krav på färdig ytas jämnhet, till exempel vid referenshastighet
50 km/h eller högre.
Kategori B, koder under DCC.2, motsvarar de krav som gäller vid byggande av gator,
parkeringsplatser med mera. Kraven på utförande samt kontroll av produktionsresultat
är lägre än för kategori A. Kompletterande utförandekrav och kontroll utöver AMA
angivet bestäms av den som upprättar beskrivningen.
Där höga krav ställs på beläggningens prestanda, till exempel vid tung spårbunden
trafik, samt vid höga krav på färdig ytas jämnhet, till exempel vid referenshastighet
50 km/h eller högre bör kategori A övervägas.
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as

Kategori C, koder under DCC.3, är avsedd att tillämpas för gångytor, parkvägar med
mera samt för ytor inom exploateringsobjekt som är sammansatta av vegetationsytor
och varierande typer av mindre vägar, planer och dylikt. Kraven på utförande samt
kontroll av produktionsresultat är lägre än kategori B och bestäms av den som
upprättar beskrivningen.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

op

Ingående material och levererad produkt till bitumenbundna överbyggnadslager ska
uppfylla krav enligt Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529.

er

Ange under aktuell kod och rubrik beläggningstyp, bindemedelstyp med mera med
stöd av aktuella specifikationer i Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529.

åb

Ange under aktuell kod och rubrik eventuella objektspecifika krav på ingående
stenmaterial baserat på lokala förutsättningar med stöd av Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043.
Ange för vägöverbyggnader vid plankorsning med järnväg, under aktuell kod och
rubrik
– krav på beläggning

ej

– typritning

– krav på besiktning enligt BVF 544.92116 – Slutbesiktning av vägskyddsanläggning,
TDOK 2014:0497.

år

UTFÖRANDEKRAV

Beläggning får inte utföras på tjälad mark.

-F

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.

s

Åtgärdsprogram mot beläggningsseparationer ska redovisas innan arbetet påbörjas
och dokumenteras under utförandet.

R

em

is

Transporter på utlagda lager ska begränsas så att deformationer i underlaget och
krossning av materialet undviks. Vid transporter av material till beläggning ska 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.
Om friktionen bedöms vara otillräcklig efter utförd packning ska friktionshöjande
åtgärd utföras omgående.
Ange under aktuell kod och rubrik om slaghål, öppna fogar, sprickor och dylikt i
underlag ska åtgärdas samt metod för utförandet.
Ange eventuell justering av underlag under aktuell kod och rubrik under DCC.-31.
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Ange rivning, fräsning av bitumenbundna lager under aktuell kod och rubrik under
BED.1214.
Ange om vägmarkering ska tas bort under BED.1582.

as

Ange vid broar under aktuell kod och rubrik

– åtgärd så att fri höjd under bro efter åtgärd inte blir mindre än förutvarande höjd

op

– åtgärder, till exempel fräsning under bro, så att den fria höjden under bro blir minst
4,70 m om det är möjligt

Utförande av lager av asfaltmassa

er

– fräsdjup för vägbana samt beläggningstjocklek på bro så att beläggningsåtgärd
inte resulterar i ökad belastning av bro.

åb

Underlag
Yttemperaturen ska vara minst 10 °C vid utläggning av massabeläggningar med
tjocklek motsvarande 60 kg/m2 eller mindre och minst 5 °C vid utläggning av tjockare
lager.

-F

år

ej

Klistring
Före utläggning av asfaltmassa på bitumenbundet underlag ska detta göras rent och
klistras så att ytan blir helt täckt. Klistring ska utföras med bitumenemulsion
C 67 B 2 - 160/220 med mängden 0,2–0,4 kg/m2 beroende på underlagets textur och
ålder. Vid klistring får underlaget vara fuktigt men fritt vatten får inte förekomma. På
klistrad yta där beläggning inte utförts och som kommer att trafikeras, ska ytan pudras
med sand eller finkornig massa och vältas innan den får trafikeras. Innan beläggning
utförs på sådan yta ska denna åter klistras men med mindre klistergiva.
Klistring ska utföras mellan varje lager.
Klistring av fräst yta ska utföras i vägens båda längdriktningar. Klistermängden ska
ökas med 0,1 kg/m2 i förhållande till mängd på ofräst yta.

is

s

I fräslådor ska alla fogsidor klistras flödigt med snedställt munstycke före läggning
mot fog.

R

em

Vid arbetsfogar ska klistring utföras till minst 0,1 m bredd utanför den blivande fogen.
Använd typ och mängd klister ska dokumenteras och redovisas för varje objekt och
lager.
Ange under aktuell kod och rubrik krav på särskilt utförande på betongytor.
Transport
Transport av asfaltmassa ska utföras på sådant sätt att separationer minimeras och
att kontinuerlig framdrift av beläggningsarbete utan stopp kan utföras.
Asfaltmassa ska under transport vara täckt. Täckning ska vara sådan att en
värmeisolerande luftspalt finns mellan massa och presenning.
Transportfordon ska ha rundbottnade eller bottentömmande isolerade flak. Flaken
ska vara rör- eller V-formade och ha en luftvolym mindre än 25 procent av den totala
volymen.
MARKÖVERBYGGNADER,
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as

Isolerat flak innebär att alla ytor av flaket inklusive sidoytor ska vara isolerade.
Isoleringen ska vara utförd med vindtät dubbel mantel med minst 40 mm luftspalt
och ytterskal av värmereflekterande material, till exempel högglanspolerad rostfri
plåt med den reflekterande ytan vänd mot flaket. Alternativt får flakets mantelytor
vara isolerade med isoleringsmaterial som har minst lika god isoleringsförmåga som
ovan nämnda luftspaltisolering.

op

Flak och lucka ska bilda en trattliknande form för blandning av massa vid lossning.

Utläggning
Utläggning ska utföras med asfaltläggare. På ytor mindre än 200 m2 och där utrymmet
inte tillåter användning av läggare får dock arbetet utföras för hand.

er

Vid kontinuerligt beläggningsarbete får inte asfaltläggarens trågsidor slås ihop.

åb

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 sådan bredd att fog uppstår endast vid vägmarkeringslinje.

ej

Då utläggare körs tom ska rak tvärfog utföras. Vid utläggning av massa på trafikerad
väg ska tvärfogar 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.

år

Asfaltmassans temperatur vid leverans ska mätas med instickstermometer 100 mm
in i massan minst 3 gånger dagligen, samt vid misstanke om felaktig temperatur.
Massatemperaturen samt tidpunkt för mätning ska dokumenteras fortlöpande i
dagrapporter/dagbok.

-F

Utförande av fog
Före utförande av anslutande beläggningsdrag ska arbetsfog rensas.

s

Vid utförande av längsgående arbetsfog för beläggning som ska trafikeras under en
vinter eller längre tid än 8 månader och har en tjocklek större än 25 mm ska
kantpackning utföras.

R

em

is

Klistring av längsgående och tvärgående arbetsfog, undantaget beläggning av
dränerande asfaltbetong (ABD), ska utföras med bitumenemulsion C 67 B 2 - 160/220
innan anslutande beläggningsdrag utförs.
Mängden bitumen ska vara sådan att håligheter i fogen fylls för att säkerställa en tät
fog.
Packning och efterarbeten
Packning av beläggning på broar ska utföras med statisk vält.
Packning ska utföras så att ojämnheter och vältsprickor inte förekommer efter sista
vältöverfarten.
Beläggning 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 vikt av minst
10 ton i separata enheter användas. Alternativt kan packning utföras med
kombinationsvält som har stålvals och gummihjul med separata upphängningar.

72

DC MARKÖVERBYGGNADER M M

as

Bärlager av mjukgjort asfaltgrus (MJAG) som ska trafikeras och slitlager av
mjukbitumenbundet grus med oljegrusgradering (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.

op

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.

Försegling ska utföras med bitumenemulsion C 67 B 2 - 160/220.

er

Mängden bitumen ska vara sådan att underlagets porer fylls utan att
bindemedelsöverskott uppstår.

åb

Längsgående arbetsfogar mellan två beläggningsdrag och fogar mot befintlig
beläggning ska förseglas på en bredd av 0,1 m.
För värmebeläggning ska försegling av fogar mot anslutande beläggning täcka hela
den uppvärmda kanten på den befintliga beläggningen, vilket kan medföra att
förseglingen här måste göras bredare än 0,1 m.

ej

Tvärgående fogar ska förseglas på en längd av 2 m före och efter fogen.

år

Om bindemedelsöverskott uppstår vid försegling ska ytan omedelbart sandas av med
stenmaterial 2/4 mm.

-F

Utförande av värmebeläggning
Värmning av underlag får inte utföras med öppen låga. Värmningens ytkapacitet och
hastighet ska anpassas för att undvika överhettning av underlaget.
Ange om värmebeläggning ska utföras i stället för klistring av underlag under aktuell
kod och rubrik.

s

Ange om gjutasfalt eller andra lagningar ska fräsas bort före utförande av
värmebeläggning under BED.12142.

is

Ange om väg- och ytmarkeringar ska fräsas bort under BED.1582.

R

em

Heating
Underlaget omedelbart framför asfaltutläggaren ska värmas till sådan temperatur
att vidhäftning mellan underlag och utlagd asfaltmassa säkerställs.
Värmning ska utföras 100–150 mm utanför det blivande beläggningsdragets båda
längsgående sidor.

Repaving
Repaving ska utföras så att den befintliga beläggningen värms, rivs/fräses, omfördelas
samt förses med ett nytt lager asfaltmassa med samma maskinenhet i en integrerad
process.
Underlaget ska värmas till sådan temperatur att rivning/fräsning kan utföras till angivet
djup och att vidhäftning mellan underlag och utlagd asfaltmassa säkerställs.
Rivning/fäsning ska utföras över hela beläggningsbredden.
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Den rivna/frästa massan ska utplaneras före tillförsel av ny massa.

Remixing

as

Remixing ska utföras så att den befintliga beläggningen värms, rivs/fräses upp och
blandas med nytillverkad asfaltmassa och läggs ut med screed.

op

Rivning/fräsning, blandning och utläggning ska utföras med en maskinenhet i en
integrerad process. Rivning/fräsning får dock utföras med två maskinenheter i
processen. Blandning ska utföras med tvångsblandare.

Underlaget ska värmas till sådan temperatur att rivning/fräsning kan utföras till angivet
djup och att vidhäftning mellan underlag och utlagd asfaltmassa säkerställs.

er

Den rivna/frästa massan ska ha sådan temperatur att blandningen med ny asfaltmassa
får rätt utläggningstemperatur.

Remixing plus

åb

Remixing plus ska utföras så att befintlig beläggning värms, rivs/fräses upp och
blandas, eventuellt med tillsats av bindemedel, och läggs ut.
Den frästa massan ska värmas så att rätt utläggningstemperatur uppnås.

ej

Ovanpå det utlagda återvunna materialet läggs därefter ett nytt lager asfaltmassa.

år

Rivning/fräsning, blandning och utläggning ska utföras med samma maskinenhet i
en integrerad process. Rivning/fräsning får dock utföras med två maskinenheter i
processen. Blandning ska utföras med tvångsblandare. Maskinenhet för Remixing
plus ska vara utrustad med två screedar.

-F

Underlaget ska värmas till sådan temperatur att rivning/fräsning kan utföras till angivet
djup och att vidhäftning mellan underlag och utlagd asfaltmassa säkerställs.

Utförande av lager av gjutasfaltmassa

s

Underlag
Yttemperaturen på underlaget ska vara minst 5 °C.

R

em

is

Lagring och transport
Under lagring och transport ska gjutasfaltmassan bearbetas genom omrörning.
Temperaturen på gjutasfaltmassan ska anpassas till använd bindemedelstyp samt
aktuell transport- och lagringstid.
Klistring
Före utläggning av gjutasfaltmassa på bitumenbundet underlag ska detta göras rent
och klistras så att ytan blir helt täckt. Vid arbetsfogar ska klistring utföras till minst
0,1 m bredd utanför den blivande fogen. Klistring ska utföras med bitumenprimer
med mängden 0,15–0,40 kg/m2 beroende på underlagets textur och ålder. Vid klistring
ska underlaget vara torrt. På klistrad yta där beläggning inte utförts och som kommer
att trafikeras ska ytan pudras med sand eller finkornig massa och vältas innan den
får trafikeras. Innan beläggning utförs på sådan yta ska denna åter klistras men med
mindre klistergiva.
Använd typ och mängd klister ska dokumenteras och redovisas för varje objekt och
lager.
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Ange under aktuell kod och rubrik krav på särskilt utförande på betongytor.

as

Utläggning
Vid utläggning får underlaget vara fuktigt men fritt vatten får inte förekomma.
Gjutasfalt får inte läggas förrän klistret brutit. Skarvar och anslutningar ska värmas
innan ny massa läggs emot.

op

Utläggning ska utföras med särskild gjutasfaltläggare. På mindre ytor och där
utrymmet inte tillåter användning av läggare får dock arbetet utföras för hand.

Gjutasfaltmassan ska läggas mot brädor eller stålprofiler så att rak kant erhålls.

Vid utläggning av gjutasfaltmassa i flera lager ska eventuella arbetsfogar förskjutas.

er

Färdigt lager av gjutasfaltmassa ska vara fri från blåsor och ojämnheter.

åb

Gjutasfaltmassans temperatur vid leverans ska mätas med instickstermometer 100 mm
in i massan minst 3 gånger dagligen, samt vid misstanke om felaktig temperatur.
Temperaturen samt tidpunkt för mätning ska dokumenteras fortlöpande i
dagrapporter/dagbok.

ej

Efterarbeten för slitlager
Omedelbart efter utläggning av gjutasfaltmassa för körytor ska bituminiserad chipsten
(BCS) med fraktion 2/4 mm eller 4/8 mm till en mängd av 5–8 kg/m2 vältas in.

år

Vältning ska utföras så att en jämn struktur uppnås med fast förankrad sten i
gjutasfalten.
Eventuellt överskott av bituminiserad chipsten (BCS) ska sopas bort från ytan så snart
beläggningen har kallnat.

-F

Omedelbart efter utläggning av gjutasfaltmassa för gång- och cykelbanebeläggningar
ska ytan sandas av med sand- och grusmaterial med fraktion 1/3 mm så att hela ytan
blir täckt. Alternativt ska bituminiserad chipsten (BCS) med fraktion 2/4 mm till en
mängd av 5-8 kg/m2 vältas in.

s

Eventuellt överskott av sand- och grusmaterial eller bituminiserad chipsten (BCS)
ska sopas bort från ytan så snart beläggningen kallnat.

R

em

is

Beläggning av gjutasfaltmassa får inte trafikeras förrän den har svalnat så mycket att
spår inte uppkommer.

Utförande av tunnskiktsbeläggning
Tunnskiktsbeläggning ska utföras senast
– 1 september norr om Mälardalen
– 30 september från Mälardalen och söderut.
Beakta att tunnskiktsbeläggning inte är lämpligt på betongytor.
Underlag
Yttemperaturen ska vara minst 10 °C vid utförande av tunnskiktsbeläggning.
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Klistring
Före utläggning av tunnskiktsbeläggning påbörjas ska kontroll av
bindemedelsspridning utföras med valfri lämplig metodik för att verifiera att
spridningen sker jämnt och med avsedd mängd.

as

Resultatet ska dokumenteras och redovisas på begäran.

Före utförande av tunnskiktsbeläggning ska bitumenbundet underlag göras rent.

op

Underlaget får vara fuktigt vid klistring men fritt vatten får inte förekomma.

er

Klistring ska utföras kontinuerligt med 1,1–1,5 kg/m2 polymermodifierad
bitumenemulsion C 69 BP 2 i samband med utläggningen så att klisterskiktet blir
jämnt och otrafikerat innan asfaltmassan läggs ut. Klistermängden ska anpassas med
hänsyn till underlagets textur och asfaltmassans sammansättning så att klistret vid
utläggningen kan koka upp och tränga in i slitlagret.

åb

Använd typ och mängd klister ska dokumenteras och redovisas för varje objekt.

ej

Transport
Transport av asfaltmassa till tunnskiktsbeläggningar ska utföras på sådant sätt att
separationer minimeras och att kontinuerlig framdrift av beläggningsarbetet kan
utföras utan stopp.
Asfaltmassa ska under transport vara täckt. Täckning ska vara sådan att en
värmeisolerande luftspalt finns mellan massa och presenning.

år

Transportfordon ska ha rundbottnade eller bottentömmande isolerade flak. Flaken
ska vara rör- eller V- formade och ha en luftvolym mindre än 25 procent av den totala
volymen.

s

-F

Isolerat flak innebär att alla ytor av flaket inklusive sidoytor ska vara isolerade. Isolering
ska vara utförd med vindtät dubbel mantel med minst 40 mm luftspalt och ytterskal
av ett värmereflekterande material, till exempel högglanspolerad rostfri plåt med den
reflekterande ytan vänd mot flaket. Alternativt får flakets mantelytor vara isolerade
med isoleringsmaterial som har minst lika god isoleringsförmåga som ovan nämnda
luftspaltisolering.

R

em

is

Flak och lucka ska bilda en trattliknande form för blandning av massa vid lossning.
Utläggning
Utläggning ska utföras med asfaltläggare. Vid kontinuerligt beläggningsarbete får
inte asfaltläggarens trågsidor slås ihop.
Läggningsdragen ska planeras så att längsgående fogar inte hamnar i hjulspår samt
med sådan bredd att fog uppstår endast vid vägmarkeringslinje.
Då utläggare körs tom ska rak tvärfog utföras. Innan utläggningen fortsätter ska
klistring av fog utföras.
Asfaltmassans temperatur vid leverans ska mätas med instickstermometer 100 mm
in i massan minst 3 gånger dagligen, samt vid misstanke om felaktig temperatur.
Massatemperaturen samt tidpunkt för mätning ska dokumenteras fortlöpande i
dagrapporter/ dagbok.
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Utförande av fog
Vid utförande av arbetsfog för tunnskiktsbeläggning gäller att
– före utförandet av anslutande beläggningsdrag ska arbetsfog rensas

op

– klistring ska överlappa tidigare utlagd massa med minst 50 mm

as

Packning
Tunnskiktsbeläggningen ska packas i sådan omfattning att asfaltmassan får god
anliggning mot underlaget.

– mängden klister ska vara sådan att håligheter i fogen fylls för att säkerställa en tät
fog.

åb

er

Försegling av fog
Efter packning ska försegling av fogar utföras med bitumenemulsion C 67 B 2 160/220.
Mängden bitumen ska vara sådan att underlagets porer fylls utan att
bindemedelsöverskott uppstår.

ej

Längsgående arbetsfogar mellan två beläggningsdrag och fogar mot befintlig
beläggning ska förseglas på en bredd av 0,1 m.
Tvärgående fogar ska förseglas på en längd av 2 m före och efter fogen.

år

Om bindemedelsöverskott uppstår vid försegling ska ytan omedelbart sandas av med
stenmaterial 2/4 mm.

Utförande av lager av kall återvinningsmassa

-F

Kall återvinning ska utföras så att krav enligt Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529,
avsnitt 6 uppfylls.
Kall återvinning ska utföras senast
– 31 augusti i Norrland

s

– 15 september i Svealand

R

em

is

– 30 september i Götaland.
Kall återvinning lämpar sig för lågtrafikerade vägar med ÅDTt mindre än 1 500 fordon
och i första hand som bärlager. Beakta att slitlager av kall återvinningsmassa har
relativt låg beständighet innan den härdat vilket medför att den är känslig för mekanisk
påverkan av fordon.
Metoden är tillämpbar för återvinning av asfaltgranulat baserade på
viskositetsbitumen.
Konceptet baseras på andel asfaltgranulat lika med 80 procent med tillsats av
20 procent nytt stenmaterial.
Beakta att förprovning krävs, se Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 6.
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as

Underlag
Yttemperaturen ska vara minst 10 °C vid utläggning av kall återvinningsmassa med
tjocklek motsvarande 60 kg/m2 eller mindre och minst 5 °C vid utläggning av tjockare
lager.

op

Klistring
Före utläggning av kall återvinningsmassa på bitumenbundet underlag ska detta
göras rent och klistras så att ytan blir helt täckt. Klistring ska utföras med
bitumenemulsion C 67 B 2 - 160/220 med mängden 0,2–0,4 kg/m2 beroende på
underlagets textur och ålder.

åb

Klistring ska utföras mellan varje lager.

er

Vid klistring får underlaget vara fuktigt men fritt vatten får inte förekomma. På klistrad
yta där beläggning inte utförts och som kommer att trafikeras, ska ytan pudras med
sand eller finkornig massa och vältas innan den får trafikeras. Innan beläggning utförs
på sådan yta ska denna åter klistras men med mindre klistergiva.

Klistring av fräst yta ska utföras i vägens båda längdriktningar. Klistermängden ska
ökas med 0,1 kg/m2 i förhållande till mängd på ofräst yta.

ej

Vid arbetsfogar ska klistring utföras till minst 0,1 m bredd utanför den blivande fogen.
Använd typ och mängd klister ska dokumenteras och redovisas för varje objekt och
lager.

-F

år

Transport
Transport av kall återvinningsmassa ska utföras på sådant sätt att separationer
minimeras och att kontinuerlig framdrift av beläggningsarbetet kan utföras utan
stopp. Kall återvinningsmassa ska under transport vara täckt med presenning eller
dylikt.

s

Utläggning
Utläggning av kall återvinningsmassa ska utföras med asfaltläggare. Vid kontinuerligt
beläggningsarbete får inte asfaltläggarens trågsidor slås ihop.

R

em

is

På ytor mindre än 200 m2 och där utrymmet inte tillåter användning av läggare får
dock arbetet utföras för hand.
Läggningsdragen ska planeras så att längsgående fogar inte hamnar i hjulspår. Vid
utläggning i flera skikt ska fogar utföras förskjutna med minst 0,15 m.
Utförande av fog
Då utläggare körs tom ska rak tvärfog utföras. Vid utläggning av återvinningsmassa
på trafikerad väg ska, vid avslutande av dagsetapp, tvärfogar spetsas ut på en sträcka
av minst 1,0 m. Vid fortsatt utläggning ska utspetsning tas bort så att rak fog erhålls.
Vid utförande av arbetsfog för kall återvinningsmassa gäller att
– före utförande av anslutande beläggningsdrag ska arbetsfog rensas
– klistring ska överlappa tidigare utlagd massa med minst 50 mm.
Packning
Packning ska utföras med stålvalsvält och gummihjulsvält i separata enheter.
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Utförande av lager av halvvarm återvinningsmassa
Halvvarm återvinning ska utföras så att krav enligt Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529, avsnitt 7 uppfylls.

as

Efterarbeten
Efter utförd packning ska beläggningen sandas av med stenmaterial 0/4 mm. Löst
stenmaterial ska sopas bort inom två dagar.

op

Halvvarm återvinning lämpar sig för lågtrafikerade vägar med ÅDTt mindre än 1 500
fordon.

er

Metoden är tillämpbar för återvinning av asfaltgranulat baserade på
viskositetsbitumen.

Konceptet baseras på andel asfaltgranulat lika med 80 procent med tillsats av
20 procent nytt stenmaterial.

åb

Beakta att förprovning krävs, se Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 7.

ej

Underlag
Yttemperaturen ska vara minst 10 °C vid utläggning av massabeläggningar med
tjocklek motsvarande 60 kg/m2 eller mindre och minst 5 °C vid utläggning av tjockare
lager.

-F

år

Transport
Transport av halvvarm återvinningsmassa ska utföras på sådant sätt att separationer
minimeras och att kontinuerlig framdrift av beläggningsarbetet kan utföras utan
stopp. Halvvarm återvinningsmassa ska under transport vara täckt så att en
värmeisolerande luftspalt finns mellan massa och presenning.

s

Klistring
Före utläggning av halvvarm återvinningsmassa på bitumenbundet underlag ska
detta göras rent och klistras så att ytan blir helt täckt. Klistring ska utföras med
bitumenemulsion C 67 B 2 - 160/220 med mängden 0,2–0,4 kg/m2 beroende på
underlagets textur och ålder.

R

em

is

Vid klistring får underlaget vara fuktigt men fritt vatten får inte förekomma. På klistrad
yta där beläggning inte utförts och som kommer att trafikeras, ska ytan pudras med
sand eller finkornig massa och vältas innan den får trafikeras. Innan beläggning utförs
på sådan yta ska denna åter klistras men med mindre klistergiva.
Klistring ska utföras mellan varje lager.
Klistring av fräst yta ska utföras i vägens båda längdriktningar. Klistermängden ska
ökas med 0,1 kg/m2 i förhållande till mängd på ofräst yta.
Vid arbetsfogar ska klistring utföras till minst 0,1 m bredd utanför den blivande fogen.
Använd typ och mängd klister ska dokumenteras och redovisas för varje objekt och
lager.
Utläggning
Utläggning av återvinningsmassa ska utföras med asfaltläggare. Vid kontinuerligt
beläggningsarbete får inte asfaltläggarens trågsidor slås ihop.
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På ytor mindre än 200 m2 och där utrymmet inte tillåter användning av läggare får
dock arbetet utföras för hand.

as

Läggningsdragen ska planeras så att längsgående fogar inte hamnar i hjulspår. Vid
utläggning i flera skikt ska fogar utföras förskjutna.

op

Utförande av fog
Då utläggare körs tom ska rak tvärfog utföras. Vid utläggning av återvinningsmassa
på trafikerad väg ska, vid avslutande av dagsetapp, tvärfogar spetsas ut på en sträcka
av minst 1,0 m. Vid fortsatt utläggning ska utspetsning tas bort så att rak fog erhålls.

er

Packning
Packning ska utföras med stålvalsvält och gummihjulsvält i separata enheter.

Utförande av indränkt makadam

åb

Efterarbeten
Efter utförd packning ska beläggningen sandas av med stenmaterial 0/4 mm. Lös
sand ska sopas bort inom två dagar.

ej

Indränkt makadam ska utföras så att krav enligt Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529, avsnitt 8 uppfylls.

år

Före utläggning av indräkt makadam (IM) och tätad indränkt makadam (IMT) får
ojämnheter längs och tvärs vägen uppgå till högst 15 mm uppmätt med 3 m rätskiva
lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara enligt Bestämning av ojämnheter och
tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.

-F

Ange vid behov om bärlager av viss fraktion ska påföras, justeras och packas under
aktuell kod och rubrik under DCB.55.
Underlag
Yttemperaturen ska vara minst 10 °C.

s

Utläggning
Ballast ska läggas ut med mekanisk läggare.

R

em

is

Bindemedel
Bindemedel ska uppfylla krav enligt Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529,
avsnitt 8.1.2.
Bindemedel ska spridas med rampspridare.
Spridarramp ska vara provad enligt FAS Metod 024. Provningsintyg för aktuell säsong
ska uppvisas före arbetets igångsättande.
Indränkt makadam (IM)
Vid utförande av indränkt makadam (IM) ska sortering för ingående ballast vara enligt
tabell AMA DCC/1.
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TABELL AMA DCC/1. SORTERING FÖR INGÅENDE BALLAST VID UTFÖRANDE AV IM
Sortering (d/D)
Grovfraktion

Tätning

8/22
IM 40

2/4, 2/6, 2/8 eller 4/8
16/22

op

16/22

as

Beläggningstyp

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

IM 60

er

16/32

Efter packning av grovfraktionen ska indränkning ske med bindemedel med mängd
enligt aktuell specifikation i Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 8.

åb

Efter indränkning med bindemedel ska ytan tätas med ballast med sortering enligt
tabell AMA DCC/1 och vältas med en överfart.

ej

Löst stenmaterial ska avlägsnas från vägbanan så snart detta kan ske utan att ytan
skadas, dock senast efter tre dygn.

år

Tätad indränkt makadam (IMT)
Vid utförande av tätad indränkt makadam (IMT) ska sortering för ingående ballast
vara enligt tabell AMA DCC/2.
TABELL AMA DCC/2. SORTERING FÖR INGÅENDE BALLAST VID UTFÖRANDE AV IMT
Sortering (d/D)

-F

Beläggningstyp

Grovfraktion

Kilsten

8/22

4/8

16/22

8/11

16/32

8/11

s

IMT 40

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

R

em

is

IMT 60

Tätning

Efter packning av grovfraktionen ska indränkning ske med bindemedel med mängd
enligt aktuell specifikation i Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 8.
Efter indränkning med bindemedel ska kilsten spridas med ballast med sortering
enligt tabell AMA DCC/2.
Kilsten 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
specifikation i Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 8.
Efter bindemedelsspridning ska ytan tätas med ballast med sortering enligt
tabell AMA DCC/2 och vältas med en överfart.

MARKÖVERBYGGNADER,

81

Löst stenmaterial ska avlägsnas från vägbanan så snart detta kan ske utan att ytan
skadas, dock senast efter tre dygn.

as

Justeringslager av indränkt makadam (JIM)
Vid utförande av justeringslager av indränkt makadam (JIM) ska sortering för ingående
ballast vara enligt tabell AMA DCC/3.

Ojämnhet, mm

op

TABELL AMA DCC/3. SORTERING FÖR INGÅENDE BALLAST VID UTFÖRANDE AV JIM
Sortering (d/D)
Tätning

15−30

8/16

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

25−45

8/22

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

45−75

18/32

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

åb

er

Grovfraktion

ej

Efter packning av grovfraktionen ska indränkning ske med bindemedel med mängd
enligt aktuell specifikation i Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 8.
Efter indränkning med bindemedel ska ytan tätas med ballast med sortering enligt
tabell AMA DCC/3 och vältas med en överfart.

år

Löst stenmaterial ska avlägsnas från vägbanan så snart detta kan ske utan att ytan
skadas, dock senast efter tre dygn.

-F

Justeringslager av tätad indränkt makadam (JIMT)
Vid utförande av justeringslager av tätad indränkt makadam (JIMT) ska sortering för
ingående ballast vara enligt tabell AMA DCC/4.
TABELL AMA DCC/4. SORTERING FÖR INGÅENDE BALLAST VID UTFÖRANDE AV JIMT

s

Ojämnhet, mm

Grovfraktion

Kilsten

Tätning

25−45

16/22

8/11

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

45−75

16/32

8/11

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

> 75

32/63

16/22

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

is
em
R

Sortering (d/D)

Efter packning av grovfraktionen ska indränkning med bindemedel ske med mängd
enligt aktuell specifikation i Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 8.
Efter indränkning med bindemedel ska kilsten spridas med ballast med sortering
enligt tabell AMA DCC/4.
Kilsten ska spridas med pågrusspridare och packas med vibrerande eller statisk vält.
Antalet överfarter ska vara minst två.
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Efter packning av påförd kilsten ska bindemedel spridas med mängd enligt aktuell
specifikation i Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 8.

as

Efter bindemedelsspridning ska ytan tätas med krossmaterial med sortering enligt
tabell AMA DCC/4 och vältas med en överfart.
Löst stenmaterial ska avlägsnas från vägbanan så snart detta kan ske utan att ytan
skadas, dock senast efter tre dygn.

op

Utförande av ytbehandling på bitumenbundet underlag

Ytbehandling ska utföras så att krav enligt specifikationer i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529, avsnitt 9 uppfylls.

er

Beakta att ytbehandling på bitumenbundet underlag inte är lämpligt på vägar med
spår orsakade av plastisk deformation.

Underlag
Yttemperaturen ska vara minst 10 °C.

åb

Underlagets textur bör vara likvärdig för att uppnå ett gott resultat.

år

ej

Tid för utförande
Enkel ytbehandling på bitumenbundet lager (Y1B) och dubbel ytbehandling på
bitumenbundet lager (Y2B) ska utföras senast de datum som anges i
tabell AMA DCC/5.
TABELL AMA DCC/5. UTFÖRANDETIDER FÖR YTBEHANDLINGAR Y1B OCH Y2B
Mälardalen och söderut

-F

Kornstorlek, mm

Norr om Mälardalen

1 augusti

20 juli

8−11

15 augusti

1 augusti

4−8

1 september

15 augusti

s

11−16

R

em

is

Vid användning av annan kornstorlek än vad som anges i tabell AMA DCC/5 ska den
övre kornstorleken styra tiden för utförande.
Arbetet får endast utföras vardagar måndag till och med torsdag på objekt med ÅDTt
större än 2 000 fordon.
Utläggning
Lotsning ska ske om ÅDTt är större än 300 fordon även under en timme efter
utförandet.
Objektet ska under och efter utförandet hastighetsbegränsas till 50 km/h så länge
löst material ligger kvar på körbanan, dock minst under två dygn.
Vid utläggning får underlaget vara fuktigt men fritt vatten får inte förekomma.
Lufttemperaturen får vara högst 25 °C.
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Vid regn ska uppehåll göras i arbetet och ytbehandling med bitumenemulsion ska
omedelbart avsandas.

Bindemedel

as

Bitumenemulsion ska användas som bindemedel och uppfylla krav enligt
specifikationer i Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 2.2.4.
Bindemedel ska spridas med rampspridare.

op

Spridarramp ska vara provad enligt FAS Metod 024. Provningsintyg för aktuell säsong
ska uppvisas före arbetets igångsättande.

er

Vid dubbel ytbehandling på bitumenbundet lager (Y2B) ska längsgående skarvar i
andra lagret sidoförskjutas 0,2 m. Bindemedel ska spridas i två omgångar, andra
gången efter det att första pågruslagret spritts ut.

åb

Vid längsgående skarv ska bindemedlet spridas 0,15 m utanför avsedd pågruskant.
På intilliggande drag ska bindemedlet överlappa friliggande bindemedel från
föregående drag.

Stenmaterial

ej

Pågrus för enkel ytbehandling på bitumenbundet lager (Y1B) och dubbel ytbehandling
på bitumenbundet lager (Y2B) ska tvättas över sikt eller annan likvärdig teknik.
Pågrus ska spridas med pågrusspridare. Pågrus ska vara fuktigt vid spridning.

år

Pågrus till enkel ytbehandling på bitumenbundet lager (Y1B) ska påföras så att ställda
krav avseende defekter och makrotextur uppfylls.

-F

Pågruset till dubbel ytbehandling på bitumenbundet lager (Y2B) ska inte täcka ytan
i första lagret. Alla stenar ska vara separerade från varandra och ha direkt kontakt
med bindemedlet. Pågrus till övre lagret ska påföras så att ställda krav avseende
defekter och makrotextur uppfylls.
Längsgående skarv i det övre pågruslagret ska sidoförskjutas minst 0,2 m i förhållande
till det undre lagret.

s

Ytbehandlingen får inte trafikeras med fordon innan det övre lagret utförts.

R

em

is

När lufttemperaturen är lägre än 20 °C ska pågruset spridas inom en minut efter
bindemedlets spridning.
Packning
Vältning med gummihjulsvält eller vält med gummiklädda valsar ska utföras
omedelbart efter pågrusspridningen.
Enkel ytbehandling på bitumenbundet lager (Y1B) ska vältas i sådan omfattning att
stenarna får god anliggning mot underlaget. Vid utförande av dubbel ytbehandling
på bitumenbundet lager (Y2B) ska första lagret vältas med en överfart. Det övre
lagret ska vältas i sådan omfattning att stenarna får god anliggning mot underlaget.
Efterarbeten
Enkel ytbehandling på bitumenbundet lager (Y1B) med övre fraktionsgräns större än
8 mm utförd med bitumenemulsion ska snarast efter vältning sandas av med cirka
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3 l/m2 med material 0/4-0/8 mm, och vältas på nytt. Avsandning ska utföras med
spridare.

as

Om bindemedelsöverskott uppstår som bedöms kunna medföra halkrisk ska invältning
av stenmaterial 2/4 mm eller 4/8 mm utföras i sådan mängd att halkrisk elimineras.
En första sopning ska utföras så snart pågruset orienterat sig och fastnat.
En andra sopning ska utföras inom två dygn.

op

En tredje sopning ska utföras 5–7 dagar efter utförandet. Sidoytor ska sopas vid varje
soptillfälle.

er

Ytterligare en kompletterande sopning av sidoytor ska utföras några veckor efter
utförandet.

Senast en vecka efter utförande ska samtliga stensläpp och bromsskador vara lagade.

åb

Ytbehandling som visar minsta tecken på begynnande stensläpp eller blödning ska
omedelbart åtgärdas.

Utförande av ytbehandling på grusunderlag

ej

Enkel ytbehandling på grusunderlag (Y1G) ska utföras så att krav enligt specifikationer
i Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 9 uppfylls.

år

Innan enkel ytbehandling på grusunderlag (Y1G) utförs ska underlaget tätas med
material med övre kornstorleksgräns lika med kornstorlek i angiven ytbehandling.
Underlaget ska justeras och packas så att det blir homogent, jämnt och har god
vattenavrinning.

-F

För ytbehandling på grusunderlag ska underlaget vara av bärlagerkvalitet med största
nominella kornstorlek ≤ 31,5 mm.
Ange vid behov om bärlager av viss fraktion ska påföras, justeras och packas under
aktuell kod och rubrik under DCB.55.

s

Underlag
Yttemperaturen ska vara minst 10 °C.

R

em

is

Utläggning
Vid utläggning ska underlaget vara fuktigt vid spridning av bindemedel men fritt
vatten får inte förekomma. Vid regn ska uppehåll göras i arbetet.
Bindemedel
Bitumenemulsion ska användas som bindemedel.
Bindemedel ska spridas med rampspridare.
Spridarramp ska vara provad enligt FAS Metod 024. Provningsintyg för aktuell säsong
ska uppvisas före arbetets igångsättande.
Stenmaterial
Pågrus ska spridas med pågrusspridare. Pågrus ska vara fuktigt vid spridning.
Packning
Packning ska utföras omedelbart efter spridning av pågrus.
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Pågrus ska packas så att stenmaterial får god anliggning mot underlaget. Särskild
packning av ytbehandling ska utföras mellan och utanför hjulspår.

Löst stenmaterial ska avlägsnas från körbanan inom tre dygn.

Bitumenbundna överbyggnadslager kategori A för väg, plan o d

op

DCC.1

as

Efterarbeten
Om bindemedelsöverskott uppstår som bedöms kunna medföra halkrisk ska invältning
av stenmaterial 4/8 mm utföras i sådan mängd att halkrisk elimineras.

Krav på bitumenbundna lagers ytor

er

UTFÖRANDEKRAV

åb

Bitumenbundna lager ska utföras så att krav på färdigt lagers yta enligt
Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 10 uppfylls.
Ange för trafikerade lager vid nybyggnad under aktuell kod och rubrik
– ÅDTk
– skyltad hastighet

ej

– klimatzon, vid VR 110 km/h

– krav på tvärfall med ledning av VGU.

år

Beakta att ovanstående parametrar styr kraven på jämnhet och tvärfall vid
trafikpåsläpp för trafikerade lager av asfaltmassa enligt Bitumenbundna lager, TDOK
2013:0529, avsnitt 10.1.2.

-F

Ange under aktuell kod och rubrik krav på jämnhet och tvärfall för tillfälligt slitlager
som ska trafikeras över en vinter eller längre tid än 8 månader till maximalt 12 månader
med ledning av Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 10.1.2.

s

Ange vid underhåll under aktuell kod och rubrik krav på jämnhet och tvärfall för
slitlager och tillfälligt trafikerat slitlager samt kontrollmetod med ledning av
Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 10.1.

R

em

is

Beakta vid underhåll förutsättningarna för aktuellt vägobjekt och ange anpassade
krav på jämnhet och tvärfall.
För bestämning av största tillåtna ojämnhet i längdled vid underhåll utan föregående
justering eller planfräsning av underlaget kan följande metodik användas. Här avses
400 m sträckor.
IRIini = IRIåtg × kIRI
IRIåtg är det IRI-värde som mätts upp innan åtgärden startas.
kIRI är en reduktionsfaktor som beror av vilken typ av beläggning som man kommer
att använda vid åtgärden. Detta mått redovisas i tabell RA DCC.1/1.
IRIini är den största acceptabla ojämnheten för 400 m sträckor efter åtgärd. IRIini bör
inte sättas lägre än 2,0.
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kIRI

varm asfaltmassa

0,4

halvvarm asfaltmassa

0,4

kall återvinningsmassa

0,6

ytbehandling på bitumenbundet underlag

0,6

Gäller efter justering av underlaget.

er

1)

1)

op

Beläggningstyp – slitlager av

as

TABELL RA DCC.1/1. JÄMNHETSREDUKTION BEROENDE PÅ BELÄGGNINGSTYP

åb

Jämnhet och tvärfall
Krav på jämnhet i längdled och tvärled mätt med mätbil ska vid nybyggnad uppfyllas
enligt Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 10.1.2.1 samt 10.1.2.2.
Krav på tvärfall vid nybyggnad ska uppfyllas enligt Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529, avsnitt 10.1.2.3.

ej

För ytor som inte kan mätas med mätbil ska vid nybyggnad krav på jämnhet och
tvärfall uppfyllas enligt Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 10.1.2.4 samt
10.1.2.5.

KONTROLL

-F

år

Leveranskontroll av ingående material, levererad produkt och färdigt lager vid
utförande av bitumenbundna överbyggnadslager kategori A ska utföras enligt
Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 2–9.

Kontroll av bitumenbundna lagers ytor
Kontroll av färdigt lagers yta ska utföras enligt Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529,
avsnitt 10.2.

R

em

is

s

Jämnhet och tvärfall
Kontroll av jämnhet och tvärfall ska vid nybyggnad utföras med mätbil enligt
Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 10.2.2.
För ytor som inte kan mätas med mätbil ska kontroll av jämnhet och tvärfall utföras
enligt Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 10.2.3.1.1 samt 10.2.3.2.

DCC.11

Bitumenbundna bärlager kategori A

DCC.111

Bärlager kategori A av asfaltmassa
Vid angivande av aktuell trafik under aktuell kod och rubrik styrs krav på ingående
stenmaterial genom Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 3.1.3.3.
Ange under aktuell kod och rubrik
– aktuell trafik, ÅDTk,tung
– beläggningstyp, till exempel AG16, MJAG16
– lagertjocklek (kg/m2 eller tjocklek i mm)
MARKÖVERBYGGNADER,

87

– bindemedelstyp
– att kalkylvärde för bindemedelshalt ska vara enligt Trafikverkets regler för reglering
vid beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565, om mängderna ska regleras

as

– eventuella objektspecifika krav på ingående stenmaterial baserat på lokala
förutsättningar med stöd av aktuella specifikationer i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043

Bärlager kategori A av asfaltgrus
Avser beläggningstyp AG.

Bärlager kategori A av mjukgjort asfaltgrus
Avser beläggningstyp MJAG.

DCC.112

åb

DCC.1114

er

DCC.1111

op

– att krav på tillfälligt slitlager enligt Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529,
avsnitt 3.1.5 ska uppfyllas för lager som ska trafikeras över en vinter eller längre tid
än 8 månader till maximalt 12 månader.

Bärlager kategori A av asfaltgrus med bitumenemulsion

DCC.113

ej

Avser beläggningstyp AGBE.

Bärlager kategori A av indränkt makadam

Ange

år

Vid angivande av aktuell trafik styrs krav på ingående stenmaterial genom
Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 8.1.4.

-F

– aktuell trafik, ÅDTk,tung för vägar med separata körfält
– aktuell trafik, antal tunga fordon totalt för smala vägar utan separata körfält, bredd
mindre än 6 m
– beläggningstyp, till exempel IM40 8/22

s

– indränkningsyta och ton stenmaterial

R

em

is

– bindemedelstyp

DCC.115

– eventuella objektspecifika krav på ingående stenmaterial baserat på lokala
förutsättningar med stöd av aktuella specifikationer i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043
– att kalkylvärde för bindemedelshalt ska vara enligt Trafikverkets regler för reglering
vid beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565, om mängderna ska regleras.

Bärlager kategori A av kall återvinningsmassa
Avser beläggningstyp ÅAK.
Ange beläggningstyp, till exempel ÅAK16 eller ÅAK22.
Vid angivande av aktuell trafik styrs krav på ingående stenmaterial samt funktionskrav
genom Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 6.
Beakta att valet av fraktion för nytt stenmaterial bör överlåtas till entreprenören.
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Ange
– aktuell trafik, ÅDTt samt ÅDTk,tung

as

– eventuella objektspecifika krav på ingående stenmaterial baserat på lokala
förutsättningar med stöd av aktuella specifikationer i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043

DCC.116

op

– att kalkylvärden för tillsatt nytt bindemedel, inblandningsmängd nytt stenmaterial
och andel asfaltgranulat ska vara enligt Trafikverkets regler för reglering vid
beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565, om mängderna ska regleras.

Bärlager kategori A av halvvarm återvinningsmassa

er

Avser beläggningstyp ÅAHV.

Ange beläggningstyp, till exempel ÅAHV16 eller ÅAHVK22.

åb

Vid angivande av aktuell trafik styrs krav på ingående stenmaterial samt funktionskrav
genom Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 7.
Beakta att valet av fraktion för nytt stenmaterial bör överlåtas till entreprenören.
Ange

ej

– aktuell trafik, ÅDTt samt ÅDTk,tung

år

– eventuella objektspecifika krav på ingående stenmaterial baserat på lokala
förutsättningar med stöd av aktuella specifikationer i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043

DCC.12

-F

– att kalkylvärden för tillsatt nytt bindemedel, inblandningsmängd nytt stenmaterial
och andel asfaltgranulat ska vara enligt Trafikverkets regler för reglering vid
beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565, om mängderna ska regleras.

Bitumenbundna bindlager kategori A

s

Vid ÅDTk,tung större än 100 fordon för objekt större än 40 000 m2 samt när
deformationsresistens ska prioriteras bör ett bindlager av asfaltbetong (ABb) med
krav på deformationsresistens för borrkärnor från färdigt lager övervägas.

R

em

is

Beakta att krav på deformationsresistens på borrkärnor från färdigt lager är relevant
vid bindlager av ABb som läggs med tjocklek minst 50 mm på justerat underlag.
Om krav på deformationsresistens ställs får entreprenören välja bindemedelstyp. Om
krav inte ställs på deformationsresistens ska bindemedelstyp anges.
Deformationsresistensen provas på borrkärnor från utförd beläggning enligt
SS-EN 12697-25, metod A1. Kravnivåer deformationsresistens kan väljas från
tabell RA DCC.12/1.
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TABELL RA DCC.12/1. KRAVNIVÅER DEFORMATIONSRESISTENS FÖR BORRKÄRNOR AV
BINDLAGER (ABb)

Extrem påkänning

< 1,0

> 2 000

< 1,2

1 000–1 999

< 1,5

500–999

< 1,8

100–499

< 2,1

< 100

–

op
er

Bindlager kategori A av asfaltmassa

as

Samlad axiell töjning, %

åb

DCC.121

Trafik, ÅDTk,tung

Vid angivande av aktuell trafik under aktuell kod och rubrik styrs krav på ingående
stenmaterial genom Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 3.1.2.3.

– aktuell trafik, ÅDTk,tung

ej

Ange under aktuell kod och rubrik

– beläggningstyp, till exempel ABb16

år

– lagertjocklek (kg/m2 eller tjocklek i mm)
– bindemedelstyp, till exempel 70/100

-F

– eventuella objektspecifika krav på ingående stenmaterial baserat på lokala
förutsättningar med stöd av aktuella specifikationer i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043
– att kalkylvärde för bindemedelshalt ska vara enligt Trafikverkets regler för reglering
vid beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565, om mängderna ska regleras

is

s

– att krav på tillfälligt slitlager enligt Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529,
avsnitt 3.1.5 ska uppfyllas, för lager som ska trafikeras över en vinter eller längre tid
än 8 månader till maximalt 12 månader.

em

DCC.1211

R

DCC.1213

Bindlager kategori A av tät asfaltbetong
Avser beläggningstyp ABT.

Bindlager kategori A av asfaltbetong
Avser beläggningstyp ABb.
Ange
– eventuellt krav på deformationsresistens på borrkärnor av bindlager med ledning
av RA under DCC.12
– bindemedelstyp när krav inte ställs på deformationsresistens.
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KONTROLL
Provning av deformationsresistens på borrkärnor av bindlager
– A och B-prov ska tas ut från varje påbörjad yta om 40 000 m2 enligt
TDOK 2017:0649

as

Ange vid krav på provning av deformationsresistens att

op

– provtagning ska utföras tidigast en dag efter utläggning. B-prover ska överlämnas
snarast till beställaren efter genomförd provtagning
– analys ska utföras enligt SS-EN 12697-25, Metod A1 inom 14 till 30 dagar efter
utläggning

Bindlager kategori A av gjutasfaltmassa

åb

DCC.122

er

– analysresultaten ska delges beställaren snarast efter genomförd provning.

Vid angivande av aktuell trafik styrs krav på ingående stenmaterial genom
Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 4.

– aktuell trafik, ÅDTk,tung

ej

Ange

– beläggningstyp, till exempel PGJA16

– lagertjocklek (kg/m2 eller tjocklek i mm)

år

– bindemedelstyp

-F

– eventuella objektspecifika krav på ingående stenmaterial baserat på lokala
förutsättningar med stöd av aktuella specifikationer i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043
– att kalkylvärde för bindemedelshalt ska vara enligt Trafikverkets regler för reglering
vid beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565, om mängderna ska regleras.

Justeringslager kategori A av asfaltmassa

R

em

is

DCC.131

Bitumenbundna justeringslager kategori A

s

DCC.13

Vid angivande av aktuell trafik under aktuell kod och rubrik styrs krav på ingående
stenmaterial genom Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 3.1.4.
Ange under aktuell kod och rubrik
– aktuell trafik, ÅDTk,tung
– beläggningstyp, till exempel ABT16
– lagertjocklek/mängd (kg/m2 eller ton)
– bindemedelstyp
– att kalkylvärde för bindemedelshalt ska vara enligt Trafikverkets regler för reglering
vid beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565, om mängderna ska regleras
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– eventuella objektspecifika krav på ingående stenmaterial baserat på lokala
förutsättningar med stöd av aktuella specifikationer i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043

Justeringslager kategori A av asfaltgrus
Avser beläggningstyp AG.

DCC.1313

Justeringslager kategori A av tät asfaltbetong

er

Avser beläggningstyp ABT.

Justeringslager kategori A av asfaltbetong
Avser beläggningstyp ABb.

DCC.1317

Justeringslager kategori A av mjukgjort asfaltgrus

ej

Avser beläggningstyp MJAG.

DCC.132

åb

DCC.1315

op

DCC.1311

as

– att krav på tillfälligt slitlager enligt Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529,
avsnitt 3.1.5 ska uppfyllas, för lager som ska trafikeras över en vinter eller längre tid
än 8 månader till maximalt 12 månader.

Justeringslager kategori A av gjutasfaltmassa
Ange om justeringslagret ska trafikeras

-F

år

– för körytor att bituminiserad chipsten (BCS) med fraktion 4/8 mm till en mängd av
5–8 kg/m2 ska vältas in omedelbart efter utläggning av gjutasfaltmassa. Vältning
ska utföras så att en jämn struktur uppnås med fast förankrad sten i gjutasfalten.
Eventuellt överskott av bituminiserad chipsten (BCS) ska sopas bort från ytan så
snart beläggningen har kallnat

Justeringslager kategori A av gjutasfalt

is

DCC.1321

s

– för gång- och cykelbanebeläggningar att ytan ska sandas av med sand- och
grusmaterial med fraktion 1/3 mm så att ytan blir helt täckt omedelbart efter
utläggning av gjutasfaltmassa. Eventuellt överskott av sand- och grusmaterial ska
sopas bort från ytan så snart beläggningen kallnat.

em

Avser beläggningstyp PGJA.

R

DCC.1322
DCC.133

Spårlagning kategori A med spårgjutasfalt
Avser beläggningstyp PSGJA för spårlagning.

Justeringslager kategori A av asfaltgrus med bitumenemulsion
Avser beläggningstyp AGBE.

DCC.134

Justeringslager kategori A av indränkt makadam
Avser justeringslager av beläggningstyp JIM (indränkt makadam) och JIMT (tätad
indränkt makadam).
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Vid angivande av aktuell trafik styrs krav på ingående stenmaterial genom
Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 8.
Ange

as

– aktuell trafik, ÅDTk,tung för vägar med separata körfält

– aktuell trafik, antal tunga fordon totalt för smala vägar utan separata körfält, bredd
mindre än 6 m

op

– beläggningstyp, till exempel JIM 8/22 eller JIMT 8/22
– indränkningsyta och ton stenmaterial
– bindemedelstyp

åb

er

– eventuella objektspecifika krav på ingående stenmaterial baserat på lokala
förutsättningar med stöd av aktuella specifikationer i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043

– att kalkylvärde för bindemedelshalt ska vara enligt Trafikverkets regler för reglering
vid beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565, om mängderna ska regleras

ej

– att krav på tillfälligt slitlager av JIM enligt Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529,
avsnitt 8.1.6 ska uppfyllas, för lager som ska trafikeras över en vinter eller längre
tid än 8 månader.

Diverse bitumenbundna justeringslager kategori A

DCC.1381

Justeringslager kategori A av kall återvinningsmassa

år

DCC.138

Avser justeringslager av beläggningstyp ÅAK.

-F

Ange beläggningstyp, till exempel ÅAK16 eller ÅAK22.
Vid angivande av aktuell trafik styrs krav på ingående stenmaterial samt funktionskrav
genom Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 6.
Beakta att valet av fraktion för nytt stenmaterial bör överlåtas till entreprenören.

s

Ange

R

em

is

– aktuell trafik, ÅDTt samt ÅDTk,tung

DCC.1382

– eventuella objektspecifika krav på ingående stenmaterial baserat på lokala
förutsättningar med stöd av aktuella specifikationer i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043
– att kalkylvärden för tillsatt nytt bindemedel, inblandningsmängd nytt stenmaterial
och andel asfaltgranulat ska vara enligt Trafikverkets regler för reglering vid
beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565, om mängderna ska regleras.

Justeringslager kategori A av halvvarm återvinningsmassa
Avser justeringslager av beläggningstyp ÅAHV.
Ange beläggningstyp, till exempel ÅAHV16 eller ÅAHV22.
Vid angivande av aktuell trafik styrs krav på ingående stenmaterial samt funktionskrav
genom Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 7.
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Beakta att valet av fraktion för nytt stenmaterial bör överlåtas till entreprenören.
Ange
– aktuell trafik, ÅDTt samt ÅDTk,tung

as

– eventuella objektspecifika krav på ingående stenmaterial baserat på lokala
förutsättningar med stöd av aktuella specifikationer i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043

Bitumenbundna slitlager kategori A

DCC.141

Slitlager kategori A av asfaltmassa

er

DCC.14

op

– att kalkylvärden för tillsatt nytt bindemedel, inblandningsmängd nytt stenmaterial
och andel asfaltgranulat ska vara enligt Trafikverkets regler för reglering vid
beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565, om mängderna ska regleras.

åb

Vid angivande av aktuell trafik under aktuell kod och rubrik styrs krav på ingående
stenmaterial genom Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 3.1.1.5.
För beräkning av ÅDTk, just se Överbyggnad väg, Dimensionering och utformning,
TRVINFRA-00224, avsnitt 13.3.4.1.

ej

Beakta att TRVK Väg, TDOK 2011:264, kan vara gällande vid tidigare upphandlingar.
I det fallet beräknas ÅDTk, just enligt avsnitt 7.1.2.1.

år

Ange under aktuell kod och rubrik
– aktuell trafik, ÅDTk,just

– beläggningstyp, till exempel ABT16, ABS 16

-F

– lagertjocklek (motsvarande kg/m2 eller tjocklek i mm)
– bindemedelstyp

s

– eventuella objektspecifika krav på ingående stenmaterial baserat på lokala
förutsättningar med stöd av aktuella specifikationer i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043

is

– att kalkylvärde för bindemedelshalt ska vara enligt Trafikverkets regler för reglering
vid beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565, om mängderna ska regleras.

R

em

DCC.1411

Slitlager kategori A av tät asfaltbetong
Avser beläggningstyp ABT.
Ange om krav på kulkvarnsvärde ska kompletteras med krav på nötningsresistens
på borrkärnor enligt SS-EN 12697-16, metod A.
Ange krav på nötningsresistens (Prallvärde) enligt tabell RA DCC.1411/1.
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TABELL RA DCC.1411/1. NÖTNINGSRESISTENS PÅ BORRKÄRNOR, TÄT
ASFALTBETONG (ABT)

DCC.1412

3 501–7 000

≤ 36

≤ 32

op

Prallvärde, AbrA, ABT16

1 500–3 500

as

ÅDTk,just

Slitlager kategori A av stenrik asfaltbetong

er

Avser beläggningstyp ABS.

Ange om krav på kulkvarnsvärde ska kompletteras med krav på nötningsresistens
på borrkärnor enligt SS-EN 12697-16, metod A.

åb

Ange krav på nötningsresistens (Prallvärde) enligt tabell RA DCC.1412/1.

TABELL RA DCC.1412/1. NÖTNINGSRESISTENS PÅ BORRKÄRNOR, STENRIK
ASFALTBETON (ABS)

ej

ÅDTk,just

3 501–7 000

> 7 000

≤ 32

≤ 28

≤ 28

≤ 24

≤ 24

år

Prallvärde, AbrA, ABS11

1 500–3 500

DCC.1413

≤ 28

-F

Prallvärde, AbrA, ABS16

Slitlager kategori A av dränerande asfaltbetong
Avser beläggningstyp ABD.

Slitlager kategori A av mjukbitumenbundet grus

is

DCC.1415

s

Beakta att slitlager av dränerande asfaltbetong ska läggas på underlag av tät
asfaltbetong med god avrinning.

em

Avser beläggningstyp MJOG.

R

DCC.142

Slitlager kategori A av gjutasfaltmassa
Avser beläggningstyp PGJA.
Vid angivande av aktuell trafik styrs krav på ingående stenmaterial genom
Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 4.
För beräkning av ÅDTk,just se Överbyggnad väg, Dimensionering och utformning,
TRVINFRA-00224, avsnitt 13.3.4.1.
Beakta att TRVK Väg, TDOK 2011:264, kan vara gällande vid tidigare upphandlingar.
I det fallet beräknas ÅDTk,just enligt avsnitt 7.1.2.1.
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Ange
– aktuell trafik, ÅDTk,just
– beläggningstyp, till exempel PGJA16

as

– bindemedelstyp
– lagertjocklek (kg/m2 eller tjocklek i mm)

op

– eventuella objektspecifika krav på ingående stenmaterial baserat på lokala
förutsättningar med stöd av aktuella specifikationer i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043

DCC.145

er

– att kalkylvärde för bindemedelshalt ska vara enligt Trafikverkets regler för reglering
vid beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565, om mängderna ska regleras.

Slitlager kategori A av tunnskiktsbeläggning

åb

Avser beläggningstyp TSK.

Tunnskiktsbeläggning är inte lämpligt på vägar med spår orsakade av plastisk
deformation.

ej

Underlagets textur bör vara likvärdig för att uppnå ett gott resultat.
Ange då förklistring ska utföras på frästa ytor om justering av andra ytor samtidigt
förekommer.

år

Vid angivande av aktuell trafik under aktuell kod och rubrik styrs krav på ingående
stenmaterial genom Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 5.1.1.1.

-F

För beräkning av ÅDTk,just se Överbyggnad väg, Dimensionering och utformning,
TRVINFRA-00224, avsnitt 13.3.4.1.
Beakta att TRVK Väg, TDOK 2011:264, kan vara gällande vid tidigare upphandlingar.
I det fallet beräknas ÅDTk,just enligt avsnitt 7.1.2.1.
Ange

s

– aktuell trafik, ÅDTk,just

is

– beläggningstyp, till exempel TSK16

R

em

– lagertjocklek, kg/m2

DCC.146

– eventuella objektspecifika krav på ingående stenmaterial baserat på lokala
förutsättningar med stöd av aktuella specifikationer i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043
– att kalkylvärde för bindemedelshalt för asfaltmassa samt klistermängd ska vara
enligt Trafikverkets regler för reglering vid beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565,
om mängderna ska regleras.

Slitlager kategori A av kall återvinningsmassa
Avser beläggningstyp ÅAK.
Ange beläggningstyp, till exempel ÅAK16 eller ÅAK22.
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Vid angivande av aktuell trafik styrs krav på ingående stenmaterial samt funktionskrav
genom Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 6.
Beakta att valet av fraktion för nytt stenmaterial bör överlåtas till entreprenören.

as

Ange
– aktuell trafik, ÅDTt samt ÅDTk,tung

op

– eventuella objektspecifika krav på ingående stenmaterial baserat på lokala
förutsättningar med stöd av aktuella specifikationer i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043

Slitlager kategori A av halvvarm återvinningsmassa
Avser beläggningstyp ÅAHV.

åb

DCC.147

er

– att kalkylvärden för tillsatt nytt bindemedel, inblandningsmängd nytt stenmaterial
och andel asfaltgranulat ska vara enligt Trafikverkets regler för reglering vid
beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565, om mängderna ska regleras.

Ange beläggningstyp, till exempel ÅAHV16 eller ÅAHV22.

ej

Vid angivande av aktuell trafik styrs krav på ingående stenmaterial samt funktionskrav
genom Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 7.
Beakta att valet av fraktion för nytt stenmaterial bör överlåtas till entreprenören.
Ange

år

– aktuell trafik, ÅDTt samt ÅDTk,tung

-F

– eventuella objektspecifika krav på ingående stenmaterial baserat på lokala
förutsättningar med stöd av aktuella specifikationer i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043

Slitlager kategori A av ytbehandling med bituminöst bindemedel
och pågrus

is

DCC.15

s

– att kalkylvärden för tillsatt nytt bindemedel, inblandningsmängd nytt stenmaterial
och andel asfaltgranulat ska vara enligt Trafikverkets regler för reglering vid
beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565, om mängderna ska regleras.

R

em

DCC.151

Slitlager kategori A av ytbehandling på bitumenbundet underlag
Vid angivande av aktuell trafik styrs krav på ingående stenmaterial samt krav på
defekter genom Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 9.
För beräkning av ÅDTk, just se Överbyggnad väg, Dimensionering och utformning,
TRVINFRA-00224, avsnitt 13.3.4.1.
Beakta att TRVK Väg, TDOK 2011:264, kan vara gällande vid tidigare upphandlingar.
I det fallet beräknas ÅDTk,just enligt avsnitt 7.1.2.1.
Ange under aktuell kod och rubrik
– aktuell trafik, ÅDTk,,just samt ÅDTk
– krav på justering av underlag
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– beläggningstyp, till exempel Y1B 8/11
– bindemedelstyp C 69 B2

as

– eventuella objektspecifika krav på ingående stenmaterial baserat på lokala
förutsättningar med stöd av aktuella specifikationer i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043

op

– att kalkylvärde bindemedel ska vara enligt Trafikverkets regler för reglering vid
beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565, om mängderna ska regleras.

Justering av underlaget bör utföras året före ytbehandlingen. Justeringen ska dock
utföras senast en månad före ytbehandlingen.

DCC.1511

åb

er

Val av basbitumen för bitumenemulsion C 69 B2 till Y1B och Y2B görs normalt av
entreprenören baserat på Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, tabell 2.2.4-5.
Ange under aktuell kod och rubrik i förekommande fall tillägg av basbitumen 100/150
alternativt 160/220.

Enkel ytbehandling kategori A på bitumenbundet underlag
Avser beläggningstyp Y1B.

Dubbel ytbehandling kategori A på bitumenbundet underlag
Avser beläggningstyp Y2B.

ej

DCC.1512

Spårytbehandling kategori A på bitumenbundet underlag

DCC.15131

Enkel spårytbehandling kategori A på bitumenbundet underlag

DCC.15132

Dubbel spårytbehandling kategori A på bitumenbundet underlag

DCC.152

Slitlager kategori A av ytbehandling på grusunderlag

DCC.1521

Enkel ytbehandling kategori A på grusunderlag

-F

år

DCC.1513

s

Avser beläggningstyp Y1G.

R

em

is

Vid angivande av aktuell trafik styrs krav på ingående stenmaterial samt krav på
defekter genom Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 9.
För beräkning av ÅDTk,just se Överbyggnad väg, Dimensionering och utformning,
TRVINFRA-00224, avsnitt 13.3.4.1.
Beakta att TRVK Väg, TDOK 2011:264, kan vara gällande vid tidigare upphandlingar.
I det fallet beräknas ÅDTk,just enligt avsnitt 7.1.2.1.
Ange
– aktuell trafik, ÅDTk,just samt ÅDTk
– krav på justering av underlag
– beläggningstyp Y1G
– bindemedelstyp C 69 B4 - 12000
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– eventuella objektspecifika krav på ingående stenmaterial baserat på lokala
förutsättningar med stöd av aktuella specifikationer i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043

DCC.154

Slitlager kategori A av tätad indränkt makadam

op

Avser beläggningstyp IMT.

as

– att kalkylvärde bindemedel ska vara enligt Trafikverkets regler för reglering vid
beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565, om mängderna ska regleras.

Vid angivande av aktuell trafik styrs krav på ingående stenmaterial genom
Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 8.

er

Ange

– aktuell trafik, ÅDTk,tung för vägar med separata körfält

åb

– aktuell trafik, antal tunga fordon totalt för smala vägar utan separata körfält, bredd
mindre än 6 m
– beläggningstyp, till exempel IMT40 8/22
– bindemedelstyp

ej

– indränkningsyta och ton stenmaterial

år

– eventuella objektspecifika krav på ingående stenmaterial baserat på lokala
förutsättningar med stöd av aktuella specifikationer i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043

DCC.16

-F

– att kalkylvärde bindemedel ska vara enligt Trafikverkets regler för reglering vid
beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565, om mängderna ska regleras.

Värmebeläggningar kategori A
Ange under aktuell kod och rubrik krav på jämnhet samt kontrollmetod med ledning
av Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 10.1.2.

is

s

Beakta att denna åtgärd inte åtgärdar körbanans tvärfall. Vid felaktigt tvärfall krävs
förjustering av underlaget med asfaltmassa, alternativt välj annan metod, till exempel
fräsning del av lagertjocklek och påförande av nytt slitlager.

R

em

DCC.161

Slitlager kategori A utförda med heating
Vid angivande av aktuell trafik under aktuell kod och rubrik styrs krav på ingående
stenmaterial genom Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 3.1.1.5.
För beräkning av ÅDTk,just se Överbyggnad väg, Dimensionering och utformning,
TRVINFRA-00224, avsnitt 13.3.4.1.
Beakta att TRVK Väg, TDOK 2011:264, kan vara gällande vid tidigare upphandlingar.
I det fallet beräknas ÅDTk,just enligt avsnitt 7.1.2.1.
Ange under aktuell kod och rubrik
– aktuell trafik, ÅDTk,just
– beläggningstyp, till exempel HEABT11, HEABS16
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– lagertjocklek i kg/m2
– bindemedelstyp

as

– eventuella objektspecifika krav på ingående stenmaterial baserat på lokala
förutsättningar med stöd av aktuella specifikationer i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043

DCC.1611

op

– att kalkylvärde bindemedel ska vara enligt Trafikverkets regler för reglering vid
beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565, om mängderna ska regleras.

Slitlager kategori A av tät asfaltbetong utfört med heating

DCC.1612

er

Avser beläggningstyp HEABT.

Slitlager kategori A av stenrik asfaltbetong utfört med heating

DCC.162

åb

Avser beläggningstyp HEABS.

Slitlager kategori A utförda med repaving

Vid angivande av aktuell trafik under aktuell kod och rubrik styrs krav på ingående
stenmaterial genom Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 3.1.1.5.

ej

För beräkning av ÅDTk,just se Överbyggnad väg, Dimensionering och utformning,
TRVINFRA-00224, avsnitt 13.3.4.1.

år

Beakta att TRVK Väg, TDOK 2011:264, kan vara gällande vid tidigare upphandlingar.
I det fallet beräknas ÅDTk,just enligt avsnitt 7.1.2.1.
Ange under aktuell kod och rubrik

-F

– aktuell trafik, ÅDTk,just

– beläggningstyp, till exempel REABT11, REABS16
– bindemedelstyp

is

s

– eventuella objektspecifika krav på ingående stenmaterial baserat på lokala
förutsättningar med stöd av aktuella specifikationer i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043
– fräsdjup i mm räknat från befintlig överyta

R

em

– körfält som ska remixas (K1, K2)

DCC.1621

– läggningsbredd meter
– mängd och typ av tillförd asfaltmassa i kg/m2 (normalt minst 30 kg/m2)
– att kalkylvärde bindemedel för tillförd asfaltmassa ska vara enligt Trafikverkets
regler för reglering vid beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565, om mängderna ska
regleras.

Slitlager kategori A av tät asfaltbetong utfört med repaving
Avser beläggningstyp REABT.

DCC.1622

Slitlager kategori A av stenrik asfaltbetong utfört med repaving
Avser beläggningstyp REABS.
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DCC.163

Slitlager kategori A utförda med remixing
Vid angivande av aktuell trafik under aktuell kod och rubrik styrs krav på ingående
stenmaterial genom Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 3.1.1.5.

as

För beräkning av ÅDTk,just se Överbyggnad väg, Dimensionering och utformning,
TRVINFRA-00224, avsnitt 13.3.4.1.

op

Beakta att TRVK Väg, TDOK 2011:264, kan vara gällande vid tidigare upphandlingar.
I det fallet beräknas ÅDTk,just enligt avsnitt 7.1.2.1.
Ange under aktuell kod och rubrik

– beläggningstyp, till exempel RMABT11, RMABS16
– bindemedelstyp

er

– aktuell trafik, ÅDTk,just

åb

– eventuella objektspecifika krav på ingående stenmaterial baserat på lokala
förutsättningar med stöd av aktuella specifikationer i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043
– fräsdjup i mm räknat från befintlig överyta

– läggningsbredd meter

ej

– körfält som ska remixas (K1, K2)

år

– mängd och typ av tillförd asfaltmassa i kg/m2 (normalt minst 30 kg/m2)

DCC.1631

-F

– att kalkylvärde bindemedel för tillförd asfaltmassa ska vara enligt Trafikverkets
regler för reglering vid beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565, om mängderna ska
regleras.

Slitlager kategori A av tät asfaltbetong utfört med remixing
Avser beläggningstyp RMABT.

Slitlager kategori A av stenrik asfaltbetong utfört med remixing

s

DCC.1632

is

Avser beläggningstyp RMABS.

R

em

DCC.164

Slitlager kategori A utförda med remixing plus
Vid angivande av aktuell trafik under aktuell kod och rubrik styrs krav på ingående
stenmaterial genom Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 3.1.1.5.
För beräkning av ÅDTk,just se Överbyggnad väg, Dimensionering och utformning,
TRVINFRA-00224, avsnitt 13.3.4.1.
Beakta att TRVK Väg, TDOK 2011:264, kan vara gällande vid tidigare upphandlingar.
I det fallet beräknas ÅDTk,just enligt avsnitt 7.1.2.1.
Ange under aktuell kod och rubrik
– aktuell trafik, ÅDTk,just
– beläggningstyp, till exempel RM+ABT11, RM+ABS16
– bindemedelstyp
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– eventuella objektspecifika krav på ingående stenmaterial baserat på lokala
förutsättningar med stöd av aktuella specifikationer i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043

as

– fräsdjup i mm räknat från befintlig överyta
– körfält som ska remixas (K1, K2)
– läggningsbredd meter

op

– mängd och typ av tillförd asfaltmassa i kg/m2 (normalt minst 30 kg/m2)

Slitlager kategori A av tät asfaltbetong utfört med remixing plus
Avser beläggningstyp RM+ABT.

DCC.1642

Slitlager kategori A av stenrik asfaltbetong utfört med remixing
plus

ej

Avser beläggningstyp RM+ABS.

DCC.17

åb

DCC.1641

er

– att kalkylvärde bindemedel för tillförd asfaltmassa ska vara enligt Trafikverkets
regler för reglering vid beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565, om mängderna ska
regleras.

Stabilisering kategori A

Ange under aktuell kod och rubrik

– fräsdjup

år

– tjocklek på det lager som ska stabiliseras

-F

– skevning/bombering

– vid behov komplettering med bärlagermaterial eller makadam i överbyggnad och
i så fall mängd och fraktion.

s

Ange infräsning under aktuell kod och rubrik under DCB.7.

Förprovning

R

em

is

Representativa prov ska tas ut från befintlig väg med ett prov per 8 000 m2.
Arbetsrecept ska tas fram genom förprovning. Förprovningen utgör underlag för val
av bindemedelstyp, bindemedelstillsats samt eventuell tillsats av nytt stenmaterial.
Vid proportionering ska en restbitumenhalt på 3,5–4,5 procent eftersträvas.
Förprovningen ska resultera i ett arbetsrecept som ska innehålla följande uppgifter
– mängd och typ av tillsatt bindemedel
– levererande materialtäkt av ingående ballast
– mängd och typ av tillförd ballast samt ballastkvalitet
– bindemedelshalt och kornstorleksfördelning i färdig massa (riktvärde).
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Till arbetsreceptet ska följande resultat från förprovningen bifogas
– bindemedelshalt och kornstorleksfördelning i befintlig beläggning

as

– kornkurva i befintligt bärlager.

KONTROLL

op

Kontroll av tjocklek, massa och packning

er

Tjocklek
Tjocklek ska dokumenteras med ett prov per 4 000 m2 genom borrprov. Tjockleken
får avvika mot angiven tjocklek med ±15 mm.

åb

Massaprov
Stabiliseringen ska kontrolleras avseende restbitumenhalt, kornkurva och vattenkvot
med ett prov per 10 000 m2.

ej

Packning
Kontroll av packning ska utföras med troxlermätare eller motsvarande. Provning ska
utföras med ett prov per 2 000 m2, dock minst 8 punkter per objekt. Maximal densitet
ska bestämmas enligt SS-EN 13286-2 modifierad proctor. Densitetens medelvärde
får inte understiga 95 procent av maximal densitet. Enskilda mätvärden får inte
understiga 92 procent.

Stabilisering kategori A med skumbitumen

år

DCC.171

-F

Efter infräsning av den befintliga beläggningen ska terrassen vattnas, hyvlas och
vältas till angiven skevning/bombering. Vattenhalten ska vara cirka 80 procent av
optimal vattenhalt (3–4 procent). Vid skumbitumenstabilisering ska bindemedel vara
av typ 330/430.

R

em

is

s

Vidhäftningsmedel ska tillsättas bindemedlet, kalkylvärde 0,6 procent.
Bindemedelstemperatur ska vara minst 170 °C. Stabiliserad yta ska justeras till angiven
skevning eller bombering och vältas. Packning ska utföras med stålvalsvält och
gummihjulsvält i separata enheter. Båda enheterna ska vara tunga vältar med vikt
större än 14 ton. Gummihjulsvälten ska gå närmast utläggaren.
Slitlagret får påföras när ytan har trafikerats så att överskottsvatten har avgått och
eventuella initiala defekter åtgärdats. Tidpunkten ska bestämmas i samråd med
beställaren efter funktionsbesiktning av den stabiliserade ytan.
Ange
– kalkylvärde 8 kg/m2 (vid fräsdjup 120 mm) som skummas med vatten, cirka
2–3 procent av bitumenmängden
– typ av vidhäftningsmedel.

DCC.172

Stabilisering kategori A med bitumenemulsion
Efter infräsning av befintlig beläggning ska terrassen vattnas, hyvlas och vältas till
angiven skevning/bombering. Vattenhalten ska vara cirka 80 procent av optimal
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vattenhalt (3–4 procent). Vid emulsionsstabilisering ska bindemedel vara av typ
C 60 B 4 - 330/430.

as

Stabiliserad yta ska hyvlas till angiven skevning/bombering och vältas. Packning ska
utföras med stålvalsvält och gummihjulsvält i separata enheter. Båda enheterna ska
vara tunga vältar med vikt större än 14 ton. Gummihjulsvälten ska gå närmast
utläggaren.

op

Slitlagret får påföras när ytan har trafikerats så att överskottsvatten har avgått och
eventuella initiala defekter åtgärdats. Tidpunkten ska bestämmas i samråd med
beställaren efter funktionsbesiktning av den stabiliserade ytan.

DCC.173

Stabilisering kategori A med remixing

er

Ange kalkylvärde 10 kg/m2 (vid fräsdjup 120 mm).

åb

Den befintliga beläggningen och del av bärlagret återvinns till ett bundet bärlager
till angiven tjocklek. Återvinningen ska ske direkt på vägen genom uppfräsning av
befintlig beläggning och del av bärlagret, samt inblandning av bitumenemulsion och
makadam alternativt bärlager. Blandningen av fräsgranulatet och bindemedlet ska
ske i en blandare och inte i vägkroppen. Bindemedel ska vara C 60 B 4 - 330/430.

ej

Befintlig beläggning ska förvärmas före fräsning.

år

Packning ska utföras med stålvalsvält och gummihjulsvält i separata enheter. Båda
enheterna ska vara tunga vältar med vikt större än 14 ton. Gummihjulsvälten ska gå
närmast utläggaren.

-F

Slitlagret får påföras när ytan har trafikerats så att överskottsvatten har avgått och
eventuella initiala defekter åtgärdats. Tidpunkten ska bestämmas i samråd med
beställaren efter funktionsbesiktning av den stabiliserade ytan.
Ange kalkylvärde 8 kg/m2 (vid fräsdjup 90 mm).

DCC.2

Bitumenbundna överbyggnadslager kategori B för väg, plan o d

s

UTFÖRANDEKRAV

is

Krav på bitumenbundna lagers ytor

R

em

Efter beläggningens färdigställande får stenlossning inte förekomma.
Slitlager

Friktion
För vägbana och cykelbana ska medelvärdet av friktionstalet på en sträcka av 20 m
vara ≥ 0,50. Friktionstalet ska bestämmas enligt Bestämning av friktion på väg,
TDOK 2014:0134.
För gångbanor, vägmarkering samt delytor mindre än 2,0 m2 på vägbanor och
cykelbanor ska friktionstalet vara ≥ 50 bestämt enligt Handhållen kontroll av
vägmarkering, TDOK 2013:0462. Kravet avser medelvärde av tre mätpunkter mätt
på minst 1,0 m längd.
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Kravet på delytor avser även ytor där friktionen inte kan mätas enligt Bestämning av
friktion på väg, TDOK 2014:0134.
Om friktionen bedöms understiga angivna krav ska erforderliga åtgärder vidtas.

as

Jämnhet

op

Slitlager ska utföras med 4 mm jämnhetstolerans på bitumenbundet underlag och
6 mm på obundet underlag. Tolerans mäts som största tillåtna avvikelse från en 3 m
lång rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara enligt Bestämning av
ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.
Bärlager, bindlager och justeringslager

er

Friktion

åb

Bär-, bind- eller justeringslager som ska trafikeras före överläggning med slitlager
ska uppfylla kraven på friktion som anges under Slitlager.

Jämnhet

ej

Lager ska utföras med 6 mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse från en
3 m lång rätskiva, lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara enligt Bestämning av
ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.

KONTROLL

år

Bär-, bind- eller justeringslager som ska trafikeras före överläggning med slitlager
ska uppfylla kraven på jämnhet som anges under Slitlager.

-F

Vid provtagning och analys ska beställaren beredas tillfälle att närvara. Uttagna prov
ska analyseras löpande och utan dröjsmål. Analysresultat ska delges beställaren
snarast efter genomförd provning.
Analyser av uttagna prover ska utföras av laboratorium som uppfyller kompetenskrav
enligt SS-EN ISO/IEC 17025 samt är ackrediterat för aktuella analysmetoder.

s

Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, kan användas som stöd vid angivande av
provning, provningsfrekvenser genom hänvisning till aktuella avsnitt.

is

Kontroll vid utförande av lager av asfaltmassa

R

em

Ange under aktuell kod och rubrik
– om provning av bindemedelshalt och kornstorleksfördelning för levererad
asfaltmassa ska utföras utöver i AMA angiven
– om provning av hålrumshalt och tjocklek på färdigt lager ska utföras utöver i AMA
angivet
– om provning ska utföras utöver i AMA angivet genom hänvisning till aktuella avsnitt
i TDOK 2013:0529
– provningsfrekvens för aktuell provning alternativt ange hänvisning till aktuella
avsnitt i TDOK 2013:0529
– vid provning utöver i AMA angivet att krav med angivna toleranser ska uppfyllas
enligt TDOK 2013:0529.
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Bindemedelshalt och kornstorleksfördelning
Analys av bindemedelshalt och kornstorleksfördelning ska utföras för levererad
asfaltmassa med minst ett prov per objekt större än 3 000 m2.

as

Provtagning ska utföras på massa från bil vid asfaltverk enligt Provtagning vid
leveranskontroll av asfaltmassa, TDOK 2017:0648.
Vid provtagning av asfaltmassa ska tre prover tas ut.

op

Proven ska märkas A, B och C med unikt löpnummer.
Dessutom ska på varje prov minst anges
– objekt

er

– provtagningsdatum och tidpunkt
– provtagare

åb

– registreringsnummer för aktuell provtagningsbil alternativt löpnummer för aktuell
leveranssedel
– sektion/sida (plats/läge) för aktuellt massaparti på objekt.

ej

Största tillåtna avvikelse för bindemedelshalt och kornstorleksfördelning från
deklarerade värden får vara enligt aktuellt kontrollblad i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529, avsnitt 3.2.

år

Hålrumshalt och tjocklek färdigt lager
Analys av hålrumshalt och tjocklek på borrkärnor ska utföras med minst ett prov per
objekt större än 3 000 m2.

-F

Vid borrning av beläggning för kontroll av hålrumshalt och tjocklek ska fyra
provkroppar tas ut enligt Provtagning vid kontroll av asfaltbeläggning,
TDOK 2017:0649.
Proven ska märkas med
– X–A1, X–B1, X–A2, X–B2, där X ska vara ett unikt löpnummer

s

– objekt

R

em

is

– provtagningsdatum.
Proverna X–A1 samt X–A2 ska analyseras och resultatet ska redovisas till beställaren.
Proverna X–B1 samt X–B2 ska överlämnas till beställare.
Vid borrning ska spårbarhet för aktuella provtagningspunkter redovisas genom
angivande av X- och Y-koordinater enligt SWEREF 99 TM eller på annat sätt som
accepteras av beställare.
Vid upptagning av borrkärnor ska borrhålen återställas med något av följande
alternativ
– gjutasfalt och BCS med största stenstorlek i enlighet med aktuell beläggningstyp
– asfaltmassa i enlighet med aktuell beläggningstyp
– alternativ produkt med påvisad lämplighet och beständighet.
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Vid användning av alternativa produkter för lagning ska produktinformation
överlämnas till beställaren.

as

Lagning ska vara i nivå med omgivande lager och utföras så att sättning/efterpackning
ej uppstår.
Lagning av borrhål på slitlager och andra trafikerade ytor får inte uppvisa stensläpp
eller blödning.

op

Färdigt lager ska uppfylla hålrumskrav för aktuellt lager enligt Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529, tabell 3.3.1-1.

er

Tjocklek på färdigt lager för enskilt kontrollobjekt får max underskrida beställd tjocklek
med 5 procent.

Kontroll vid utförande av lager av gjutasfaltmassa

åb

Ange under aktuell kod och rubrik

– om provning av bindemedelshalt, kornstorleksfördelning och
stämpelbelastningsvärdet ska utföras
– om provning av stenmaterialkvalitet ska utföras

ej

– om provning av bindemedlets egenskaper ska utföras
– om provkroppar ska tas upp för att kontrollera tjocklek

år

– krav på provningsfrekvens.

Kontroll vid utförande av lager av indränkt makadam
Ange under aktuell kod och rubrik

-F

– om provning av stenmaterialkvalitet ska utföras
– om provning av bindemedlets egenskaper ska utföras
– krav på provningsfrekvens.

s

Kontroll vid utförande av lager av ytbehandling på bitumenbundet
underlag

is

Ange under aktuell kod och rubrik

R

em

– om provning av stenmaterialkvalitet ska utföras
– om provning av bindemedlets egenskaper ska utföras
– krav på provningsfrekvens.

Kontroll vid utförande av lager av ytbehandling på grusunderlag
Ange under aktuell kod och rubrik
– om provning av stenmaterial ska utföras
– om provning av bindemedlets egenskaper ska utföras
– krav på provningsfrekvens.

DCC.21

Bitumenbundna bärlager kategori B
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DCC.211

Bärlager kategori B av asfaltmassa

as

Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, kan användas som stöd vid angivande av
krav. Trafikverkets regler för reglering, TDOK 2014:0565 kan åberopas för kalkylvärden
samt anges i kontraktshandling för reglering av avdrag.
Nedanstående rådstexter är tillämpliga vid användning av Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529.

op

Vid angivande av aktuell trafik under aktuell kod och rubrik styrs krav på ingående
stenmaterial genom Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 3.1.3.3.

– aktuell trafik, ÅDTk,tung
– beläggningstyp, till exempel AG16, MJAG16

åb

– lagertjocklek (kg/m2 eller tjocklek i mm)

er

Ange under aktuell kod och rubrik

– bindemedelstyp

– att kalkylvärde för bindemedelshalt ska vara enligt Trafikverkets regler för reglering
vid beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565, om mängderna ska regleras

ej

– eventuella objektspecifika krav på ingående stenmaterial baserat på lokala
förutsättningar med stöd av aktuella specifikationer i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043

Bärlager kategori B av asfaltgrus

-F

DCC.2111

år

– att krav på tillfälligt slitlager enligt Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529,
avsnitt 3.1.5 ska uppfyllas för lager som ska trafikeras över en vinter eller längre tid
än 8 månader till maximalt 12 månader.

Avser beläggningstyp AG.

DCC.2114

Bärlager kategori B av mjukgjort asfaltgrus
Bitumenbundna bindlager kategori B

R

em

is

DCC.22

s

Avser beläggningstyp MJAG.

Vid ÅDTk,tung större än 100 fordon för objekt större än 40 000 m2 samt när
deformationsresistens ska prioriteras bör ett bindlager av asfaltbetong (ABb) med
krav på deformationsresistens för borrkärnor från färdigt lager övervägas.
Beakta att krav på deformationsresistens på borrkärnor från färdigt lager är relevant
vid bindlager av ABb som läggs med tjocklek minst 50 mm på justerat underlag.
Om krav på deformationsresistens ställs får entreprenören välja bindemedelstyp. Om
krav inte ställs på deformationsresistens ska bindemedelstyp anges.
Deformationsresistensen provas på borrkärnor från utförd beläggning enligt
SS-EN 12697-25, metod A1. Kravnivåer deformationsresistens kan väljas från
tabell RA DCC.22/1.
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TABELL RA DCC.22/1. KRAVNIVÅER DEFORMATIONSRESISTENS FÖR BORRKÄRNOR
AV BINDLAGER (ABb)
Samlad axiell töjning, %

Extrem påkänning

< 1,0

> 2 000

< 1,2

1 000–1 999

< 1,5

500–999

< 1,8

100–499

< 2,1

< 100

–

er

op

as

Trafik, ÅDTk,tung

Bindlager kategori B av asfaltmassa

ej

DCC.221

åb

Med extrem påkänning avses söderbackar, trafikljus, busshållplatser med mera där
tung trafik har låg hastighet och är mycket spårbunden. För K1 i 2+1-vägar och bussfiler
bör kravet ställas enligt närmast högre trafikklass än den aktuella.

Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, kan användas som stöd vid angivande av
krav. Trafikverkets regler för reglering, TDOK 2014:0565 kan åberopas för kalkylvärden
samt anges i kontraktshandling för reglering av avdrag.

år

Nedanstående rådstexter är tillämpliga vid användning av Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529.

-F

Vid angivande av aktuell trafik under aktuell kod och rubrik styrs krav på ingående
stenmaterial genom Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 3.1.2.3.
Ange under aktuell kod och rubrik
– aktuell trafik, ÅDTk,tung

s

– beläggningstyp, till exempel ABb16

is

– lagertjocklek (kg/m2 eller tjocklek i mm)

R

em

– bindemedelstyp
– eventuella objektspecifika krav på ingående stenmaterial baserat på lokala
förutsättningar med stöd av aktuella specifikationer i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043
– att kalkylvärde för bindemedelshalt ska vara enligt Trafikverkets regler för reglering
vid beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565, om mängderna ska regleras
– att krav på tillfälligt slitlager enligt Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529,
avsnitt 3.1.5 ska uppfyllas, för lager som ska trafikeras över en vinter eller längre tid
än 8 månader till maximalt 12 månader.

DCC.2211

Bindlager kategori B av tät asfaltbetong
Avser beläggningstyp ABT.

MARKÖVERBYGGNADER,

109

DCC.2213

Bindlager kategori B av asfaltbetong
Avser beläggningstyp ABb.
Ange

KONTROLL

op

– bindemedelstyp när krav inte ställs på deformationsresistens.

as

– eventuellt krav på deformationsresistens med ledning av RA under DCC.22

Provning av deformationsresistens på borrkärnor av bindlager
Ange vid krav på provning av deformationsresistens att

er

– A och B-prov ska tas ut från varje påbörjad yta om 40 000 m2 enligt
TDOK 2017:0649

åb

– provtagning ska utföras tidigast en dag efter utläggning. B-prover ska överlämnas
snarast till beställaren efter genomförd provtagning
– analys ska utföras enligt SS-EN 12697-25, Metod A1 inom 14 till 30 dagar efter
utläggning

DCC.222

ej

– analysresultaten ska delges beställaren snarast efter genomförd provning.

Bindlager kategori B av gjutasfaltmassa

år

Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, kan användas som stöd vid angivande av
krav. Trafikverkets regler för reglering, TDOK 2014:0565 kan åberopas för kalkylvärden
samt anges i kontraktshandling för reglering av avdrag.

-F

Nedanstående rådstexter är tillämpliga vid användning av Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529.
Vid angivande av aktuell trafik styrs krav på ingående stenmaterial genom
Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 4.

is

s

Ange eventuella objektspecifika krav på ingående stenmaterial baserat på lokala
förutsättningar med stöd av aktuella specifikationer i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043.

R

em

Ange
– aktuell trafik, ÅDTk,tung
– beläggningstyp, till exempel PGJA16
– lagertjocklek (kg/m2 eller tjocklek i mm)
– bindemedelstyp
– eventuella objektspecifika krav på ingående stenmaterial
– att kalkylvärde för bindemedelshalt ska vara enligt Trafikverkets regler för reglering
vid beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565, om mängderna ska regleras.

DCC.23
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DCC.231

Justeringslager kategori B av asfaltmassa

as

Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, kan användas som stöd vid angivande av
krav. Trafikverkets regler för reglering, TDOK 2014:0565 kan åberopas för kalkylvärden
samt anges i kontraktshandling för reglering av avdrag.
Nedanstående rådstexter är tillämpliga vid användning av Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529.

op

Vid angivande av aktuell trafik under aktuell kod och rubrik styrs krav på ingående
stenmaterial genom Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 3.1.4.

– aktuell trafik, ÅDTk,tung
– beläggningstyp, till exempel ABT16

åb

– lagertjocklek/mängd (kg/m2 eller ton)

er

Ange under aktuell kod och rubrik

– bindemedelstyp

– att kalkylvärde för bindemedelshalt ska vara enligt Trafikverkets regler för reglering
vid beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565, om mängderna ska regleras

ej

– eventuella objektspecifika krav på ingående stenmaterial baserat på lokala
förutsättningar med stöd av aktuella specifikationer i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043

Justeringslager kategori B av asfaltgrus

-F

DCC.2311

år

– att krav på tillfälligt slitlager enligt Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529,
avsnitt 3.1.5 ska uppfyllas, för lager som ska trafikeras över en vinter eller längre tid
än 8 månader till maximalt 12 månader.

Avser beläggningstyp AG.

DCC.2313

Justeringslager kategori B av tät asfaltbetong
Justeringslager kategori B av asfaltbetong

is

DCC.2315

s

Avser beläggningstyp ABT.

em

Avser beläggningstyp ABb.

Justeringslager kategori B av gjutasfaltmassa
Avser beläggningstyp PGJA.

R

DCC.232
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Ange om justeringslagret ska trafikeras

as

– för körytor att bituminiserad chipsten (BCS) med fraktion 4/8 mm till en mängd av
5–8 kg/m2 ska vältas in omedelbart efter utläggning av gjutasfaltmassa. Vältning
ska utföras så att en jämn struktur uppnås med fast förankrad sten i gjutasfalten.
Eventuellt överskott av bituminiserad chipsten (BCS) ska sopas bort från ytan så
snart beläggningen har kallnat

Justeringslager kategori B med spårgjutasfaltmassa
Avser beläggningstyp PSGJA för spårlagning.

Bitumenbundna slitlager kategori B

DCC.241

Slitlager kategori B av asfaltmassa

åb

DCC.24

er

DCC.233

op

– för gång- och cykelbanebeläggningar att ytan ska sandas av med sand- och
grusmaterial med fraktion 1/3 mm så att ytan blir helt täckt omedelbart efter
utläggning av gjutasfaltmassa. Eventuellt överskott av sand- och grusmaterial ska
sopas bort från ytan så snart beläggningen kallnat.

ej

Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, kan användas som stöd vid angivande av
krav. Trafikverkets regler för reglering, TDOK 2014:0565 kan åberopas för kalkylvärden
samt anges i kontraktshandling för reglering av avdrag.

år

Nedanstående rådstexter är tillämpliga vid användning av Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529.

-F

Vid angivande av aktuell trafik under aktuell kod och rubrik styrs krav på ingående
stenmaterial genom Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 3.1.1.5.
För beräkning av ÅDTk,just se Överbyggnad väg, Dimensionering och utformning,
TRVINFRA-00224, avsnitt 13.3.4.1.

s

Ange under aktuell kod och rubrik eventuella objektspecifika krav på ingående
stenmaterial baserat på lokala förutsättningar med stöd av aktuella specifikationer i
Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043.

is

Ange under aktuell kod och rubrik

R

em

– aktuell trafik, ÅDTk,just
– beläggningstyp, till exempel ABT16, ABS 16
– lagertjocklek (motsvarande kg/m2 eller tjocklek i mm)
– bindemedelstyp
– eventuella objektspecifika krav på ingående stenmaterial
– att kalkylvärde för bindemedelshalt ska vara enligt Trafikverkets regler för reglering
vid beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565, om mängderna ska regleras.
Beakta att val av ingående stenmaterial för slitlager till GC-vägar, sidoytor, planer
med mera inte dimensioneras baserat på ÅDTk,just.
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Ange för slitlager till GC-vägar, sidoytor och planer med mera under aktuell kod och
rubrik att ingående stenmaterial ska uppfylla krav enligt lägsta trafikklass i
Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 3.1.1.5.

Slitlager kategori B av tät asfaltbetong

as

DCC.2411

Avser beläggningstyp ABT.

Slitlager kategori B av stenrik asfaltbetong

op

DCC.2412

Avser beläggningstyp ABS.

DCC.2413

Slitlager kategori B av dränerande asfaltbetong

er

Avser beläggningstyp ABD.

DCC.2415

Slitlager kategori B av mjukbitumenbundet grus
Avser beläggningstyp MJOG.

Slitlager kategori B av gjutasfaltmassa

ej

DCC.242

åb

Beakta att slitlager av dränerande asfaltbetong ska läggas på underlag av tät
asfaltbetong med god avrinning.

Avser beläggningstyp PGJA.

Ange

år

Vid angivande av aktuell trafik styrs krav på ingående stenmaterial genom
Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 4.

-F

– aktuell trafik, ÅDTk,just

– beläggningstyp, till exempel PGJA16
– bindemedelstyp

– lagertjocklek (kg/m2 eller tjocklek i mm)

is

s

– eventuella objektspecifika krav på ingående stenmaterial med stöd av aktuella
specifikationer i Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043

R

em

– att kalkylvärde för bindemedelshalt ska vara enligt Trafikverkets regler för reglering
vid beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565, om mängderna ska regleras.

DCC.244

Slitlager kategori B av cementstabiliserad asfalt

DCC.3

Bitumenbundna överbyggnadslager kategori C för väg, plan o d
UTFÖRANDEKRAV
Krav på bitumenbundna lagers ytor
Efter beläggningens färdigställande får stenlossning inte förekomma.
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Ange under aktuell kod och rubrik
– eventuellt krav på höjdtolerans
– eventuellt annan jämnhetstolerans än i AMA angiven

as

– eventuellt annat friktionskrav än i AMA angivet
– eventuellt krav på friktion mätt med mätbil.

op

Slitlager

Friktion

er

För slitlager ska friktionstalet vara ≥ 50 bestämt enligt Handhållen kontroll av
vägmarkering, TDOK 2013:0462. Kravet avser medelvärde av tre mätpunkter mätt
på minst 1,0 m längd.

åb

Om friktionskravet inte uppfylls ska åtgärder vidtas i samråd med beställaren.

Jämnhet

ej

Slitlager ska utföras med 6 mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse från
en 3 m lång rätskiva, lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara enligt Bestämning
av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.
Bärlager, bindlager och justeringlager

Friktion

-F

Jämnhet

år

Bär-, bind- eller justeringslager som ska trafikeras före överläggning med slitlager
ska uppfylla kraven på friktion som anges under Slitlager.

Bärlager och bindlager ska utföras med 6 mm jämnhetstolerans som största tillåtna
avvikelse från en 3 m lång rätskiva, lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara enligt
Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.

s

Bär-, bind- eller justeringslager som ska trafikeras före överläggning med slitlager
ska uppfylla kraven på jämnhet som anges under Slitlager.

is

KONTROLL

R

em

Kontroll vid utförande av bitumenbundna överbyggnadslager
Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, kan användas som stöd vid angivande av
provning, provningsfrekvenser alternativt kan hänvisning ske till aktuella avsnitt.
Ange eventuellt krav på provning samt provningsfrekvens.

DCC.31

Bitumenbundna bärlager kategori C

DCC.311

Bärlager kategori C av asfaltmassa
Ange under aktuell kod och rubrik
– beläggningstyp, till exempel AG16, MJAG16
– lagertjocklek (kg/m2 eller tjocklek i mm)

114

DC MARKÖVERBYGGNADER M M

– bindemedelstyp
– kalkylvärde för bindemedelshalt med ledning av Trafikverkets regler för reglering
vid beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565

DCC.3111

as

– krav på ingående stenmaterial med stöd av TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043.

Bärlager kategori C av asfaltgrus

DCC.3114

op

Avser beläggningstyp AG.

Bärlager kategori C av mjukgjort asfaltgrus
Bitumenbundna bindlager kategori C

DCC.321

Bindlager kategori C av asfaltmassa
Ange under aktuell kod och rubrik
– beläggningstyp, till exempel ABb16

åb

DCC.32

er

Avser beläggningstyp MJAG.

– bindemedelstyp

ej

– lagertjocklek (kg/m2 eller tjocklek i mm)

– objektspecifika krav på ingående stenmaterial

Bindlager kategori C av tät asfaltbetong

-F

DCC.3211

år

– att kalkylvärde för bindemedelshalt ska vara enligt Trafikverkets regler för reglering
vid beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565, om mängderna ska regleras.

Avser beläggningstyp ABT.

DCC.3213

Bindlager kategori C av asfaltbetong
Avser beläggningstyp ABb.

Bindlager kategori C av gjutasfaltmassa

s

DCC.322

is

Ange

R

em

– beläggningstyp, till exempel PGJA16

DCC.33

– lagertjocklek (kg/m2 eller tjocklek i mm)
– bindemedelstyp
– objektspecifika krav på ingående stenmaterial
– att kalkylvärde för bindemedelshalt ska vara enligt Trafikverkets regler för reglering
vid beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565, om mängderna ska regleras.

Bitumenbundna justeringslager kategori C
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DCC.331

Justeringslager kategori C av asfaltmassa
Ange under aktuell kod och rubrik
– beläggningstyp, till exempel ABT16

as

– lagertjocklek/mängd (kg/m2 eller ton)
– bindemedelstyp

– objektspecifika krav på ingående stenmaterial.

Justeringslager kategori C av asfaltgrus

er

DCC.3311

Avser beläggningstyp AG.

Justeringslager kategori C av tät asfaltbetong

åb

DCC.3313

Avser beläggningstyp ABT.

Justeringslager kategori C av asfaltbetong
Avser beläggningstyp ABb.

DCC.332

ej

DCC.3315

op

– att kalkylvärde för bindemedelshalt ska vara enligt Trafikverkets regler för reglering
vid beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565, om mängderna ska regleras

Justeringslager kategori C av gjutasfaltmassa

år

Avser beläggningstyp PGJA.

Ange om justeringslagret ska trafikeras

-F

– för körytor att bituminiserad chipsten (BCS) med fraktion 4/8 mm till en mängd av
5–8 kg/m2 ska vältas in omedelbart efter utläggning av gjutasfaltmassa. Vältning
ska utföras så att en jämn struktur uppnås med fast förankrad sten i gjutasfalten.
Eventuellt överskott av bituminiserad chipsten (BCS) ska sopas bort från ytan så
snart beläggningen har kallnat

is

s

– för gång- och cykelbanebeläggningar att ytan ska sandas av med sand- och
grusmaterial med fraktion 1/3 mm så att ytan blir helt täckt omedelbart efter
utläggning av gjutasfaltmassa. Eventuellt överskott av sand- och grusmaterial ska
sopas bort från ytan så snart beläggningen kallnat.

Bitumenbundna slitlager kategori C

DCC.341

Slitlager kategori C av asfaltmassa

R

em

DCC.34

Ange under aktuell kod och rubrik
– beläggningstyp, till exempel ABT16, ABS 16
– lagertjocklek (motsvarande kg/m2 eller tjocklek i mm)
– bindemedelstyp
– kalkylvärde för bindemedelshalt med ledning av Trafikverkets regler för reglering
vid beläggningsarbeten, TDOK 2014:0565
– krav på ingående stenmaterial med stöd av TDOK 2013:0529 samt SS-EN 13043.
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Ange för slitlager till GC-vägar, sidoytor och planer med mera under aktuell kod och
rubrik att ingående stenmaterial ska uppfylla krav enligt lägsta trafikklass i
Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 3.1.1.5.

Slitlager kategori C av tät asfaltbetong

as

DCC.3411

Avser beläggningstyp ABT.

Slitlager kategori C av stenrik asfaltbetong

op

DCC.3412

Avser beläggningstyp ABS.

DCC.3413

Slitlager kategori C av dränerande asfaltbetong

er

Avser beläggningstyp ABD.

DCC.3415

åb

Beakta att slitlager av dränerande asfaltbetong ska läggas på underlag av tät
asfaltbetong med god avrinning.

Slitlager kategori C av mjukbitumenbundet grus
Avser beläggningstyp MJOG.

Slitlager kategori C av gjutasfaltmassa

DCD

FÖRSEGLINGAR FÖR VÄG, PLAN O D

ej

DCC.342

år

UTFÖRANDEKRAV

-F

Vid regn ska arbetet avbrytas och får återupptas först när fritt vatten inte finns på
underlaget.

Krav på vägytan

Utförd försegling ska vara homogen utan defekter i form av blödning eller släppor
av pågrus.

R

em

is

s

För vägbana och cykelbana ska medelvärdet av friktionstalet på en sträcka av 20 m
vara ≥ 0,50. Friktionstalet ska bestämmas enligt Bestämning av friktion på väg,
TDOK 2014:0134.
För gångbanor, vägmarkering samt delytor mindre än 2,0 m2 på vägbanor och
cykelbanor ska friktionstalet vara ≥ 50 bestämt enligt Handhållen kontroll av
vägmarkering, TDOK 2013:0462. Kravet avser medelvärde av tre mätpunkter mätt
på minst 1,0 m längd.
Kravet på delytor avser även ytor där friktionen inte kan mätas enligt Bestämning av
friktion på väg, TDOK 2014:0134.
Om friktionen bedöms understiga angivna krav ska erforderliga åtgärder vidtas.
Efter förseglingens färdigställande får stenlossning inte förekomma.
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DCD.1

Försegling med bitumenemulsion

Försegling av yta
Bitumenemulsion till försegling ska deklareras enligt SS-EN 13808.

as

MATERIAL- OCH VARUKRAV

op

Bitumenemulsion C 67 B 2 ska användas och uppfylla krav enligt Bitumenbundna
lager, TDOK 2013:0529, tabell 2.2.4-1.

Stenmaterial till pågrus ska deklareras enligt SS-EN 13043 och uppfylla nedanstående
krav

er

– sorteringen ska vara 2/4 mm vid skyltad hastighet större än 70 km/h
– sorteringen ska vara 2/5 mm vid skyltad hastighet ≤ 70 km/h

åb

– kornstorleksfördelningen ska uppfylla krav för kategori GC 85/20.

Deklaration om överenstämmelse med ställda krav ska överlämnas till beställare innan
arbete påbörjas.

Försegling av räfflor

år

UTFÖRANDEKRAV

ej

Försegling ska utföras med bitumenemulsion C 50 B 2 - 160/220. Emulsionen ska
uppfylla aktuella specifikationer i Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, tabell 2.2.4-1.

Försegling av yta

-F

Försegling med bitumenemulsion på bitumenbundet underlag ska utföras senast
– 15 augusti norr om Mälardalen
– 1 september Mälardalen och söderut.

s

Försegling av yta avser heltäckande försegling med bitumenemulsion av hel vägbredd
eller ett separat körfält eller vägren.

R

em

is

Försegling med bitumenemulsion är lämplig på åldrade beläggningsytor som ännu
inte deformerats med syfte att förhindra till exempel stensläpp.
Försegling med bitumenemulsion på bitumenbundet underlag är inte lämpligt på
vägar med spår orsakade av plastisk deformation.
Underlaget bör ha en jämn ytstruktur (makrotextur) för att uppnå ett gott resultat.
Ange
– läggningsbredd meter
– om separat körfält ska förseglas (normalt K2)
– att kalkylvärde ska vara 1,0 kg/m2 för bitumenemulsion C 67 B 2
– om valet av bitumenemulsion överlåts till utförare att bitumenemulsion ska uppfylla
krav enligt SS-EN 13808
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– slaghål, öppna fogar, sprickor och dylikt i underlag ska åtgärdas samt metod för
utförandet

as

– eventuell justering av underlag under aktuell kod och rubrik under DCC.131, DCC.231
eller DCC.331.

op

Arbetsrecept
Vid heltäckande försegling av hela vägytan alternativt ett separat körfält ska skriftligt
förslag till arbetsrecept upprättas och överlämnas till beställaren innan arbete påbörjas.
Om arbetsrecept under arbetets gång måste ändras ska nytt arbetsrecept upprättas
och överlämnas till beställaren.

– typbeteckning bitumenemulsion samt leverantör

er

Arbetsreceptet ska omfatta följande uppgifter

– sortering för pågrus samt leverantör
– riktvärde för pågrusmängd.

åb

– riktvärde för utspridd mängd bitumenemulsion, kg/m2

ej

Underlag
Underlag ska göras rent före försegling. Underlaget får vara fuktigt men fritt vatten
får inte förekomma. Underlagets yttemperatur ska vara minst 10 °C.

år

Utläggning
Spridarramp bitumenemulsion ska vara provad enligt FAS Metod 024. Provningsintyg
för aktuell säsong ska redovisas innan arbete påbörjas.

-F

Bitumenemulsion ska spridas med rampspridare så att underlagets porer blir väl fyllda
utan att bindemedelsöverskott uppstår.
Pågruset ska spridas med pågrusspridare så att ytan täcks helt. Stenmaterial ska vara
jämnt fördelat utan ansamlingar. Stenmaterialet får inte damma eller orsaka stenskott.

R

em

is

s

Efterarbeten
Vältning ska utföras med statisk gummihjulsvält eller statisk vält med gummiklädda
valsar omedelbart efter spridning av pågrus så att stenmaterialet får god anliggning
mot underlaget.
Om bindemedelsöverskott uppstår, som bedöms kunna medföra halkrisk, ska ytan
sandas av med stenmaterial sortering 2/4 mm alternativt 2/5 mm med hänsyn taget
till skyltad hastighet.
Löst pågrus ska sopas bort så snart detta kan utföras utan att förseglingen skadas.
Ange med hänsyn taget till aktuell trafikmängd, eventuellt krav på när sopning senast
ska utföras.

Försegling av räfflor
Ytor där fräsning av räfflor utförts ska efter fräsning förseglas i sin helhet.
Fräst yta ska vara rengjord och fri från lösa beståndsdelar innan försegling utförs.
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Försegling ska utföras med 0,4 kg/m2 och hela den frästa ytan ska vara täckt med
bitumenemulsion.

as

Om bindemedelsöverskott uppstår som bedöms kunna medföra halkrisk ska ytan
sandas av med stenmaterial sortering 2/4 mm.
Ange fräsning av räfflor under DEE.6.

op

KONTROLL
Försegling av yta

er

Vid provtagning och analys ska beställaren beredas tillfälle att närvara. Uttagna prov
ska analyseras löpande och utan dröjsmål. Analysresultat ska delges beställaren
snarast efter genomförd provning.
Vid provtagning ska tre prover tas ut.

På varje prov ska följande anges

ej

– objekt

åb

Proven ska märkas A, B och C med unikt löpnummer. Prov B och C ska överlämnas
till beställaren.

– provtagningsdatum och tidpunkt
– provtagare

år

– provtagningsplats.

-F

Analyser av uttagna prover ska utföras av laboratorium som uppfyller kompetenskrav
enligt SS-EN ISO/IEC 17025 samt är ackrediterat för aktuella analysmetoder.
Stenmaterial till pågrus
Kontroll av stenmaterial till pågrus ska utföras med ett prov per 25 000 m2. Dock
minst ett prov per objekt.

s

Analys av kornstorleksfördelning ska utföras enligt SS-EN 933-1, avsnitt 7.1 och
jämföras med deklarerade värden.

em

is

Bitumenemulsion
Använd mängd bitumenemulsion ska verifieras med följesedlar och kontrolleras mot
deklarerade värden i arbetsrecept.

R

DCD.2

Försegling med emulsionsslam
MATERIAL- OCH VARUKRAV
Deklaration av att försegling med emulsionsslam och ingående material uppfyller
ställda krav ska redovisas innan arbetet får påbörjas. Överensstämmelse med kraven
på försegling med emulsionsslam påvisas genom
– inledande typprovning enligt SS-EN 12273, Annex C
– producentens produktionskontroll inklusive produktbedömning enligt SS-EN 12273,
Annex A och B.
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Ange
– aktuell trafik per körfält, ÅDTk
– typ av slamförsegling (slamma typ I, II eller III)

as

– tjocklek för slamförsegling (motsvarande kg/m2)
– typ av bindemedel

op

– eventuellt tillsatsmedel
– om och hur eventuella justeringsarbeten ska utföras
– krav på makrotextur.

er

Stenmaterial

åb

Stenmaterialet ska vara tätt graderat och helt krossat. Stenmaterialets
kornstorleksfördelning ska vara jämnlöpande inom de gränser som anges i
tabell AMA DCD.2/1.
I materialets fillerhalt ska tillsatt mängd cement räknas in.

SLAMFÖRSEGLING

8,0

III

100
100

75–95

80–100

60–85

100

2,0

85–100

60–85

40–65

1,0

60–80

40–65

25–45

0,5

38–57

27–45

17–32

0,25

24–40

15–27

10–25

0,125

15–27

12–19

9–18

0,063

12–20

10–15

8–15

s

4,0

is
em
R

II

-F

5,6

I

år

Slamma typ
Sikt mm

ej

TABELL AMA DCD.2/1. KORNSTORLEKSFÖRDELNING FÖR OLIKA TYPER AV

Bindemedel
Bindemedel ska vara av bitumenemulsion C 62 B 5 eller C 62 BP 5 (polymermodifierad
emulsion) med specifikationer enligt tabell AMA DCD.2/2.
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TABELL AMA DCD.2/2. SPECIFIKATIONER FÖR BINDEMEDEL TILL SLAMFÖRSEGLING
Enhet

Ingående bitumen, beteckning

SS-EN

Halt naturlatex

C 62 B 5
160/220

C 62 B 5
70/100

Vikt-%, min

–

–
62

1431

Vikt-%, min

62

Lösningsmedelshalt

1431

Vikt-%, max

2

Utrinningstid STV
4 mm vid 25 °C

12846-1

s, max

12

Silrest

1429

Vikt-%, max

0,1

Destillationsåterstodens penetration

1426

0,1 mm

2

2

12

12

0,1

0,1

åb
145−210

70−100

125−195

år

Proportionering

62

ej

UTFÖRANDEKRAV

3,0

er

Destillationsåterstod

C 62 BP 5
160/220

as

Metod

op

Egenskap

Emulsionsslam ska proportioneras så att angivna krav uppfylls.

-F

Emulsionsslam ska proportioneras enligt tabell AMA DCD.2/3. Proportionerna i tabellen
är angivna i viktprocent av ingående stenmaterialets torrvikt. Om stenmaterialets
kompaktdensitet avviker från 2,70 ton/m3 ska emulsionshalten korrigeras för detta.
Den kombinerade inverkan av cement och emulgator på slammans homogenitet och
brytningsegenskaper ska klarläggas vid proportioneringen.

is

s

Lämplig vattenhalt ska bestämmas med konsistensprov. För slammor med
latexmodifierad emulsion ska lämplig vattenhalt bestämmas visuellt vid utförande
av provytor.

R

em

TABELL AMA DCD.2/3. SAMMANSÄTTNING AV OLIKA TYPER AV SLAMFÖRSEGLING,
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VIKTPROCENT AV STENMATERIALS TORRVIKT
Slamma typ

I

II

III

Stenmaterialfraktion

0–2

0–4

0–8

Emulsionshalt i %

19

17

15

Cementhalt i %

0,5–2

0,5–2

0,5–2

Vattenhalt i %

10–13

8–11

7–10

Fördröjningsadditiv

Används vid behov

DC MARKÖVERBYGGNADER M M

Typprovningsrapport
Typprovningsrapport enligt SS-EN 12273, Annex C ska, förutom uppgifter angivna
under avsnitt C.3, omfatta följande uppgifter

as

– bindemedelstyp
– bindemedelshalt
– cementhalt

op

– vattenhalt
– additiv, sort och halt

er

– korndensitet för i slamman ingående stenmaterial
– stenmaterialets kornstorleksfördelning
– utläggningsmängd i kg/m2.

åb

Typprovningsrapporten ska delges beställaren vid begäran.

Underlag

ej

Underlag ska göras rent före försegling. Underlaget får vara fuktigt men fritt vatten
får inte förekomma. Yttemperatur ska vara minst 10 °C.
Mycket åldrade asfaltytor ska förklistras med bitumenemulsion, cirka 0,1–0,2 kg/m2.

år

Utläggning

-F

Slamman ska läggas ut med självgående maskin. I maskinen ska slamman blandas i
en kontinuerlig process omedelbart före spridningen. Spridning ska utföras med hjälp
av en box monterad bakom blandarmaskinen. Slamman ska proportioneras så att
trafiken kan släppas på senast en timme efter utläggning.
Den nyslammade ytan får inte trafikeras förrän emulsionen brutit och trafiken inte
ger upphov till spår.

s

Tillåtna defekter

R

em

is

Utförd beläggning får inte ha större defekter än angivet i tabell AMA DCD.2/4 mätta
enligt SS-EN 12272-2.
TABELL AMA DCD.2/4. MAXIMALT TILLÅTNA DEFEKTER PÅ FÄRDIG BELÄGGNING
ÅDTk

< 500
Kategori 3

≥ 500
Kategori 4

P1 Uppfettning och blödning, %

≤ 0,5

≤ 0,2

P2 Avskalning och släppor, %

≤ 0,5

≤ 0,2

P3 Korrugeringar, bulor, %

≤ 0,5

≤ 0,2

P4 Grupper av små defekter, %

≤1

≤ 0,2

L Längsgående räfflor, m

<5

<1
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DCE

CEMENTBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER OCH FOGAR
FÖR VÄG, PLAN O D

Ange materialtyp i terrass enligt tabell AMA DC/1.

Cementbundna överbyggnadslager för väg, plan o d

op

DCE.1

as

Vid utförande av överbyggnad ska materialet i terrassen kontrolleras okulärt med
fortlöpande uppmärksamhet på att materialet överensstämmer med det i handlingarna
angivna. Avvikelse ska utan dröjsmål anmälas till beställaren.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

er

Vatten

åb

Vatten som används vid betongberedning, förvattning och härdning ska uppfylla
krav enligt SS-EN 1008.

UTFÖRANDEKRAV

Cementbundna överbyggnadslager får inte utföras på tjälad mark eller fruset underlag.

ej

Yttemperaturen ska vara minst 5 °C vid utförande.

Innan cementbundet överbyggnadslager utförs ska lösa beståndsdelar och
föroreningar avlägsnas från underlaget.

år

Vid utläggning ska underlaget vara lätt fuktat men fritt vatten får inte förekomma.
Utfört lager får inte utsättas för minusgrader under de första sju dygnen efter
utläggningen.

-F

Angivna mått på lagertjocklek gäller efter packning.
Ange under aktuell kod och rubrik tjocklek.

KONTROLL

s

Beställaren ska i god tid underrättas om tidpunkt för uttagning av prov.
Ange under aktuell kod och rubrik

is

– krav på provtagning (storlek för prov, tidpunkt, frekvens och djup)

em

– om beställaren ska närvara vid provtagning.

R

DCE.11

Bärlager av cementbundet grus
MATERIAL- OCH VARUKRAV
Cementbundet grus ska tillverkas i betongfabrik.
Platsblandning kan vara lämpligt vid mindre objekt där det är långa transportavstånd
till närmaste betongfabrik.
Platsblandning beskrivs i handboken Betong på mark.
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Ange
– om cementbundet grus ska blandas direkt på plats

as

– förprovning vid platsbladning.

Cement

Cement ska vara av typen CEM I,CEM II/A eller CEM II/B enligt SS-EN 197-1.

op

Deklaration om överensstämmelse med ställda krav i SS-EN 197-1 för använd
cementtyp ska överlämnas till beställare innan arbete påbörjas.

Ballast

er

Vid tillverkning av cementbundet grus ska ballast som är lämplig med hänsyn till
kemisk och fysikalisk påverkan användas.

åb

Ingående ballast ska deklareras enligt SS-EN 13242 och uppfylla följande krav
– kornstorleksfördelningen ska vara kategori GA80 med D lika med 22,4
– micro-Deval ska uppfylla krav för kategori MDE30.

ej

Deklaration om överensstämmelse med ställda krav ska överlämnas till beställare
innan arbete påbörjas.

Tillsatsmedel och mineraliska tillsatsmaterial

år

Tillsatsmedel ska verifieras att detta tillsammans med övriga delmaterial ger avsedd
effekt och att övriga egenskaper hos det cementbundna lagret inte påverkas menligt.
Mineraliska tillsatsmaterial ska uppfylla krav enligt SS-EN 206 och SS 137003.

-F

UTFÖRANDEKRAV
Transport

Vid transport ska massan vara täckt med presenning eller likvärdigt.

s

Utläggning

is

Bärlager av cementbundet grus ska läggas ut med läggare.

Packning
Packning ska utföras enligt tabell AMA DCE.11/1.

R

em

Ange krav på lagerbredd utanför blivande slitlagers kant.
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TABELL AMA DCE.11/1. VAL AV VÄLT OCH MINSTA ANTAL VIBRERANDE ÖVERFARTER
Minsta antal vibrerande överfarter Största lagertjocklek efter
1)
packning , mm

Vibratorplatta
4

50

200 kg

4

100

400 kg

4

150

6

150

op

100 kg

10 ton, 25 kN/m

er

Vibrerande envalsvält
6 ton, 15 kN/m

6

250

2)

6

2,5 ton, 10 kN/m

4

6 ton, 20 kN/m

6

ej

1,5 ton, 10 kN/m

åb

Vibrerande tandemvält

10 ton, 30 kN/m

as

Packningsredskap

6

100
100
150
250

Vid andra laster än angivna i tabellen bestäms största lagertjocklek genom interpolering.

2)

Med vibrering på bägge valsarna.

år

1)

-F

Sprickanvisningar

Efter genomförd packning ska tvärgående sprickanvisningar utföras med bredden
10 mm och med djupet 70 mm. Sprickanvisningarna ska påbörjas och avslutas 0,5 m
från bärlagrets kanter.

s

På vägar med slitlager av cementbetong ska sprickanvisningar utföras vid tvärgående
kontraktionsfogar.

R

em

is

På vägar med cementbitumenöverbyggnad ska tvärgående sprickanvisningar utföras
med avståndet 2,5 m.
Sprickanvisningarna ska fyllas med bitumenemulsion C 6 B 2 - 160/220 enligt
SS-EN 13808. Mängden bitumenemulsion ska anpassas så att sprickanvisningarna är
helt fyllda utan att bindemedelsöverskott uppstår på bärlagerytan.
Ange placering av sprickanvisningar på plan.

Härdning
Efter utläggning ska bärlagret skyddas mot uttorkning.
Ange härdningsmetod till exempel
– försegling med 0,6–0,8 kg/m2 bitumenemulsion C 65 B 3 - 160/220 enligt
SS-EN 13808
– täckning med geotextil och vattning under fem dygn.
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Trafikering
Det cementbundna bärlagret får inte trafikeras de fem första dygnen efter utläggning.

op

Tryckhållfasthet
Lager av cementbundet grus ska uppfylla krav på tryckhållfasthet enligt
tabell AMA DCE.11/2.

as

Färdigt lager

TABELL AMA DCE.11/2. KRAV PÅ TRYCKHÅLLFASTHET VID 28 DYGN FÖR PROVKROPPAR

er

FRÅN BÄRLAGER AV CEMENTBUNDET GRUS

Tryckhållfasthet vid 28 dygn, MPa
≥ 15

Standardavvikelse, s

≤4

åb

Medelvärde, x̅

Grovt fel, Gf, för enskilt mätvärde

≤ 10

år

ej

Tjocklek
Lager av cementbundet grus ska uppfylla krav på tjocklek enligt tabell AMA DCE.11/3,
där R är angiven tjocklek.
TABELL AMA DCE.11/3. KRAV PÅ TJOCKLEK FÖR BÄRLAGER AV CEMENTBUNDET GRUS
Betongöverbyggnad, mm

Medelvärde, x̅

inom R±(18–0,62s)

inom R±(10–0,62s)

Standardavvikelse, s

≤ 15

≤ 15

Grovt fel, Gf, för enskilt mätvärde

≤ R–30

≤ R–20

R

em

is

s

-F

Cementbitumenöverbyggnad, mm

Jämnhet
Lager av cementbundet grus ska uppfylla krav på jämnhet enligt tabell AMA DCE.11/4.
Antalet godkända kontrollpunkter ska vara minst 12 av 15.
TABELL AMA DCE.11/4. KRAV PÅ JÄMNHET FÖR BÄRLAGER AV CEMENTBUNDET GRUS
VID MÄTNING MED RÄTSKIVA
Mätpunkter

Tillåten avvikelse, mm

A och B

≤5

C

≤8

A–C samt B–C

≤6
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Tvärfall
Lager av cementbundet grus ska uppfylla krav på tvärfall enligt tabell AMA DCE.11/5.
TABELL AMA DCE.11/5. KRAV PÅ TVÄRFALL FÖR BÄRLAGER AV CEMENTBUNDET GRUS

Medelvärde, x̅

inom 0±(0,55–0,46s)

Standardavvikelse, s

s ≤ 0,55

op

Krav på tvärfall

er

Kontrollobjekt

as

VID MÄTNING MED RÄTSKIVA

KONTROLL

åb

Ballast

Vid mängd större än 1 000 ton ballast ska leveranskontroll av ingående ballast utföras
med ett prov per påbörjad mängd om 5 000 ton.
Följande analyser ska utföras

ej

– kornstorleksfördelning enligt SS-EN 933-1
– nötningsmotstånd enligt SS-EN 1097-1.

år

Färdigt lager

-F

Tryckållfasthet
Kontroll av tryckhållfasthet vid 28 dygn ska utföras på uppborrade provkroppar från
bärlager av cementbundet grus enligt tabell AMA DCE.11/6.
TABELL AMA DCE.11/6. KONTROLL AV TRYCKHÅLLFASTHET

R

em

is

s

Kontrollobjekt

128

3 000 m2 lageryta.
Kontrollobjekt ska utväljas för undersökning med urvalssannolikheten ½, se VVMB 908.

Stickprov

n=9, borrkärnor uttagna vid kontrollpunkter bestämda med slumpmässigt urval inom kontrollobjektets yta enligt VVMB 908. Alternativt kan kontroll utföras på samma borrkärnor som tagits ut för
kontroll av tjocklek.

Mätförfarande

Provkroppar tas ut enligt SS-EN 12504-1.
Tryckhållfasthet på provkropp bestäms enligt SS-EN 13286-41.
Borrkärnor ska ha slankhetstalet 1,0.

Mätvariabel

Normaltidsvärde för provkroppens tryckhållfasthet, MPa.

Kriterievariabel

x̅, s, Gf

Acceptansintervall

Enligt tabell AMA DCE.11/2.
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Tjocklek
Kontroll av tjocklek ska utföras på uppborrade provkroppar från bärlager av
cementbundet grus enligt tabell AMA DCE.11/7.

as

TABELL AMA DCE.11/7. KONTROLL AV TJOCKLEK
3 000 m2 lageryta.

Kontrollobjekt

op

Kontrollobjekt ska utväljas för undersökning med urvalssannolikheten ½, se VVMB 908.

n=9, kontrollpunkter valda längd- och tvärled inom kontrollobjektet
enligt slumpmässigt förfarande beskrivet i VVMB 908.

Mätförfarande

Provkroppar tas ut enligt SS-EN 12504-1.
Tjockleken bestäms med mätning enligt SS-EN 13863-3.

Mätvariabel

Tjocklek, mm

Kriterievariabel

x̅, s, Gf

Acceptansintervall

Enligt tabell AMA DCE.11/3.

ej

åb

er

Stickprov

år

Jämnhet
Kontroll av jämnhet för bärlager av cementbundet grus ska utföras enligt
tabell AMA DCE.11/8.
TABELL AMA DCE.11/8. KONTROLL AV JÄMNHET MED RÄTSKIVA

-F

Kontrollobjekt

n=15, kontrollpunkter valda i längd- och tvärled inom kontrollobjektet
enligt förfarande med urvalsmall, beskrivet i Bestämning av
ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136 och
VVMB 908.

Mätförfarande

3 m rätskiva med tre mätdon.
Mätning ska utföras enligt Bestämning av ojämnheter och tvärfall
med rätskiva, TDOK 2014:0136.

Mätvariabel

Rätskivenormal avvikelse, mm, i var och en av rätskivans mätpunkter
(1, 2 och 3).

Kriterievariabel

I varje kontrollpunkt:
A: Rätskivenormal avvikelse i mätpunkt 1
B: Rätskivenormal avvikelse i mätpunkt 3
C: Rätskivenormal avvikelse i mätpunkt 2
Differens: A–C och B–C
Totalt:
Andelen kontrollpunkter med godkända värden på samtliga kriterievariabler.

Acceptansintervall

Enligt tabell AMA DCE.11/4.

R

em

is

s

Stickprov

Vägsträcka av 400 m längd eller körfält av 800 m längd.
Kontrollobjekt ska utväljas för undersökning med urvalssannolikheten ½, se VVMB 908.
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Tvärfall
Kontroll av tvärfall för bärlager av cementbundet grus ska utföras enligt
tabell AMA DCE.11/9.

op

TABELL AMA DCE.11/9. KONTROLL AV TVÄRFALL MED RÄTSKIVA

as

Om bärlagerytan har kontrollerats och ovanförliggande lager ska påföras först efter
mellanliggande tjälsäsong eller efter att bärlagerytan har justerats, ska förnyad kontroll
av jämnhet utföras innan nytt lager påförs.

Vägsträcka av 400 m längd eller körfält av 800 m längd.
Samtliga kontrollobjekt ska undersökas.

Stickprov

n=15, kontrollpunkter valda i längd- och tvärled inom kontrollobjektet
enligt förfarande med urvalsmall, beskrivet i Bestämning av
ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136 och
VVMB 908.

Mätförfarande

3 m rätskiva med monterad lutnings-mätare. Mätning ska utföras
enligt Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva,
TDOK 2014:0136.

Mätvariabel

Avvikelse från riktvärdet för lagerytans lutning tvärs vägen, mätt i
procentenheter.

ej

åb

er

Kontrollobjekt

Enligt tabell AMA DCE.11/5.

-F

Acceptansvillkor

x̅, s

år

Kriterievariabel

Om bärlagerytan har kontrollerats och ovanförliggande lager ska påföras först efter
mellanliggande tjälsäsong eller efter att bärlagerytan har justerats, ska förnyad kontroll
av tvärfall utföras innan nytt lager påförs.

Slitlager av cementbetong

s

DCE.12

is

MATERIAL- OCH VARUKRAV

R

em

Betong
Betongen ska proportioneras, tillverkas, gjutas samt behandlas efter gjutning så att
sprickor på grund av krympning och temperaturrörelser undviks.
Betong ska uppfylla krav enligt SS-EN 206 och SS 137003.
Vid krav på frostprovning enligt SS 137003 ska förprovning och kontinuerlig provning
utföras av ett organ som ackrediterats för aktuell provningsmetod av ett
ackrediteringsorgan som kan visa att de uppfyller och tillämpar kraven i
SS-EN ISO/IEC 17011.
Tillämpning av k-värdet 0,6 för flygaska enligt SS 137003, 5.2.5.2.2 samt k-värdet 0,8
respektive 0,9 för mald granulerad masugnsslagg (ggbs) enligt SS 137003, 5.2.5.2.4
förutsätter att den provtagning, provning och utvärdering som anges i dessa avsnitt
utförs av ett oberoende tredjepartsorgan med relevant kompetens. Ett organ anmält
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för certifiering gentemot SS-EN 197-1, SS-EN 15167 eller SS-EN 450-1 kan anses ha
relevant kompetens.

as

Konceptet likvärdig prestanda hos bindemedelskombinationer enligt bilaga O i
SS 137003 får tillämpas med tillägg och tilläggskrav enligt bilaga AMA EB/4.

op

Vid tillämpning av kvalifikationsprovning enligt bilaga T i SS 137003 ska provningar
vara utförda av ett organ som ackrediterats för aktuell provningsmetod av ett
ackrediteringsorgan som kan visa att de uppfyller och tillämpar kraven i
SS-EN ISO/IEC 17011. Utvärderingen ska vara utförd eller granskad av ett oberoende
tredjepartsorgan med relevant kompetens. Ett organ anmält för certifiering gentemot
SS-EN 197-1 kan anses ha relevant kompetens.

åb

Betong ska vara verifierad till nivå 2 enligt YE.

er

Kraven för exponeringsklass XD3 samt XF4 enligt SS-EN 206 och SS 137003 ska
uppfyllas.

På följesedel eller till denna bifogad dokumentation ska anges hållfasthetsklass,
cementfabrikat, cementhalt, vattenhalt, blandningstid samt mängd och fabrikat på
använda tillsatsmedel och mineraliska tillsatsmaterial.

ej

Delmaterial till betong
Cement
Cement ska uppfylla krav för

år

– CEM I-SR3 enligt SS-EN 197-1, alternativt
– CEM II/A eller CEM II/B enligt SS-EN 197-1.

-F

Krav på moderat eller låg värmeutveckling
Cement enligt SS-EN 197-1 ska även uppfylla krav på låg värmeutveckling enligt
SS-EN 197-1 eller moderat värmeutveckling enligt SS 134202.

s

Kravet på moderat eller låg värmeutveckling hos cement får frångås om risken för
sprickor på grund av temperatur och temperaturgradienter i betong under
härdningsförloppet är begränsad enligt EBE.11 beräkningsmetod 3.

R

em

is

Provningar ska vara utförda av ett organ som ackrediterats för aktuell provningsmetod
av ett ackrediteringsorgan som kan visa att de uppfyller och tillämpar kraven i
SS-EN ISO/IEC 17011.

Krav på låg alkalihalt
Cement enligt SS-EN 197-1 ska även uppfylla kravet på låg alkalihalt enligt SS 134203.
Kravet på låg alkalihalt hos cement får frångås om ett av följande villkor är uppfyllt
– den använda ballasten påvisats vara oskadlig enligt Betongrapport 18, utgåva 1,
bilaga A, avsnitt A.1
– villkoren för användning av alkalireaktiv ballast enligt tabell A.2 i bilaga A,
Betongrapport 18 för den aktuella omgivningskategorin är uppfyllda.
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Krav på sulfatresistens
Sulfatresistenta bindemedel enligt alternativ a eller b ska användas

as

Provningar ska vara utförda av ett organ som ackrediterats för aktuell provningsmetod
av ett ackrediteringsorgan som kan visa att de uppfyller och tillämpar kraven i
SS-EN ISO/IEC 17011.

op

– alternativ a – CEM I-SR3, enligt SS-EN 197-1 eventuellt i kombination med
tillsatsmaterialen silikastoft, flygaska eller mald granulerad masugnsslagg (ggbs)
inom de gränser som enligt tabell 7 till och med tabell 10 i SS 137003 gäller för de
aktuella exponeringsklasserna

åb

er

– alternativ b – cement som uppfyller kraven i SS 134204, eventuellt i kombination
med tillsatsmaterialen silikastoft, flygaska eller mald granulerad masugnsslagg
(ggbs) inom de gränser som enligt tabell 7 till och med tabell 10 i SS 137003 gäller
för de aktuella exponeringsklasserna.
Kravet på sulfatresistent bindemedel får frångås om det ska påvisas att ballasten
uppfyller krav på högsta halt svavelföreningar enligt SS 137003 Tabell 2, rad 6.3.1
eller 6.3.2 alternativt 6.3.3. Detta kan påvisas genom ett av följande alternativ

ej

– parametern ingår som en deklarerad egenskap i prestandadeklarationen

år

– provning av halt svavelföreningar i aktuell ballast utförs med de metoder för halt
svavelföreningar som anges i SS-EN 12620 av ett organ som ackrediterats för aktuell
provningsmetod av ett ackrediteringsorgan som kan visa att de uppfyller och
tillämpar kraven i SS-EN ISO/IEC 17011.

-F

Egenskapskrav enligt SS 134202, SS 134203 och SS 134204 ska vara verifierade genom
tillverkningskontroll enligt respektive standard samt övervakning av ett oberoende
tredjepartsorgan med relevant kompetens. Ett organ anmält för certifiering gentemot
SS-EN 197-1 kan anses ha relevant kompetens. Övervakningen ska omfatta bedömning
av prestanda, fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av fabrikens
egenkontroll samt revisionsprovningar med avseende på den aktuella egenskapen.

R

em

is

s

Ballast
Ingående ballast ska uppfylla kraven och vara deklarerade enligt SS-EN 12620 och
SS 137003.
Högst 50 procent av materialet får passera sikt 8 mm. Om betongen läggs ut i två
skikt gäller kravet för det övre skiktet.
Ingående ballast ska uppfylla kraven på sortering 0/16, kategori GA90, samt kraven
i tabell 2 och tabell 6 enligt SS-EN 12620.
Ballast som påvisats vara alkalireaktiv enligt de metoder och gränsvärden som
rekommenderas i Betongrapport 18, bilaga A1 får användas om de villkor som anges
för omgivningskategori E3 i tabell A.2 i bilaga A till Betongrapport 18 är uppfyllda.
Alkalireaktiv ballast som har en expansion som överskrider 3 ggr gränsvärdet för
RILEM AAR3 eller NT Build 295 enligt Betongrapport 18, bilaga A1, får dock inte
användas.
Provning av ballastens alkalireaktivitet ska utföras med de metoder och gränsvärden
som rekommenderas i Betongrapport 18, bilaga A av ett organ som ackrediterats för
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dessa metoder av ett ackrediteringsorgan som kan visa att de uppfyller och tillämpar
kraven i SS-EN ISO/IEC 17011.

Tillsatsmedel ska vara verifierade till nivå 3 enligt YE.

op

Mineraliska tillsatsmaterial ska vara verifierade till nivå 1 enligt YE.

as

Tillsatsmedel och mineraliska tillsatsmaterial
Mineraliska tillsatsmaterial ska uppfylla krav enligt SS-EN 206 och SS 137003.

er

Användning av konceptet likvärdig prestanda hos bindemedelskombinationer
Konceptet likvärdig prestanda hos bindemedelskombinationer enligt bilaga O i
SS 137003 får tillämpas med följande tilläggskrav:

Allmänt

åb

All provning ska utföras av provningslaboratorier som ackrediterats av ett
ackrediteringsorgan och som kan visa att de uppfyller och tillämpar kraven i
SS-EN ISO/IEC 17011.

Vid fastställande av tillåtna proportioner

år

ej

Likvärdig prestanda hos bindemedelskombinationen ska verifieras i sin helhet av ett
ackrediterat organ. För utvärdering och utfärdande av intyg ansvarar ett
certifieringsorgan ackrediterat för certifiering gentemot SS-EN 197-1, SS-EN 450-1
eller SS-EN 15167-1, SS 134202, SS 134203 och SS 134204, det vill säga enligt alternativ 1
i SS 137003 bilaga O, O.1 (2).

-F

Det ackrediterade organet ska även verifiera och intyga att bindemedelskombinationen
uppfyller krav på sulfatresistens enligt SS-EN 197-1 eller SS 134204, låg alkalitet enligt
SS 134203 och värmeutveckling enligt SS 134202.
Egenskapskrav enligt SS 134202, SS 134203 och SS 134204 ska vara verifierade till
nivå 1 enligt YE. Där så är möjligt får utvärderingen av dessa egenskaper baseras på
certifierade uppgifter om delmaterialens sammansättning.

R

em

is

s

Om det använda cementet inte påvisats uppfylla krav för MH eller LH, utförs provning
av värmeutveckling enligt tillämplig cementstandard (SS-EN 197-1 eller SS 134202)
för högsta och lägsta värdena på avsedda tillåtna proportioner vid de tre tillfällena
som provning av hållfasthet sker.
Om det använda cementet påvisats uppfylla kraven för MH eller LH, kan kontroll av
värmeutveckling begränsas till en provning enligt tillämplig cementstandard
(SS-EN 197-1 eller SS 134202) för högsta och lägsta värdena på avsedda tillåtna
proportioner.

Vid den fortlöpande provningen av betongtillverkaren använda
bindemedelkombinationer
Den fortlöpande provningen av hållfasthet och bindetid ska utföras av ett
provningslaboratorium som är ackrediterat för de aktuella provningsmetoderna.
Utvärderingen ska utföras av ett certifieringsorgan ackrediterat för certifiering
gentemot SS-EN 197-1, SS-EN 450-1 eller SS-EN 15167-1. Certifieringsorganet ska även
utföra egna provningar av hållfasthet på stickprov tre gånger per år.
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as

Krav på sulfatresistens, låg alkalitet och värmeutveckling ska utvärderas av ett
certifieringsorgan även ackrediterat för tillämplig kravstandard, det vill säga
SS-EN 197-1, SS 134202, SS 134203 och SS 134204. Vid den fortlöpande utvärderingen
ska säkerställas att inga förändringar i delmaterialens kemiska sammansättning som
kan påverka sulfatresistensen och alkaliteten har skett. Utvärderingen får baseras på
respektive materialtillverkares egenkontrollresultat för kemisk sammansättning.

op

Om det använda cementet inte påvisats uppfylla kraven på värmeutveckling provas
värmeutveckling enligt tillämplig cementstandard (SS-EN 197-1 eller SS 134202) på
den sammansättning inom det tillåtna intervallet som vid fastställandet av tillåtna
proportioner gav högst värmeutveckling en gång per månad.

åb

er

Om det använda cementet påvisats uppfylla kraven på värmeutveckling provas
värmeutveckling enligt tillämplig cementstandard (SS-EN 197-1 eller SS 134202) på
den sammansättning inom det tillåtna intervallet som vid fastställandet av tillåtna
proportioner gav högst värmeutveckling en gång per två månader.

Membranhärdare

ej

I båda fallen ska certifieringsorganet även utföra egna provningar på stickprov tre
gånger per år på den sammansättning inom det tillåtna intervallet som vid
fastställandet av tillåtna proportioner gav högst värmeutveckling.

Membranhärdningsvätska ska uppfylla kraven i ASTM C309.

år

Färgad membranhärdningsvätska ska användas.

UTFÖRANDEKRAV

-F

Tillverkning av betong på byggplats kräver tillstånd från beställaren i varje enskilt
fall.
Den som leder och övervakar betongtillverkningen ska uppfylla kraven för
kompetensklass enligt SS 137003, avsnitt 9.6.1.
Kompetens ska påvisas enligt bilaga AMA EB/5.

is

s

Den som är ansvarig för arbetsledning och övervakning av utläggningen ska uppfylla
kraven för kompetensklass enligt SS 137006, bilaga J.

R

em

Färsk betong och färdigbearbetad yta ska skyddas mot regn.
Betongbeläggning får inte utsättas för frysning förrän tryckhållfastheten beräknas
ha uppnått 5 MPa.
Betongen ska efter läggning skyddas mot uttorkning.
Härdning ska utföras med någon av följande metoder
– om temperaturen överstiger 5 °C, täckning med geotextil och vattning under fem
dygn. Vattenhärdning får dock avbrytas efter tre dygn om det kan visas att
tryckhållfastheten då uppnått minst 45 procent av fordrat värde
– täckning med plastfolie, 0,10 mm tjock, under fem dygn
– applicering av membranhärdningsvätska.
Betongbeläggning ska förses med sprickreducerande fogar eller sprickanvisningar.
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Betongen får trafikeras när hållfastheten uppgår till 85 procent av kravet på hållfasthet.

as

Ett riktvärde för avstånd mellan fogar eller sprickanvisningar i oarmerad betong är
20 gånger tjockleken för aktuellt lager +1 meter. Kvoten längd/bredd för delytor i
rutmönstret som bildas av sprickanvisningar respektive fogar eller fria kanter bör inte
överskrida 1,5.
Ange under aktuell kod och rubrik

op

– tvärfall
– var sprickanvisningar och fogar ska utföras
– utformning av sprickanvisningar

er

– eventuell tolerans på rakhet hos sprickanvisningar och fogar.

Ange utformning av fogar under aktuell kod och rubrik under DCE.2.

Slitlager av cementbetong för väg
MATERIAL- OCH VARUKRAV

ej

Betong

åb

DCE.121

Ballast
Ballastmaterialet ska uppfylla krav i tabell AMA DCE.121/1 för angiven trafik, ÅDTk,just.

år

Motståndet mot nötning från dubbdäck, nordiska kulkvarnsvärdet, AN, ska bestämmas
enligt SS-EN 1097-9.

-F

Vid läggning i två skikt gäller kraven i SS-EN 12620 och tabell AMA DCE.121/1 för det
övre skiktet.
TABELL AMA DCE.121/1. SPECIFIKATIONER FÖR BALLAST TILL SLITLAGER AV

s

CEMENTBETONG FÖR VÄG

< 500

501 1 500

1 501 3 500

3 501 7 000

> 7 000

Kulkvarnsvärde, AN

≤ 19

≤ 14

≤ 10

≤7

≤7

Los Angelesvärde, LA

≤ 30

≤ 25

≤ 25

≤ 25

≤ 20

R

em

is

Egenskaper

ÅDTk,just

Ange för slitlager av cementbetong för väg
– aktuell trafik, ÅDTk,just
– eventuella objektspecifika krav på kulkvarnsvärde, AN, baserat på lokala
förutsättningar med stöd av SS-EN 12620 samt tabell AMA DCE.121/1.
För beräkning av ÅDTk,just se Överbyggnad väg, Dimensionering och utformning,
TRVINFRA-00224, avsnitt 13.3.4.1.
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Beakta att TRVK Väg, TDOK 2011:264, kan vara gällande vid tidigare upphandlingar.
I det fallet beräknas ÅDTk,just enligt avsnitt 7.1.2.1.

UTFÖRANDEKRAV

op

Vid håltagning ska återgjutning utföras med krympfri betong.

as

För beläggningar som används på utsatta platser med risk för låg friktion ska
poleringsbenägen ballast inte användas utan särskild utredning.

Utläggning

Vid läggning i två skikt ska det övre skiktet vara minst 50 mm.

er

Betongen ska läggas ut med glidformsläggare, betongläggare med fasta formar eller
manuellt med vibrerande brygga.

åb

Betonggjutning ska utföras enligt SS-EN 13670 med kontroll lägst enligt
utförandeklass 1.
Vid läggningsuppehåll längre än en timme ska arbetsfog utföras.

ej

Ange krav på strukturbehandling av betongytan, till exempel längsgående
strukturering av den färska betongen, längsgående diamantslipning av den hårdnande
betongytan eller friläggning av ballast med hjälp av ytretarderande medel.
Ange hållfasthetsklass SC 2,0, SC 2,7 eller SC 4,0 enligt SS-EN 206 och SS 137003.

år

Färdigt lager

-F

Spräckhållfasthet
Slitlager av cementbetong ska uppfylla krav på spräckhållfasthet enligt
tabell AMA DCE.121/2, där ƒtk.core är spräckhållfasthet för angiven klass. Båda
kriterierna ska vara uppfyllda.

s

TABELL AMA DCE.121/2. KRAV PÅ SPRÄCKHÅLLFASTHET
Spräckhållfasthet, MPa

is

Kriterie 1

R

em

Flytande medelvärde av fyra prover i följd, x̅4

≥ ƒtk.core + 0,5

Kriterie 2
Enskiltvärde, x

≥ ƒtk.core– 0,5

Tjocklek
Slitlager av cementbetong ska uppfylla krav på tjocklek enligt tabell AMA DCE.121/3,
där R är angiven tjocklek.
Om betongen ska slipas efter läggning gäller krav på tjocklek efter slipning.
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TABELL AMA DCE.121/3. KRAV PÅ TJOCKLEK
Tjocklek, mm
R–(8,0–0,58s)

Standardavvikelse s

≤ 12 mm

Grovt fel, Gf, för enskilt mätvärde

≤ R–15 mm

op

as

Medelvärde, x̅

er

Frostbeständighet
Slitlager av cementbetong ska uppfylla krav på frostbeständighet för exponeringsklass
XD3 samt XF4 enligt SS-EN 206 och SS 137003.

åb

Friktion
För slitlager av cementbetong ska medelvärdet av friktionstalet på en sträcka av 20 m
vara ≥ 0,50. Friktionstalet ska bestämmas enligt Bestämning av friktion på väg,
TDOK 2014:0134.

ej

Jämnhet och tvärfall

Krav på jämnhet och tvärfall mätt med mätbil

R

em

is

s

-F

år

Slitlager av cementbetong ska utföras så att krav på jämnhet i längdled enligt
tabell AMA DCE.121/4 uppfylls.
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TABELL AMA DCE.121/4. KRAV PÅ JÄMNHET I LÄNGDLED MÄTT MED MÄTBIL
För varje 20 m-sträcka

För varje 400 m-sträcka

50 km/h eller mindre
ÅDTk ≤ 4 000

x (IRI) ≤ 2,4

s ≤ 0,7
x ≤ (1,8–0,4s)

50 km/h
ÅDTk > 4 000

x (IRI) ≤ 2,2

s ≤ 0,7
x ≤ (1,8–0,4s)

VR 60 km/h
ÅDTk ≤ 4 000

x (IRI) ≤ 2,2

s ≤ 0,7
x ≤ (1,8–0,4s)

60 km/h
ÅDTk > 4 000

x (IRI) ≤ 2,0

s ≤ 0,6
x ≤ (1,6–0,4s)

70 km/h
ÅDTk ≤ 4 000

x (IRI) ≤ 2,0

70 km/h
ÅDTk > 4 000

x (IRI) ≤ 1,8

80 km/h
ÅDTk ≤ 4 000

x (IRI) ≤ 1,8

op

er
åb

ej

s ≤ 0,6
x ≤ (1,5–0,4s)

x (IRI) ≤ 1,7

s ≤ 0,5
x ≤ (1,4–0,4s)

x (IRI) ≤ 1,5

s ≤ 0,5
x ≤ (1,2-0,4s)

VR 100 km/h
ÅDTk ≤ 4 000

x (IRI) ≤ 1,5

s ≤ 0,5
x ≤ (1,2–0,4s)

100 km/h
ÅDTk > 4 000

x (IRI) ≤ 1,4

s ≤ 0,4
x ≤ (1,1-0,4s)

110 km/h
klimatzon 3–6

x (IRI) ≤ 1,4

s ≤ 0,4
x ≤ (1,1–0,4s)

110 km/h
klimatzon 1–2

x (IRI) ≤ 1,2

s ≤ 0,4
x ≤ (1,1–0,4s)

120 km/h

x (IRI) ≤ 1,1

s ≤ 0,3
x ≤ (1,0–0,4s)

is

s

-F

90 km/h
ÅDTk > 4 000

em

s ≤ 0,6
x ≤ (1,5–0,4s)

s ≤ 0,5
x ≤ (1,5–0,4s)

90 km/h
ÅDTk ≤ 4 000

R

s ≤ 0,6
x ≤ (1,6–0,4s)

x (IRI) ≤ 1,7

år

80 km/h
ÅDTk > 4 000

as

Skyltad hastighet, km/h
Aktuell trafik, ÅDTk

Slitlager av cementbetong ska utföras så att krav på jämnhet i tvärled enligt
tabell AMA DCE.121/5 uppfylls.
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TABELL AMA DCE.121/5. KRAV PÅ JÄMNHET I TVÄRLED MÄTT MED MÄTBIL
Medelvärde, mm

20 m

≤3

400 m

≤ 2,5

op

as

Delsträcka, m

Slitlager av cementbetong ska utföras så att krav på tvärfallsavvikelse enligt
tabell AMA DCE.121/6 uppfylls.

er

TABELL AMA DCE.121/6. KRAV PÅ TVÄRFALLSAVVIKELSE MÄTT MED MÄTBIL
Tvärfallsavvikelse, acceptansintervall

50

s ≤ 0,45
x̅ inom 0±(0,50–0,4s)

åb

Skyltad hastighet, km/h

70

s ≤ 0,40
x̅ inom 0±(0,45–0,4s)

s ≤ 0,45
x̅ inom 0±(0,40–0,4s)

ej

≥ 90

år

Krav på jämnhet och tvärfall mätt med rätskiva

-F

Slitlager av cementbetong ska utföras så att krav på jämnhet i längdled och tvärled
enligt tabell AMA DCE.121/7 uppfylls.
TABELL AMA DCE.121/7. KRAV PÅ JÄMNHET I LÄNGDLED OCH TVÄRLED MÄTT MED
3 m RÄTSKIVA

Urvalssannolikhet

Acceptansintervall för kontroll- Antal godkända
punkt
kontrollpunkter

50

1/2

|A| o |B| : ≤ 3
|C| : ≤ 4
|A-C| och |B-C| : ≤ 4

12 av 15

70

1/2

|A| o |B| : ≤ 2
|C| : ≤ 4
|A-C| och |B-C| : ≤ 3

12 av 15

90

1/2

|A| o |B| : ≤ 2
|C| : ≤ 3
|A-C| och |B-C| : ≤ 3

12 av 15

110
klimatzon 3-6

1/1

|A| o |B| : ≤ 2
|C| : ≤ 2
|A-C| och |B-C| : ≤ 2

13 av 15

110
klimatzon 1-2

1/1

|A| o |B| : ≤ 1
|C| : ≤ 1
|A-C| och |B-C| : ≤ 2

13 av 15

R

em

is

s

Skyltad hastighet,
km/h
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Slitlager av cementbetong ska utföras så att krav på tvärfallsavvikelse enligt
tabell AMA DCE.121/8 uppfylls.

Tvärfallsavvikelse, acceptansintervall

50

s ≤ 0,45
x̅ inom 0±(0,50–0,4s)

70

s ≤ 0,40
x̅ inom 0±(0,45–0,4s)

≥ 90

s ≤ 0,45
x̅ inom 0±(0,45–0,4s)

åb

er

op

Skyltad hastighet, km/h

as

TABELL AMA DCE.121/8. KRAV PÅ TVÄRFALLSAVVIKELSE MÄTT MED 3 m RÄTSKIVA

KONTROLL
Färdigt lager

ej

Spräckhållfasthet
Kontroll av spräckhållfasthet ska utföras på uppborrade provkroppar från slitlager
av cementbetong enligt tabell AMA DCE.121/9.

-F

Kontrollobjekt

år

TABELL AMA DCE.121/9. KONTROLL AV SPRÄCKHÅLLFASTHET

Samtliga kontrollobjekt ska undersökas.
n=9, kontrollpunkter valda slumpmässigt i längd- och tvärled inom
kontrollobjekt enligt VVMB 908.

Mätförfarande

I varje kontrollpunkt utborras cylindrar med 100 mm höjd.
Spräckhållfastheten ska bestämmas genom provning på varje cylinder enligt SS-EN 12390-1, SS-EN 12390-3, SS-EN 12390-6 och SSEN 12504-1.

s

Stickprov

is
em
R

Lageryta 10 000 m2.

Mätvariabel

Spräckhållfasthet, MPa

Kriterievariabel

ƒtk.core

Acceptansvillkor

Betongen ska uppfylla kraven enligt kriterierna i SS-EN 13877-2,
Annex A.

Tjocklek
Kontroll av tjocklek ska utföras på uppborrade provkroppar från slitlager av
cementbetong enligt tabell AMA DCE.121/10.
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TABELL AMA DCE.121/10. KONTROLL AV TJOCKLEK
Lageryta 10 000 m2.

Kontrollobjekt

as

Samtliga kontrollobjekt ska undersökas.
n=9, kontrollpunkter valda slumpmässigt i längd- och tvärled inom
kontrollobjektet enligt VVMB 908.

Mätförfarande

Provkroppar tas ut enligt SS-EN 12504-1.
Tjockleken ska bestämmas med mätning enligt SS-EN 13863-3

Kriterievariabel

x̅, s, Gf

Acceptansintervall

Enligt tabell AMA DCE.121/3.

er

op

Stickprov

åb

Frostbeständighet
Kontroll av frostbeständighet ska utföras på uppborrade provkroppar från slitlager
av cementbetong enligt tabell AMA DCE.121/11.

ej

TABELL AMA DCE.121/11. KONTROLL AV FROSTBESTÄNDIGHET
Lageryta 20 000 m2.

Kontrollobjekt

Samtliga kontrollobjekt ska undersökas.

-F

Mätförfarande

n=9, kontrollpunkter valda slumpmässigt i längd- och tvärled inom
kontrollobjektet enligt VVMB 908.

år

Stickprov

I varje kontrollpunkt utborras cylindrar med 100 mm höjd.
Provning av frostbeständighet ska utföras enligt SS 137244, metod A.
Enligt SS 137244.

Kriterievariabel

Enligt SS 137244.

Acceptansintervall

Betongen ska uppfylla krav på god frostbeständighet enligt
SS 1374244.

is

s

Mätvariabel

R

em

Jämnhet och tvärfall

Kontroll av jämnhet och tvärfall vid mätning med mätbil
Kontroll av jämnhet och tvärfall mätt med mätbil ska utföras enligt Vägytemätning
med mätbil, Objekt, TDOK 2014:0005.
Kontroll av jämnhet ska utföras vid otjälade förhållanden.
Kontroll av jämnhet i längdled mätt med mätbil ska utföras enligt
tabell AMA DCE.121/12.
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TABELL AMA DCE.121/12. KONTROLL AV JÄMNHET I LÄNGDLED MÄTT MED MÄTBIL
Ett körfält av 400 m längd.
Samtliga kontrollobjekt ska undersökas.

Mätvariabel

Mätvariabel (x), x = ojämnhetsindex (IRI, mm/m, medelvärde för
20 m-delsträcka)
Medelvärdet för mätvariabeln i stickprovet,
x̅ = 1/n×∑x över 400 m

Kriterievariabel

x, x̅, s

op

as

Kontrollobjekt

er

Kontroll av jämnhet i tvärled mätt med mätbil ska utföras enligt tabell AMA DCE.121/13.
TABELL AMA DCE.121/13. MÄTBREDD OCH MINSTA ANTAL MÄTPUNKTER VID MÄTNING

Mätbredd, m

< 3,5

2,6

≥ 3,5

3,2

ej

Körfältsbredd, m

åb

AV JÄMNHET I TVÄRLED MÄTT MED MÄTBIL

Mätpunkter, antal
minst 15
minst 17

år

Körfältsbredd definieras som avståndet mellan vägmarkeringarnas innerkanter.
Kontroll av tvärfallsavvikelse mätt med mätbil ska utföras enligt tabell AMA DCE.121/14.

-F

TABELL AMA DCE.121/14. KONTROLL AV TVÄRFALLSAVVIKELSE MÄTT MED MÄTBIL
Vägsträcka av 400 m längd eller körfält av 800 m längd.
Samtliga kontrollobjekt undersöks.

Stickprov

n = 20, på varandra följande 20 m-sträckor inom kontrollobjektet.

s

Kontrollobjekt

R

em

is

Mätförfarande

Mätning ska utföras med mätbil, mätningen ska utföras enligt
TDOK 2014:0005, regressionslinjemetoden.

Mätvariabel

x, (x = medelavvikelse från riktvärdet för ytans lutning tvärs vägen
mätt i %)
x̅ = 1/n×∑x över 400 m

Kriterievariabel

x̅, s

Kontroll av jämnhet och tvärfall vid mätning med rätskiva
Kontroll av jämnhet i längdled och tvärled mätt med rätskiva ska utföras enligt
tabell AMA DCE.121/15.
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TABELL AMA DCE.121/15. KONTROLL AV JÄMNHET I LÄNGDLED OCH TVÄRLED MÄTT
MED 3 m RÄTSKIVA
Vägsträcka av 400 m längd eller körfält av 800 m längd.

Stickprov

n=15, kontrollpunkter valda i längd- och tvärled
inom kontrollobjekt enligt förfarande med urvalsmall, beskrivet i
Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva,
TDOK 2014:0136 och VVMB 908.

Mätförfarande

Mätning ska utföras enligt Bestämning av ojämnheter och tvärfall
med rätskiva, TDOK 2014:0136.

Mätvariabel

Avvikelse från rätskivenormal i var och en av rätskivans mätpunkter
(1, 2 och 3).

Kriterievariabel

I varje kontrollpunkt:
A: Rätskivenormal avvikelse i mätpunkt 1
B: Rätskivenormal avvikelse i mätpunkt 3
C: Rätskivenormal avvikelse i mätpunkt 2
Differens: A–C och B–C.
Totalt:
Andel kontrollpunkter med godkända värden på samtliga kriterievariabler.

ej

åb

er

op

as

Kontrollobjekt

-F

år

Kontroll av tvärfallsavvikelse mätt med rätskiva ska utföras enligt
tabell AMA DCE.121/16. Rätskiva ska vara enligt Bestämning av ojämnheter och tvärfall
med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.
TABELL AMA DCE.121/16. KONTROLL AV TVÄRFALLSAVVIKELSE MÄTT MED 3 m
RÄTSKIVA

s

Kontrollobjekt

Stickprov

n=15, kontrollpunkterna valda i längd- och tvärled inom kontrollobjektet enligt förfarande med urvalsmall, beskrivet i Bestämning
av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136 och
VVMB 908.

Mätförfarande

Mätning utförs med 3 m rätskiva, med monterad lutningsmätare.
Mätningen ska utföras enligt Bestämning av ojämnheter och tvärfall
med rätskiva, TDOK 2014:0136.

Mätvariabel

Mätvariabeln är avvikelsen från riktvärdet för lagerytans lutning
tvärs vägen, mätt i procentenheter.

Kriterievariabel

x̅, s

is
em
R

Vägsträcka av 400 m längd eller körfält av 800 m längd.
Kontrollobjekten ska väljas för undersökning med urvalssannorlikhet ½, se VVMB 908.

Ange om mätning ska utföras med mätbil eller rätskiva.
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DCE.122

Slitlager av cementbetong för plan

as

Råd om val av betongkvalitet, utläggning samt utförande av fogar och utformning
av anslutningar mot andra beläggningar, brunnar, fasta konstruktioner och dylikt ges
i handboken Betong på mark.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

op

Pigment för infärgning

Pigment för infärgning av betong samt förundersökning av kulör hos infärgad betong
ska uppfylla kraven enligt EBE.1.

er

Delmaterial till betong

åb

Ballast
Ange största kornstorlek med ledning av SS-EN 13877-1.

Fiberbetong

Fiberbetong ska utföras med plast- eller stålfibrer.

ej

Stålfibrer ska uppfylla krav enligt EBC.131.

Plastfibrer ska vara av typen makrofibrer och vara CE-märkta enligt SS-EN 14889-2.
Ange typ och mängd av plastfibrer eller stålfibrer.

år

UTFÖRANDEKRAV

-F

Betonggjutning ska utföras enligt SS-EN 13670, med kontroll lägst enligt
utförandeklass 2.
Pigmentering av betong kan utföras genom ytinfärgning eller genomfärgning av
betongmassan.
Största tillåtna avvikelse från angiven lutning är ±(10+L/500) mm.

s

Ange

– om speciell metod för betongbeläggning ska tillämpas

R

em

is

– om ytinfärgning eller genomfärgning av betong ska utföras med avseende på kulör,
mönster eller dylikt

144

– om förprovning ska utföras i syfte att erhålla önskad kulör, önskat mönster eller
dylikt.

Färdigt lager
Jämnhet
Slitlager av cementbetong för plan ska uppfylla krav på jämnhet enligt
tabell AMA DCE.122/1. Antalet godkända kontrollpunkter ska vara minst 8 av 10.
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TABELL AMA DCE.122/1. KRAV PÅ JÄMNHET FÖR SLITLAGER AV CEMENTBETONG VID
MÄTNING MED RÄTSKIVA
Tillåten avvikelse, mm

A och B

≤4

C

≤6

A–C samt B–C

≤5

op

as

Mätpunkter

er

Betongbeläggningens jämnhet ska kontrolleras enligt tabell AMA DCE.122/2. Antalet
kontrollpunkter ska vara minst 10 stycken även för ytor mindre än 1 000 m2.

Utformning och egenskaper

åb

Ange

– hållfasthetsklass enligt SS-EN 206 och SS 137003
– friktion

ej

– överytans jämnhet
– lutning

år

– utformning av anslutning mot andra beläggningar, brunnar, fasta konstruktioner
och dylikt
– betongytans ljushet.

-F

Strukturbehandling

Strukturbehandling ska utföras i färsk betong.
Råd om utförande av strukturbehandling och om infärgning av betong finns i
handboken Betong på mark samt i Betonghandboken, Arbetsutförande.

is

s

Ange strukturbehandling, till exempel brädrivning, mönstring, stämpling eller med
rulle, friläggning av ballast, kvastning eller krattning.

R

em

Fogar och sprickanvisningar
Ett riktvärde för avstånd mellan fogar eller sprickanvisningar i oarmerad betong är
20 gånger tjockleken för aktuellt lager +1 m. Kvoten längd/bredd för delytor i
rutmönstret som bildas av sprickanvisningar respektive fogar eller fria kanter bör inte
överstiga 1,5.
Ange
– var sprickanvisningar och fogar ska utföras
– utformning av sprickanvisningar
– utformning av fogar
– eventuell tolerans på rakhet hos sprickanvisningar och fogar
– krav på eventuell kvarsittande form.
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Härdning
Ange härdningsmetod, till exempel
– täckning med geotextil och vattning under fem dygn

as

– täckning med plastfolie, 0,10 mm tjock, under fem dygn
– applicering av membranhärdningsvätska.

op

KONTROLL
Hållfasthet

er

Kontroll av hållfasthet ska utföras antingen genom provning på kuber enligt
SS-EN 12390-2 och SS-EN 12390-3 eller utborrade kärnor enligt SS-EN 12504-1.

åb

Kontrolleras hållfastheten på utborrade kärnor ska tre borrkärnor tas per 1 000 m2,
dock minst tre borrkärnor per objekt.
Ange provningsmetod.

Tjocklek

Tjockleken ska mätas på utborrade kärnor enligt SS-EN 13877-2.

ej

Tjockleken ska kontrolleras på tre kärnor per 1 000 m2, dock minst på tre kärnor per
objekt.

år

Medelvärdet av tjockleken på utborrade kärnor ska vara större än eller lika med
angiven tjocklek.
Enskild kärna får inte vara mindre än 15 mm från angiven tjocklek.

-F

Ange om annan metod för kontroll av tjocklek än i AMA angiven ska användas, till
exempel avvägning.

Friktion

s

Ange omfattning och metod för kontroll av friktion.

Jämnhet

R

em

is

Kontroll av jämnhet för slitlager av cementbetong ska utföras enligt
tabell AMA DCE.122/2. Antalet kontrollpunkter ska vara minst tio stycken även för
ytor mindre än 1 000 m2.
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TABELL AMA DCE.122/2. KONTROLL AV JÄMNHET FÖR YTOR MED BETONGBELÄGGNING
1 000 m2 beläggningsyta.

Stickprov

n=10, kontrollpunkterna valda i längs- och tvärled inom kontrollobjektet enligt förfarande med urvalsmall, beskrivet i Bestämning
av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136 och
VVMB 908.

Mätförfarande

3 m rätskiva med tre mätdon.
Mätning ska utföras enligt Bestämning av ojämnheter och tvärfall
med rätskiva, TDOK 2014:0136.

Mätvariabel

Rätskivenormal avvikelse, mm, i var och en av rätskivans
mätpunkter (1, 2, 3).

Kriterievariabel

I varje kontrollpunkt:
A: Rätskivenormal avvikelse i mätpunkt 1
B: Rätskivenormal avvikelse i mätpunkt 2
C: Rätskivenormal avvikelse i mätpunkt 3
Differens: A–C och B–C.
Totalt: Andel kontrollpunkter med godkända värden på samtliga
kriterievariabler.

Acceptansintervall

ej

åb

er

op

as

Kontrollobjekt

Antalet godkända kontrollpunkter ska vara minst 8 av 10.

Slitlager av vältbetong

-F

DCE.13

år

Ange om annan metod för kontroll av jämnhet än i AMA angiven ska användas.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

s

Råd om betongproportionering, ballastkurva, utläggning, tvåskiktsläggning, packning
samt utförande av fogar, utformning av anslutning mot asfaltbeläggning, brunnar,
fasta konstruktioner och dylikt ges i handboken Betong på mark.

Ballast

R

em

is

Ingående ballast ska uppfylla kraven och vara deklarerade enligt SS-EN 12620 och
SS 137003.
Ingående ballast ska uppfylla kraven för kategori AN14, motstånd mot nötning av
dubbdäck (nordiska kulkvarnsvärdet) enligt SS-EN 12620.
Motståndet mot nötning från dubbdäck (nordiska kulkvarnsvärdet, AN) ska bestämmas
enligt SS-EN 1097-9.
Ballastmaterialet ska uppfylla kraven på sorteringen 0/16 med kornstorlek enligt
kategori GA90 samt uppfylla kraven i tabell 2 och tabell 6 i SS-EN 12620.
Ange största kornstorlek med ledning av SS-EN 13877–1.
Ange eventuella objektspecifika krav på kulkvarnsvärde, AN, baserat på lokala
förutsättningar med stöd av SS-EN 12620 samt tabell AMA DCE.121/1.
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Cement
Cement till vältbetong ska vara av typen CEM I, CEM II/A eller CEM II/B enligt
SS-EN 197-1.

as

Tillsatsmedel och mineraliska tillsatsmaterial

op

Vid användningen av tillsatsmedel ska verifieras att dessa tillsammans med övriga
delmaterial ger avsedd effekt och att övriga egenskaper hos vältbetongen inte
påverkas menligt.
Mineraliska tillsatsmaterial ska uppfylla krav enligt SS-EN 206 och SS 137003.

UTFÖRANDEKRAV

er

Sprickanvisningar ska utföras med sågning av ett 2–3 mm brett spår till ett djup av
1/3 av tjockleken för aktuellt lager.

åb

Underlaget för vältbetong ska minst uppfylla krav för bärlager kategori B till belagda
ytor enligt DCB.312.
Den som leder och övervakar betongtillverkningen ska uppfylla kraven för
kompetensklass II-T enligt SS 137003, avsnitt 9.6.1.

ej

Den som är ansvarig för arbetsledning och övervakning av utläggningen ska uppfylla
kraven för kompetensklass II-U enligt SS 137006, bilaga J.
Ange

år

– om och var sprickanvisningar ska utföras

-F

– krav på utformning av anslutning mot asfaltbeläggning, brunnar, fasta konstruktioner
och dylikt.

Transport

Vid transport ska betongmassan täckas.

Utläggning

s

Vältbetong ska läggas ut med väghyvel eller läggare.

Vid lager med tjocklek större än 220 mm ska utläggningen utföras i två skikt.

Packning
Packning ska utföras enligt tabell AMA DCE.13/1.

R

em

is

Utläggningen ska planeras så att resurser finns för mottagning och bearbetning av
levererad betongmassa inom rätt tidsrymd.
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TABELL AMA DCE.13/1. VAL AV VÄLT OCH MINSTA ANTAL VIBRERANDE ÖVERFARTER
Minsta antal vibrerande
överfarter

Största lagertjocklek
1)
efter packning

100 kg

4

50 mm

200 kg

4

100 mm

400 kg

4

150 mm

6

150 mm

op

Vibratorplatta

10 ton, 25 kN/m

er

Vibrerande envalsvält
6 ton, 15 kN/m

6

250 mm

2)

6

2,5 ton, 10 kN/m

4

6 ton, 20 kN/m

6

ej

1,5 ton, 10 kN/m

åb

Vibrerande tandemvält

10 ton, 30 kN/m

as

Packningsredskap

6

100 mm
100 mm
150 mm
250 mm

Vid andra laster än angivna i tabellen bestäms största lagertjocklek genom interpolering.

2)

Med vibrering på bägge valsarna.

-F

Härdning

år

1)

Betongen ska efter läggning skyddas mot uttorkning genom täckning med geotextil
och vattning under fem dygn.
Ange om annan härdningsmetod än i AMA angiven ska tillämpas, till exempel genom

s

– täckning med plastfolie, 0,10 mm tjock, under fem dygn
– vattning under fem dygn

R

em

is

– försegling med 0,6–0,8 kg/m2 bitumenemulsion.

Hållfasthet
Vältbetong ska uppfylla krav för hållfasthetsklass C32/40 enligt SS-EN 206 och
SS 137003.

Jämnhet
Lager av vältbetong ska uppfylla krav på jämnhet enligt tabell AMA DCE.13/2. Antalet
godkända kontrollpunkter ska vara minst 8 av 10.
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TABELL AMA DCE.13/2. KRAV PÅ JÄMNHET FÖR VÄLTBETONG VID MÄTNING MED
RÄTSKIVA
Tillåten avvikelse, mm

A och B

≤4

C

≤6

A–C samt B–C

≤5

op

as

Mätpunkter

er

KONTROLL
Ballast

Följande analyser ska utföras

åb

Vid mängd större än 500 ton ballast ska leveranskontroll av ingående ballast utföras
med ett prov per påbörjad mängd om 500 ton.

– kornstorleksfördelning enligt SS-EN 933-1

ej

– Nordiskt kulkvarnsvärde, AN enligt SS-EN 1097-9.

Hållfasthet

-F

år

Hållfastheten bestäms på utborrade cylindrar enligt SS-EN 12504-1. Antalet cylindrar
ska vara tre per 1000 m2, dock minst tre per objekt. Betongens tryckhållfasthet ska
bestämmas vid en mognadsgrad som motsvarar 28 dygns lagring i 20 °C och uppfylla
följande krav
– för enskild cylinder med förhållandet höjd:diameter 2:1 ska hållfastheten vara minst
0,85×(fck,spec - 2 MPa)
– för flera cylindrar med med förhållandet höjd:diameter 2:1 ska hållfasthetens
medelvärde vara minst 0,85×(fck,spec + 1 MPa).

R

em

is

s

För omräkning av uppmätt tryckhållfasthet till cylindrar med diametern 100 mm och
höjden 200 mm kan SS 137207 användas.
Provning av hållfasthet ska utföras av organ som ackrediterats för aktuell metod av
ett ackrediteringsorgan som kan visa att de uppfyller och tillämpar kraven i
SS-EN ISO/IEC 17011.

Tjocklek
Tjockleken ska mätas på utborrade kärnor enligt SS-EN 13877-2.
Tjockleken ska kontrolleras på tre kärnor per 1 000 m2, dock minst på tre kärnor per
objekt.
Medelvärdet av tjockleken på samtliga kärnor ska vara större än eller lika med angiven
tjocklek.
Enskilt värde får inte vara mindre än 15 mm från angiven tjocklek.
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Jämnhet
Kontroll av jämnhet för slitlager av vältbetong ska utföras enligt tabell AMA DCE.13/3.
Antalet kontrollpunkter ska vara minst tio stycken även för ytor mindre än 1 000 m2.

as

TABELL AMA DCE.13/3. KONTROLL AV JÄMNHET FÖR SLITLAGER AV VÄLTBETONG
1 000 m2 beläggningsyta.

Stickprov

n=10, kontrollpunkterna valda i längs- och tvärled inom kontrollobjektet enligt förfarande med urvalsmall, beskrivet i Bestämning
av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136 och
VVMB 908.

Mätförfarande

3 m rätskiva med tre mätdon.
Mätning ska utföras enligt Bestämning av ojämnheter och tvärfall
med rätskiva, TDOK 2014:0136.

Mätvariabel

Rätskivenormal avvikelse, mm, i var och en av rätskivans mätpunkter (1, 2, 3).

Kriterievariabel

I varje kontrollpunkt:
A: Rätskivenormal avvikelse i mätpunkt 1
B: Rätskivenormal avvikelse i mätpunkt 2
C: Rätskivenormal avvikelse i mätpunkt 3
Differens: A–C och B–C.
Totalt: Andel kontrollpunkter med godkända värden på samtliga
kriterievariabler.

år

ej

åb

er

op

Kontrollobjekt

Antalet godkända kontrollpunkter ska vara minst 8 av 10.

-F

Acceptansintervall

DCE.2

Fogar och anslutningskonstruktioner för väg, plan o d

DCE.21

Fogar

s

MATERIAL- OCH VARUKRAV

R

em

is

Fogmassa
Fogmassan ska utan att spricka eller lossna från fogkanterna kunna ta upp de rörelser
och belastningar den är beräknad för. Fogmassa ska ha god vidhäftning till de material
den ska användas tillsammans med, även då den utsätts för vatten, samt ha elasticitet
vid kyla och stabilitet vid värme.
Fogmassa ska uppfylla krav enligt SS-EN 13880-7. Vid provning av fogmassa får inte
dragpåkänning överskrida 1,0 MPa vid temperatur −30 °C och 60 procent töjning.
Vid provning av fogmassa får inte skador i form av vidhäftnings- eller kohesionsbrott
uppstå.
Provning ska utföras av organ som ackrediterats för aktuell metod av ett
ackrediteringsorgan som kan visa att de uppfyller och tillämpar kraven i
SS-EN ISO/IEC 17011.

MARKÖVERBYGGNADER,

151

Foglister
Foglister av kloroprengummi (neopren) ska uppfylla kraven enligt ASTM D2628.

Dymlingar och förankringsstänger
Dymlingar ska utgöras av rundstång Ss 260S eller RSt 44-2.

op

Förankringsstänger ska utgöras av kamstång Ks 400S eller Ks 500S.

as

Nominell tjocklek för foglist ska anpassas till fogspaltens bredd.

Förankringsstänger förses på mitten, på en sträcka av 200 mm, med en
korrosionsskyddande beläggning av till exempel epoxi med minst 0,5 mm tjocklek.

er

Dymlingar ska utföras i hela sin längd med korrosionsskyddande beläggning av till
exempel epoxi med minst 0,5 mm tjocklek. Korrosionsskyddsbeläggningen ska ha
sådana egenskaper att vidhäftning till betongen förhindras.

åb

UTFÖRANDEKRAV

Sammanhållnings- och kontraktionsfog ska utföras för att förhindra uppkomst av
okontrollerade genomgående temperatur- och krympsprickor hos beläggningen.

ej

Arbetsfog ska utföras mellan olika gjutetapper och vid opåräknade läggningsavbrott.
Expansionsfog ska utföras vid anslutningskonstruktion mellan betongbeläggning och
bro och vid övergång till flexibel beläggning.

år

Vägrensfog ska utföras mellan betongbeläggning och bitumenbundet lager på vägren.
Fog ska vara vattentät. Tätning ska utföras genom att fogen fylls med vidhäftande
och tätande fogmassa eller genom nedpressning av elastisk foglist.

-F

Montering av dymlingar

Toleranser för avvikelse i läge för dymlingar är
– ±10 mm i vertikalled

s

– ±30 mm i horisontalled

is

– ±50 mm i längdled.

R

em

Sågning
Fog ska utformas med ett sågat fogspår i beläggningen. Sågningen ska utföras så
sent att skador i spårkanter inte uppkommer men innan sprickbildning i betongen
börjat.
För sågspårets rakhet gäller toleransen ±10 mm mätt med 5 m rätskiva.

Fyllning med fogmassa
Fog ska utföras så att fogmassan inte kommer att skjuta upp över beläggningsytans
nivå vid förväntad fogrörelse.

Montering av foglister
Montering av foglister ska utföras med sådan utrustning och på sådant sätt att listerna
vid monteringen inte töjs mer än rekommenderat av tillverkaren.
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Ange typ av elastiskt material.

DCE.211

Sammanhållningsfog, längsgående fog

as

Sammanhållningsfog ska utföras enligt figur AMA DCE.211/1.

op

I de fall beläggning läggs som två längsgående drag med en mellanliggande
sammanhållningsfog (mittfog) ska den anslutande kanten på det först utförda draget
utformas med en förtagning. I samband med läggning ska förankringsstänger stickas
in i betongen mitt i förtagningen.

er

Dimension och centrumavstånd för förankringsstänger ska vara enligt
tabell AMA DCE.211/1.

TABELL AMA DCE.211/1. FÖRANKRINGSSTÄNGER AV STÅL I SAMMANHÅLLNINGSFOG

Körbana

16 alt 20 mm

På- och avfartsramp

16 mm

Längd

Centrumavstånd

åb

Diameter

0,8 m

1,0 m

0,8 m

0,6 m

ej

Vägyta

Sågning ska utföras med 2–3 mm brett spår och med hänsyn till angivet fogmaterial
enligt figur AMA DCE.211/1.

år

Fogspårets kanter ska fasas 1–2 mm.

R

em

is

s

-F

Vid användning av foglister ska fogspåret utformas så att listerna kommer att ligga
minst 10 mm under vägytan.
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as
op
er
åb
ej

år

FIGUR AMA DCE.211/1. UTFORMNING AV SAMMANHÅLLNINGSFOG, LÄNGSGÅENDE FOG.

Ange fogmaterial.

Kontraktionsfog, tvärgående fog

-F

DCE.212

Kontraktionsfog ska utföras enligt figur AMA DCE.212/1.
Kontraktionsfog ska förses med 500 mm långa dymlingar av stål med diameter 25 mm
och centrumavstånd 250 mm.

s

Dymlingar ska vibreras ned i fogen med speciell utrustning eller fixeras med hjälp av
korgar placerade på underlaget.

Fogspårets kanter ska fasas 1–2 mm.
Vid användning av foglister ska fogspåret utformas så att listerna kommer att ligga
minst 10 mm under vägytan.

R

em

is

Sågning ska utföras i två moment. I det första momentet sågas ett 2–3 mm brett spår
till ett djup som anges i figur AMA DCE.212/1. I det andra momentet vidgas fogen med
hänsyn till angivet fogmaterial.
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as
op
er
åb
ej

år

FIGUR AMA DCE.212/1. UTFORMNING AV KONTRAKTIONSFOG, TVÄRGÅENDE FOG.

Ange fogmaterial.

Expansionsfog

-F

DCE.213

R

em

is

s

Expansionsfog ska utföras med elastisk skiva inbyggd i fog enligt figur AMA DCE.213/1.
Skivan ska ha god anliggning mot det bundna bärlagret på hela bredden och gå ända
ut till glidformsläggarens sidoformar, så att betong inte tränger in och förhindrar
rörelse i fogen.

FIGUR AMA DCE.213/1. UTFORMNING AV EXPANSIONSFOG.

Ange placering av fog.
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DCE.214

Vägrensfog

er

op

as

Vägrensfog mot bitumenbundet lager ska utformas enligt figur AMA DCE.214/1.

Ange typ av fog.

Diverse fogar

DCE.22

Anslutningskonstruktioner

ej

DCE.218

åb

FIGUR AMA DCE.214/1. UTFORMNING AV VÄGRENSFOG MOT BITUMENBUNDET LAGER.

år

Ange under aktuell kod och rubrik teknisk lösning. Beakta att konstruktioner ska
utformas så att krafter från betongbeläggningen inte överförs till angränsande
konstruktion. Anslutningskonstruktion ska också utan att skadas medge de rörelser
som förekommer vid anslutning till broar och flexibla konstruktioner.

DCE.221

-F

Förslag till tekniska lösningar av anslutningskonstruktioner finns i publikationen CBI
uppdragsrapport nr 99018.

Anslutningskonstruktion mot flexibel konstruktion
Ange placering av anslutningskonstruktion.

Anslutningskonstruktion mot bro

s

DCE.222

is

Ange placering av anslutningskonstruktion.

Diverse anslutningskonstruktioner

DCF

ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR BRO, BRYGGA, KAJ,
TUNNEL O D

R

em

DCE.228

I anslutning till övergångskonstruktion ska åtgärder vidtas så att gummielement inte
utsätts för högre temperatur än 100 °C.
Trafikering av tätskikt får endast ske med de fordon och maskiner som är nödvändiga
för arbeten med skyddslager eller bindlager. Fordon eller utläggningsmaskiner får
inte stå stilla på tätskikten längre tid än nödvändigt för utläggningen av asfaltmassan.
Asfaltbeläggning på bro ska packas med statisk vält.
Vält får inte framföras direkt på tätskikt.
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Lufttemperatur och temperatur på tätskikt ska vid arbete med skyddslager inte
understiga 5 °C.

as

Tjockleksangivelser för skyddslager och slitlager på brobaneplatta av betong avser
minimitjocklekar.
Ange om gummielementen ska skyddas med blöt sand.

Krav på överbyggnadslagers ytor på bro

op

Ange metod för kontroll av jämnhet på lager.

er

Krav på friktion för brobeläggningar
Slitlager och tillfälligt trafikerade bindlager ska uppfylla krav på friktion enligt
Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 10.1.1.

åb

Krav på jämnhet m m för brobeläggningar
För bro kontrollerad för sig gäller att ojämnheter inte får vara större än 6 mm mätt
med en 5 m lång rätskiva utlagd i godtycklig riktning. Långvågiga svackor mätt i alla
riktningar får inte vara djupare än 15 mm räknat från vägens teoretiska höjdprofil.

ej

För bro kontrollerad som del av en sammanhängande vägsträcka gäller att slitlager
ska uppfylla krav på jämnhet och tvärfall enligt Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529,
avsnitt 10.1.2. För bindlager gäller samma krav som för bro kontrollerad för sig.

år

Krav på jämnhet och nivå för ytor vid övergångskonstruktion
Slitlager ska uppfylla krav på jämnhet och nivå enligt Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529, avsnitt 10.1.2.4.3.

-F

Krav på nivå och jämnhet för ytor vid ytavlopp
Slitlagrets överyta vid ett ytavlopp ska vara 10 mm högre än ytavloppets överyta
med en tolerans på ±5 mm.

Bitumenbundet skyddslager på tätskikt för bro, brygga, kaj,
tunnel, kammare o d

R

em

is

DCF.1

s

Krav på nivå vid kantbalk
Slitlagrets överyta vid en kantbalk ska vara den som anges på ritning med en tolerans
på ±5 mm.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Ingående material och levererad produkt till bitumenbundet skyddslager ska uppfylla
krav enligt Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529.

UTFÖRANDEKRAV
Skyddslager ska påföras snarast efter det att tätskikt och kantförsegling utförts.
Skyddslager ska påföras på sådant sätt att tätskikt och kantförsegling inte skadas.
I de fall kantförsegling utförts med epoxi ska skyddslager påföras först sedan epoxin
har härdat.
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Kalkstensfiller eller geotextil som påförts för att skydda tätskikt ska avlägsnas före
utläggning av skyddslager.

as

Utläggning av skyddslager ska utföras med läggningsmaskin försedd med gummihjul
eller gummilarver. På ytor där utrymmet inte tillåter användning av läggare får dock
arbetet utföras för hand.

op

Vid utläggning av skyddslager av asfaltbetong på tätskiktsmatta ska utläggning
utföras i riktning med skarvarna.
Skyddslager av asfaltbetong ska packas med lätt statisk vält.

er

Trafikering av skyddslager får endast ske med de fordon och maskiner som fordras
för läggning av bindlager.

åb

Vid beläggning av skyddslager eller kombinerat skydds- och bindlager på tätskikt av
tätskiktsmatta mäts tjockleken från tätskiktsmattans översida utan att tjockleken vid
skarvarna tas med.
Ange tätskikt under aktuell kod och rubrik under JB.

Ange under aktuell kod och rubrik krav på tätskikts högsta och lägsta temperatur vid
utläggning av skyddslager.

ej

Ange skyddslager av asfaltbetong (ABT) för bro under DCF.111 eller DCF.121.

år

Ange kombinerat skydds- och bindlager av gjutasfalt (PGJA) för bro under DCF.22111
eller DCF.22121.

Skyddslager på tätskikt av asfaltmastix för bro, brygga, kaj,
tunnel, kammare o d

DCF.111

Skyddslager på tätskikt av asfaltmastix på bro

-F

DCF.11

MATERIAL- OCH VARUKRAV

s

Skyddslager ska bestå av 20 mm ABT8 70/100 med sammansättning enligt
specifikation i Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 3.1.1.1.

is

Ingående ballast ska uppfylla krav enligt tabell 3.1.4.1-1 i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529, för aktuell trafik.

Skyddslager på tätskikt av asfaltmastix på brygga, kaj o d

DCF.12

Skyddslager på tätskikt av tätskiktsmatta för bro, brygga, kaj,
tunnel, kammare o d

DCF.121

Skyddslager på tätskikt av tätskiktsmatta på bro

R

em

DCF.112

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Skyddslager ska utgöras av 25 mm ABT8 70/100 med sammansättning enligt
specifikation i Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 3.1.1.1.
Ingående ballast ska uppfylla krav enligt tabell 3.1.4.1-1 i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529, för aktuell trafik.
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DCF.122

Skyddslager på tätskikt av tätskiktsmatta på brygga, kaj o d

DCF.124

Skyddslager på tätskikt av tätskiktsmatta för brunn,
kammare e d
Ange krav på utförande.

Bitumenbundet bind- och slitlager på bro, brygga, kaj,
tunnel o d

op

DCF.2

as

Ange krav på utförande.

er

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ingående material och levererad produkt till bitumenbundet lager ska uppfylla krav
enligt Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529.

åb

UTFÖRANDEKRAV

Justering av ojämnheter i underlaget ska utföras i bindlagret.

KONTROLL

Bind- och slitlager av asfaltbetong på bro, brygga, kaj,
tunnel o d

år

DCF.21

ej

Provtagning vid kontroll av färdigt lager ska utföras på sådant sätt att tätskiktet inte
skadas.

-F

Vid ÅDTk,tung större än 100 fordon för objekt större än 20 000 m2 när
deformationsresistens ska prioriteras bör krav på deformationsresistens för bindlager
av asfaltbetong (ABb) övervägas.
Om krav på deformationsresistens ställs får entreprenören välja bindemedel. I annat
fall ska bindemedelstyp anges.

Deformationsresistensen provas på borrkärnor från utförd beläggning enligt
SS-EN 12697-25, metod A1. Kravnivåer på borrprov kan väljas från tabell RA DCF.21/1.
Ange vid behov under aktuell kod och rubrik krav på deformationsresistens enligt
tabell RA DCF.21/1.

R

em

is

s

Beakta att krav på deformationsresistens i kombination med angivande av
bindemedelstyp eller krav på specifika egenskaper på ingående bitumen kan medföra
motstridande krav. Det kan också begränsa möjligheten för entreprenören att välja
andra alternativa bitumen.
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TABELL RA DCF.21/1. KRAVNIVÅER, DEFORMATIONSRESISTENS FÖR BORRKÄRNOR
AV BINDLAGER (ABb)
Samlad axiell töjning, %

Extrem påkänning

< 1,0

> 2 000

< 1,2

1 000–1 999

< 1,5

500–999

< 1,8

100–499

< 2,1

< 100

–

er

op

as

Trafikklass, ÅDTk.tung

MATERIAL- OCH VARUKRAV

åb

Med extrem påkänning avses till exempel objekt där tung trafik har låg hastighet och
är mycket spårbunden.

ej

Bitumenlösning för behandling av betongyta
Bitumenlösning ska uppfylla krav enligt Tätskikt på broar, TDOK 2013:0531, avsnitt 8.1.

år

UTFÖRANDEKRAV

Beläggning ska utföras med krav enligt DCC för aktuell beläggningstyp.

-F

KONTROLL

Provning av deformationsresistens
Ange vid krav på deformationsresistens att

s

– erforderligt antal borrprov för att ge sex provkroppar ska tas ut från varje påbörjad
yta om 40 000 m2

R

em

is

– proven ska tas ut parvis på 3 slumpvis valda ställen inom delytan enligt Provtagning
vid kontroll av asfaltbeläggning, TDOK 2017:0649

DCF.211

– borrning av prov för deformationsprovning ska utföras tidigast en dag efter
utläggning
– provningen ska utföras enligt SS-EN 12697-25, metod A1
– analysen ska utföras tidigast 8 dagar och senast 30 dagar efter utläggning och att
analysresultaten ska delges beställaren efter genomförd provning.

Bind- och slitlager av asfaltbetong på bro
MATERIAL- OCH VARUKRAV
Ingående material och levererad produkt till bitumenbundna lager ska uppfylla krav
enligt Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 1–3.
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Ange under aktuell kod och rubrik
– aktuell trafik, ÅDTk,tung för bindlager, ÅDTk,just för slitlager
– beläggningstyp, till exempel ABb 16, ABS 11

as

– största kornstorlek
– stenmaterialkvalitet

op

– typ av bindemedel
– lagertjocklek.

UTFÖRANDEKRAV

er

Vid försänkt kantbalk ska asfaltbeläggningen avslutas 50 mm innanför räckesståndarna
och på sådant sätt att en rak och jämn kant med tvärlutningen 1:1 erhålls.

åb

KONTROLL

Kontroll av ingående material, levererad produkt och färdigt lager ska utföras enligt
Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 2–10.

DCF.2111

ej

Ange under aktuell kod och rubrik om andra provtagningsfrekvenser än i AMA angivna
ska gälla.

Bindlager av asfaltbetong på bro

år

UTFÖRANDEKRAV

-F

Vid utläggning av bindlager på asfaltmastix får asfaltmassans temperatur inte överstiga
170 °C.
Bindlager ska påföras snarast sedan underliggande tätskikt lagts ut.
I de fall skyddslagret slopas, vid temperaturer på asfaltmastixen lägre än 20 °C, ska
det förstärkta bindlagret ha en största kornstorlek av 11 mm.

Bindlager av asfaltbetong på brobaneplatta av betong

is

DCF.21111

s

Ange dräneringskanaler i bindlager under DEP.12.

R

em

Angiven tjocklek för bindlager är exklusive justeringar på grund av ojämnheter i
underlaget.
För att utjämna ojämnheter i underlaget får angiven tjocklek för bindlager
variera ±20 mm.
Ange tjocklek på bindlager.

DCF.21112

Bindlager av asfaltbetong på brobaneplatta av stål

DCF.2112

Slitlager av asfaltbetong på bro
Ange fog med fogmassa under DCF.6.

UTFÖRANDEKRAV
Vid kantbalkar utformade utan förhöjning över beläggningen ska slitlagrets överyta
vara 10 mm högre än kantbalkens överyta vid beläggningskanten.
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Vid kantbalkar, ytavlopp och andra detaljer som sticker upp genom slitlagret ska
fogar med fogmassa vara utförda enligt DCF.6.

Kontroll av ingående material ska utföras enligt Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529, avsnitt 2.5.

as

KONTROLL

op

Leveranskontroll av asfaltmassa ska utföras enligt Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529, avsnitt 3.2.

Kontroll av färdigt lager ska utföras enligt Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529,
avsnitt 3.4.1-3.4.2.

er

Utborrningen av provkroppar vid kontroll av färdigt lager får inte utföras djupare än
till halva bindlagret.

Slitlager av asfaltbetong på brobaneplatta av betong

DCF.21122

Slitlager av asfaltbetong på brobaneplatta av stål

DCF.212

Bind- och slitlager av asfaltbetong på brygga, kaj o d

åb

DCF.21121

– typ av asfaltbetong

år

– största kornstorlek

ej

Ange under aktuell kod och rubrik

– stenmaterialkvalitet
– typ av bindemedel

-F

– lagertjocklek.

Bindlager av asfaltbetong på brygga, kaj o d

DCF.2122

Slitlager av asfaltbetong på brygga, kaj o d
Bind- och slitlager av gjutasfalt för bro, brygga, kaj, tunnel o d

is

DCF.22

s

DCF.2121

em

UTFÖRANDEKRAV

R

DCF.221

Gjutasfalt ska utföras enligt DCC för aktuell beläggningstyp med nedan angivna
ändringar och tillägg.

Bind- och slitlager av gjutasfalt på bro
Ange under aktuell kod och rubrik
– största stenstorlek
– typ av bindemedel
– lagertjocklek
– om gjutasfalt ska läggas med BCS invältad i ytan
– om läggning av lager får eller ska utföras för hand.
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Ange fog med fogmassa under DCF.6.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Gjutasfalt ska vara polymermodifierad gjutasfalt beläggningstyp PGJA.

as

Gjutasfalt och ingående delmaterial ska ha sammansättning samt uppfylla krav enligt
Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 4.

op

Kompatibilitet ska råda mellan de material som ingår i gjutasfalten och de material i
bron som gjutasfalten kan komma i kontakt med.

Bitumenlösning ska uppfylla krav enligt Tätskikt på broar, TDOK 2013:0531, avsnitt 8.1.

er

Bituminiserad chipsten (BCS) ska uppfylla materialkrav enligt Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529, avsnitt 4.1.6.

Tillverkning och transport

åb

Gjutasfalt ska tillverkas i asfalt- eller gjutasfaltverk. Massan får dock blandas färdig i
transportblandare.
Temperaturen i massan får vid blandning inte överstiga 220 °C.

ej

Blandningstiden och temperaturen ska anpassas så att en homogen massa erhålls
och så att förändringar av bindemedlet undviks.
Sedan gjutasfalt lämnat asfaltverket får inga delmaterial tillföras.

år

Massans temperatur får under transport och väntetid inte överstiga de temperaturer
som anges i tabell AMA DCC/1.

-F

För polymermodifierad gjutasfalt gäller att tiden från tillverkning till färdig utlagd
massa får vara högst 50 timmar. Under denna tid får temperaturen inte vara över
190 °C under mer än 10 timmar. Angivna temperaturer och tider avser fylld blandare.

UTFÖRANDEKRAV

s

Utläggning

R

em

is

Vid försänkt kantbalk ska asfaltbeläggningen avslutas 50 mm innanför räckesståndarna
och på sådant sätt att en rak och jämn kant med tvärlutningen 1:1 erhålls.
Vid kantbalkar, ytavlopp och andra detaljer som sticker upp genom
gjutasfaltbeläggningen ska fogar med fogmassa vara utförda enligt DCF.6.
Gjutasfaltens skarvytor ska värmas försiktigt och vara rena innan ny gjutasfalt läggs
emot.
Maximalt tillåten temperatur vid utläggning är 220 °C. Temperaturer upp till maximalt
230 °C kan dock accepteras vid utläggningen av den sista tredjedelen massa i
transportblandaren om massan läggs ut kontinuerligt.
Utläggningen ska utföras med en läggningsmaskin försedd med gummihjul eller
gummilarver och på sådant sätt att tätskiktet inte skadas.
Efterarbeten för slitlager
Omedelbart efter utläggning av gjutasfaltmassa för körytor ska bituminiserad chipsten
(BCS) med fraktion 2/4 mm eller 4/8 mm till en mängd av 5–8 kg/m2 vältas in.
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Omedelbart efter utläggning av gjutasfaltmassa för gång- och cykelbanebeläggningar
ska ytan avsandas med sand- och grusmaterial 1–3 mm. Alternativt ska bituminiserad
chipsten (BCS) med fraktion 2/4 mm till en mängd av 5–8 kg/m2 vältas in.

as

Vältning ska utföras så att en jämn struktur uppnås med fast förankrad sten i massan.
Beläggning får inte trafikeras förrän den svalnat så mycket att spår inte uppkommer.
Överskott av BCS-sten ska sopas bort från ytan så snart beläggningen har kallnat.

op

KONTROLL

Provning av bindemedelshalt och kornstorleksfördelning

åb

Provning av stämpelbelastningsvärde

er

Provning av bindemedelshalt och kornstorleksfördelning ska utföras enligt
Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 4.2.1. Krav enligt kontrollblad i
Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, avsnitt 4.2.3 ska uppfyllas.

Provning av stämpelbelastningsvärde ska utföras enligt Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529, avsnitt 4.2. Krav enligt kontrollblad i Bitumenbundna lager,
TDOK 2013:0529, avsnitt 4.2.3 ska uppfyllas.

ej

Vid gjutning av provkroppar får stålform bytas ut mot stabil engångsform som
behandlats med släppmedel. I sådant fall ska provkroppen behållas i formen till dess
stämpelbelastning utförs.

år

Formen ska vara så stabil att en parallellförskjutning av plana ytor inte överstiger
±5 mm. Med plan yta avses att avvikelsen från idealt plan yta högst är ±0,5 mm.

-F

Provkuber ska märkas och ska före provning förvaras så att de inte ändrar form eller
på annat sätt förstörs.

Bind- och slitlager av gjutasfalt på brobaneplatta av betong

DCF.22111

Bindlager av gjutasfalt på brobaneplatta av betong

s

DCF.2211

Kombinerat skydds- och bindlager ska utföras med 50 mm PGJA.

R

em

is

Angiven tjocklek för bindlager är exklusive justeringar på grund av ojämnheter i
underlaget.

DCF.22112

För att utjämna ojämnheter i underlaget får angiven tjocklek för bindlager variera
±20 mm.
Ange dräneringskanaler i bindlager under DEP.12.

Slitlager av gjutasfalt på brobaneplatta av betong
Vid kantbalkar utformade utan förhöjning över beläggningen ska slitlagrets överyta
vara 10 mm högre än kantbalkens överyta vid beläggningskanten.

DCF.2212

Bind- och slitlager av gjutasfalt på brobaneplatta av stål
MATERIAL- OCH VARUKRAV
Ingående bitumen till bind- och slitlager av gjutasfalt ska vara polymermodifierat.
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Följande egenskaper enligt SS-EN 14023 ska vara uppfyllda
– mjukpunkt, °C, ≥ 75, enligt SS-EN 1427
– brytpunkt Fraass, °C, ≤ −15, enligt SS-EN 12593

as

– elastisk återgång vid 10 °C, ≥ 75, enligt SS-EN 13398.

UTFÖRANDEKRAV

op

Torkning av tätskikt av epoxi

Före utläggning av massa ska det avsandade epoxiskiktet rengöras och torkas.
Torkningen ska utföras så att epoxin inte skadas av för höga temperaturer.

er

Limning

åb

I stället för lim får bitumenlösning användas, dock inte på lyftklaff eller svängspann
och inte heller på broar med lutning ≥ 4 procent utan horisontellt stöd för
beläggningen i lutningens riktning.

ej

Vid användning av bitumenlösning som lim ska detta påföras i ett jämnt skikt med
en mängd av 0,2 kg/m2. Bitumenlösningen ska vid appliceringstillfället uppvisa god
vidhäftning till underlaget samt erforderlig vattenförträngningsförmåga.
Lösningsmedel i bitumenlösningen ska tillåtas avdunsta så att ytan är torr innan
gjutasfaltmassan läggs ut.

år

Under torktiden får inte arbete som kan smutsa ner klisterskiktet utföras i närheten.

-F

Klisterskiktet ska hållas skyddat så att sand och dylikt inte blåser upp på den
behandlade ytan.

Utläggning

Understa beläggningsskiktet ska läggas ut senast 24 timmar efter påförande av
bitumenlösning.

s

Beläggning på körbana ska utföras med två lika tjocka lager polymermodifierad
gjutasfalt. Total tjocklek ska vara minst 50 mm.

R

em

is

Utläggning på gång- och cykelbana
På gång- och cykelbana eller på gång- och cykelbro ska gjutasfalt utföras i ett lager
med en tjocklek av 30 mm.

KONTROLL
Provning av draghållfasthet
Draghållfastheten ska provas genom dragprovning med cirkulär provyta med
diametern 50 mm och med dragkraftökningen 200 N/s enligt SS-EN 13596.
Draghållfasthetsprov ska utföras för varje påbörjad beläggningsyta på 4 000 m2. Alla
i beläggningssystemet ingående material från stålet och upp till och med slitlagret
ska kontrolleras. Kontrollen ska utföras i minst sex slumpmässigt valda punkter.
Draghållfastheten är godtagbar om den uppvisar ett lägsta enskilt värde på 0,5 MPa.
Undantaget är draghållfastheten mellan stål och epoxi och mellan de två lagren av
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epoxi där lägsta enskilt värde ska vara 5,0 MPa samt mellan stål, lim och gjutasfalt
där lägsta enskilt värde ska vara 1,5 MPa. Värdena gäller för temperaturen 20 °C på
stålytan.

as

Provplatserna ska väljas ut i samråd med beställarens representant.

Torkning av tätskikt av epoxi

DCF.22121

op

Ange hur torkning ska utföras, till exempel med varmluft.

Bindlager av gjutasfalt på brobaneplatta av stål

er

Angiven tjocklek för bindlager är exklusive justeringar på grund av ojämnheter i
underlaget.
Kombinerat skydds- och bindlager ska utföras med 25 mm PGJA 8.

DCF.22122

åb

Ange dräneringskanaler i bindlager under DEP.12.

Slitlager av gjutasfalt på brobaneplatta av stål
Slitlagrets överyta ska förläggas 10 mm högre än ytavlopp.

DCF.2213

ej

Vid kantbalkar utformade utan förhöjning över beläggningen ska slitlagrets överyta
vara 10 mm högre än kantbalkens överyta vid beläggningskanten.

Slitlager av gjutasfalt på brobaneplatta av aluminium

år

Beläggningen ska bestå av 25 mm PGJA 8.

DCF.2214

-F

Vid kantbalkar utformade utan förhöjning över beläggningen ska slitlagrets överyta
vara 10 mm högre än kantbalkens överyta vid beläggningskanten.

Slitlager av gjutasfalt på brobaneplatta av trä
Reparation

is

s

Vid brobaneplatta av trä med lamelldäck där lamellerna inte är limmade ska
beläggningen utföras med två lager om 25 mm PGJA direkt ovanpå tätskiktsmattan.
Bituminiserad chipsten (BCS) ska invältas i ytan på beläggningen.

Bind- och slitlager av gjutasfalt på brygga, kaj o d

DCF.2221

Bindlager av gjutasfalt på brygga, kaj o d

DCF.2222

Slitlager av gjutasfalt på brygga, kaj o d

DCF.3

Cementbundet slitlager på bro, brygga, kaj, tunnel o d

R

em

DCF.222

Provtagning vid fortlöpande provning ska utföras på sådant sätt att tätskiktet inte
skadas.
Justering av ojämnheter i underlaget ska utföras i slitlagret. För att utjämna ojämnheter
får angiven tjocklek för slitlager variera ±20 mm.
Slitlagrets överyta ska förläggas 10 mm högre än ytavlopp.
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Vid kantbalkar utformade i nivå med beläggningen ska slitlagrets överyta vara 10 mm
högre än kantbalkens överyta vid beläggningskanten.

DCF.31

Cementbundet slitlager på bro
Beakta att hög andel ballast av fraktionerna 16–20 mm ska eftersträvas.

op

Ange under aktuell kod och rubrik

as

Ange under aktuell kod och rubrik krav på jämnhet om annan än i AMA angiven.

– typ av slitbetong
– krav på härdning

er

– eventuell behandling eller bearbetning av slitbetongens överyta
– krav på nötningsmotstånd (AN) enligt SS-EN 12620

åb

– krav på hållfasthet hos ballast
– lagrets tjocklek

– största nominella kornstorlek i slitbetongen

– krav på uppnådd draghållfasthet innan betongen får trafikeras

ej

– om beläggningen ska vara armerad med stänger, nät eller fibrer samt med vilka
dimensioner och mängder.

år

Ange fog med fogmassa under DCF.6.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

-F

Betong ska vara verifierad till nivå 2 enligt YE.
Betong och delmaterial till betong ska uppfylla krav enligt DCE.12.
Härdning ska ske enligt metoder angivna i avsnitt EBE.
Stålfiber ska uppfylla krav enligt EBC.131.

s

Krav för exponeringsklasserna XD3 och XF4 i livslängdsklass L100 ska uppfyllas.

is

KONTROLL

R

em

Provning av hållfasthet och frostbeständighet
I de fall pågjutningen är tunnare än 100 mm ska hållfasthet och frostbeständighet
provas på kuber som gjuts enligt SS-EN 12390-2 men lagras i samma miljö som den
aktuella pågjutningen.
Antal kuber för hållfasthetsprovning ska bestämmas på i princip samma sätt som
antal utborrade cylindrar enligt avsnitt 7.2. i SS-EN 13791. Hållfastheten ska bestämmas
enligt SS-EN 12390-3 och utvärderas enligt SS-EN 13791.
Frostbeständigheten ska bestämmas på de objektslagrade kuberna eller cylindrar
utborrade ur dessa. För provomfattning och utvärdering gäller EBE.111.
Utförandekontrollen enligt ovan gäller även för säckade torrbruk.
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DCF.311

Slitlager av betong på tätskikt på bro
UTFÖRANDEKRAV

as

Betongbeläggningen ska armeras.
Vid kantbalkar, ytavlopp och andra detaljer som sticker upp genom
betongbeläggningen ska fogar med fogmassa vara utförda enligt DCF.6 innan slitlagret
gjuts.

op

Betong ska gjutas och överytan avjämnas på sådant sätt att ytan blir jämn och
vattenavrinningen tillfredsställande.

er

Betongytan ska bearbetas så att den färdiga betongbeläggningen får en rå yta med
god friktion.
Ange armering under aktuell kod och rubrik under EBC.1.

Direktgjutet slitlager av betong på bro

åb

DCF.312

UTFÖRANDEKRAV

år

ej

Vid gjutning av slitlager ska den underliggande betongen vara så färsk att slitlagret
efter utförd kompaktering binder fullständigt till underliggande betong. Alternativt
kan gjutning av slitlagret utföras sedan den underliggande betongen uppnått minst
45 procent av fordrad hållfasthet. Motgjutningsytan ska då bearbetas så att ett
eventuellt separationsskikt avlägsnas och en rå yta med tätt sittande ojämnheter med
i genomsnitt 2 mm djup erhålls.
Slitlagret ska sprickarmeras.

-F

Betong ska gjutas och överytan avjämnas på sådant sätt att ytan blir jämn och
vattenavrinningen tillfredsställande.
Betongytan ska bearbetas så att den färdiga betongbeläggningen får en rå yta med
god friktion.

s

KONTROLL

is

Den färdiga pågjutningen ska kontrolleras genom bomknackning.

R

em

Provning av vidhäftningshållfasthet
I de fall slitlagret gjuts mot en hård betongyta ska draghållfastheten mellan
pågjutningen och den gamla betongen kontrolleras genom dragprov.
Ett prov ska utföras per gjutetapp, dock minst ett prov per 100 m2 yta som gjuts.
Totalt ska antalet prover uppgå till minst tre per objekt. Provningen ska utföras av
organ som ackrediterats av SWEDAC eller av annat organ som kan visa att det
uppfyller och tillämpar kraven i SS-EN ISO/IEC 17011.
Provningen ska antingen utföras på utborrade cylindrar enligt SS 137231 eller i färdig
konstruktion enligt SS 137243.
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Kraven vid en fortlöpande provning av vidhäftningen är
– m ≥ fv + 1,4 s
– x ≥ 0,8 fv.

as

Där
– m = medelvärde för provserien

op

– fv = fordrad draghållfasthet, minst lika med 1,0 MPa
– s = standardavvikelse för samtliga mätvärden, dock minst 0,36

Alla enskilda värden och brottyper ska redovisas.

er

– x = minsta enskilda värde.

Angiven provningsmetod ska användas för kontroll av följande

åb

– draghållfastheten mellan pågjutning och gammal betong (vidhäftningen)
– draghållfastheten i den gamla betongen

– draghållfastheten i den nygjutna betongen.
Ange

ej

– vid vilka villkor vidhäftningsprov ska utföras

– krav på draghållfastheten samt om lägre värden kan godtas

år

– om draghållfastheten ska provas på gammal betong eller på nygjuten betong.
Ange armering under aktuell kod och rubrik under EBC.1.

Direktgjutet slitlager av betong på bro vid nybyggnad

DCF.3122

Direktgjutet slitlager av betong på bro vid förbättring eller
reparation

DCF.32

Beläggningar av cementbetong på brygga, kaj o d

s

Slitlager av akrylat på bro, brygga, kaj o d

is

DCF.4

-F

DCF.3121

R

em

DCF.41

Slitlager av akrylat på bro
Avser beläggning av akrylat, på tätskikt av akrylat, på broklaff av stål samt på
brobaneplatta av aluminium.
Ange tätskikt av akrylat under JBG.112.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Akrylat ska uppfylla krav enligt Tätskikt på broar, TDOK 2013:0531, avsnitt 5.2.1.

UTFÖRANDEKRAV
Arbete med beläggning ska bedrivas med väderskydd som ger ett tillräckligt gynnsamt
klimat. Exempel på väderskydd är intältning och avfuktningsanläggning.
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Arbete med akrylat får inte utföras
– vid lufttemperaturer under 5 °C
– vid yttemperaturer under 5 °C

as

– vid yttemperaturer över 45 °C
– vid stigande temperatur.

op

Yttemperaturen på underlaget ska vara minst 3 °C över daggpunkten för den
omgivande luften.

Före och under beläggningsarbete ska säkerställas att villkor avseende temperaturer
och luftfuktighet är uppfyllda.

åb

er

Vid blandning av akrylaten ska fullständiga satsstorlekar användas.
Akrylatkomponenterna ska blandas med varandra tills blandningen blir homogen.
Blandningen ska utföras med hjälp av en långsamt gående omröringsutrustning.
Lösningsmedel får inte tillsättas.
Tillverkares instruktioner om spädning, temperatur, maximala lagertjocklekar och
tidsintervall ska följas.

ej

Tömda behållare ska lagras på sådant sätt att inga rester kan komma ut på underlaget.

år

Tätskiktet ska kännas torrt innan beläggning utförs. Beläggning ska läggas mot
sidostöd. Beläggnings överyta ska förläggas 5 mm över ytavlopp och 3 mm över
sidostödets överyta.
Beläggning ska utföras av akrylat med ballast till total tjocklek, inklusive 1,0-2,0 mm
tätskikt, av 10 ±2 mm.

-F

Utmed beläggningens sidor ska fogar med fogmassa vara utförda enligt DCF.6.
Ange

– om avfuktningsanläggning ska användas
– om väderskydd får slopas och vid vilken väderlek.

s

Ange fog med fogmassa under DCF.6.

is

Kompetenskrav

R

em

Den som ansvarar för arbetsledning och tillsyn ska
– vara tillgänglig på plats under hela arbetet med beläggningen; från kontroll av
förutsättningar för arbetets utförande till kontroll och eventuellt felavhjälpande av
den färdiga beläggningen
– ha praktisk erfarenhet avseende material, utförande och kontroll av aktuell typ av
beläggning
– ha kännedom om den aktuella beläggningens uppbyggnad och funktion.

KONTROLL
Före och under beläggningsarbete ska luftens, underlagets och materialets temperatur
samt luftfuktigheten kontrolleras. Luftens daggpunktstemperatur ska bestämmas
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Slitlager av akrylat på brobaneplatta av stål

DCF.412

Slitlager av akrylat på brobaneplatta av aluminium

DCF.6

Fog med fogmassa

op

DCF.411

as

med hjälp av daggpunktstabell. Kontrollerna ska utföras minst en gång per timme
och mätvärdena ska protokollföras med tidsangivelse.

Ange
– vilka sidor som ska utformas med fog med fogmassa

er

– typ av fogmassa
– dimensionerande trafik.

åb

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Egenskaper för fogmassa ska vara deklarerade enligt SS-EN 14188-1 och uppfylla
kraven för typ N2.

UTFÖRANDEKRAV

ej

Fog i bitumen- och cementbundna lager ska förses med fogmassa.

år

Fogspalt ska utföras genom att lister placeras ut före läggning av det material som
ska fogas. Dessa lister ska avlägsnas samma dag som fogning ska utföras. Alternativt
får fogspalter sågas, dock inte mot uppstickande konstruktionsdelar.

-F

Fogspalters bredd ska avpassas efter förväntad fogrörelse och egenskaperna hos
den fogmassa som ska användas. I de fall bredden mellan fogarna inte kan påverkas
ska en för den förväntade fogrörelsen passande fogmassa väljas.
Längsgående fog på trafikerad yta ska vara högst 30 mm bred.
Före fogning ska fogarna primas, varvid fogytorna ska vara torra och rena. Primer
ska vara av typ som anges av leverantören av fogmassan.

is

s

Appliceringen av primer och fogmassa får endast ske då temperaturen på materialet
som ska fogas är högre än 10 °C.

R

em

Fogspårets ytor ska dock alltid försiktigt värmas vid appliceringen av fogmassan.
Fogmassan ska före applicering värmas försiktigt i en gryta. Temperaturen ska alltid
understiga den för fogmassan angivna högsta tillåtna temperaturen. All fogmassa
som är kvar i grytan efter arbetsskiftet ska deponeras.
För fogning i betong gäller att fogytorna ska bearbetas så att gjuthuden avlägsnas
och att alkalibeständig primer används vid fogning mot betong som inte är
karbonatiserad.

Fog vid kantbalk, ytavlopp och andra uppstickande detaljer
Vid cementbunden beläggning på tätskikt ska i överkant en 25 mm djup fog med
fogmassa utföras. Fogens bredd ska anpassas till fogmassans egenskaper.
Vid slitlager av asfaltbetong på farbana av betong ska i överkanten en 25 mm djup
fog med fogmassa utföras. Fogens bredd ska anpassas till fogmassans egenskaper.
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Vid bindlager eller bind- och slitlager av gjutasfalt på farbana av betong ska en 20 mm
bred fog med fogmassa utföras. Fogen ska dras genom hela tjockleken av
gjutasfaltlagret.

as

Vid bindlager av gjutasfalt och slitlager av asfaltbetong eller gjutasfalt på farbana av
stål ska en 20 mm bred fog med fogmassa utföras. Fogen ska dras genom hela
tjockleken av bind- och slitlager.

op

Vid slitlager av akrylat ska en minst 3,0 mm bred fog med fogmassa utföras. Fogmassa
ska strykas mot kantstöden och övriga uppstickande delar innan slitlagret utförs.

Fog vid övergångskonstruktion

er

Vid cementbunden beläggning på tätskikt ska i överkant en 25 mm djup fog med
fogmassa utföras. Fogens bredd ska anpassas till fogmassans egenskaper.

åb

Vid övriga beläggningar ska en minst 3,0 mm bred fog med fogmassa utföras.
Fogmassa ska strykas på de ytor som berörs av beläggningen.

Obundna överbyggnadslager för bro, brygga, kaj, tunnel o d

DCF.71

Obundna överbyggnadslager på bro

DCF.711

Obundna skyddslager på tätskikt på bro

ej

DCF.7

år

En bottenplatta av betong med tätskikt, som inte trafikeras, ska som minst skyddas
med ett 60 mm tjockt packat lager av friktionsmaterial med största kornstorlek 4 mm.
Skyddslagret ska läggas ut för hand.

MARKBELÄGGNINGAR

-F

DCG

Ange under aktuell kod och rubrik
– om kontrastmarkering för tillgänglighetsanpassning ska utföras
– om annat sättmaterial än i AMA angivet ska användas.

is

s

Ange om materialskiljande lager av geotextil ska användas under aktuell kod och
rubrik under DBB.31.

R

em

Ange hantering av fogar och fogmaterial under garantitiden under aktuell kod och
rubrik DHB.1.
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MATERIAL- OCH VARUKRAV
TABELL AMA DCG/1. KORNSTORLEKSFÖRDELNING FÖR KROSSMATERIAL
0,125

0,25

0,5

1
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4

8

Max %

3

3

3

4

7
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–

Min %

–

–

–

–

–

3

50

95

11,2

as

0,063

–

100

op

Sikt, mm

R

em

is

s

-F

år

ej

åb

er

Tabellvärden illustreras i nedanstående diagram.
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TABELL AMA DCG/2. KORNSTORLEKSFÖRDELNING FÖR NATURSAND ELLER
KROSSMATERIAL
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R

em

is

s

-F

år

ej

åb

er

Tabellvärden illustreras i nedanstående diagram.

174

DC MARKÖVERBYGGNADER M M

11,2

as

0,063

op

Sikt, mm

TABELL AMA DCG/3. KORNSTORLEKSFÖRDELNING FÖR NATURSAND
0,125

0,25

0,5

1

2

Max %

10

33

63

90

100

–

Min %
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90

as
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98

op

Sikt, mm

-F

år

ej

åb

er

Tabellvärden illustreras i nedanstående diagram.

s

UTFÖRANDEKRAV

is

Mot fasad eller annan begränsning ska fog vara 10–20 mm.

R

em

DCG.1

Beläggning av gatsten, naturstensplattor o d
Beakta val av fogmaterial utifrån typ av konstruktion till exempel vid beläggning på
bjälklag, dränerande beläggning och dylikt.
Beakta vikten av att minimera kapningar.
Ange under aktuell kod och rubrik vilken typ av inspänning som krävs för att
beläggningen inte ska flyttas ur sitt läge. Inspänningar kan vara markförankringar,
granitkantstöd, stålkantstöd eller dylikt. Åberopa principritning DCG om den är
tillämplig.
Ange under aktuell kod och rubrik
– om sten eller plattor ska sättas i mönster
– om sätt- och fogmaterial ska vara annat än i AMA angivet
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– om annan plantolerans än i AMA angiven ska gälla
– om annan fogtolerans än i AMA angiven ska gälla.

as

I Stenhandboken – Utemiljö presenteras egenskaper hos olika naturstensorter och
förslag på utförande och tekniska lösningar.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

op

Material till sättlager ska vara enligt tabell AMA DCG/1.
Fogmaterial ska vara enligt tabell AMA DCG/2.

UTFÖRANDEKRAV

er

Sättmaterialets tjocklek ska för sten med sågad botten och samma nominella tjocklek
vara 30±10 mm.

åb

Fogning ska ske i omgångar så att fogarna blir helt fyllda med fogmaterial. Överblivet
fogmaterial ska avlägsnas.
Beläggningen ska utföras med 6 mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse
mätt från en 3 m lång rätskiva.

ej

Sten med bearbetad ovansida ska ligga i nivå med varandra. Största tillåtna fogsprång
är 3 mm.

år

Färdig höjd på beläggningen ska vara 5–10 mm över brunnar, betäckningar, kantsten
eller annan fast kant.
Beläggning ska tillpassas mot socklar, brunnar, utrustning och dylikt genom huggning
av sten eller klippning alternativt sågning av naturstensplattor och dylikt.

Beläggning av gatsten

-F

DCG.11

Beakta klyvningsförmågan hos olika stensorter.
Ange under aktuell kod och rubrik

s

– typ och krav på kulör på sten
– tekniska krav på sten

is

– om sten ska vara tumlad

R

em

– om begagnad sten ska användas och hur den slitna ytan ska vändas
– om sidor på stenen ska vara råkilade/klippta eller bearbetade
– för bearbetad sten, typ av bearbetning
– stenens storlek enligt SS-EN 1342
– klass för toleranser enligt SS-EN 1342.
I SS-EN 1342 anges toleranser för nominella ytmått och tjocklek, tabell 1, underskurna
sidor, tabell 2, och toleranser för råkilade och grovbearbetade oregelbundenheter på
ytor, tabell 3.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Gatsten ska uppfylla angivna krav och vara deklarerad enligt SS-EN 1342.
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Toleransklass enligt SS-EN 1342 tabell 2 och 3 ska vara klass 2 vid raksättning.

UTFÖRANDEKRAV

as

Sättlagrets tjocklek för sten med kilad eller klippt undersida eller varierande höjd ska
vara 50 ±10 mm.

DCG.111

op

Stenbeläggningen ska eftervibreras med anpassad vibroplatta eller motsvarande
packningsmaskin i minst två omgångar.

Beläggning av smågatsten

er

När stenen sätts i bågsättning ska förskjutning motsvara minst en femtedel av stenens
sida. Båglängd ska anpassas efter stensortering så att tillåten fogbredd kan uppnås.
Pilhöjden, höjden på bågen, ska vara 1/5 av båglängden.

åb

Vid raksättning ska sten sorteras så att all sten i en rad har likvärdig bredd. Största
tillåtna avvikelse i en rad är ±5mm. Sten ska sorteras så att tilltänkt mönster uppnås.
Förskjutning i förbandet ska motsvara 1/3 av stenens sida.
Sten med klippta eller råkilade sidor ska sättas så tätt som möjligt och i nivå med
varandra.

ej

Krav på synlig fogbredd för olika typer av smågatsten anges i tabell AMA DCG.111/1.

Typ av sten

år

TABELL AMA DCG.111/1. TILLÅTEN FOGBREDD FÖR OLIKA TYPER AV GATSTEN
Tillåten fogbredd, mm

Sten där samtliga fogsidor är råkilade eller klippta
Raksättning

-F

Bågsättning

3–10
3–15

Stenkub med sågade fogsidor
6 ±3

s

Raksättning

is

Ange typ av sten, bearbetning.

R

em

DCG.112

Beläggning av storgatsten
Storgatsten ska vid sättning sorteras så att skillnaden i bredd mellan största och
minsta sten i samma rad inte överstiger 15 mm.
Tillåten fogbredd för råkilade eller klippta sidor är 3–15 mm.
Tillåten fogbredd för sågade sidor är 6±3 mm.
Fogmaterial ska påföras i samband med stötning så att fogarna blir helt fyllda.
Ange
– typ av sten, bearbetning
– om storgatstenen ska sättas med större fogar och med annat fogmaterial än i AMA
angivet i de fall ytan ska användas som infiltrationsyta för vatten eller annan funktion.
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DCG.113

Beläggning av storgatsten med gräsfog
Vid sådd ska gräsfrön täckas med ett tunt lager jord.
Ange

as

– typ av sten, bearbetning
– fogbredd och fogmaterial.

DCG.12

op

Ange krav på växtjord, gödsling och sådd under aktuell kod och rubrik under DCL
och DD.

Beläggning av naturstensplattor

er

Beakta eventuellt behov av distanser, markförankringar och inspänningar.

Ange
– krav på stensort, kulör och tjocklek
– tillverkningsmått

åb

Beakta storlek på knölar vid användning av platta med huggna kanter så att knölen
ryms inom fogens bredd.

ej

– om platta ska ha sågade eller klippta/kilade fogsidor
– om plattans överyta ska vara råkilad, klovad eller bearbetad

år

– för bearbetad platta, typ av bearbetning

– krav på annan fogbredd än i AMA angivet

-F

– om fallande längder ska variera eller ha en oregelbunden längd inom andra
begränsningar än i AMA angivna intervall. Kortare längder kan krävas för vissa
stensorter i stora format.
I SS-EN 1341 anges toleranser för ytmått tabell 1, diagonaler tabell 2 och tjocklek
tabell 3 samt vägledning för lämplig tjocklek för olika användningsklasser, bilaga A.

s

Ange

is

– klass enligt SS-EN 1341 om annan än i AMA angiven

R

em

– andra toleranser än vad som framgår ur SS-EN 1341.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Naturstensplattor ska uppfylla angivna krav och vara deklarerade enligt SS-EN 1341.
Toleransklass enligt SS-EN 1341 tabell 1 ska vara klass 2.
Naturstensplattor ska vara fria från sprickor, borrhål, öppna klov, lösa fossil eller andra
föroreningar samt andra fel som innebär en försämring av funktion eller utseende.
Lösa partier i plattornas ytor ska avlägsnas. Kanter mot översida ska dövas.

UTFÖRANDEKRAV
Sättlagrets tjocklek för plattor med klovad eller råkilad undersida ska vara 50 ±10 mm.
Sättlagrets tjocklek för plattor med sågad eller bearbetad undersida och avsiktligt
varierad nominell tjocklek ska vara 50 ±10 mm.
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Oregelbundna plattor med huggna fogsidor ska sättas med fogbredd 10–40 mm.
Rektangulära plattor med huggna fogsidor ska sättas med fogbredd 10–20 mm.

as

Rektangulära plattor med sågade fogsidor ska sättas med fogbredd 6 ±3 mm vid
obundet fogmaterial.
Rektangulära plattor med sågade fogsidor ska sättas med fogbredd 8 ±3 mm vid
fogmaterial av fogbruk.

er

Största tillåtna fogsprång vid fog mellan naturstenplattor är

op

Plattor med fallande längder ska läggas med fogförskjutning minst 1/5 av plattans
längd, dock minst 100 mm. Plattor i fallande längder ska ha en längd som varierar
mellan 1,5–3 gånger bredden.

– 5 mm för klovyta eller topphyvlad yta

åb

– 3 mm för bearbetad yta.

Färdig höjd på beläggning ska vara 5–10 mm över brunnar, betäckningar, kantsten
eller annan fast kant.

DCG.13

ej

Beläggning med plattor med klovyta eller topphyvlad yta ska utföras med 10 mm
jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse mätt från en 3 m lång rätskiva.

Beläggning av kullersten
Ange

år

– om ytan är trafikerad eller inte

– krav på sättning för yta som inte är trafikerad

-F

– krav på sättning för trafikerad yta om annat än i AMA angivet
– stenstorlek som sorteringsintervall till exempel 70–100 eller 100–300 mm
– om sättmaterial ska vara jordfuktig betong

s

– om fog ska fyllas med annat fogmaterial än i AMA angivet.

Trafikerad yta

R

em

is

Kullersten ska bestå av sorterad, huvudsakligen slät fältsten.

DCG.2

Sten ska sättas i 50–70 mm material beroende på stenens storlek. Stenarna ska sättas
dikt mot varandra med den spetsigare änden nedåt och genom stötning kila fast
varandra, så att stenen täcks till två tredjedelar av sättmaterialet.
Fogning ska ske i omgångar så att fogarna blir helt fyllda med fogmaterial. Överblivet
fogmaterial ska avlägsnas.
Stenbeläggningen ska eftervibreras med anpassad vibroplatta eller motsvarande
packningsmaskin i minst två omgångar.

Beläggning av betongmarkplattor, betongmarksten o d
Beakta att vid användning av skarpkantade plattor eller markstenar kan ett högre
krav beträffande fogsprång än i AMA angivet behöva ställas.
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Ange under aktuella koder och rubriker hur inspänning ska utföras. Åberopa
principritning DCG om den är tillämplig.
Ange under aktuell kod och rubrik

as

– typ, dimension, kulör och funktionsklass
– om sten eller plattor ska sättas i mönster

– om begagnad platta eller sten får eller ska använd
– om plattor och marksten ska läggas med maskin

er

– om mindre fogsprång än det i AMA angivet ska gälla.

op

– om sätt- och fogmaterial ska vara annat än i AMA angivet

Beakta att vid markvärmesystem ska markvärmerör läggas i underkant på sättlagret
direkt på bärlagret.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

åb

I handboken Beläggning med plattor och marksten av betong presenteras förslag på
olika utförande och tekniska lösningar.

ej

Material till sättlager ska vara enligt tabell AMA DCG/1.
Fogmaterial ska vara enligt tabell AMA DCG/3.

UTFÖRANDEKRAV

år

Sättlagrets tjocklek på obundet bärlager ska vara 30 mm.
Sättlagrets tjocklek på bundet bärlager ska vara 30–50 mm.

-F

Sättlager ska jämnas av.

Fogarna ska fyllas helt med fogmaterial. Fogningen ska ske i omgångar tills fogarna
blir helt fyllda. Överblivet fogmaterial på ytan ska avlägsnas.

R

em

is

s

Beläggning ska tillpassas mot stolpar, brunnar, markutrustning, kantsten, fasader och
dylikt genom kapning av plattor eller marksten. Alternativt kan anpassning utföras
med smågatsten, mosaiksten eller kringgjutning med betong. Kapade bitar mindre
än en tredjedel av den ursprungliga storleken på betongmarkplattan eller markstenen
får inte användas Vid läggning med låsbar marksten ska kapningen ske enligt ytans
mönster och med hänsyn till stenarnas format och låsning.
Plattor eller marksten ska ligga i nivå med varandra. Tillåtet fogsprång vid enstaka
fogar är ≤ 5 mm.
Färdig höjd på beläggning ska vara 5–10 mm över brunnar, betäckningar, kantsten
eller annan fast kant.
Beläggningsytan ska utföras med 6 mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse
mätt från en 3 m lång rätskiva, lagd i godtycklig riktning med hänsyn till eventuella
brytlinjer, bomberingar och dylikt.
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DCG.21

Beläggning av betongmarkplattor
MATERIAL- OCH VARUKRAV

as

Betongmarkplattor ska uppfylla angivna krav och vara deklarerade enligt SS-EN 1339.
Ange enligt SS-EN 1339

– klass för tillåten avvikelse för längd, bredd och tjocklek, lämpligen klass 3

op

– klass för tillåten avvikelse för diagonal, lämpligen klass 3
– frostresistensklass, lämpligen klass 3
– böjhållfasthetsklass, lämpligen klass 3

er

– nötningshållfasthetsklass, lämpligen klass 3. För plattor som regelbundet kommer
att utsättas för trafik med dubbdäck, lämpligen klass 4

åb

– klass för brottlast, lämpligen någon av klasserna 70-300 enligt SS-EN 1339, tabell 7.

UTFÖRANDEKRAV

Ange

ej

Plattor ska läggas med 2–5 mm fog och justeras in så att linjer och tilltänkta mönster
uppnås.

– om lättpackning ska utföras, till exempel när plattans tjocklek är större än 60 mm

DCG.22

år

– riktningen på plattorna.

Beläggning av betongmarksten

-F

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Betongmarksten ska uppfylla angivna krav och vara deklarerad enligt SS-EN 1338.
Ange enligt SS-EN 1338

– frostresistensklass, lämpligen klass 3

is

s

– nötningshållfasthetsklass, lämpligen klass 3. För marksten som regelbundet kommer
att utsättas för trafik med dubbdäck, lämpligen klass 4.

R

em

Dränerande beläggning
Fogmaterial ska vara av makadam enligt tabell AMA DCG/1.
Ange
– vilken typ av dränerande marksten som ska användas
– tjocklek och mått

UTFÖRANDEKRAV
Marksten ska läggas med 2–5 mm fog och justeras in så att linjer och tilltänkta mönster
uppnås. Dränerande yta ska dock ha minst 8 procent av ytan tillgänglig för dränering.
Efter att fogar har fyllts med fogmaterial ska ytan eftervibreras med minst två
överfarter. Efter packning ska ytan efterfogas så att fogarna är helt fyllda med
fogmaterial.
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Dränerande beläggning
Ange
– hur öppningarna med fogmaterial ska utformas för avsedd dräneringskapacitet

Beläggning av gräsarmeringsplattor av betong

op

DCG.23

as

– om stenarna ger öppningen eller om fogarna ska anpassas för att ge tillräcklig
öppning.

Växtjord ska fyllas i hål i plattor till cirka 15 mm under plattans överyta.
Ange

– typ, dimension, kulör och hållfasthetsklass

er

– om annat fogmaterial än i AMA angivet ska användas, till exempel växtjord

åb

– eventuellt andra krav på jämnhetstolerans än i AMA angivet.

Ange krav på jord, gödsling och sådd under aktuell kod och rubrik under DCL och DD.

DCG.3

Beläggning av marktegel

ej

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Marktegel ska uppfylla angivna krav och vara deklarerad enligt SS-EN 1344.
Material till sättlager ska vara enligt tabell AMA DCG/1.

Ange

-F

– typ och kulör

år

Fogmaterial ska vara enligt tabell AMA DCG/3.

– om material till sättlager ska vara annat än i AMA angivet, till exempel jordfuktig
betong
– om fogmaterial ska vara annat än i AMA angivet, till exempel jordfuktig betong.

s

UTFÖRANDEKRAV

R

em

is

Sättlagrets tjocklek ska vara 30 ±10 mm.
Marktegel ska läggas med 2–6 mm fog och justeras in så att tilltänkt mönster uppnås.
Fogningen ska ske i omgångar tills fogarna blir helt fyllda. Överblivet fogmaterial på
ytan ska avlägsnas när fogarna är helt fyllda.
Beläggningen ska passas mot stolpar, fasad, brunnar, utrustning och dylikt.
Färdig höjd på beläggning ska vara 5–10 mm över brunnar, betäckningar, kantsten
eller annan fast kant.
Beläggningsytan ska utföras med 6 mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse
mätt från en 3 m lång rätskiva, lagd i godtycklig riktning med hänsyn till eventuella
brytlinjer, bomberingar och dylikt.
Stenarna ska ligga i nivå med varandra. Tillåtet fogsprång vid enstaka fogar är ≤ 5 mm.
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Ange
– om sten ska sättas i mönster
– om sten ska sättas på högkant

DCG.4

as

– hur inspänning ska utföras. Åberopa principritning DCG om den är tillämplig.

Beläggning av gummi, plast o d

op

Ange under aktuell kod och rubrik
– krav på material till sättning

er

– om syntetisk beläggning (allväderbeläggning) för friidrott ska utföras enligt
Internationella Friidrottsförbundets standard eller SS-EN 14877
– krav på beläggningens hårdhet, oavsett regelverk

– eventuella krav på fall på ytan.

åb

– eventuellt krav på jämnhetstolerans

Beakta innehåll av miljögifter i plast/gummi-materialet.

DCG.41

ej

Ange krav på underlag under aktuell kod och rubrik under DCB.

Beläggning av plattor, mattor o d av gummi

Ange

-F

– mått

år

Beakta SS-EN 1176-1 vid användning av plattor eller mattor av gummi som
stötdämpande underlag vid lekredskap.

– tjocklek
– kulör

– krav på förankring.

Beläggning av platsgjuten gummi

s

DCG.42

is

Beakta SS-EN 1176-1 vid användning av gummibeläggning som stötdämpande underlag
vid lekredskap.

R

em

Ange

DCG.43

– tjocklek
– kulör
– eventuell mönstrering
– eventuell låsning av ytterkanter.

Beläggning av gräsarmeringsplattor av plast
Ange
– mått
– tjocklek
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– kulör
– fyllnadsgrad med jord i plattorna
– om plattorna ska levereras med färdigetablerad gräsvegetation.

Beläggning av mattor av konstgräs

op

DCG.44

as

Ange krav på jord, gödsling och sådd under aktuell kod och rubrik under DCL och
DDB.

Beakta SS-EN 1176-1 vid användning av konstgräs som stötdämpande underlag vid
lekredskap.

er

Ange
– typ av fibrer

åb

– fiberlängd
– typ av fyllningsmaterial
– krav på sviktskikt

– eventuella funktions- och kvalitetskrav för tävlingsfotboll.

DCG.48

ej

Ange krav på målade linjemarkeringar under DEE.22.

Diverse beläggning av gummi, plast o d

år

Ange krav på material och utförande.

Beläggning av trä m m

DCG.51

Beläggning av trä

-F

DCG.5

För tryckimpregnerat trä av furu gäller krav enligt LFB.11.

s

Impregnerat trä kan användas när förutsättningarna inte bedöms ge erforderlig
beständighet. Användningen av olika träskyddsmedel regleras i Kemikalieinspektionens
föreskrifter.

is

För användning av furu utomhus i kontakt med mark rekommenderas träskyddsklass
NTR A. Se vidare kommentarer under LFB.1 med underordnade koder och rubriker.

R

em

Ange
– krav på material till sättning
– vilket träslag som ska användas
– för impregnerat trä av furu, träskyddsklass enligt LFB.11
– eventuellt krav på höjdtolerans och jämnhetstolerans, till exempel största tillåtna
avvikelse mätt från en 3 m lång rätskiva, lagd i godtycklig riktning med hänsyn till
eventuella brytlinjer, bomberingar och dylikt.

Beläggning av träkubb
Sättlagrets tjocklek ska vara 100 mm.
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Träkubb ska
– stötas ned i materialet

– passas mot fasad, brunnar och dylikt.
Ange

op

– typ (cirkelformat eller rektangulärt tvärsnitt), dimension och träslag

as

– ligga i nivå med varandra

– om kubb ska sättas i mönster
– fogbredd

er

– om stabilisering av beläggningens kanter ska utföras, till exempel genom ram av
virke.

Ange
– typ och dimension på trätrall

åb

Beläggning av trätrall

– ytbehandling av trall

ej

– om skruv ska vara rostfri eller varmförzinkad

– om trall ska läggas i mönster

år

– eventuellt krav på fall på ytan

– om trall ska läggas på underlag av trä (typ, dimension).

DCG.54

-F

Ange eventuella förtillverkade fundament under DEK.71.

Beläggning av kork
Ange krav på material och utförande.

DCG.6

Beläggning av metall

s

Ange under aktuell kod och rubrik

is

– krav på material till sättning

R

em

– typ av beläggning
– mått
– tjocklek
– krav på fogning
– eventuellt krav på jämnhetstolerans.
Ange krav på underlag under aktuell kod och rubrik under DCB.

DCG.61

Beläggning av plattor av metall
UTFÖRANDEKRAV
Ange om plattorna ska sättas i jordfuktig betong.
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Ange
– om plattorna ska läggas i mönster

– fogbredd

as

– riktningen på plattorna

– hur inspänning ska utföras, åberopa principritning DCG om den är tillämplig.

Beläggning av gräsarmeringsplattor av metall

op

DCG.63

Ange
– fyllnadsgrad med jord i plattorna

er

– eventuellt krav på jämnhetstolerans.

DCH

åb

Ange krav på jord, gödsling och sådd under aktuell kod och rubrik under DCL och
DDB.

ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR JÄRNVÄG

ej

Material i terrass indelas enligt tabell AMA DC/1. Vid utförande av överbyggnad ska
materialet i terrassen kontrolleras okulärt med fortlöpande uppmärksamhet på att
materialet överensstämmer med det i handlingarna angivna. Avvikelse ska utan
dröjsmål anmälas till beställaren.
Material ska läggas ut och behandlas på sådant sätt att ett homogent lager erhålls.

år

Fyllning och packning ska utföras enligt tabell AMA DCH/1. Mått på lagertjocklek
gäller efter packning.

R

em

is

s

-F

Packningsredskapet ska framföras med hastigheten 3±1 km/h.
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TABELL AMA DCH/1. FYLLNING OCH PACKNING FÖR ÖVERBYGGNAD FÖR JÄRNVÄG.
STÖRSTA LAGERTJOCKLEK I m EFTER PACKNING OCH MINSTA ANTAL ÖVERFARTER
PER LAGER VID PACKNING
Materialtyp
1
D > 320 mm

1
D ≤ 320 mm

2

min 100 kg

–

0,15

0,15

min 200 kg

–

0,20

0,20

min 400 kg

0,40

0,30

min 600 kg

0,60

0,40

Minsta antal
överfarter

as

Packningsredskap

1)

6/10

1)

er

6/10

0,30

6/10

1)

0,40

6/10

1)

åb

Vibrerande envalsvält,
statisk linjelast

op

Vibroplatta

0,30

0,30

6/10

1)

0,60

0,60

6/10

1)

0,80

0,80

6/10

1)

1,00

1,00

6/10

1)

–

0,15

0,15

6/10

1)

min 10 kN/m

–

0,25

0,25

6/10

1)

min 20 kN/m

–

0,35

0,35

6/10

1)

min 30 kN/m

–

0,50

0,50

6/10

1)

–

min 30 kN/m

1,00

min 45 kN/m

1,50

min 60 kN/m

2,00

ej

min 15 kN/m

-F

min 5 kN/m

år

Vibrerande tandemvält,
2)
statisk linjelast

Det högre värdet för minsta antalet överfarter gäller vid materialtyp 1 och D ≤ 320 mm.

s

1)

Antalet överfarter gäller för vibrering på båda valsarna. Vibreras med endast en vals ska antalet
överfarter ökas i motsvarande grad.

R

em

is

2)

Ange under aktuell kod och rubrik
– lagertjocklek
– eventuellt krav på provtagning (storlek för prov, tidpunkt, frekvens och djup)
– om beställaren ska närvara vid provtagning
– vid behov krav på jämnhetstolerans, till exempel som största tillåtna avvikelse från
en 3 m lång rätskiva, lagd i godtycklig riktning.

Utförande över fyllning med lättklinker
Material ska tippas bredvid lager av lättklinker och utbredas i ett 0,3 m tjockt lager.
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Packning ska utföras med vibrerande vält med statisk linjelast av 10–20 kN/m eller
motsvarande packningseffekt.

as

Minst 0,3 m material ska läggas ut på lättklinkern innan lättare hjulfordon än 2 ton får
trafikera ytan. För trafik med tyngre fordon än 2 ton ska minst 0,6 m material läggas
ut på lättklinkern.

Utförande över fyllning med skumglas

op

Material ska tippas bredvid lager av skumglas och utbredas i ett 0,15 m tjockt lager,
med största stenstorlek 100 mm.

er

På detta lager ska packning utföras med fyra överfarter med vibrerande vält med
statisk linjelast av 10–20 kN/m eller motsvarande packningseffekt.

åb

För transport av tyngre fordon än 2 ton ska överbyggnadens tjocklek vara minst
0,2 m. På avsnitt som används som transportväg under byggskedet ska
överbyggnadens tjocklek dock vara minst 0,4 m.

Utförande över lager med geotextil

ej

Ett minst 0,3 m tjockt lager ska påföras utlagd geotextil innan ytan får trafikeras.
Fyllningen ska utföras så att material under geotextilen inte tränger upp i skarvar.

Utförande över isolerskivor av XPS cellplast
Material ska tippas bredvid lagret och utbredas i ett minst 0,3 m tjockt lager.

år

Lager ska packas med vibrerande eller oscillerande vält, med högsta linjelast 25 kN/m,
enligt tabell AMA DCB.2/1, eller med likvärdig packningsinsats.

-F

Om hållfastheten understiger kategorin CS(5\Y)250 enligt SS-EN 14934 får endast
statisk packning användas vid packning av de understa 0,3 m.

Utförande över lastreducerande lager med EPS cellplast

s

Material ska tippas bredvid lager av EPS cellplast och utbredas med bandtraktor i ett
0,3 m tjockt lager.

R

em

is

Packning av lager upp till 0,3 m från cellplasten ska utföras som statisk packning med
vält med en linjelast på högst 25 kN/m.
Ytan får inte trafikeras med hjulfordon innan hela det obundna överbyggnadslagret
är färdigställt.

Utförande över lager av betongplatta
Betongplatta får belastas tidigast tre dygn efter gjutning eller efter det att betongen
uppnått minst 28 MPa i tryckhållfasthet.
Material ska tippas bredvid betongplatta och utbredas med bandtraktor i ett minst
0,3 m tjockt lager.
Packning av lager upp till 0,3 m från betongplattan ska utföras med vibrerande vält
med en linjelast på högst 25 kN/m.
Ytan får inte trafikeras med hjulfordon innan hela det obundna överbyggnadslagret
är färdigställt.
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DCH.1

Underballastlager för järnväg
Graderingstalet ska vara större än 6.

as

Utjämning av nivåskillnad mellan olika materialtyper i längdled ska utföras med högst
5 procent lutning.
Underballastens yta får vid påförande av ballastmaterial inte innehålla finjord och
andra material som kan ha förts dit vid till exempel transporter.

op

Ytan ska utföras med höjdtolerans ±20 mm.

er

Underballast av olika materialtyper (krossmaterial, jord) får inte blandas. Varje
underballasttyp ska ges en utsträckning av minst 200 m i banans längdled. Växling
av underballasttyp får inte utföras i tvärled.
Prov ska utföras på utlagt, provkrossat eller krossat material från produktion. Prov
ska inte utföras som laboratoriekrossning.

åb

Kornstorleksfördelning för material till underballastslager ska provas enligt Bestämning
av kornstorleksfördelning för grovkorniga material genom siktningsanalys,
TDOK 2014:0145.

ej

Ange krav på material och utförande under DCH.11–DCH.14 i de fall Trafikverkets krav
inte ska tillämpas.
Ange vid underballastlager enligt DCH.11–DCH.14 eventuella restriktioner med hänsyn
till växling mellan olika underballastlagertyper.

-F

år

Ange för anläggningar där Trafikverkets krav ska gälla att underballast ska utföras i
ett eller två lager, med tjocklek enligt figur RA DCH.1/1, när terrassen och underliggande
jord består av jord i tjälfarlighetsklass 2, 3 eller 4 enligt tabell AMA DC/1.
Ange för anläggningar där Trafikverkets krav ska gälla att underballast ska utföras i
ett lager, med minst tjocklek 0,8 m, när terrassen och underliggande jord består av
jord i tjälfarlighetsklass 1 enligt tabell AMA DC/1.

is

s

Som alternativ till användning av figur RA DCH.1/1 får underballast för förstärkning
och frostisolering utformas med ledning av termisk analys. Särskild utredning ska i
så fall utföras i samråd med beställaren.

R

em

Ange
– eventuella kompletterande krav på material, till exempel att restprodukter inte får
användas
– omfattning av produktkontroll avseende kornstorleksfördelning, finjordshalt, lerhalt,
halt 0,063/16 och graderingstal, till exempel minst en gång per levererade 1 000 m3,
dock minst två gånger per objekt
– krav på provtagning av utlagt material
– eventuella kompletterande krav för packningskontroll, till exempel med
packningsmätare med dokumentationssystem
– eventuella kompletterande packningskrav, till exempel packning av
underballastslänt.
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as
op
er
åb
ej
år
-F
s
is
em
R
FIGUR RA DCH.1/1. TJOCKLEK PÅ UNDERBALLAST.
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DCH.11

Underballastlager av sprängsten
Ange materialkrav.

Underballastlager av grov krossad sprängsten

op

DCH.12

Ange materialkrav.

Underballastlager av krossad sprängsten
Ange materialkrav.

DCH.14

Underballastlager av grusmaterial

åb

Ange

er

DCH.13

as

Värden inom parentes i figur RA DCH.1/1 anger erforderlig tjocklek för
underballastlager enligt DCH.16, vid 500 mm makadamballast och 800 mm
underballastlager enligt DCH.15.

– materialkrav

– eventuellt krav på andel krossat material.

Underballastlager för förstärkning av järnväg

ej

DCH.15

Underballastlager för förstärkning ska utföras med krossad sprängsten som uppfyller
krav på kornstorleksfördelning enligt tabell AMA DCH.15/1.

R

em

is

s

-F

år

Underballastlager får inte innehålla organiskt material.
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TABELL AMA DCH.15/1. UNDERBALLASTMATERIAL AV KROSSAD SPRÄNGSTEN FÖR
FÖRSTÄRKNING AV JÄRNVÄG
0,063
6
–

0,25
10
–

0,5
–
0

2
30
8

4
40
13

16
67
24

31,5
83
34

45
98
41

63
–
51

90
–
70

125
–
90

s

-F

år

ej

åb

er

op

Tabellvärden illustreras i nedanstående diagram.

150
–
100

as

Sikt, mm
Max %
Min %

is

Motstånd mot fragmentering och nötning ska bestämmas på fraktion 10–14 mm.

R

em

Motstånd mot fragmentering enligt SS-EN 1097-2 får inte överstiga LA 35.
Motstånd mot nötning enligt SS-EN 1097-1, får inte överstiga MDE 15.
Ange
– omfattning av kontroll av levererat material med avseende på motstånd mot
fragmentering och nötning samt på färdigt lager för kornkurvan
– eventuella kompletterande krav på beständighet enligt SS-EN 13242
– eventuella kompletterande krav på petrografisk analys.

DCH.16

Underballastlager för frostisolering av järnväg
Underballastlager för frostisolering ska utföras med krossmaterial av hårda och
hållfasta bergarter med god beständighet mot vittring ur materialtyp 1 enligt
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tabell AMA DC/1, som uppfyller krav på kornstorleksfördelning enligt
tabell AMA DCH.16/1.
Krossmaterial ska framställas av materialtyp 1.

as

Organisk halt får vara högst 2 viktprocent.
Största tillåtna kornstorlek är 150 mm.

JORDMATERIAL FÖR FROSTISOLERING AV JÄRNVÄG
0,063 0,25

0,5

2

4

16

31,5

45

63

–

–

41

51

6

19

–

57

73

–

–

Min %

–

–

0

8

13

24

34

125

150

–

–

–

70

90

100

åb

Max %

90

er

Sikt, mm

op

TABELL AMA DCH.16/1. UNDERBALLASTMATERIAL AV KROSSMATERIAL OCH

R

em

is

s

-F

år

ej

Tabellvärden illustreras i nedanstående diagram.

Underballastlager får alternativt utföras med jord eller krossmaterial av grus bestående
av hårda och hållfasta korn med god beständighet mot vittring, ur materialtyp 2,
tabell AMA DC/1.
Materialet ska uppfylla krav på kornstorleksfördelning enligt tabell AMA DCH.16/1.
Stenmaterial för krossmaterial av grus ska ha ett micro-Devalvärde ≤ 30. Organisk
halt ska vara mindre än 2 viktprocent.
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Beakta att ett underballastlager för förstärkning enligt DCH.15, med minst 0,8 m
tjocklek, ska utföras mellan ballastlagret och underballastlagret för frostisolering.
Ange

as

– på normalsektion tjocklek för underballast för frostisolering enligt figur RA DCH.1/1

– omfattning av produktionskontroll av organisk halt.

Lager av krossad sprängsten på underballastlager av sprängsten
för järnväg

er

DCH.2

op

– omfattning av kontroll av levererat material med avseende på motstånd mot
fragmentering och nötning samt på färdigt lager för kornkurvan

Lager ska utföras med krossmaterial. Materialet ska uppfylla krav för
kornstorleksfördelning enligt tabell AMA DCH.2/1.

Lagrets tjocklek ska vara 0,2 m.

åb

Graderingstalet ska vara större än 6. Organisk halt får vara högst 2 viktprocent.

Ytan ska utföras med höjdtolerans ±20 mm.

ej

Motstånd mot fragmentering enligt SS-EN 1097-2 får inte överstiga LA 35.

R

em

is

s

-F

år

Motstånd mot nötning enligt SS-EN 1097-1 får inte överstiga MDE 15.
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TABELL AMA DCH.2/1. KORNSTORLEKSFÖRDELNING FÖR LAGER AV KROSSMATERIAL
PÅ UNDERBALLASTLAGER AV SPRÄNGSTEN
0,063
7
–

0,25
15
–

1
25
–

4
40
–

16
65
16

31,5
90
30

45
–
38

63
–
45

90
–
68

125
–
89

Ballastlager för järnväg

R

em

is

DCH.3

s

-F

år

ej

åb

er

op

Tabellvärden illustreras i nedanstående diagram.

150
–
100

as

Sikt, mm
Max %
Min %

Ballastlager ska utföras med höjdtolerans 0 till +20 mm. Vid kontroll med
avvägningsstång/signalstav ska denna vara försedd med en cirkulär platta med
diametern 200 mm.
Innan ballast påförs ska montering av jordtrådar, spårledning samt fästen för baliser
utföras.
Vid användande av lok och makadamvagn krävs anliggning under rälsupplag innan
spåravsnittet får trafikeras.
Ange nivå på ballastens överyta eller hänvisa till typritning.

DCH.31

Ballastlager av makadam
Provning av makadamballast ska utföras. Ett prov ska för beställarens egen provning
överlämnas till av beställaren angivet laboratorium.
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Ange under aktuell kod och rubrik
– krav på material enligt Banöverbyggnad Makadamballast, TRVINFRA-00019
– andra krav på material, till exempel för spårväg

as

– omfattning av provning

Ballastlager av makadam klass I

DCH.312

Ballastlager av makadam klass II

DCH.32

Ballastlager av grus

er

DCH.311

op

– laboratorium för beställarens provning.

åb

Ballastlager ska utföras med grusmaterial, materialtyp 2 enligt tabell AMA DC/1, och
som uppfyller kraven för kornstorleksfördelning enligt tabell AMA DCH.32/1.
Kornstorlek får vara högst 80 mm.
Finjordshalt 0,063/63 ska vara mindre än 7 viktprocent. Halt 0,063/16 ska vara mindre
än 15 viktprocent. Graderingstalet ska vara större än 6. Organisk halt får vara högst
2 viktprocent.

R

em

is

s

-F

år

ej

Ballastlager ska utföras med en tjocklek av 450 mm.
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TABELL AMA DCH.32/1. KORNSTORLEKSFÖRDELNING FÖR GRUSBALLAST
0,25

1

4

16

45

63

Max %

7

25

50

76

92

98

–

Min %

–

–

9

32

56

78

as

0,063

90

op

Sikt, mm

is

s

-F

år

ej

åb

er

Tabellvärden illustreras i nedanstående diagram.

Ange eventuella krav med avseende på kornhållfasthet.

em

Ange

R

DCH.33

– om annan tjocklek än i AMA angiven ska utföras
– krav på kontroll.

Komplettering av ballastlager av makadam i befintligt spår
Ballasten ska påföras så att full ballastsektion uppnås längs hela den sträcka som ska
kompletteras.
Ange under aktuell kod och rubrik
– krav på material enligt Banöverbyggnad Makadamballast, TRVINFRA-00019
– andra krav på material, till exempel för spårväg
– krav på metod eller utförande
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– krav eller restriktioner för lastning och uttransport av ballast
– krav på förstärkningsåtgärder under rälsupplag innan spåravsnittet får trafikeras
med makadamvagn

as

– om beställaren tillhandahåller makadam eller om makadam ska anskaffas
– var beställaren tillhandahåller makadam för lastning

op

– krav eller metod för kontroll av ballastkvalitet i spår.

Komplettering av ballastlager av makadam klass I

DCH.332

Komplettering av ballastlager av makadam klass II

DCH.34

Komplettering av finmakadam i växlingsgator

er

DCH.331

åb

Finmakadam till komplettering i växlingsgata ska utföras med krossmaterial som
uppfyller krav för kornstorleksfördelning enligt tabell AMA DCH.34/1.

R

em

is

s

-F

år

ej

Finjordshalt 0,063/63 ska vara mindre än 7 viktprocent. Organisk halt ska vara
0 viktprocent.

198

DC MARKÖVERBYGGNADER M M

TABELL AMA DCH.34/1. KORNSTORLEKSFÖRDELNING FÖR FINMAKADAM I
VÄXLINGSGATOR
0,063
7
–

0,125
17
–

0,25
35
–

0,5
61
–

1
80
–

2
94
–

4
100
30

5,6
–
50

8
–
70

11,2
–
90

SANDYTOR

is

DCJ

s

-F

år

ej

åb

er

op

Tabellvärden illustreras i nedanstående diagram.

16
–
100

as

Sikt, mm
Max %
Min %

em

Sand ska vara fri från färgande oxider.
Ange under aktuell kod och rubrik lagertjocklek.

Sandyta av strid sand

DCJ.11

Strid sand för stötdämpande ytor

R

DCJ.1

Strid sand ska uppfylla krav enligt SS-EN 1176-1.
Kornstorleken ska vara 0,25–8 mm.

DCJ.12

Strid sand för idrottsytor o d
Strid sand ska uppfylla krav på kornstorleksfördelning enligt tabell AMA DCJ.12/1.
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TABELL AMA DCJ.12/1. KORNSTORLEKSFÖRDELNING FÖR STRID SAND FÖR
IDROTTSYTOR O D
0,125

0,25

0,5

1

2

4

Max %

7

9

33

59

80

96

–

Min %

–

1

8

34

61

81

94

5,6

as

0,063

is

s

-F

år

ej

åb

er

Tabellvärden illustreras i nedanstående diagram.

Sandyta av formbar leksand
Material till formbar sand ska uppfylla krav på kornstorleksfördelning enligt
tabell AMA DCJ.2/1.

R

em

DCJ.2
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–

100

op

Sikt, mm

TABELL AMA DCJ.2/1. KORNSTORLEKSFÖRDELNING FÖR FORMBAR LEKSAND
0,125

0,25

0,5

1

2

Max %

24

66

90

100

–

–

Min %

8

23

60

87

95

as

0,063

100

op

Sikt, mm

DCK

is

s

-F

år

ej

åb

er

Tabellvärden illustreras i nedanstående diagram.

SLÄNTBEKLÄDNADER OCH EROSIONSSKYDD

R

em

Ange växtbädd under aktuell kod och rubrik under DCL.
Ange sådd, torvbeklädnad eller plantering av växter under aktuell kod och rubrik
under DDB.

DCK.1

Släntbeklädnader

DCK.11

Släntbeklädnad av gatsten, naturstensplattor o d
Beakta råd under DCG.1 med underliggande koder.
Ange om släntbeklädnad ska utföras med smågatsten, storgatsten eller
naturstensplattor.
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För material som inte omfattas av krav i AMA, ange krav på
– typ av material till släntbeklädnad
– material till sättlager

as

– tjocklek för sättlager
– fogmaterial

– planhetstolerans, krav på största fogsprång med mera.

op

– fogbredd

er

I Stenhandboken – Utemiljö presenteras egenskaper hos olika naturstensorter och
förslag till utförande och tekniska lösningar.

Gatsten

åb

MATERIAL- OCH VARUKRAV

För material till sättning och fogmaterial gäller krav enligt DCG.1.
För gatsten gäller krav enligt DCG.11.

ej

Naturstensplattor

För material till sättning och fogmaterial gäller krav enligt DCG.1.
För naturstensplattor gäller krav enligt DCG.12.

Gatsten

år

UTFÖRANDERKRAV

-F

För utförande med smågatsten gäller krav enligt DCG.111.
För utförande med storgatsten gäller krav enligt DCG.112.

Naturstensplattor

s

För utförande gäller krav enligt DCG.12.

Vid släntlutning 1:2 eller brantare och då släntfoten ansluter mot vegetationsyta ska
de nedersta stenarna spännas in med mothåll av betong, se figur AMA DCK.11/1.
Betong till mothåll ska vara C16/20 med största kornstorlek 16 mm.

R

em

is

Släntlutning 1:2 eller brantare
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as
op
er
åb

FIGUR AMA DCK.11/1. SLÄNTLUTNING 1:2 ELLER BRANTARE – NATURSTEN.

ej

Ange krav för obundet överbyggnadslager enligt figur AMA DCK.11/1 under DCB.8.

DCK.12

år

Ange om annan lösning ska användas vid släntlutning 1:2 eller brantare gällande
mothåll mot vegetationsyta än figur AMA DCK.11/1.

Släntbeklädnad av betongmarkplattor, betongmarksten o d

-F

Beakta råd under DCG.2 med underliggande koder.
Ange om släntbeklädnad ska utföras med betongmarkplattor eller betongmarksten.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Betongmarkplattor

s

För material till sättning och fogmaterial gäller krav enligt DCG.2.

is

För betongmarkplattor gäller krav enligt DCG.21.

R

em

Betongmarksten
För material till sättning och fogmaterial gäller krav enligt DCG.2.
För betongmarksten gäller krav enligt DCG.22.

UTFÖRANDEKRAV
Betongmarkplattor
För utförande gäller krav enlig DCG.21.

Betongmarksten
För utförande gäller krav enligt DCG.22.
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Släntlutning 1:2 eller brantare

ej

åb

er

op

as

Vid släntlutning 1:2 eller brantare och då släntfoten ansluter mot vegetationsyta ska
de nedersta stenarna spännas in med mothåll av betong enligt figur AMA DCK.12/1.
Betong till mothåll ska vara C16/20 med största kornstorlek 16 mm.

år

FIGUR AMA DCK.12/1. SLÄNTLUTNING 1:2 ELLER BRANTARE – PLATTOR AV BETONG.

Ange krav för obundet överbyggnadslager enligt figur AMA DCK.12/1 under DCB.8.

DCK.13

-F

Ange om annan lösning ska användas vid släntlutning 1:2 eller brantare gällande
mothåll mot vegetationsyta än figur AMA DCK.12/1.

Släntbeklädnad av marktegel

s

Beakta råd under DCG.3.

is

MATERIAL- OCH VARUKRAV

em

För marktegel, material till sättlager och fogmaterial gäller krav enligt DCG.3.

R

DCK.14

UTFÖRANDEKRAV
För utförande gäller krav enligt DCG.3.

Släntbeklädnad av stenfyllda nätkorgar
Ange
– typ av nätkorg
– fyllningsmaterial
– om frontyta för fyllningsmaterial ska ordnas
– krav på jämnhetstolerans på synlig yta
– krav på förankring.
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DCK.15

Släntbeklädnad av jord- och krossmaterial
Graderingstalet Cu, d60/d10, ska vara större än 6.

as

Prov ska utföras på utlagt material.

På sprängstensfyllning och bergslänt

op

Beklädnad av slänt ska utföras med välgraderat krossmaterial som uppfyller krav
enligt tabell AMA DCK.15/1.
TABELL AMA DCK.15/1. KORNSTORLEKSFÖRDELNING FÖR BEKLÄDNAD AV

0,063

0,25

1

4

16

31,5

45

63

90

125

180

Max %

6

10

16

32

54

78

–

–

–

–

–

Min %

–

–

–

2

14

28

35

43

65

80

97

åb

Sikt, mm

er

SPRÄNGSTENSFYLLNING

R

em

is

s

-F

år

ej

Tabellvärden illustreras i nedanstående diagram.

Ange om släntbeklädnad ska utföras av naturmaterial, till exempel grus, eller finare
krossmaterial.
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På bankfyllningsslänt och underballastslänt

På sprängstensfyllning
Ange om släntbeklädnad ska utföras av naturmaterial, till exempel grus.

Släntbeklädnad av material från tillvaratagen markvegetation
och jordmån

op

DCK.16

as

Rekommendation vid utformning av skydd vid släntlutning 1:1,5, se
figur AMA DCK.2511/1.

er

Släntbeklädnad med tillvaratagen jordmån och markvegetation ska utföras direkt på
lucker terrass. Terrass ska vara lucker till ett djup av minst 0,2 m.
Vegetation från tillvaratagen jordmån och markvegetation ska etableras snarast efter
terrassering.

åb

Tillvaratagen markvegetation och jordmån får inte packas.

Ange under aktuell kod och rubrik under BFF krav på upplag och lagring av
avbaningsmassor.

Erosionsskydd

DCK.22

Erosionsskydd av betongmadrasser

ej

DCK.2

år

Underlaget för betongmadrass ska vara en väl avjämnad yta så att madrassen får en
god anliggning. Ytan ska vara rensad från stubbar, stenar och dylikt.

-F

Vid madrassens kanter görs diken, minst 0,5 m djupa, för förankring så att
underspolning förhindras.
Ange betongmadrassens utformning.
Ange fyllning före utförande av erosionsskydd under CEB.76.

Erosionsskydd av växter

s

DCK.23

Sådd ska utföras omedelbart efter släntens färdigställande.

R

em

is

Ange sådd av växter under aktuell kod och rubrik under DDB.1 och ange om markytan
ska ruggas upp före sådd alternativt om fröna ska myllas ner i jorden.
Ange plantering av växter under aktuell kod och rubrik under DDB.2 Beakta att om
orotade grenar används ska dessa ha en minsta diameter av 5 cm och vara minst
0,6 m långa och väljas bland arter som kan föröka sig vegetativt med sticklingar
(viden, liguster, svartpoppel med flera).
Erosionsmattor ska väljas utifrån vald vegetation.
Ange
– om sådd eller plantering ska kombineras med erosionsmatta
– vilken metod som ska användas vid utförandet; stabiliserande, lagringsmetoden
eller kombinerade metoder
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– krav avseende material och utförande för erosionsmatta
– krav på utförande.

as

Ange vid kombinerade metoder, med till exempel stenfyllda nätkorgar, krav på
nätkorgarna under DCK.14.
Ytterligare information om metoderna finns i SGI Varia 593.

Erosionsskydd av jord- och krossmaterial

op

DCK.25

Avser erosionsskydd som inte tillhör dammanläggning.

Ange under aktuell kod och rubrik tjocklek.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

er

Ange erosionsskydd för dammanläggning under aktuell kod och rubrik under CEB.7515.

Inköpta material ska vara deklarerade.

åb

Tjälklumpar, snö, is, organiska beståndsdelar eller avfallsprodukter får inte finnas i
materialet till erosionsskydd. Materialet ska hanteras, lagras och transporteras så att
risken för separation, förorening och sammanblandning med annat material undviks.

Erosionsskydd av jord- och krossmaterial på jordslänt

DCK.2511

Erosionsskydd av grovkornigt material på jordslänt

ej

DCK.251

år

MATERIAL- OCH VARUKRAV

-F

Grovkornigt material till erosionsskydd ska bestå av materialtyp 1 eller 2. Kornkurvan
ska vara rak eller hängande utan partikelsprång.

R

em

is

s

Kornstorleksfördelning ska uppfylla krav enligt tabell AMA DCK.2511/1.
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TABELL AMA DCK.2511/1. KORNSTORLEKSFÖRDELNING FÖR GROVKORNIGT MATERIAL
TILL EROSIONSSKYDD
0,063
6
–

0,25
10
–

1
16
–

4
32
2

16
54
14

31,5
78
28

45
–
35

63
–
43

90
–
65

180
–
97

s

-F

år

ej

åb

er

op

Tabellvärden illustreras i nedanstående diagram.

125
–
80

as

Sikt, mm
Max %
Min %

is

Graderingstalet Cu, d60/d10, ska vara större än 6.

R

em

Ange
– krav på materialsammansättning för skydd mot grundvattenflöde genom slänt med
beaktande av materialets filterförmåga
– eventuella kompletterande krav på material, till exempel annan begränsning av
största kornstorlek för grovkornigt material
– särskilda krav på material till exempel krossat eller okrossat.

UTFÖRANDEKRAV
Ange
– mått a, b och t i figur AMA DCK.2511/1 för järnvägskonstruktioner
– mått b i figur AMA DCK.2511/2 för vägkonstruktioner
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– eventuella krav på hur materialet ska påföras och bredas ut
– om och hur ytan ska efterbehandlas.

as

Stöd för dimensionering av mått a, b och t finns i Trafikverkets tekniska krav för
geokonstruktioner Geokonstruktion, Dimensionering och utformning,
TRVINFRA-00230 kapitel 6.1.3.

Erosionsskydd för järnväg

op

Erosionsskydd på jordslänt vid järnväg ska utformas enligt figur AMA DCK.2511/1.

ej

åb

er

Måttet b beräknas 0,5 m från dikesbotten.

FIGUR AMA DCK.2511/1. UTFORMNING AV EROSIONSSKYDD PÅ JORDSLÄNT FÖR

år

JÄRNVÄG.

Erosionsskydd för väg

-F

Erosionsskydd på jordslänt vid väg ska utformas enligt figur AMA DCK.2511/2.

R

em

is

s

Måttet 0,3 m i ytterslänt beräknas 0,5 m från släntkrön. Måttet b beräknas 0,5 m från
dikesbotten.

FIGUR AMA DCK.2511/2. UTFORMNING AV EROSIONSSKYDD PÅ JORDSLÄNT FÖR VÄG.

KONTROLL
Krav på lagertjocklek
Bestämning av lagertjocklek utförs med avvägning med mätning före och efter utfört
arbete. Lagertjocklek mäts vinkelrätt mot slänt.
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as

Ytan ska delas in i kontrollobjekt med en lageryta på maximalt 1 000 m2.
Kontrollobjektet ska mätas in i 20 punkter, 10 i överkant och 10 i nederkant av lagret
på underlaget och på den färdiga lagerytan. Om mätningen görs i samma x och y
koordinat ska den mot släntlutningen vinkelrätta lagertjockleken beräknas.
Medelvärdet på lagertjockleken får i överkant respektive underkant avvika med
−10 procent och enskilt värde får avvika med maximalt 20 procent från projekterat
värde.

op

Ange
– eventuell kontroll av material

– krav på släntytans jämnhet efter fyllning.

Erosionsskydd av diverse jord- och krossmaterial på jordslänt

åb

DCK.2518

er

– om bildanalys ska utföras

Erosionsskydd ska bestå av materialtyp 1 till 4A enligt tabell AMA DC/1.
Ange

– specificerat krav på materialtyp enligt tabell AMA DC/1

ej

– krav på kornstorleksfördelning.

DCK.252

år

Ange krav på plantering/sådd av yta på erosionsskydd under aktuell kod och rubrik
under DDB.

Erosionsskydd av jord- och krossmaterial i vatten

-F

UTFÖRANDEKRAV

Vid strömmande vatten ska erosionsskyddet utföras till 0,3 m över HHW och minst
till 3 m utanför släntfot.

Erosionsskydd mot brostöd i vatten

is

s

Erosionsskyddets tjocklek ska vara större än eller lika med två gånger största
stenstorlek (2×d98), dock minst 0,5 m.

R

em

Om okrossat material används ska krav på kornstorlek ökas med 10 procent.
Erosionsskydd med tjocklek större än 1,0 m ska delas upp i två lager där den finare
delen av fraktionen läggs i ett bottenlager och den grövre delen av fraktionen läggs
som ett ytlager.
Material får inte tippas direkt i vatten då risk för separation föreligger.
Erosionsskyddet ska avslutas mot befintlig botten i lutning 1:3 eller flackare.
Toleranserna för ett erosionsskydd är ±0,2 m från föreskriven medelnivå inom den
bestämda arean. För material större än 400 mm är toleransen halva maximala
stenstorleken.
Stöd för dimensionering av mått a, b och t finns i Trafikverkets tekniska krav för
geokonstruktioner Geokonstruktion, Dimensionering och utformning,
TRVINFRA-00230 kapitel 6.1.3.
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Ange

– särskilda krav på material till exempel krossat eller okrossat
– tjocklek
– släntlutningar över och under vatten

as

– krav på kornstorleksfördelning, minst i form av mängd material som maximalt får
passera angiven sikt (till exempel d50, min) och största stenstorlek (d98)

– om och hur ytan ska efterbehandlas
– om materialet ska delas upp i två lager

er

– eventuella krav på hur materialet ska påföras och bredas ut

op

– särskilda krav på utförande för andra erosionsskydd än mot brostöd, för
erosionsskydd i vatten

åb

– eventuellt andra krav på provning av material än i AMA angivet
– krav på släntytans jämnhet efter fyllning
– omfattning av produktkontroll

ej

– om prov inte behöver tas
– krav på kontroll av material.

Erosionsskydd av tillvaratagen markvegetation och jordmån

år

DCK.26

-F

Tjälklumpar, snö, is eller avfallsprodukter får inte finnas i materialet till erosionsskydd.
Materialet ska hanteras, lagras och transporteras så att risken för separation, förorening
och sammanblandning med annat material undviks.
Tillvaratagen markvegetation och jordmån får inte packas.
Ange krav på spårbarhet av massor som ska återanvändas, materialtyp och var
materialet erhålls från.

s

Ange krav på återanvändning av tillvaratagen jordmån under BFF.4.

R

em

DCL

is

Ange krav på plantering/sådd av yta på erosionsskydd under aktuell kod och rubrik
under DDB.

ÖVERBYGGNADER FÖR VEGETATIONSYTOR
Material i terrass indelas enligt tabell AMA DC/2. Vid utförande av överbyggnad ska
materialet i terrassen kontrolleras okulärt med fortlöpande uppmärksamhet på att
materialet överensstämmer med det i handlingarna angivna. Avvikelse ska utan
dröjsmål anmälas till beställaren.
Det ska säkerställas att vatten inte blir stående på terrassytan.
Växtjord och växtsubstrat till växtbädden ska påföras så att färdig markyta lutar jämnt
mellan angivna nivåer. Övergång mellan olika lutningar ska göras mjuk. Släntfot och
släntkrön ska avrundas.
Växtjord och växtsubstrat ska påföras med överhöjning så att färdig yta kommer på
angiven nivå sedan materialet satt sig. Växtjorden och växtsubstrat ska läggas ut på
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ett sådant sätt att växtbädd och terrass som ingår i växtbädden inte utsätts för
kompaktering.

as

Vegetationsytor ska hållas fri från ogräs och packningsskador sedan växtjorden och
växtsubstratet lagts ut eller bearbetats.
Växtbädd får inte innehålla olämpliga eller skadliga ämnen. Indikation på syrefattiga
förhållanden eller innehåll av svavelsulfid får inte förekomma.

op

Under avsnitt DCL behandlas olika typer av växtbäddar, såsom växtbäddar med
naturligt bildade jordar, blandade jordar eller växtsubstrat.

Avser även återställningsarbeten med mera som är att jämställa med nyanläggning.

er

För vägledning om krav på användbara material för växtbäddar, se Byggtjänsts
vägledning för hantering av massor.

Växtbädd utformas med hänsyn till
– växternas krav

åb

Utformning av växtbädd för vegetationsyta

– typ av växtbädd
– terrassens egenskaper.

ej

– växtbäddens luft- och vattenhållande egenskaper

år

Växternas krav
Växtbädden ska utformas för att tillgodose växternas krav på luft, vatten och näring.

-F

De flesta växter kräver 10 volymprocent luft i hela rotdjupet för en god etablering
efter plantering, vilket ligger till grund för växtbäddars jorddjup under DCL.11. Vissa
växter är mer toleranta mot ett lägre luftinnehåll. Vattenbehovet tillgodoses genom
att växtbädden kan bevara ett tillräckligt vattenmagasin mellan regnperioder och
bevattningstillfällen. Näringsbehovet tillgodoses genom gödsling, men också genom
att växtbädden kan hålla kvar och leverera näring mellan gödslingstillfällena.

R

em

is

s

Stora träd kräver 15–30 m3 rottillgänglig växtbädd för att utvecklas till fullgod storlek.
Det är viktigt att inte begränsa trädens möjlighet att nyttja jord eller substrat utanför
växtbädden.
Växtbäddens luft- och vattenhållande egenskaper
Luft- och vatteninnehållet i växtbädden beror på växtjordens eller växtsubstratets
porfördelning och indirekt på dess sammansättning, alltså kornstorleksfördelning
och mullhalt, samt avståndet till fri markvattenyta. Fri markvattenyta kan vara en
grundvattenyta, en stående vattenyta på ett tätt lager eller hängande vattenyta i
underkant på en växtbädd på ett kapillärbrytande skikt.
För att vatten och lufttransport ska kunna ske obehindrat krävs att
kornstorleksfördelning och struktur inte påverkar vatten- och lufttransporten i
växtbädden negativt. Det innebär att det inte får förekomma några kapillärbrytande
lager eller packade skikt mellan markytan och den fria markvattenytan.
Normalt styr växtjordens eller växtsubstratets kornstorleksfördelning vilket djup som
krävs till en fri markvattenyta för att växtens behov av luft och vatten ska tillgodoses.
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Porösa växtsubstrat såsom till exempel pimpsten och biokol är undantag från denna
princip.

Växtbäddar med växtjord

op

DCL.1

as

Mull tillför växtbädden luft-, vatten- och näringshållande egenskaper. Vid nedbrytning
av mull förbrukas syre. Om detta sker vid begränsad tillgång på luft bildas syrefria
förhållanden, vilket är skadligt för växterna. Därför ska mullhalten generellt vara låg
i nedre delen av växtbädden.

Ange under aktuell kod och rubrik
– om några riktvärden för föroreningar ska gälla

er

– om och hur terrassen ska bearbetas

åb

– hur växtbädd ska byggas upp, till exempel med hänsyn till mark- och
grundvattenförhållanden och vilka jordar som får påföras
– krav för arbetets utförande, till exempel tidpunkt och arbetsredskap

– hur sättningsrisk i växtjord ska undvikas under trädklump i växtbädd för större träd.

ej

Ange hur kontroll av följande punkter ska utföras samt om eventuell
fotodokumentation ska utföras vid kontroll av
– att materialet i terrassen överensstämmer med det i handlingarna angivna
– att vatten inte blir stående på terrassytan

år

– utförd bearbetning av terrassytan

– att terrass och växtbädd inte packats vid anläggning

-F

– att resultat av jordanalys är godkänd av beställaren innan växtbädd utförs
– hur sättningsrisk i växtjord under trädklump förhindrats
– utfört materialskiljande lager.
Ange eventuella krav på materialskiljare under aktuell kod och rubrik under DBB.

is

s

Beakta att geotextil har negativa egenskaper som materialskiljare i växtbädd då den
försvårar rotutveckling och med tiden sätter igen så att den hindrar vattentransport.

R

em

Typ av växtbädd
Växtbädden kan byggas upp av material som påförs eller åstadkommas genom att
jord i befintlig mark behålls och eventuellt bearbetas.
Fyra olika typer av växtbäddar behandlas:
Typ 1 Såväl övre som undre växtjord påförs
Typ 2 Endast övre växtjord påförs
Typ 3 Befintlig jord utnyttjas efter jordförbättring
Typ 4 Befintlig jord utnyttjas utan jordförbättring
Uppbyggnad av växtbäddar framgår av figur RA DCL.1/1.
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as
op
er

FIGUR RA DCL.1/1. UPPBYGGNAD AV VÄXTBÄDD, TYP 1– 4.

åb

Terrassens egenskaper vid överbyggnad med växtbädd för
vegetationsytor

-F

år

ej

Terrass kan bestå av befintlig jord eller vara en underbyggnad med fyllningsmaterial
enligt figur RA DCL.1/2.

s

FIGUR RA DCL.1/2. TERRASS.

R

em

is

Lämna under aktuell kod och rubrik under BBB.11 uppgift om utförd undersökning
och ange detaljerade uppgifter om de undersökningar som ligger till grund för
uppbyggnad av växtbäddar. Jordprofilen bör beskrivas ned till cirka 1 m under planerad
marknivå. Ange eventuella krav på undersökningar under aktuell kod och rubrik under
BBC.
Ange vilket fyllningsmaterial som ska användas under CEB.12.
Ange utformning och eventuella arbetsmetoder för uppbyggnad av växtbäddar under
aktuell kod och rubrik.
Terrassens egenskaper avgör om den är lämplig att vara en del av växtbädden eller
om en helt separat växtbädd ska anläggas enligt tabell RA DCL.1/1.
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TABELL RA DCL.1/1. TERRASSENS EGENSKAPER FÖR VÄXTBÄDDAR MED NORMALA
ELLER TORRA UTFÖRANDEN

11

Genomsläpplig och
kapillärbrytande.
Ingen kontakt med
grundvattnet

Genomsläpplig och
kapillärbrytande.
Ingen kontakt med
grundvattnet

Typ 1

Typ 1

Torr och genomLuckras vid
släpplig
behov
Delvis kapillärbrytande i
förhållande till jord A

Kan ingå som
del av växtbädd

Typ 1

åb

12b

Tätas för att hindra
Kan inte ingå
materialtransport från i växtbädd
växtbädd
Avvattnas 2)
vid behov

Möjlig
växtbädd

Val av påförd
jord,
se DCL.11
Jord A för
normala
utföranden
Jord B för
torra
utföranden
Jord A för
normala
utföranden
Jord B för
torra
utföranden
Jord A för
normala
utföranden
Jord B för
torra
utföranden
Jord B för
torra
utföranden

er

12a

Terrassens
möjlighet att ingå i
växtbädden
Tätas för att hindra
Kan inte ingå
materialtransport från i växtbädd
växtbädd
Avvattnas 2)
vid behov

as

Egenskaper undergrund Åtgärd
terrassyta

op

Materialtyp 1)

Typ 2
Typ 3-4

Vattenhållande

Luckras vid
behov

Kan ingå som
del av växtbädd

ej

13a

Vattenhållande
Ofta packnings-och
bearbetningkänslig

-F

is
em
R

15-16a

1)
2)
3)

Undvik packning
Luckras om
möjligt 3)

Vattenhållande och tät Avvattnas 2)
Packningskänslig och
svår att luckra

s

14a-14b

16b

Avvattnas 2)

år

13b

Undvik packning

Vattenhållande och tät Stabiliseras
Omöjlig att luckra
Avvattnas 2)
Dålig bärighet och sätt- vid behov
ningskänslig

Egenskaper
beroende på
material

Vid packningsskador
gäller växtbädd typ 1

Typ 1

Typ 2
Typ 3-4

Typ 1

Kan ingå som del av Typ 2
växtbädd om packning kan
Typ 3-4
undvikas
Vid packningsskador
gäller växtbädd typ 1
Typ 1

Kan ingå som del av Typ 2
växtbädd
om packning
Typ 3-4
undviks
Kan inte ingå som
växtbädd
Typ 1

Jord A för
normala
utföranden
Jord B för
torra
utföranden
Jord A
Jord A för
normala
utföranden
Jord B för
torra
utföranden
Jord A

Jord A för
normala
utföranden
Jord B för
torra
utföranden
Jord A

Jord A för
normala
utföranden
Jord B för
torra
utföranden

Åtgärd beroende
på material

Enligt tabell AMA DC/2.
Terrassytan utförs med fall och vatten avleds.
Möjlig att luckra vid moränlera eller lerhalter < 15%.
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DCL.11

Växtbädd typ 1 och 2, påförd jord
Jordklumpar större än 100 mm eller större än halva överbyggnadstjockleken får inte
förekomma efter eventuell luckring.

as

Jord ska läggas ut så att växtbädd och terrass inte packas.
Påförd jord ska vara fri från levande rötter av flerårigt ogräs.

op

Påförd jord ska bestå av naturligt bildad jord eller av jordblandningar som uppfyller
krav enligt tabell AMA DCL.11/1 Jord A för normala utföranden eller tabell AMA DCL.11/2
Jord B för torra utföranden. Krossprodukter får inte förekomma i Jord A eller Jord B.

0,002

0,02

0,063

0,2

0,63

2

20

Max %
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20

40

65

100

–

–

Min %

5

5
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40

60

80

100

ej

Sikt, mm

åb

FÖR NORMALA UTFÖRANDEN

R

em

is

s

-F

år

Tabellvärden illustreras i nedanstående diagram.
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er

TABELL AMA DCL.11/1. JORD A. KRAV PÅ KORNSTORLEKSFÖRDELNING I VÄXTJORD

TABELL AMA DCL.11/2. JORD B. KRAV PÅ KORNSTORLEKSFÖRDELNING I VÄXTJORD
FÖR TORRA UTFÖRANDEN
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as
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–

100

op

Sikt, mm

R

em

is

s

-F

år

ej

åb

er

Tabellvärden illustreras i nedanstående diagram.

Växtjord för planteringsytor för buskar och träd får innehålla 0–10 viktprocent sten
och grovgrus 20–90 mm. Växtjord för planteringsytor för perenner och gräs ska inte
innehålla större kornfraktioner än 20 mm.
Övre växtjord ska ha 3–5 viktprocent mullhalt för gräsyta och 5–8 viktprocent mullhalt
för planteringsytor för perenner, buskar och träd. Undre växtjord ska ha högst 2
viktprocent mullhalt.
All växtjord ska provas. Resultat av jordanalys ska överlämnas till beställaren innan
växtbädd utförs. Analysen ska visa kornstorleksfördelningskurva med kornstorlek
mindre än 20 mm, samt andel sten- och grusmaterial större än 20 mm i viktprocent,
mullhalt, samt ledningstal (Lt) eller elektrisk konduktivitet (EC), pH och näringsinnehåll.
För naturligt bildad jord ska överlämnas uppgift om ursprung och
hanteringsförfaranden. För jordblandningar ska dessutom överlämnas uppgift om
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leverantör, tillverkningssätt samt utförd eller av tillverkaren rekommenderad kalkning
och gödsling.

as

Terrassens egenskaper avgör om växtbädd typ 1 eller typ 2 kan användas. Dessa
egenskaper avgör också om och på vilket sätt terrassen ska åtgärdas, se
tabell RA DCL.1/1. Luckring i de fall det är möjligt, utförs för att skapa kontakt mellan
påförd jord och terrass. Luckring utförs till minst 200 mm djup. Luckring för att
återställa packningsskador kräver specifika åtgärder.

er

op

Egenskaper hos jord A ger normala fukthållande och näringshållande egenskaper
men kräver en djupare växtbädd för att innehålla tillräckligt med luft. Jord B ger torra
och näringsfattiga förhållanden men behöver inte lika djup växtbädd för att innehålla
tillräckligt med luft.
Växtbäddar som inte har kapillär kontakt med grundvatten kan behöva tillförsel av
dagvatten eller bevattning för att klara vattenbehovet.

åb

Naturligt bildade jordar kan på grund av strukturbildning och mikroliv vara användbara
även om de avviker från krav för jord A eller jord B. Beakta att jordar kan få försämrade
egenskaper vid hantering.

ej

Hög mullhalt i jorden gynnar växternas etablering men ökar markens
sättningsbenägenhet. Detta kan kompenseras med en överhöjning av
planteringsytorna. Beakta att träd är speciellt känsliga för sättningar. Beakta att
perenner kan kräva högre mullhalt för god etablering.

-F

år

Gräsytor är känsliga för slitage vid höga lerhalter. För att öka slitagetåligheten för
gräsytor med jord A kan antingen lerhalten begränsas eller toppdress påföras.
Toppdressning kan utgöras av ett 20–40 mm lager bestående av en del organiskt
material och två delar sand (0,2–2 mm).
Beakta om krav på ogräsfrihet i påförd jord är nödvändigt i till exempel växtbäddar
för gräs.
Ange under aktuell kod och rubrik

s

– krav på luckring av terrassytan

is

– hur stora jordklumpar som godkänns efter luckring

R

em

– om tillvaratagen jordmån får eller ska användas och till vilka planteringsytor den
ska användas
– om jord A eller jord B ska användas
– eventuella kompletterande krav på jordens kornstorleksfördelning (textur), struktur
(aggregering), mullhalt och innehåll av sten och grovgrus än vad som anges som
krav på växtjord i AMA
– hur prov för jordanalyser ska tas ut för ett representativt resultat samt krav på det
laboratorium som ska utföra analyserna
– om jord efter analysresultat ska godkännas av beställaren innan jorden får läggas
ut
– krav på överhöjning av planteringsytor
– om toppdressing av gräsyta ska utföras.
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Ange krav på pH, ledningstal (Lt) eller elektrisk konduktivitet (EC), mullhalt och
näringsinnehåll för växtjorden.

TABELL RA DCL.11/1. RIKTVÄRDEN
Riktvärde

Enhet

Metod

1)

mS/m

SS-ISO 11265

2)

mS/cm

Kungliga Lantbruksstyrelsens
kungörelser nr 1 1965

op

Variabel

as

Riktvärden i tabell RA DCL.11/1 för pH, ledningstal, elektrisk konduktivitet, mullhalt
och näringsinnehåll för övre växtjord baseras på jordanalys enligt angiven standard.

25–90

Ledningstal, (Lt)

1,5–5,0

pHH2O

6,0–7,0

Fosfor, P

4–16

mg/100 g jord

AL-metoden, SS 28310

Kalium, K

8–32

mg/100 g jord

AL-metoden, SS 28310

Magnesium, Mg

4–16

mg/100 g jord

AL-metoden, SS 28310

Övrig plantering

3–5

åb

år

Gräsytor

SS-ISO 10390

ej

Organiskt material,
mullhat

er

Elektrisk konduktivitet,
(EC)

5–8

viktprocent

Kungliga Lantbruksstyrelsens
kungörelser nr 1 1965

viktprocent

Kungliga Lantbruksstyrelsens
kungörelser nr 1 1965

-F

Gällande kväveinnehåll är 2–8 mg NO3-N per 100 g jord ett lämpligt riktvärde.
1)

Vid värden över 70 mS/m ska anledningen till förhöjt värde utredas.

2)

Vid värden över 4,0 mS/cm ska anledningen till förhöjt värde utredas.

s

Ange hur överskottsvatten ska avledas, genom

is

– lutande terrassyta under aktuell kod och rubrik

R

em

– dränerande lager under aktuell kod och rubrik under CEF
– dränering med rörledning under aktuell kod och rubrik under PBB.53.
Ange om beställaren tillhandahåller jord under AFC.1522 i de administrativa
föreskrifterna, se AMA AF.
Ange under aktuell kod och rubrik i de fall beställaren tillhandahåller växtjord
– uppgifter om jordens kornstorleksfördelning (textur), struktur (aggregering),
mullhalt och innehåll av sten och grovgrus (korn större än 20 mm)
– resultat av kemisk analys
– om jorden ska behandlas, till exempel om utsortering av sten ska göras (harpning,
behandling i jordverk eller dylikt)
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– om jorden innehåller rötter av flerårigt ogräs
– eventuella krav på ogräsbekämpning.

Växtbädd typ 1

as

DCL.111

Växtbädd typ 1 ska byggas upp av övre växtjord och undre växtjord som följer samma
gränskurva.

Växtbädd typ 1 med jord A

is

s

-F

år

ej

åb

DCL.1111

er

op

Växtbädd typ 1 kan byggas på alla typer av terrass eftersom den utgör en självständig
växtbädd. Växtjorden ska tillgodose växternas krav på 10 volymprocent luftinnehåll
i rotzonen under etableringen, vilket styrs av avståndet till den fria markvattenytan.
Växtbäddens djup avgörs av vilket rotdjup de planterade växterna har enligt figur
RA DCL.1111/1 och figur RA DCL.1112/1.

UTFÖRANDEN FÖR TRÄD, BUSKAR, PERENNER OCH GRÄS.

R

em

FIGUR RA DCL.1111/1. UTFORMNING AV VÄXTBÄDD TYP 1 MED JORD A FÖR NORMALA
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Växtbädd typ 1 med jord B

åb

er

op

as

DCL.1112

ej

FIGUR RA DCL.1112/1. UTFORMNING AV VÄXTBÄDD TYP 1 MED JORD B FÖR TORRA
UTFÖRANDEN FÖR TRÄD, BUSKAR, PERENNER OCH GRÄS.

Växtbädd typ 2

år

DCL.112

Växtbädd typ 2 ska byggas upp av övre växtjord ovanpå terrass.

-F

Växtbädd typ 2 kan anläggas på ostörda terrasser enligt tabell RA DCL/1 Terrassens
egenskaper för växtbäddar med normala eller torra växtförhållanden. Växtbäddens
djup avgörs av vilket rotdjup de planterade växterna har enligt figur RA DCL.1121/1
och figur RA DCL.1122/1.

R

em

is

s

Inga packade eller avvikande lager får förekomma inom växtbädden.
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Växtbädd typ 2 med jord A

ej

åb

er

op

as

DCL.1121

FIGUR RA DCL.1121/1. UTFORMNING AV VÄXTBÄDD TYP 2 MED JORD A FÖR NORMALA

-F

Växtbädd typ 2 med jord B

R

em

is

s

DCL.1122

år

UTFÖRANDEN FÖR TRÄD, BUSKAR, PERENNER OCH GRÄS.

FIGUR RA DCL.1122/1. UTFORMNING AV VÄXTBÄDD TYP 2 MED JORD B FÖR TORRA
UTFÖRANDEN TRÄD, BUSKAR, PERENNER OCH GRÄS.
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DCL.12

Växtbädd typ 3 och 4, befintlig jord
Jorden ska luckras och avjämnas.

Ange under aktuell kod och rubrik
– ytans storlek och gränser

op

– uppgifter om materialtyp i terrassen och resultat av utförda analyser

as

Beakta att vid användning av befintlig jord ska det säkerställas att hela växtbädden
är tillräckligt dränerad och fri från avvikande eller täta skikt.

– krav på växtbäddens djup och jordstruktur

– krav på ogräsbekämpning av frö- och rotogräs.

Växtbädd typ 3

åb

DCL.121

er

– största storlek på jordklumpar, sten och block som får finnas kvar i vegetationsytan

Ange krav på jordförbättring, kalkning och gödsling, mängd och hur det ska blandas
in samt behandlingsdjup under aktuell kod och rubrik under DCL.4.

DCL.122

Växtbädd typ 4

DCL.2

ej

Ange omfattning och hantering vid gränser mot övriga ytor.

Växtbäddar med växtsubstrat

år

Avser växtbäddar som byggs upp av andra växtsubstrat än de angivna under DCL.1.
Beakta att dessa växtbäddar har en egen uppbyggnad som ska beskrivas.

-F

Ange under aktuell kod och rubrik
– ingående substrat

– hur växtbädden ska byggas upp
– om olika lager ska finnas i växtbädden.

Växtbädd med skelettjord

s

DCL.21

R

em

is

Överskottsvatten ska avledas från terrassytan.
Skelettjord ska bestå av växtjord och sprängsten av materialtyp 1, enligt
tabell AMA DC/1.
Ange under aktuell kod och rubrik
– om växtbädd ska gödslas och i så fall typ och mängd av gödsel
– lagertjocklekar för material i skelettjorden.
Ange under aktuell kod och rubrik om eventuellt överskottsvatten ska avledas genom
– lutande terrassyta
– dränerande lager under aktuell kod och rubrik under CEF
– dränering med rörledning under aktuell kod och rubrik under PBB.53.

MARKÖVERBYGGNADER,

223

DCL.211

Växtbädd med skelettjord, nedspolning av jordmaterial
Åberopa principritning DCL.211 om den är tillämplig.

Ange terrassytans lutning under CBB.14.
Ange krav på geotextil, minst bruksklass N2, under DBB.3133.

as

Ange om och hur befintliga ledningar som förekommer inom ytan för skelettjord ska
skyddas under aktuella koder och rubriker utifrån projekterad lösning.

op

Ange eventuell vegetation runt träd under aktuell kod och rubrik under DDB.2.
Ange träd och plantering av träd under aktuell kod och rubrik under DDB.22.

Ange typ av eventuellt markgaller under DDC.212.

er

Ange typ av eventuellt trädgropsfundament under DDC.211.

åb

Ange typ av eventuellt kantstöd under aktuell kod och rubrik under DEC.
Ange vald överbyggnad som ska vara mellan geotextil och beläggningen under aktuell
kod och rubrik, till exempel under DCB vid obundna överbyggnadslager alternativt
under DCC vid bitumenbundna överbyggnadslager.

ej

Ange vald beläggning utanför stödkant/trädgropsfundament under aktuell kod och
rubrik, till exempel under DCC.24 eller DCC.34 för bitumenbundna slitlager eller DCG
för markbeläggningar eller under aktuell kod och rubrik för andra beläggningar.

år

Ange placering av eventuell luftningsanordning och ange typ, till exempel brunn
under PDY.6.
Ange om dräneringsledning behövs och ange

-F

– dräneringsledning under aktuell kod och rubrik under PBB.53
– schakt för dränering under CBB.3112
– ledningsbädd under CEC.2112
– kringfyllning under CEC.3112.

s

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Växtjord för nedspolning ska uppfylla krav enligt tabell AMA DCL.211/1 Jord D med
mullhalt 3–5 viktprocent.
Luftigt bärlager ska utföras med makadam 31,5–63 mm.

R

em

is

Skelettjord ska till sin volym bestå av 2/3 krossad sprängsten och till 1/3 av porer med
växtjord och luft. Skelettjord ska utföras med krossad sprängsten 90–150 mm.
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TABELL AMA DCL.211/1. JORD D. KRAV PÅ KORNSTORLEKSFÖRDELNING I VÄXTJORD
FÖR SKELETTJORD, NEDSPOLNING AV JORDMATERIAL
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R

em
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s

-F

år

ej

åb

er

Tabellvärden illustreras i nedanstående diagram.

UTFÖRANDEKRAV
Skelettjord ska byggas upp enligt nedan:
Steg 1. Krossmaterial ska läggas ut i lager om 250–300 mm och varje lager packas
genom minst fyra överfarter med en vibratorplatta på minst 400 kg.
Steg 2. Växtjord ska läggas ut i lager om 20–30 mm och vattnas ned i krossmaterialet
med högt tryck och sparsamt med vatten. Proceduren upprepas tills växtjorden ligger
3–5 cm under stenlagrets överkant.
Steg 3. Långtidsverkande näring 100 g/m2 ska påföras ytan.
Steg 1, 2 och 3 upprepas tills angiven höjd uppnåtts.
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Steg 4. Luftigt bärlager av makadam 31,5–63 mm och tjocklek 200 mm ska påföras
ytan och täckas med geotextil.

KONTROLL

as

Ange hur kontroll av följande delmoment ska utföras samt ange om fotodokumentation
ska utföras för

– varje lager av krossmaterial efter att växtjord vattnats ner

op

– varje lager av krossmaterial innan växtjord påförts avseende fraktion packning med
mera

– att geotextil är utlagd ovanpå luftigt bärlager.

DCL.212

er

– att lufthål i brunn för luft- och dagvattentillförsel placerats i höjd med luftigt bärlager

Växtbädd med skelettjord, utläggning av färdigblandad jord

åb

Beakta att den höga lerhalten i jord E gör den olämplig för tillförsel av dagvatten som
innehåller vägsalt. Saltet påverkar lerans egenskaper negativt.
Åberopa principritning DCL.212 om den är tillämplig.

ej

Ange typ av och storlek på motstöd.

Ange om och hur befintliga ledningar som förekommer inom ytan för skelettjord ska
skyddas under aktuella koder och rubriker utifrån projekterad lösning.

år

Ange krav på geotextil, minst bruksklass N2, under DBB.3133.
Ange krav för justeringslager under aktuell kod och rubrik under DCB.5.

-F

Ange eventuell vegetation runt träd under aktuell kod och rubrik under DDB.2.
Ange träd och plantering av träd under aktuell kod och rubrik under DDB.22.
Ange typ av eventuellt kantstöd under aktuell kod och rubrik under DEC.

s

Ange vald beläggning utanför stödkant/trädgropsfundament under aktuell kod och
rubrik, till exempel under DCC.24 eller DCC.34 för bitumenbundna slitlager eller DCG
för markbeläggningar eller under aktuell kod och rubrik för andra beläggningar.

is

Ange typ av eventuellt markgaller under DDC.212.

R

em

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Skelettjord ska till sin volym bestå av 2/3 krossad sprängsten och till 1/3 av porer med
växtjord och luft. Skelettjord ska utföras med krossmaterial 90–150 mm.
Undre lagret i skelettjord ska vara blandat med växtjord enligt tabell AMA DCL.212/1
Jord E. Mullhalt ska vara högst 2 viktprocent.
Övre lagret i skelettjord ska vara enligt tabell AMA DCL.212/1 Jord E. Mullhalt ska vara
3–5 viktprocent.
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TABELL AMA DCL.212/1. JORD E. KRAV PÅ KORNSTORLEKSFÖRDELNING I VÄXTJORD
FÖR SKELETTJORD, UTLÄGGNING AV FÄRDIGBLANDAD JORD
0,063

0,2

0,63

1

Max %

20

50

75

95

100

Min %

10

25

35

65

85

2

as

0,002

–

100

op

Sikt, mm

R

em

is

s
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er

Tabellvärden illustreras i nedanstående diagram.

Växtjord i planteringsgrop ska vara enligt tabell AMA DCL.11/1 Jord A. Mullhalt ska
vara 3–5 viktprocent.

UTFÖRANDEKRAV
Färdigblandad skelettjord ska lyftas ned i växtbädden med gripskopa, jorden får inte
tippas.
Undre lagret av färdigblandad skelettjord läggas ut i lager om 200–250 mm och varje
lager packas genom fem överfarter med vibratorplatta minst 400 kg.
Ett lyftbart motstöd ska ställas på det undre lagret skelettjordslagret. Övre
skelettjordslagret ska läggas ut i lager om 200–250 mm runt stödet och varje lager
packas genom fem överfarter med vibratorplatta minst 400 kg.
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Växtjord A ska läggas ut i stödet utan packning varefter stödet ska tas upp.

KONTROLL

as

Ange hur kontroll av följande delmoment ska utföras samt ange om fotodokumentation
ska utföras för
– utläggningsmetod av färdigblandad skelettjord

op

– varje utlagt packat lager avseende fraktion på krossmaterialet, inblandad jord,
packning med mera

DCL.22

Växtbädd med pimpsten, biokol o d

er

– att geotextil är utlagd ovanpå skelettjorden.

Avser krav på växtbäddar med växtsubstrat som skiljer sig från de under DCL.1.

åb

Dessa typer av växtbäddar ställer särskilda krav på valda substrat, uppbyggnad och
arbetsutförande.
Ange om pimpsten, biokol, lättklinker eller skumglas i växtbädden ska användas för
att erhålla en låg vikt eller för att förbättra genomluftning, dränering eller
vattenhållande förmåga.

ej

Ange

– krav på ingående substrat i växtbädd

år

– lagertjocklekar för olika delar i växtbädden
– mått på eventuell överhöjning

-F

– krav på till exempel packning, vattenhållande eller dränerande förmåga
– om biokol ska vara certifierad.
Ange dränering med rörledning under aktuell kod och rubrik under PBB.53.

DCL.23

Växtbädd på bjälklag

R

em

is

s

Beakta att denna kod omfattar såväl växtbäddar anlagda på huskonstruktioner, såsom
på takkonstruktioner eller gårdar på bjälklag, likväl växtbäddar anlagda på
brokonstruktioner.
Ange arbeten för bjälklag på huskonstruktion upp till och med tätskikt i anslutning
till AMA Hus.
I Grönatakhandboken, gronatakhandboken.se, beskrivs systemuppbyggnad för olika
typer av växtbäddar på bjälklag.
Beakta
– att systemuppbyggnaden stämmer överens med konstruktionshandlingarna, till
exempel bjälklagets lastbegränsningar
– att vald uppbyggnad säkerställer skydd av tätskikt och andra konstruktioner
– överbyggnadens utformning utifrån risken för erosion på grund av lutning och
vindutsatthet
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– behov av särskilt arbetsutförande avseende till exempel fyllningsordning beroende
på underlagets konstruktion

as

– att växtbäddsmaterialets sammansättning måste anpassas till möjlig bygghöjd på
växtbädden
– krav på brandsäkerhet

op

– påverkan på vegetationen vid vattenutkastare/stuprör, samt delar med regnskugga
på bjälklaget
– behov av gångstråk till utrustning placerad i växtbädden

– behov av gångstråk till fäste för säkring av skyddslina på takkonstruktion

er

– behovet av förankring av växter och andra installationer i växtbädden

– behovet av skydd mot fall vid skötsel och användning av vegetationsytan.

åb

Ange

– begränsningar och krav som bjälklag och tätskikt ger
– begränsningar i tidsperiod för utförandet
– växtsubstrat och uppbyggnadslager

ej

– uppbyggnads- och packningsmetod och eventuella krav på arbetsredskap
– toleranser för växtbäddens jämnhet och ytskikt.

år

Ange vid behov av skydd mot fall
– på gårdsbjälklag, brokonstruktion eller vid infästning i mark under aktuell kod och
rubrik under DEG

-F

– på tak/takkonstruktioner under aktuell kod i AMA Hus.
Ange eventuellt dränerande lager på byggnadskonstruktion under aktuell kod och
rubrik under CEF.13.
Ange eventuellt skikt av geotextil under kod DBB.315.

s

Ange eventuellt lager av skivor av mineralull under DBF.

is

Ange eventuellt lager av dränerande skivor under DBG.2132.

R

em

Ange eventuellt skikt av plastfilm och rotskydd under kod DBJ.1.

DCL.24

Beakta behov av infästning och förankring i växtbädden av större växter och
utrustning.
Ange förtillverkade fundament under DEK.72.
Ange platsgjutna fundament under EBE.2153.

Växtbädd för dagvattenhantering typ regnbädd
Avser växtbädd där dagvatten aktivt leds in från omgivande ytor med syfte att rena
eller fördröja dagvatten.
Beakta att näringsinnehållet bör ligga i det lägre intervallet i RA DCL.11/1. Alternativt
utförs växtbädden med näringsrikt substrat strategiskt placerat närmast rotklumparna.
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Beakta att behov av dränering styrs av terrassens genomsläpplighet samt
avrinningsområdets storlek i förhållande till växtbäddens storlek.

as

Beakta att dämning i botten av växtbädden kan behövas för att hålla kvar vatten vid
kraftig lutning på terrassen och/eller om växtsubstratet har hög genomsläpplighet.
Beakta att tätning av terrassen kan krävas om grundvattenmagasinet är skyddat,
ligger nära botten på växtbädden, eller om terrassen innehåller föroreningar.

op

Ange under aktuell kod och rubrik
– krav på substratets sammansättning

– tolerans på växtbäddens jämnhet och fall
– behov av luckring av terrass.

er

– lagertjocklekar för olika delar i växtbädden

Ange dränerande lager under CEF.112.

åb

Ange tätning och avjämning av jordterrass under CEE.3.

Ange tätning av terrass med geosyntet under DBB.5.
Ange anslutande förstärkningslager under DCB.24.

ej

Ange dräneringsledning under PBB.53.

år

Ange inloppsbrunn under aktuell kod och rubrik under PDB.5 och rörledning med
T-rör under aktuell kod och rubrik under PBB.521.
Ange bräddbrunn under aktuell kod och rubrik under PDB.5

DCL.241

-F

För inspiration, handledning och fördjupning avseende tekniska lösningar för
växtbäddar för dagvattenhantering se Levande gaturum – en handbok i Blågröngrå
system, SVU Rapport 2019-20 samt Svenskt Vatten P105.

Regnbädd med ytligt intag

s

Avser regnbädd som är nedsänkt och där dagvatten leds in och infiltreras via
växtbäddsytan.

R

em

is

Beakta att följande funktioner behöver finnas i en regnbädd: inlopp, sandfång,
erosionsskydd, bräddfunktion samt dränering av terrassen om den är tät eller om det
finns andra hinder för infiltration, se figur RA DCL.241/1.
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as
op
er

åb

FIGUR RA DCL.241/1. EXEMPEL PÅ REGNBÄDD MED YTLIGT INTAG.

Beakta att höjdsättningen av omgivande ytor säkerställer att dagvatten rinner in i
regnbädden.

ej

Ange

– bräddnivå i förhållande till växtbäddsytans nivå och nivån på inloppet

år

– växtbäddsytans nivå i förhållande till omgivande mark.
Ange skydd mot uttorkning av vegetationsytan under DDC.24.
Ange lösning för inlopp under PDY.62.

-F

Ange sandfångskar under PDY.63.

För inspiration, handledning och fördjupning avseende substrat och uppbyggnad av
regnbäddar med olika förutsättningar hänvisas till Jordkokboken.

Regnbädd med intag under markytan

s

DCL.242

is

Avser en regnbädd där dagvatten leds in via en brunn med infiltrationsrör (perforerad
ledning) under markytan, se figur RA DCL.242/1.

R

em

Beakta att rensfunktion kan behövas i ändarna på infiltrationsrören om de är långa.
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as
op
er

Ange nivå och fall på infiltrationsröret.

ej

Ange infiltrationsrör under PBB.54.

åb

FIGUR RA DCL.242/1. EXEMPEL PÅ REGNBÄDD MED INTAG UNDER MARKYTAN.

Ange anslutning och anborrning under aktuell kod och rubrik under PCB.3.
Ange rensbrunn under PDB.3.

Växtbädd i urnor, lådor o d
Ange

år

DCL.27

-F

– krav på substrat som ska bilda växtbädden
– om olika lager av olika substrat ska användas
– om det ska finnas dränerande hål eller liknande i urnan, lådan eller kärlet.

s

Ange planteringskärl och urnor under DEK.25.
Ange eventuellt behov av geotextil under DBB.3133.

is

Ange eventuellt behov av rotskydd under DBJ.1.

em

Ange eventuella krav på dränerande lager under CEF.112.

Förberedelser för sådd, plantering m m

DCL.41

Jordförbättring av växtbädd

R

DCL.4

Jordförbättringsmedel ska spridas jämnt över ytan.
Avser påförande och inblandning av sand, grus, lera, torv, kompost och dylikt för att
förändra en jords textur och struktur med hjälp av kornstorleksfördelning eller mullhalt
med mera.
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Ange under aktuell kod och rubrik

– krav på nedbrukning eller inblandning i jord före utläggning
– hur djupt materialet ska brukas ned
– krav på fuktighet

op

– krav på ytjämnhet efter inblandning.

as

– mängd och typ av material för jordförbättring. Mängd anges i kg/100 m2 eller i mm
påfört lager

DCL.411

Jordförbättring med mineraljord

DCL.412

åb

Ange tillförsel av sand, grus, lera, morän och dylikt.

er

Ange, om inblandning ska göras i samband med omfattande jordbearbetning,
inblandningen under aktuell kod och rubrik under DCL.24.

Jordförbättring med organisk substans

Ange tillförsel av torv, mulljord, bark, kompost, löv och dylikt.

DCL.413

ej

Ange om mulchning ska utföras, typ av blandning och tjocklek.

Jordförbättring med blandningsprodukter

DCL.42

Kalkning

år

Ange tillförsel av färdigblandade jordförbättringsmedel.

-F

Tillverkares anvisningar om blandning, påförande och nedbrukning samt lämplig
tidpunkt för arbetet ska följas.
Kalk tillförs bland annat för att höja jordens pH-värde, ge bättre struktur och för att
kompensera för innehåll av sulfider och andra svavelföreningar (totalsvavelhalt).
Kalkning ska utföras med försiktighet och endast med vägledning av analys.

s

Ange

– krav på nedbrukning.

R

em

is

– mängd och typ av kalk. Riktvärden i tabell RA DCL.42/1 för antal kilo kalkningsmedel
som måste tillföras per 100 m2 för att höja pH med 0,5 enheter, omräknat från
Jordbruksverkets riktlinjer, kan användas om analysvärde för jordart, mullhalt och
pH-värde finns
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Leriga
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<5

5–15

15–25

25–40

40–60
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åb

er

45

as

Sand- och
mojordar

op

TABELL RA DCL.42/1. RIKTVÄRDEN

Beakta att kalkning ska utföras med försiktighet. Överdosering kan till exempel
påverka växternas näringsupptagning negativt. Tillsätt högst 60 kg per
kalkningstillfälle.

ej

Dolomitkalk bör framför allt användas om analys indikerar magnesiumbrist då
dolomitkalk även innehåller magnesium.
Ange krav på ytjämnhet efter inblandning under DCL.45.

Gödsling

-F

DCL.43

år

Ange om nedbrukning ska göras i samband med omfattande jordbearbetning ska
nedbrukningen under aktuell kod och rubrik under DCL.44.

Gödselmedel ska spridas och brukas ned.
Ange

– krav på näringsinnehåll vid sådd och plantering, se tabell RA DCL.11/1

is

s

– krav på gödsling med ledning av kemisk jordanalys och ytans framtida användning
och vegetation

R

em

– när gödsling får utföras efter det att kalkning av växtbädd utförts.
Gödselmängd beror på bland annat jordens ler- och mullhalt, aktuella närings-, kalkoch pH-värden.
Vid sen kvävegödsling finns risk att växtmaterialets härdighet försämras.
Vid ledningstal ≥ 4,0 bör gödsling undvikas. Sådd är olämplig vid ledningstal över 4,0.
Vid användning av naturgödsel bör den vara väl brunnen och ska brukas ned
omgående. Beakta att all naturgödsel ska vara hygieniserad enligt EU förordning
1069/2009.
En lämplig underhållsgiva är 3–4 kg NPK 11-5-18 + mikronäring per 100 m2, eller
motsvarande
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Ange
– gödselmedel och mängd i kg/100 m2 för olika typer av vegetationsytor

– under vilka väderförhållanden gödselmedel ska spridas ut
– krav på nedbrukning eller inblandning i jord före utläggning

op

– hur djupt gödselmedlet ska brukas ned.

as

– typ av naturgödselmedel

Ange, om nedbrukning ska göras i samband med omfattande jordbearbetning,
nedbrukningen under aktuell kod och rubrik under DCL.44.

Jordbearbetning

er

DCL.44

Ange under aktuell kod och rubrik

ej

– typ av redskap som ska användas

åb

Avser jordbearbetning som plöjning, harvning, fräsning med flera liknande arbeten.
Bearbetning görs för att bland annat ge jorden bättre struktur inför växtetableringen,
bekämpa ogräs, bruka ned gödsel, kalk och jordförbättringsmedel eller befintlig
markvegetation.

– hur djupt bearbetningen ska göras

– krav på arbetsutförande och slutresultat

Plöjning

DCL.442

Harvning

DCL.443

Vältning

DCL.444

Sladdning

s

Fräsning

is

DCL.445

-F

DCL.441

år

– krav på tidpunkt för arbetets utförande.

em

DCL.446

R

DCL.447

Handgrävning
Djupbearbetning för dränering
Packad jord och jord med dåliga dräneringsegenskaper kan djupbearbetas som ett
alternativ till täckdikning och dylikt. Därigenom erhålls en förbättrad naturlig
perkolation. Djupbearbetning är lämpligast att använda på jordar med goda
dräneringsegenskaper under bearbetningsdjupet.
Dränering kan också åstadkommas genom att svårgenomsläppliga jordlager perforeras
så att vatten kan tränga ned till mer genomsläppliga lager.
Ange
– arbetsmetod, bearbetningsdjup samt lämpligt maskinval
– lämplig tidpunkt för arbetets utförande
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– om material ska brukas ned i jorden vid djupbearbetningen
– om genomsläppligt fyllningsmaterial eller särskilda dräner ska användas i
perforeringshål.

Avjämning m m av växtbädd

as

DCL.45

Omedelbart före sådd eller plantering ska ytan på växtbädden justeras. Växande
ogräs ska tas bort. Sten, grovgrus och andra främmande föremål ska avlägsnas.

op

Jordklumpar större än 50 mm för planteringsytor och 35 mm för gräsytor ska
sönderdelas eller avlägsnas. Ytligt liggande stenar större än 70 mm i planteringsytor
och större än 16 mm i gräsytor ska avlägsnas.

er

Ange

åb

– största storlek på sten och grovgrus som får finnas kvar i ytan. Storleken är beroende
av ytans framtida funktion
– krav på jämnhetstolerans, till exempel 50 mm för planteringsyta och 30 mm för
gräsyta vid mätning med 3 m rätskiva

DCL.46

Gröngödsling

ej

– krav på nivåtolerans, till exempel ±30 mm.

Gröngödsling avser sådd av gröda som sedan brukas ned.

år

Ange typ av gröda, utsädesmängd och såtid.

DD

VEGETATIONSYTOR, SÅDD OCH PLANTERING M M

-F

Avsnitt DD avser anläggning av vegetationsytor. Även åtgärder med befintlig
vegetation och så kallade återställningsarbeten, som till omfattning och karaktär är
att jämställa med nyanläggning, bör beskrivas under aktuell kod och rubrik under DD.
Ange krav på färdigställandeskötsel under aktuell kod och rubrik under DDD.

s

Ange skötsel under garantitiden under aktuell kod och rubrik under DHB.

is

Ange uppgifter om vatten och el för skötselarbetet finns att tillgå under aktuell kod
och rubrik under AFG.14 i de administrativa föreskrifterna, se AMA AF.

R

em

DDB

SÅDD, PLANTERING M M
Ange om växtbädden ska godkännas av beställaren innan plantering, sådd och dylikt
får utföras.

DDB.1

Sådd, vegetationsmattor m m

DDB.11

Sådd
Gräsfrö ska uppfylla fordringarna i Statens Jordbruksverks författningssamling SJVFS
1994:23 samt SJVFS 2020:41.
Frön ska fördelas jämnt över ytan.
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Ange under aktuell kod och rubrik
– mängd frö i kg/100 m2
– tidpunkt för sådd

as

– om frö ska myllas ned

DDB.111

op

– om frön till sådd ska uppfylla vissa krav på grobarhet, renhet från ogräs eller
främmande arter.

Sådd av gräs
Ange
– fröblandning, gräsart och sort

– om galler- eller slätvält ska användas.

DDB.112

Sådd av blomsteräng

ej

Ange

åb

– om vältning av såytan ska göras efter sådd

er

Runt träd, inom en area med diameter 1 m, ska sådd inte utföras.

– om fröerna ska ha svenskt ursprung

– blandning av blomsterfrö och gräsfrö

år

– om gräs- och blomsterfrö ska sås tillsammans eller var för sig
– om sådd ska göras i pluggplanterad yta.

Sådd av täckgröda

-F

DDB.113

Ange fröblandning.

DDB.12

Läggning av förodlade vegetationsmattor o d

s

I slänter där vegetationsmattor läggs i brantare lutning än 1:1,5 ska dessa fästas vid
underlaget med ett avstånd av högst 0,5 m mellan fästpunkter.

R

em

is

Runt träd, inom en area med diameter 1,0 m, ska läggning av vegetationsmattor inte
utföras.
Vegetation i form av förtillverkade torvmattor ska inte transporteras eller monteras
i fruset tillstånd.
Beakta att stuprörsmynning eller regnskugga kan ha negativ effekt på vegetationsytor.
Beakta vid anläggning av vegetationsyta på bjälklag risken för brand vid vegetation
som bildar torrt förnaskikt liksom halten av låghumifierat organiskt material vid val
av vegetationsskikt för takkonstruktioner.
Beakta krav på brandteknisk klassning av vegetationsmattor vid läggning på bjälklag.
Beakta att växtplatsens sol- och vindexponering samt växtzon ställer speciella krav
på val av vegetationsmatta.
Beakta att på bjälklag ska krav på fäste eller ändrad vikt anges på vindutsatta lägen
eller vid branta taklutningar.
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Ange under aktuell kod och rubrik
– krav på behandling av underlaget innan läggning

– krav på tidpunkt för läggning
– typ av infästning

op

– krav på brandteknisk klassning vid läggning av vegetationsmattor på
takkonstruktioner.

as

– krav på vattning före och efter det att vegetationsmattan lagts ut

Ange krav för växtbädd på bjälklag under DCL.23.

Läggning av förodlad grästorv

åb

DDB.121

er

Ange krav på färdigställandeskötsel under DDD.8 samt skötsel under garantitiden
vid aktuell rubrik under DHB.3.

Förodlad grästorv ska ha ett väl utvecklat rotsystem och vara i god växt när den läggs
ut. Torven ska läggas ut i remsor i fallande längder. Minsta storlek ska vara 0,3×0,3 m.

ej

Grästorv ska läggas ut omedelbart efter leverans. Grästorvsremsorna ska läggas tätt
intill varandra i enkelt förband. Torven ska hållas fuktig under etableringsskedet.
Ange

– krav på det underlag som grästorven ska vara odlad på

år

– krav på vilka gräsarter den ska bestå av
– läggningsriktning

-F

– om lätt vältning ska utföras efter utläggningen
– om skarvar och/eller ytterkanter ska täckas med jord eller annat material
– om grästorven ska läggas på annat sätt än i AMA angivet vid läggning på bjälklag.

DDB.122

Läggning av tillvaratagen markvegetation

is

s

Tillvaratagna vegetationsskikt ska läggas ut i sjok eller remsor tätt intill varandra.
Minsta storlek ska vara 0,2×0,3 m. Vegetationsskikten ska hållas fuktig tills den rotat
sig.

R

em

Ange

DDB.123

– slag av markvegetation och hur den är upptagen, som mattor eller i skikt
– krav på läggning, eventuell stödsådd och dylikt.
Ange avtagning av markvegetation under aktuell kod och rubrik under BFE.
Ange uppläggning och lagring av tillvaratagen markvegetation under BFF.3.

Läggning av matta av förodlad moss-, sedum-, ört- och
gräsvegetation
Vegetationsmattan ska ha ett väl utvecklat rotsystem och vara i god växt när den
läggs ut. Mattorna ska läggas ut i remsor i fallande längder. Mattorna ska läggas tätt
intill varandra i enkelt förband. Därefter dressas löst växtsubstrat ned i skarvar.
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Vegetationsmattorna ska vattnas så att även underliggande vattenhållande lager blir
blött.

as

Beakta vid anläggning av vegetationsyta på bjälklag växtplatsens sol och
vindexponering samt växtzon vid val av vegetationsmatta.
Ange
– krav på vilka arter som vegetationsmattan ska bestå av

op

– krav på tjocklek
– krav på substrat till dressning

Läggning av förodlad strandmatta, strandrulle o d
Ange
– krav på mattans densitet
– typ av vegetationssammansättning

åb

DDB.124

er

– om vegetationsmattan ska läggas på annat sätt än i AMA angivet vid läggning på
bjälklag.

DDB.13

ej

– typ av förankring samt täthet för förankring.

Sprutsådd

år

Avser olika sätt för växtetablering där växtfröet blandas med torvströ, cellulosafibrer
eller dylikt.

-F

Konstgödsel ska användas restriktivt eftersom den kan orsaka närsaltläckage och
förhöjda halter av till exempel kadmium i omgivande mark.
Ange

– krav på frö (sort och art)
– blandningsförhållande mellan frö och bindemedel

s

– krav på bindemedel

is

– gödselmängd

em

– krav på utläggning

R

DDB.14

– mängd frö- och bindemedelsblandning per 100 m2
– lämplig tid för sådd, förslagsvis april-september i Götaland och Svealand,
maj-september i Norrland.

Spridning av sticklingar m m
Beakta att
– anläggning av platsodlat vegetationsskikt av sedumsticklingar endast kan utföras
under frostfri period
– spridning under varma, torra perioder är olämpligt ur etableringssynpunkt
– vegetationsskiktet inte är helt etablerat förrän under kommande växtsäsong.
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DDB.2

Plantering av plantskoleväxter m m
Plantskoleväxter ska uppfylla fordringarna i Statens Jordbruksverks
författningssamling SJVFS 2020:11 samt SJVFS 2020:6.

as

Samtliga växter ska vara försedda med växtpass. Växtpasset ska överlämnas senast
vid slutbesiktning.

op

Föreskriven storlek och kvalitet ska överensstämma med kvalitetskrav angivna i LRFs
Kvalitetsregler för plantskoleväxter.

er

Tillgång på växtmaterialet enligt växtförteckningen ska kontrolleras i god tid för att
säkerställa leverans till planteringen. Kontrollen ska avse art, sort, klon, frökälla, antal,
storlek, kvalitet och andra angivna krav.
Kontroll av ställda krav på växtmaterial ska utföras av beställaren utsedd person vid
leveransen, innan plantering.

åb

Växter ska handhas och planteras så att växternas vitalitet inte försämras och så att
deras villighet att rota sig och utvecklas på den nya växtplatsen befrämjas.

ej

Vid leverans ska avlastat växtmaterial placeras på en plats med lä och skugga. Växterna
ska omedelbart vattnas och täckas med presenning, säckväv eller likvärdigt material
för att förhindra avdunstning. Vid förvaring mer än en dag ska växterna skyddas
genom jordslagning. Jordslagning ska ske på en plats som är skyddad för sol och
vind.

-F

år

För att främja en allsidig rotutveckling ska mindre skadade rotpartier putsas med
kniv eller sekatör. Vid plantering av barrotade växter ska rotsystemet bredas ut och
väl rymmas i planteringsgropen. Vid plantering av växter med rotklump ska efter
färdig placering i planteringsgropen den nedbrytningsbara väven och stålnätet lösas
upp och vikas ut men inte tas bort. Ej nedbrytningsbart leveransmaterial ska tas bort
i samband med plantering.

s

Marken ska genomvattnas efter planteringen för att främja kontakt mellan rötter och
jord. Efter plantering ska växtbädden kontinuerligt hållas fuktig under
etableringsskedet.

R

em

is

Vid plantering ska beskärning som syftar till att avlägsna skadade eller uppenbart
felväxande delar utföras. Beskärning ska utföras så att växternas egenart bibehålls.
Växterna ska vid planteringen vara årstidsanpassade. Vid leverans av plantskoleväxter
från områden med tidigare vår ska leveranstiden anpassas, så att inte växtmaterialet
har vegeterat.
Barrotade växter ska levereras i ovegeterat tillstånd.
Namnsättning av växter ska utgå från Svensk Kulturväxtdatabas.
Ange om växtmaterial har förbeställts under AFC.1521 och ange om växtmaterial
tillhandahålls av beställaren under AFC.1522 i de administrativa föreskrifterna, se AMA
AF. Ange i så fall hur avrop ska göras och när och hur växterna ska levereras.
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Ange under aktuell kod och rubrik
– om kopia av orderbekräftelse på beställning av föreskrivet växtmaterial ska uppvisas
och senaste tidpunkt för detta

– krav på kontroll av levererat växtmaterial (leveransbesiktning)

op

– tidpunkt för leverans och plantering av växter

as

– särskilda krav på mottagning och förvaring på arbetsplats (växtdepå) samt på
plantering

– art, antal, sort
– krav på härkomst (frökälla eller motsvarande)

åb

– kvalitet och storlek för växtmaterial

er

– planteringsavstånd, planteringsdjup och planteringsmönster (radplantering,
plantering i förband, plantering i grupper, scheman för blandplanteringar)

– krav på odlingssätt (barrotad, rotklump, pluggplanta, krukodlad eller depåodlad)
och emballering

– krav på rotäkthet.

ej

– krav på användning av E-plantmaterial eller motsvarande och i så fall krav på att
E-certifikat överlämnas till beställaren

år

Ange under aktuell kod och rubrik hur kontroll av följande delmoment ska utföras
samt ange om fotodokumentation ska utföras för
– handhavande vid avlastning och plantering av träd

DDB.21

-F

– handhavande av växtmaterial efter leverans.

Plantering av buskar m m
Ange under aktuell kod och rubrik växtkvalitet för buskar
– storlek, topphöjd eller bredd i förekommande fall

s

– antal omplanteringar (vid större storlekar)

is

– krav på fröursprung

em

– krav på grundstam

R

DDB.211

– eventuellt stöd under etableringstiden.

Plantering av rosor
Förädlade rosor (okulerade) ska planteras med förädlingsstället 100 mm under
markytan.
Kyllagrade rosor bör normalt inte planteras senare än i början av juni.
Ange
– krav på förökningssätt (frösådd, förädlad, sticklingsförökad)
– kvalitetsklass.
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DDB.212

Plantering av prydnadsbuskar
Ange krav på etableringsbeskärning och tidpunkt för beskärning.

Plantering av häck- och landskapsväxter

as

DDB.213

För växtkvalitet på häck- och landskapsväxter samt färdig häck specificeras

– höjd.

Plantering av barrbuskar

DDB.215

Plantering av bärbuskar
Ange krav på certifiering.

DDB.216

Plantering av klätterväxter

åb

DDB.214

er

Ange om stödkäpp från plantskola ska behållas under
etablerings-/garantiskötselperioden.

op

– ålder, alternativt beteckning för förökningssätt och rotbeskärning

Uppbindning och stödpinne ska tas bort vid plantering.

ej

Ange

– om speciellt planteringsdjup behövs vid planteringen

år

– om växt ska läggas mot marken efter plantering
– om stödpinne ska vara kvar efter plantering och i så fall hur länge.

DDB.217

-F

Ange klätterstöd och uppbindning under DDC.12.

Plantering av perenner, lökväxter, örtpluggplantor m m
Ange

– kvalitetsklass

s

– om växterna ska samplanteras in under större växter i samma planteringsyta

is

– avstånd eller gruppindelning vid plantering i gräsytor, ängs- eller naturmark.

R

em

DDB.22

Plantering av träd
Vid plantering av träd ska översta rötterna eller ovankant på kruk- eller rotklump
hamna omedelbart under jordytan. Jord får ej läggas upp mot stammen. Undantag
är arter och sorter av Salix och Populus som ska planteras så att rötter, kruk- eller
rotklump hamnar 15 cm under markytan.
För krukade och klumpade växtmaterial ska rotklumpen täckas med max 5 cm
planteringsjord eller motsvarande substrat för att undvika uttorkning.
Vid plantering av träd som levereras med rotklump eller kruka ska botten i trädgrop
vara så fast att trädet inte sjunker ned i växtbädden. Detta är särskilt viktigt vid
trädstorlekar större än stamomfång 20–25 cm.
För träd med klump ska lyftanordning fästas på klumpen för att undvika klämskador
på stambarken vid rothalsen.
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Ange under aktuell kod och rubrik
– typ av träd (uppstammad, flerstammig, med sidogrenar eller dylikt)
– stamomfång (topphöjd i speciella fall)

as

– stamhöjd
– minsta antal stammar

op

– krav på odlingssätt (barrotad, krukodlad, depåodling eller med rotklump) och
emballering
– krav på rotäkthet

er

– krav på grundstam

– krav på kronreducerande etableringsbeskärning (till exempel för snabbväxande
och barrotade ungträd) och tidpunkt för beskärning

åb

– hur fast parti under träds rotklump ska utföras, om till exempel rotkudde ska
användas.
För växtkvalitet stora solitärträd anges dessutom

– kronbredd och topphöjd

ej

– antal omplanteringar

– kronform för formskurna träd.

Plantering av lövträd

år

DDB.221

Plantering av fruktträd

-F

Ange

– typ (spö, lågstam, spaljé, kronträd, omskolad 4–6-årig, högstam)
– krav på uppbyggnadsbeskärning och tidpunkt för beskärningen.

Plantering av barrträd

s

DDB.222

is

Ange

– topphöjd, eventuell solitär

em

– eventuell uppstamning

R

DDB.23

– rotklump, depåodlad.

Plantering av sticklingar m m
Ange
– typ av sticklingar, art, storlek
– planteringsmetod, djup, mönster.
Ange sådd inom samma plantering under aktuell kod och rubrik under DDB.11.
Ange erosionsmatta under aktuell kod och rubrik under DCK.
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DDB.3

Plantering av tillvaratagna växter
Ange under BEB.12 uppgrävning och tillvaratagande av träd och buskar.
Ange under aktuell kod och rubrik

as

– art och antal av vegetation som ska återplanteras

– krav på beskärning av grenverk och rotsystem i samband med plantering

Plantering av tillvaratagna buskar

DDB.32

Plantering av tillvaratagna träd

DDB.5

Påförande av tillvarataget markskikt
Påfört material får inte packas.

åb

Markskikt ska påföras snarast efter terrassering.

er

DDB.31

op

– tidpunkt för plantering.

ej

Avser etablering av naturmarkslika ytor genom att befintlig jordmån och eventuell
markvegetation från till exempel skogsmark påförs ytor som ska anläggas. Detta
material innehåller frön, sporer, rotbitar, småplantor och dylikt. Växtmaterial bör inte
läggas i upplag före plantering.

Ange

år

Ange hur jordmån och eventuell markvegetation ska tas tillvara under aktuell kod
och rubrik under BFE.

-F

– hur tjockt lager som ska läggas ut

– hur påföring och utbredning ska utföras
– om stödsådd ska utföras och i så fall vilka sorter och arter som ska ingå i
fröblandningen

s

– om och hur material ska sorteras
– om och hur material ska siktas och krossas

is

– om underliggande lager ska luckras och till vilket djup

em

– om materialet ska blandas med andra massor innan det påförs.

STÖD OCH SKYDD FÖR VÄXTER

DDC.1

Stöd för växter

R

DDC

Planteringsstöd ska fästas så att det står stadigt. Växtmaterial ska bindas till stödet
så att växten inte rubbas ur sitt läge. Uppbindningen får inte skava på barken. Trävirke
ska inte rötskyddas.
Ange under aktuell kod och rubrik om stöd ska slås ned före plantering.
Ange under aktuell kod och rubrik om speciella lösningar ska gälla för växter på
bjälklag.
Ange kraftigare fundament och förankring av större växter på bjälklag under DEK.72.
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DDC.11

Stöd för stamträd
Stöd för stamträd som ska slås ned efter plantering ska slås ned på ett sådant sätt
att rötterna inte kommer till skada.

as

Behov kan finnas av att binda upp trädets toppskott samt att räta ut krokiga stammar.
Ange typ av planteringsstöd

op

– åberopa principritning DDC.11:1, principritning DDC.11:2 eller principritning DDC.11:3
om någon av dessa är tillämpliga
– alternativ med stållinekonstruktioner om det är lämpligt

– alternativ med fixering av rotklumpen under jord om det är lämpligt

er

– andra lösningar med en eller flera stöttor i trä eller annat material
– dimension och höjd på stöd

åb

– typ av trämaterial i stöd
– hur bindslen ska placeras
– material i bindslen.

Stöd för klätterväxter

ej

DDC.12

Ange

år

– vilka växter som ska bindas upp

– vilken typ av stöd som ska användas
– hur uppbindning ska göras

-F

– krav på material för uppbindning.

Beakta att om klätterstöd ska fästas i husfasad ska samordning ske med husprojektör
eller husägare.

Stöd för diverse växter

s

DDC.18

Ange

is

– vilka växter som ska bindas upp

R

em

– hur uppbindning ska göras
– krav på material för uppbindning.

DDC.2

Skydd för växter

DDC.21

Skydd mot mekanisk åverkan
Ange under aktuell kod och rubrik
– typ av skydd
– dimension
– material.
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DDC.211

Trädgropsfundament
Ange
– typ

DDC.212

as

– grundläggning.

Markgaller

op

Ange
– typ
– kulör

DDC.213

er

– fastsättning.

Stamskydd

åb

Ange
– typ
– kulör

DDC.22

ej

– fastsättning.

Skydd mot gnag- och betesskador

år

Ange
– hur skyddet ska utformas

DDC.23

-F

– krav på material.

Skydd mot frost m m
Ange krav på täckningsmaterial.

DDC.24

Skydd av vegetationsyta mot uttorkning, ogräs m m

s

Bark- och flismaterial ska inte ha varit komposterat.

R

em

is

Marktäckningsduk ska vara mörk och genomsläpplig. Marktäckningsduk ska läggas
med 0,6 m överlappning samt fästas i växtbädd på högst 1,5 m avstånd.
Marktäckning kan göras med bland annat bark, träflis, makadam eller
marktäckningsduk.
Ange
– krav på täckningsmaterial (fraktion med mera)
– lagertjocklek
– tidpunkt för utläggning
– hur marktäckningsduken ska fästas.
Beakta att marktäckning kan hålla kyla kvar i marken längre på våren.
Beakta att vegetationsytor på bjälklag och tak kan behöva extra skydd mot vind och
torka samt påverkan av djur under etableringen.
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Ange typ av odlingsduk eller odlingsväv som ska läggas över vegetationen samt
förankringsmetod.

DDC.25

Skydd av trädrotsystem mot uttorkning

as

Ange
– hur skyddet ska utformas

DDC.26

op

– krav på material.

Skydd av trädstammar mot uttorkning

er

På främst större träd behöver stammarna efter plantering skyddas mot uttorkning.
Det kan ske genom att stammarna kalkas, lindas med säckväv med mera.
Ange

åb

– hur skyddet ska utformas
– krav på material.

DDC.27

Skydd av trädkronor och buskar mot uttorkning

Ange

år

– hur skyddet ska utformas

ej

Avser till exempel dysbevattning av trädkronor och buskar eller behandling med
kemiskt avdunstningsskydd.

– krav på material.

FÄRDIGSTÄLLANDESKÖTSEL

-F

DDD

Fram till slutbesiktning ska skötsel av vegetationsytor utföras så att snabb och god
etablering sker och tillväxt främjas. Vegetationsytor ska vara etablerade för att kunna
godkännas.

s

Ange under aktuell kod och rubrik krav på färdigställandeskötsel av vegetationsytor.

is

Ange när etableringskontroll senast ska utföras om vegetationen inte är etablerad
vid slutbesiktning.

em

DDD.1

R

DDD.11

Färdigställandeskötsel av träd, buskar m m
Träduppbindning ska regelbundet ses över och justeras vid behov.

Luckring, mekanisk ogräsbekämpning kring träd, buskar m m
Jorden mellan planterat växtmaterial ska luckras och rensas till cirka 30 mm djup.
Närmast rothalsarna ska rensning utföras för hand. Lossgjort ogräs med mera ska
avlägsnas.
Ogräsbekämpning ska utföras med sådant intervall att ogräs inte kan etablera sig.

DDD.12

Kemisk ogräsbehandling kring träd, buskar m m
Kemisk ogräsbekämpning bör endast förekomma där mekanisk ogräsbekämpning
inte är möjlig.
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Ange i de fall kemisk bekämpning ska utföras
– krav på bekämpningsresultat

Beakta miljöpåverkan vid användning av kemisk ogräsbekämpning.

DDD.13

Jordförbättring, övergödsling för träd, buskar m m

op

Ange
– slag av gödselmedel, humusämnen och dylikt
– mängd i kg/100 m2

er

– tidpunkt

Vattning av träd, buskar m m

åb

– krav på nedbrukning och vattning.

DDD.14

as

– bekämpningsklass eller preparatgrupp.

Efter plantering ska växtmaterialet vattnas minst två gånger med två dagars
mellanrum. Därefter ska vattning utföras vid behov så att etablering och tillväxt
gynnas samt att blad och grenverk hålls saftspänt.

ej

Ange

år

– eventuella kompletterande krav på vattning för till exempel vegetationsmattor,
stora träd eller vintergröna växter
– om bevattningssäckar ska användas vid träd eller buskar och hur ofta de ska fyllas
på med vatten, placering samt när de ska tas bort.

Bekämpning av skadegörare och sjukdomar på träd, buskar m m

-F

DDD.15

Angrepp av skadegörare och sjukdomar ska omedelbart anmälas till beställaren för
beslut om bekämpning eller byte av växter.

Gräsklippning, slåtter av gräsyta

is

DDD.21

Färdigställandeskötsel av gräsyta

s

DDD.2

R

em

Ange

DDD.22

– krav vad avser tid för gräsklippning, antal slåttertillfällen, höjd på gräset vid
slåttertillfället med mera
– typ av slåtterredskap/gräsklippare (rotor- eller cylinderklippare, slåtterbalk, slaghack
eller dylikt).

Ogräsbekämpning av gräsyta
Ange
– om ytor ska ogräsbekämpas helt eller om endast vissa arter ska tas bort
– krav på mekanisk ogräsrensning
– om kemisk ogräsbekämpning får utföras.
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Ange i de fall kemisk bekämpning ska utföras
– bekämpningsklass eller preparatgrupp

DDD.23

as

– tid för behandlingen och kortaste tid mellan sådd och behandlingen.

Övergödsling av gräsyta
Ange

op

– typ av gödselmedel
– tidpunkt för gödsling

DDD.24

Vattning av gräsyta

er

– mängd gödselmedel i kg/100 m2 per gödslingstillfälle.

Gräsyta ska vattnas så att tillfredsställande groning och utveckling uppnås.

DDD.25

Kanthuggning av gräsyta

åb

Ange eventuella kompletterande krav på vattning.

Ange

ej

Borthuggen jord och grästorv ska avlägsnas.

– när kanthuggning ska utföras

DDD.8

år

– krav på utförande.

Färdigställandeskötsel av diverse vegetationsytor

-F

Ange

– hur anlagda naturmarksytor ska skötas fram till slutbesiktning
– hur vegetationsytor på bjälklag ska skötas fram till slutbesiktningen
– krav på vattning, ogräsbekämpning, städning med mera.

ÅTGÄRDER PÅ BEVARAD VEGETATION

s

DDE

is

Avser åtgärder som ska vidtas på bevarad markvegetation och på bevarade träd och
buskar.

R

em

DDE.1

DDE.2

Övergödsling av bevarad vegetation
Ange
– slag av gödselmedel
– mängd gödselmedel i kg/100 m2.

Gallring i bevarad vegetation
Ange på ritning eller genom utmärkning i terrängen vilken vegetation som ska gallras.
Ange
– krav på arbetsutförande
– hur avverkat och röjt material ska tas om hand.
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DDE.3

Beskärning av bevarad vegetation

as

Buskar och träd som ska bevaras kan behöva beskäras för att förbereda dem för
förändrade förhållanden (ståndortsförhållanden), till exempel tillgång på vatten,
instrålning eller på grund av skador på rotsystemet vid markarbeten.
Ange
– vilken vegetation som ska beskäras

op

– hur arbetet ska utföras
– om arborist ska utföra beskärningen

DDE.4

Trädvård m m på bevarade träd

er

– om aboristen ska ha en ETW-certifiering eller motsvarande kunskap.

åb

Uppvuxna träd, som man avser bevara, kan vara skadade. Åtgärder kan vara
motiverade för att begränsa eller övervalla sådana skador. Se BCB.4 beträffande
skydd mot skador som uppkommer under entreprenadtiden.
Åtgärder som kan vara aktuella är bland annat renskärning av mekaniska skador och
rötskador, hopdragning av fläkskador, stagning och stöttning av tunga grenar.

ej

Ange

– vilka åtgärder som ska vidtas

år

– om arborist ska utföra trädvården

– om arboristen ska ha en ETW-certifiering eller motsvarande kunskap.

Diverse åtgärder på bevarad vegetation

-F

DDE.8

Avser till exempel mindre ilagningar av markytor med bevarad vegetation samt slåtter
av befintlig gräsmark.

s

Ange om luckring och sådd ska utföras. Fröblandning och markbehandling anpassas
till platsens växtförhållanden och markens framtida användning.

ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR

is

DE

R

em

DEB

DEC

BODAR, KURER O D
Avser kompletta enheter inklusive placering och förankring.
Ange platsgjuten betongplatta för uppställning av prefabricerad bod, kur och dylikt
under aktuell kod och rubrik under ESE.1 i anslutning till AMA Hus.
Ange förtillverkad betongplatta för uppställning av prefabricerad bod, kur och dylikt
under GSC.2 i anslutning till AMA Hus.

KANTSTÖD
Kantstödslinje ska bilda raka sträckor eller jämna kurvor i höjdled och sidled.
Kantstöd som har ett utsatt läge för den tunga trafiken, till exempel i refugspetsar
eller trånga kurvor, bör förstärkas med motstöd av betong eller asfaltbetongmassa.
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Ange under aktuell kod och rubrik
– höjd, typ och dimension för kantstöd
– om kantstöd ska försänkas vid till exempel överfart

as

– utspetsningslängd för försänkt kantstöd, fasat kantstöd och vid avslutning av
kantstöd
– utformning av försänkning och avfasning av kantstöd

op

– om begagnat kantstöd ska eller får användas
– fogbredd om annan än i AMA angiven

er

– krav på toleranser om andra än i AMA angivna

– krav på anpassning av utförandet vid närhet av till exempel ståndare för vägräcke.

åb

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Kantstöd ska uppfylla krav i tabell AMA DEC/1.

TABELL AMA DEC/1. STÖRSTA AVVIKELSE FÖR KANTSTÖDSLINJE OCH STÖRSTA BREDD

ej

FÖR SYNLIG FOG
Krav

Granitkantstöd
SS-EN 1343

år

Sågad

Råkilad

Största relativa avvikelse för
kantstödlinje mätt på 5 m längd

±6 mm

±15 mm

±6 mm

Bredd för synlig fog

6±3 mm

3–13 mm

6±3 mm

-F

DEC.1

Betongkantstöd
SS-EN 1340

Kantstöd av granit

s

Stenens längd ska vara minst 0,5 m.

R

em

is

Kantstöd ska uppfylla angivna krav och vara deklarerade enligt SS-EN 1343.
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as
op
er
åb
ej

år

FIGUR AMA DEC.1/1. SÄTTNING AV KANTSTÖD AV GRANIT MED MOTSTÖD.

Beakta att kantstödets höjd påverkas av beläggningens tjocklek och kantstödets
visningshöjd. Kantstödshöjd över 300 mm kan därmed bli aktuell.

-F

Beakta att undersidor och fogsidor är beroende av olika tillverkningsmetoder, antingen
sågade eller råkilade.
Ange under aktuell kod och rubrik
– toleransklasser enligt SS-EN 1343

s

– om andra toleranskrav än enligt SS-EN 1343 ska gälla

is

– tillverkningsmått

R

em

– om kantstöd med radie ska användas och i så fall vilken radie och längd
– krav om fogsida ska vara råkilad
– krav om undersida ska vara råkilad
– krav på delningsmetod, till exempel huggning eller sågning
– om material för fyllning efter urgrävning, för sättning eller motstöd ska utföras med
annat material eller med annan fraktion än i AMA angivet.
Se även Stenhandboken – Utemiljö, kapitel 6.

DEC.11

Kantstöd av granit, satta i obundet material med motstöd av
obundet material
Sättning av kantstöd ska utföras enligt figur AMA DEC.1/1.
Schakt ska utföras för urgrävning enligt figur AMA DEC.1/1.
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Fyllning efter urgrävning ska utföras med krossmaterial 0/32 mm och packas.
Kantstöd ska sättas i månggraderat krossmaterial 0/16 mm.

För kantstöd med råkilad undersida ska mått A vara 20–50 mm.

as

För kantstöd med slät undersida ska mått A vara 50 mm.

Hela kantstödet ska understoppas med månggraderat krossmaterial 0/16 mm varefter
kantstödet ska handstötas ner till rätt nivå.

Kantstöd av granit, satta i obundet material med motstöd av
asfaltmassa

er

DEC.12

op

Fyllning för motstöd ska utföras med månggraderat krossmaterial 0/16 mm.

Sättning av kantstöd ska utföras enligt figur AMA DEC.1/1.

åb

Schakt ska utföras för urgrävning enligt figur AMA DEC.1/1.

Fyllning efter urgrävning ska utföras med krossmaterial 0/32 mm och packas.
Kantstöd ska sättas i månggraderat krossmaterial 0/16 mm.
För kantstöd med slät undersida ska mått A vara 50 mm.

ej

För kantstöd med råkilad undersida ska mått A vara 20–50 mm.
Hela kantstödet ska understoppas med månggraderat krossmaterial 0/16 mm varefter
kantstödet ska handstötas ner till rätt nivå.

Kantstöd av granit, satta i obundet material med motstöd av
betong

-F

DEC.13

år

Fyllning för motstöd ska utföras med asfaltsgrus (AG).

Sättning av kantstöd ska utföras enligt figur AMA DEC.1/1.
Schakt ska utföras så för urgrävning enligt figur AMA DEC.1/1.

s

Fyllning efter urgrävning ska utföras med krossmaterial 0/32 mm och packas.
Kantstöd ska sättas i månggraderat krossmaterial 0/16 mm.

is

För kantstöd med slät undersida ska mått A vara 50 mm.

R

em

För kantstöd med råkilad undersida ska mått A vara 20–50 mm.

DEC.14

Hela kantstödet ska understoppas med månggraderat krossmaterial 0/16 mm varefter
kantstödet ska handstötas ner till rätt nivå.
Fyllning för motstöd ska utföras med betong C16/20 med sättmått ≤ 20 mm.

Kantstöd av granit, satta i betong med motstöd av betong
Sättning av kantstöd ska utföras enligt figur AMA DEC.1/1.
Schakt ska utföras för urgrävning enligt figur AMA DEC.1/1.
Fyllning efter urgrävning ska utföras med krossmaterial 0/32 mm och packas.
Kantstöd ska sättas i betong C16/20 med sättmått ≤ 20 mm.
För kantstöd med slät undersida ska mått A vara 50 mm.
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För kantstöd med råkilad undersida ska mått A vara 50-80 mm.
Hela kantstödet ska understoppas med betong C16/20 med sättmått ≤ 20 mm.
Fyllning för motstöd ska utföras med betong C16/20 med sättmått ≤ 20 mm.

op

Åberopa principritning DEC.14 om den är tillämplig och ange därvid
– stenens höjd, Hs

er

– höjder för motstöd, M1 och M2.

DEC.2

as

Beakta att vid mycket starkt trafikerade platser och där särskilt stor hållfasthet mot
påkörning erfordras krävs särskild utredning avseende kantstödets höjd och
asfaltbeläggningen tjocklek.

Kantstöd av betong

åb

Vid försänkta och fasade kantstöd samt vid kantstöds avslutning ska till kantstödtypen
hörande anslutningsstöd respektive avslutningsstöd användas.
Kantstöd utan distansklack ska vara försett med mellanlägg av träfiberskiva, elastisk
cellplast eller fabriksanbringat lim.

R

em

is

s

-F

år

ej

Kantstöd av betong ska uppfylla angivna krav och vara deklarerade enligt SS-EN 1340.

FIGUR AMA DEC.2/1. SÄTTNING AV KANTSTÖD AV BETONG MED MOTSTÖD.

Ange under aktuell kod och rubrik enligt SS-EN 1340
– frostresistensklass, lämpligen klass 3 med märkning D
– böjhållfasthetsklass, lämpligen klass 3 med märkning U
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– nötningshållfasthetsklass, lämpligen klass 1 med märkning F. För kantstöd som
regelbundet kommer att utsättas för hårt slitage av dubbdäck, lämpligen klass 4
med märkning I

as

– om kantstöd med radie ska användas och i så fall radie och längd
– om material för fyllning efter urgrävning, för sättning eller motfyllning ska utföras
med annat material eller med annan fraktion än i AMA angivet.

Kantstöd av betong, satta i obundet material med motstöd av
obundet material

op

DEC.21

Sättning av kantstöd ska utföras enligt figur AMA DEC.2/1.

er

Schakt ska utföras för urgrävning enligt figur AMA DEC.2/1.

Fyllning efter urgrävning ska utföras med krossmaterial 0/32 mm och packas.

åb

Kantstöd ska sättas i krossmaterial enligt tabell AMA DCG.2/1.
Mått A ska vara 30 mm.

Fyllning för motstöd ska utföras med månggraderat krossmaterial 0/16 mm.

Kantstöd av betong, satta i obundet material med motstöd av
asfaltmassa

ej

DEC.22

Sättning av kantstöd ska utföras enligt figur AMA DEC.2/1.

år

Schakt ska utföras för urgrävning enligt figur AMA DEC.2/1.
Fyllning efter urgrävning ska utföras med krossmaterial 0/32 mm och packas.

-F

Kantstöd ska sättas i krossmaterial enligt tabell AMA DCG.2/1.
Mått A ska vara 30 mm.

Fyllning för motstöd ska utföras med asfaltsgrus (AG).

Kantstöd av betong, satta i obundet material med motstöd av
betong

s

DEC.23

is

Sättning av kantstöd ska utföras enligt figur AMA DEC.2/1.

R

em

Schakt ska utföras så för urgrävning enligt figur AMA DEC.2/1.

DEC.24

Fyllning efter urgrävning ska utföras med krossmaterial 0/32 mm och packas.
Kantstöd ska sättas i krossmaterial enligt tabell AMA DCG.2/1.
Mått A ska vara 30 mm.
Fyllning för motstöd ska utföras med betong C16/20 med sättmått ≤ 20 mm.

Kantstöd av betong, satta i betong med motstöd av betong
Kantstöd ska sättas enligt figur AMA DEC.2/1.
Schakt ska utföras för urgrävning enligt figur AMA DEC.2/1.
Fyllning efter urgrävning ska utföras med krossmaterial 0/32 mm och packas.
Kantstöd ska sättas i betong C16/20 med sättmått ≤ 20 mm.
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Mått A ska vara 50 mm.
Fyllning för motstöd ska utföras med betong C16/20 med sättmått ≤ 20 mm.

Åberopa principritning DEC.14 om den är tillämplig och ange därvid

op

– stenens höjd, Hs
– höjder för motstöd, M1 och M2.

Kantstöd av betong, limmade

er

DEC.25

as

Beakta att vid mycket starkt trafikerade platser och där särskilt stor hållfasthet mot
påkörning erfordras krävs särskild utredning avseende kantstödets höjd och
asfaltbeläggningens tjocklek.

åb

Beläggningsyta ska göras ren och vid behov avjämnas med justeringsmassa före
limning. Limning ska utföras med för ändamålet anpassat lim enligt tillverkarens
anvisningar.
Ange

– vid tvålagersbeläggning om stöd ska sättas på övre eller undre lagret

ej

– var och hur eventuell förstärkning bakom stöd ska utföras.
Ange erforderlig beläggning bakom kantstöd under aktuell kod och rubrik under DCC.
Beakta därvid eventuella växtbäddar.

DEC.26

år

Ange om kantstöd även ska spikas och då med specificerade krav på utförandet.

Kantstöd av betong, spikade

-F

Beläggningsyta ska göras ren och vid behov avjämnas med justeringsmassa före
spikning.
Kantstöd ska ha förmonterad för ändamålet anpassad stålspik. Spikning ska utföras
enligt tillverkarens anvisningar.

s

Ange

– vid tvålagersbeläggning om stöd ska sättas på det övre eller undre lagret

em

is

– var och hur eventuell förstärkning bakom stöd ska utföras.

R

DEC.3

Ange erforderlig beläggning bakom kantstöd under aktuell kod och rubrik under
avsnitt DCC. Beakta därvid eventuella växtbäddar.
Ange om kantstöd även ska limmas och då med specificerade krav på utförandet.

Kantstöd av trä
Kantstöd ska skruvas på pålar. Pålars topp ska vara snedfasad minst 30 mm, med
lutning från stödet. Skarvar ska utföras med 0,5 m långa skarvbräder av samma
dimension som kantstödet. Skarvbräderna ska anbringas på kantstödets baksida med
överkanten 30 mm under stödets överkant.
För tryckimpregnerat trä av furu gäller krav enligt LFB.11.
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Impregnerat trä kan användas när förutsättningarna inte bedöms ge erforderlig
beständighet. Användningen av olika träskyddsmedel regleras i Kemikalieinspektionens
föreskrifter.

as

För användning utomhus i kontakt med mark rekommenderas för furu träskyddsklass
NTR A. Se vidare kommentarer under LFB.1 med underordnade koder och rubriker.
Ange under aktuell kod och rubrik

op

– typ av virke och dimension

– om virke till kantstöd och pålar ska vara impregnerad furu, träskyddsklass enligt
LFB.11

– om skruv ska vara rostfri eller varmförzinkad.

er

– längd och dimension på pålar samt avstånd mellan dessa

Kantstöd av trä för trafikyta

DEC.32

Kantstöd av trä för lek- och idrottsanläggning m m

åb

DEC.31

DEC.4

Kantstöd av plast
Ange

ej

Kantstöd av trä får inte vara kreosotbehandlat.

år

– typ av kantstöd och dimension
– hur kantstöd ska sättas fast.

Kantstöd av metall

-F

DEC.5

Ange

– typ av kantstöd och dimension
– hur kantstöd ska sättas fast.

RÄNNDALAR

s

DED

is

Ange under aktuell kod och rubrik krav på schakt och avlägsnande av schaktmassor.

em

DED.1

R

DED.11

Ränndalar av gatsten och betongmarkplattor
Ränndal av gatsten
Gatsten ska uppfylla angivna krav och vara deklarerad enligt SS-EN 1342.
Stenen ska mellan raderna ha en förskjutning motsvarande minst en tredjedel av
stenens sida.
Stenar satta i obundet sättmaterial ska stötas fast och fogmaterial ska fyllas på så
fogarna är helt fyllda efter nedstötningen.
Ränndal ska utföras med 8 mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse mellan
stenarna mätt från en 3 m lång rätskiva, lagd i rännans riktning.
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Största tillåtna nivåskillnad vid fog mellan gatstenar är
– 5 mm för råkilad eller klippt yta
– 3 mm för flammad eller krysshamrad yta.

as

Beakta att vid val av obundet material till sättlager och fog bör det väljas enligt
tabell AMA DCG/1.

op

Beakta att när rännan utsätts för påtagligt återkommande vattenflöde finns risk för
bortspolning av obundet fog- och sättmaterial.
Åberopa principritning DED.11 vid ränndalar som utsätts för återkommande större
vattenflöden.

er

Ange under aktuell kod och rubrik
– typ och krav på kulör på sten

åb

– fogbredd
– ränndals djup

– material till sättlager samt lagertjocklek
– fogmaterial

ej

– om begagnad sten ska eller får användas och hur den slitna ytan ska vändas
– om stenen ska vara råkilad eller bearbetad

år

– för bearbetad sten, typ av bearbetning
– tillverkningsmått.

-F

I SS-EN 1342 anges toleranser för nominella ytmått och tjocklek, tabell 1, underskurna
och utskjutande fogsidor, tabell 2, och toleranser för råkilade och grovbearbetade
oregelbundenheter på ytor, tabell 3.
Ange klass enligt SS-EN 1342.

Ränndal av smågatsten

is

DED.111

s

Se även Stenhandboken – Utemiljö, avsnitt 5.4.3.

em

Ränndal ska utföras av fem rader smågatsten. Sten ska sättas i skålformig sektion
med ytterraderna i lutning mot mittraden.

R

DED.112

Åberopa principritning DED.11 om den är tillämplig.

Ränndal av storgatsten
Ränndal ska utföras av tre rader storgatsten som sätts längs ränndalen. De yttre
raderna ska sättas med lutning mot mittraden.
Åberopa principritning DED.11 om den är tillämplig.

DED.12

Ränndal av betongmarkplattor
Ange
– krav på fall i rännan
– typ av betongmarkplattor och dimension
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– kulör på plattor
– om plattor ska läggas i annat material än i AMA angivet

Ange klasser enligt SS-EN 1339
– klass för tillåten avvikelse för längd, bredd och tjocklek, lämpligen 3

op

– klass för tillåten avvikelse för diagonal, lämpligen klass 3

as

– om material till sättlager ska vara av makadam enligt tabell AMA DCG/1 när det
läggs på ett bitumenbundet bärlager och ange tjocklek.

– frostresistensklass, lämpligen klass 3

er

– böjhållfasthetsklass, lämpligen klass 3

– klass för brottlast, lämpligen någon av klasserna 70–300 enligt SS-EN 1339, tabell 7.

åb

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Betongmarkplattor ska vara deklarerade enligt SS-EN 1339.

Material till sättlager på obundet bärlager ska vara av makadam enligt
tabell AMA DCG/1 eller av naturgrus eller krossmaterial enligt tabell AMA DCG/2.

ej

Material till sättlager på bundet bärlager ska vara av makadam enligt tabell AMA DCG/1.
Fogmaterial ska ha kornstorleksfördelning enligt tabell AMA DCG/3.

år

UTFÖRANDEKRAV

Sättlagrets tjocklek ska vara 30 mm. Ytan ska jämnas av.

-F

Plattor ska läggas med 2–5 mm fog och justeras in. Raka passbitar ska maskinklippas
eller kapas med kapmaskin.
Mot stolpar, brunnar och dylikt ska beläggningen passas genom kapning av plattor,
alternativt får kringgjutning av betong utföras. Kapade bitar mindre än 1/3en tredjedel
av ursprunglig storlek får inte användas.

s

Fogarna ska fyllas helt med fogmaterial. Fogningen ska ske i omgångar tills fogarna
blir helt fyllda. Överblivet fogmaterial på ytan ska avlägsnas när fogarna är helt fyllda.

em

is

Ränndal ska utföras med 5 mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse mellan
stenarna mätt från en 3 m lång rätskiva, lagd i rännans riktning.

R

DEE

Plattor ska ligga i nivå med varandra.

VÄG- OCH YTMARKERINGAR M M
UTFÖRANDEKRAV
Vägytan ska rengöras innan väg- och ytmarkeringar utförs.
Ange under aktuell kod och rubrik eventuellt krav på särskild rengöringsmetod av
vägytan

DEE.1

Väg- och ytmarkeringar med termoplastisk massa
Beakta krav för utformning i VGU.
Ange om krav på P-klass enligt SS-EN 1824 ska gälla.
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Ange under aktuell kod och rubrik
– omfattning av markeringar, till exempel linjebredd, linjelängd och dylikt
– markeringens totaltjocklek

– eventuell ändring av vägmarkerings läge än i AMA angivet

– om annan kontrollmetod än i AMA angiven ska användas

op

– omfattning av kontroll och kontrollfrekvens på utlagd markering

as

– om andra toleranser för avvikelse i längd- och tvärled för längsgående vägmarkering
än i AMA angivet ska gälla

er

– om vägmarkering ska utföras med annan kulör än i AMA angiven samt krav på
retroreflektion, luminanskoefficient och friktion.

– retroreflektion, RL ≥ 150
– luminanskoefficient, Qd ≥ 100
– friktion SRT (PFT) ≥ 50 (0,55)

åb

Ange i förekommande fall under aktuell kod och rubrik följande krav för gul
vägmarkering

ej

– kulör enligt SS-EN 1436 och NTY (Night Time Yellow) enligt ASTM D6628.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

år

Vägmarkering ska vara vit.

Vägmarkering ska uppfylla kulörkrav enligt SS-EN 1436.

-F

Ytpärlor till vägmarkeringar ska vara deklarerade enligt SS-EN 1423 och ska minst
uppfylla krav för klass A avseende brytningsindex.

Certifierat vägmarkeringsmaterial

s

När krav på viss P-klass enligt SS-EN 1824 är angivet ska det vägmarkeringsmaterial
som används vara deklarerat enligt VTI PM 2021:12.

is

Vägmarkering lagd på väg ska uppfylla nedanstående tekniska funktionskrav enligt
SS-EN 1436.

R

em

Längsgående vägmarkeringar
Längsgående vägmarkeringar ska uppfylla följande krav
– retroreflektion, RL ≥ 150
– luminanskoefficient, Qd ≥ 130
– friktion, SRT (PFT) ≥ 50 (0,55).
Dessutom ska längsgående linjer med våtfunktionskrav (V) uppfylla krav på
retroreflektion i vått tillstånd, RW ≥ 35, undantaget
– körfältslinjer
– vägmarkering på väg med hastighetsbegränsning ≤ 60 km/h
– vägar med sammanhängande vägbelysning på sträckor längre än 2 km.
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Tvärgående vägmarkeringar
Tvärgående vägmarkeringar ska uppfylla följande krav
– retroreflektion, RL ≥ 100

as

– luminanskoefficient, Qd ≥ 130
– friktion, SRT (PFT) ≥ 55 (0,58).

op

Övriga vägmarkeringar
Övriga vägmarkeringar ska uppfylla följande krav
– retroreflektion, RL ≥ 100

er

– luminanskoefficient, Qd ≥ 130
– friktion, SRT (PFT) ≥ 50 (0,55).

åb

UTFÖRANDEKRAV

Väg- och ytmarkering med massa får inte trafikeras innan den tål trafik.

ej

Vägmarkering ska utformas så att den inte medför problem med vattensamling på
vägbanan.
Nivåskillnad mellan beläggning och markerings överyta får vara högst 4 mm.

år

Körfältslinjer, varningslinjer, spärrlinjer, tvärgående markeringar samt symboler ska
ha 100 procent täckning. Kantlinjer kan utföras med 100 procent täckning alternativt
minst 60 procent täckning.

-F

Vid handläggning av tvärgående vägmarkering och symboler ska täckningen vara
större än 90 procent.
Vägmarkering som utförs med minst 60 procent täckning, ska ha ett geometriskt
utseende som tillåter vattnet att rinna genom vägmarkeringen.

R

em

is

s

Vid utförande av längsgående vägmarkering ska kompakt 3-linjesystem tillämpas,
se figur AMA DEE.1/1.

FIGUR AMA DEE.1/1. KOMPAKT 3-LINJESYSTEM.

Toleranser
Angivna toleranser avser enskilt mätvärde för längsgående vägmarkering och för
mellanrum mellan linjer.
Vägmarkering med linjelängd och mellanrum
– ≤ 3 m får avvika högst ±0,05 m i längdled
– > 3 m får avvika högst ±0,10 m i längdled.
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Vägmarkering med linjebredd och mellanrum
– 0,10 m får avvika högst ±0,005 m i tvärled
– 0,15 m samt 0,20 m får avvika högst ±0,010 m i tvärled

as

– 0,30 m får avvika högst ±0,015 m i tvärled.

KONTROLL

er

op

Kontroll av längsgående markeringar ska utföras med mobil utrustning enligt
metodbeskrivning Mobil kontroll av vägmarkering, TDOK 2013:0461. Kontroll av
längsgående objekt kortare än 1 km kan alternativt utföras med handhållet instrument
enligt metodbeskrivning Handhållen kontroll av vägmarkering, TDOK 2013:0462.
Tvärgående och övriga markeringar kontrolleras med handhållet instrument enligt
metodbeskrivning Handhållen kontroll av vägmarkering, TDOK 2013:0462.

åb

Kontroll av certifierat material ska utföras enligt metodbeskrivning VTI notat 9A-2019.

Extruderad termoplastisk massa

DEE.111

Extruderad termoplastisk massa på trafikyta
Plattform för järnväg

ej

DEE.11

år

Skyddszon ska markeras enligt BVS 1586.26 – Banöverbyggnad – Plattformar.
Geometriska krav vid ny och ombyggnad, TDOK 2014:0686.

Extruderad termoplastisk massa på yta för lek, idrott m m

DEE.12

Sprayad termoplastisk massa

DEE.121

Sprayad termoplastisk massa på trafikyta

-F

DEE.112

Plattform för järnväg

is

s

Skyddszon ska markeras enligt BVS 1586.26 – Banöverbyggnad – Plattformar.
Geometriska krav vid ny och ombyggnad, TDOK 2014:0686.

DEE.2

Väg- och ytmarkeringar med färg

R

em

Beakta krav för utformning i VGU.
Ange om krav på P-klass enligt SS-EN 1824 ska gälla.
Ange under aktuell kod och rubrik
– omfattning av markeringar, till exempel linjebredd, linjelängd och dylikt
– markeringens totaltjocklek
– om andra toleranser för avvikelse i längd- och tvärled för längsgående vägmarkering
än i AMA angivet ska gälla
– eventuell ändring av vägmarkerings läge än i AMA angivet
– omfattning av kontroll och kontrollfrekvens på utlagd vägmarkering
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– om annan kontrollmetod än i AMA angiven ska användas
– om vägmarkering ska utföras med annan kulör än i AMA angiven samt krav på
retroreflektion, luminanskoefficient och friktion.

as

Ange i förekommande fall under aktuell kod och rubrik följande krav för gul
vägmarkering
– retroreflektion, RL ≥ 150

op

– luminanskoefficent, Qd ≥ 100
– friktion SRT (PFT) ≥ 50 (0,55)

er

– kulör enligt SS-EN 1436 och NTY (Night Time Yellow) enligt ASTM D6628.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

åb

Innehåll av flyktiga organiska ämnen (VOC) får vara högst 2 viktprocent, dock i
möjligaste mån fritt från VOC.
Vägmarkering ska vara vit.

Vägmarkering ska uppfylla kulörkrav enligt SS-EN 1436.

ej

Certifierat vägmarkeringsmaterial

När krav på viss P-klass enligt SS-EN 1824 är angivet ska det vägmarkeringsmaterial
som används vara deklarerat enligt VTI PM 2021:12.

år

Vägmarkeringar utlagda på väg ska uppfylla nedanstående tekniska funktionskrav
enligt SS-EN 1436.

-F

Längsgående vägmarkeringar

Längsgående vägmarkeringar ska uppfylla följande krav
– retroreflektion, RL ≥ 150
– luminanskoefficient, Qd ≥ 130

s

– friktion, SRT (PFT) ≥ 50 (0,55).

R

em

is

Dessutom ska längsgående mittlinje på väg med ÅDT ≥ 2 000 uppfylla krav på
retroreflektion i vått tillstånd, RW ≥ 35, undantaget
– körfältslinjer
– vägmarkering på väg med hastighetsbegränsning ≤ 60 km/h
– vägar med sammanhängande vägbelysning på sträckor längre än 2 km.

Tvärgående vägmarkeringar
Tvärgående vägmarkeringar ska uppfylla följande krav
– retroreflektion, RL ≥ 100
– luminanskoefficient, Qd ≥ 130
– friktion, SRT (PFT) ≥ 55 (0,58).
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Övriga vägmarkeringar
Övriga vägmarkeringar ska uppfylla följande krav
– retroreflektion, RL ≥ 100

as

– luminanskoefficient, Qd ≥ 130
– friktion, SRT (PFT) ≥ 50 (0,55).

op

UTFÖRANDEKRAV

Väg- och ytmarkeringar med färg får inte trafikeras innan den tål trafik.

er

Vägmarkering ska utformas så att den inte medför problem med vattensamling på
vägbanan.

åb

Körfältslinjer, varningslinjer, spärrlinjer, tvärgående markeringar samt symboler ska
ha 100 procent täckning. Kantlinjer kan utföras med 100 procent täckning alternativt
minst 60 procent täckning.
Vid handläggning av tvärgående vägmarkering och symboler ska täckningen vara
större än 90 procent.

ej

Vägmarkering som utförs med minst 60 procent täckning, ska ha ett geometriskt
utseende som tillåter vattnet att rinna genom vägmarkeringen.

-F

år

Vid utförande av längsgående vägmarkering ska kompakt 3-linjesystem tillämpas,
se figur AMA DEE.2/1.

FIGUR AMA DEE.2/1. KOMPAKT 3-LINJESYSTEM.

Toleranser

s

Angivna toleranser avser enskilt mätvärde för längsgående vägmarkering och för
mellanrum mellan linjer.

is

Vägmarkering med linjelängd och mellanrum

R

em

– ≤ 3 m får avvika högst ±0,05 m i längdled
– > 3 m får avvika högst ±0,10 m i längdled.
Vägmarkeringar med linjebredd och mellanrum
– 0,10 m får avvika högst ±0,005 m i tvärled
– 0,15 m samt 0,20 m får avvika högst ±0,010 m i tvärled
– 0,30 m får avvika högst ±0,015 m i tvärled.

KONTROLL
Kontroll av längsgående markeringar ska utföras med mobil utrustning enligt
metodbeskrivning Mobil kontroll av vägmarkering, TDOK 2013:0461. Kontroll av
längsgående objekt kortare än 1 km kan alternativt utföras med handhållet instrument
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enligt metodbeskrivning Handhållen kontroll av vägmarkering, TDOK 2013:0462.
Tvärgående och övriga markeringar kontrolleras med handhållet instrument enligt
metodbeskrivning Handhållen kontroll av vägmarkering, TDOK 2013:0462.

DEE.21

as

Kontroll av certifierat material ska utföras enligt metodbeskrivning VTI notat 9A-2019.

Målning på trafikyta

op

Plattform för järnväg

DEE.22

Målning på yta för lek, idrott m m
Ange
– omfattning av markeringar

åb

Målning av markeringar för idrott

er

Skyddszon ska markeras enligt BVS 1586.26 – Banöverbyggnad – Plattformar.
Geometriska krav vid ny och ombyggnad, TDOK 2014:0686.

Ange under YJC.1

ej

– om markeringar för friidrott ska utföras enligt Svenska Friidrottsförbundets krav
på markering.

– om standard eller objektsanpassad markeringsritning ska levereras

år

– om beräkningar för markeringar ska redovisas.

Målning av kantstöd

DEE.3

Väg- och ytmarkeringar med vägbanereflektorer

-F

DEE.23

Vägbanereflektorer ska vara deklarerade enligt SS-EN 1463-1 avseende synbarhet
och beständighet.
Vägbanereflektorer ska minst uppfylla

s

– klass PRP 1 avseende synbarhet i mörker

is

– klass NCR 1 avseende kulör.

R

em

Ange

DEE.4

– typ av reflektorer
– avstånd mellan reflektorer
– fastsättningssätt i trafikyta
– eventuell förborrning (försänkning) i trafikyta.

Väg- och ytmarkeringar med prefabricerade material
Beakta krav för utformning i VGU.
Ange om krav på P-klass enligt SS-EN 1824 ska gälla.
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Ange under aktuell kod och rubrik
– omfattning av markeringar, till exempel linjebredd, linjelängd och dylikt
– vägmarkeringens totaltjocklek

– eventuell ändring av vägmarkerings läge än i AMA angivet

– om annan kontrollmetod än i AMA angiven ska användas

op

– omfattning av kontroll och kontrollfrekvens på utlagd vägmarkering

as

– om andra toleranser för avvikelse i längd- och tvärled för längsgående vägmarkering
än i AMA angivet ska gälla

er

– om vägmarkering ska utföras med annan kulör än i AMA angiven samt krav på
retroreflektion, luminanskoefficient och friktion.

– retroreflektion, RL ≥ 150
– luminanskoefficient, Qd ≥ 100

ej

– friktion SRT (PFT) ≥ 50 (0,55)

åb

Ange i förekommande fall under aktuell kod och rubrik följande krav för gul
vägmarkering

– kulör enligt SS-EN 1436 och NTY (Night Time Yellow) enligt ASTM D6628.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

år

Vägmarkering ska vara vit.

Vägmarkering ska uppfylla kulörkrav enligt SS-EN 1436.

-F

Certifierat vägmarkeringsmaterial
När krav på viss P-klass enligt SS-EN 1824 är angivet ska det vägmarkeringsmaterial
som används vara deklarerat enligt VTI PM 2021:12.

s

Vägmarkering lagd på väg ska uppfylla nedanstående tekniska funktionskrav enligt
SS-EN 1436.

is

Längsgående vägmarkeringar

R

em

Längsgående vägmarkeringar ska uppfylla följande krav
– retroreflektion, RL ≥ 150
– luminanskoefficient, Qd ≥ 130
– friktion, SRT (PFT) ≥ 50 (0,55).
Dessutom ska längsgående mittlinje på väg med ÅDT ≥ 2 000 uppfylla krav på
retroreflektion i vått tillstånd, RW ≥ 35, undantaget
– körfältslinjer
– vägmarkering på väg med hastighetsbegränsning ≤ 60 km/h
– vägar med sammanhängande vägbelysning på sträckor längre än 2 km.
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Tvärgående vägmarkeringar
Tvärgående vägmarkeringar ska uppfylla följande krav
– retroreflektion, RL ≥ 100

as

– luminanskoefficient, Qd ≥ 130
– friktion, SRT (PFT) ≥ 55 (0,58).

op

Övriga vägmarkeringar
Övriga vägmarkeringar ska uppfylla följande krav
– retroreflektion, RL ≥ 100

er

– luminanskoefficient, Qd ≥ 130
– friktion, SRT (PFT) ≥ 50 (0,55).

åb

UTFÖRANDEKRAV

Väg- och ytmarkering får inte trafikeras innan den tål trafik.

ej

Vägmarkering ska utformas så att den inte medför problem med vattensamling på
vägbanan.
Nivåskillnad mellan beläggning och markerings överyta får vara högst 4 mm.

år

Körfältslinjer, varningslinjer, spärrlinjer, tvärgående markeringar samt symboler ska
ha 100 procent täckning. Kantlinjer kan utföras med 100 procent täckning alternativt
minst 60 procent täckning.

-F

Vid handläggning av tvärgående vägmarkering och symboler ska täckningen vara
större än 90 procent.
Vägmarkering som utförs med minst 60 procent täckning, ska ha ett geometriskt
utseende som tillåter vattnet att rinna genom vägmarkeringen.

R

em

is

s

Vid utförande av längsgående vägmarkering ska kompakt 3-linjesystem tillämpas,
se figur AMA DEE.4/1.

FIGUR AMA DEE.4/1. KOMPAKT 3-LINJESYSTEM.

Toleranser
Angivna toleranser avser enskilt mätvärde för längsgående vägmarkering och för
mellanrum mellan linjer.
Vägmarkering med linjelängd och mellanrum
– ≤ 3 m får avvika högst ±0,05 m i längdled
– > 3 m får avvika högst ±0,10 m i längdled.
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Vägmarkeringar med linjebredd och mellanrum
– 0,10 m får avvika högst ±0,005 m i tvärled
– 0,15 m samt 0,20 m får avvika högst ±0,010 m i tvärled

as

– 0,30 m får avvika högst ±0,015 m i tvärled.

KONTROLL

Reflektorer på räcken, stolpar e d
Ange
– reflektors kulör
– avstånd mellan reflektorer i längdled

åb

DEE.5

er

op

Kontroll av längsgående markeringar ska utföras med mobil utrustning enligt
metodbeskrivning Mobil kontroll av vägmarkering, TDOK 2013:0461. Kontroll av
längsgående objekt kortare än 1 km kan alternativt utföras med handhållet instrument
enligt metodbeskrivning Handhållen kontroll av vägmarkering, TDOK 2013:0462.
Tvärgående och övriga markeringar kontrolleras med handhållet instrument enligt
metodbeskrivning Handhållen kontroll av vägmarkering, TDOK 2013:0462.

ej

– typ av konstruktion som reflektor ska monteras på, till exempel typ av räcke.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

år

Reflektors kulör ska vara vit eller gul.
Vita räckesreflektorer ha ett reflexvärde (nyvärde) ≥ 1 100 CIL.

-F

Gula räckesreflektorer ska ha ett reflexvärde (nyvärde) ≥ 730 CIL.

UTFÖRANDEKRAV
Reflektor ska orienteras och monteras enligt tillverkarens anvisningar.

Frästa räfflor

is

DEE.6

s

Reflektor ska fästas så att den inte negativt påverkar funktionen hos den konstruktion
den fästs vid.

R

em

Frästa räfflor ska förseglas och uppfylla krav enligt DCD.1 Försegling av räfflor.
Efter utförd fräsning ska vägytan rengöras och fräsmassor avlägsnas.
Avser frästa räfflor i vägbana.
Ange
– omfattning
– typ av räffla, cirkulär eller sinus
– bredd
– djup
– centrumavstånd.
Beakta att räfflor ska utformas och placeras enligt VGU.
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Ange bullerremsor med vägmarkeringsmassa under DEE.1.

DEF

FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M

as

Fundament ska vara försedda med dränering så att inträngande vatten kan rinna ut.
Fundament ska placeras med överytan minst 0,05 m över färdig markyta.
Fundaments överyta ska vara fri från jord och liknande.

op

Fundament ska uppfylla krav enligt GBC.

åb

Ange platsgjutna fundament under EBE.2153.

er

Ange i förekommande fall, under aktuell kod och rubrik i kapitel C omfattning av
schakt, fyllning med mera samt krav på material och arbeten. Enligt MER Anläggning
ingår ersättning för schakt för fundament och avlägsnande av schaktmassor samt
fyllning och packning för fundament i ersättning för aktuella arbeten under DEF, dock
för en största angiven schaktvolym.

Ange förtillverkade stolpar och master för elledningar, belysning och dylikt som inte
är sammansatta i anslutning till AMA EL under aktuella koder och rubriker i avsnitt SBC.

ej

Ange förtillverkad fundamentbultgrupp för elstolpe eller lösa bultar med gjutmall för
elstolpe tillsammans med stolpe i anslutning till AMA EL under aktuella koder och
rubriker i avsnitt SBC.

år

Ange infästningsanordningar för belysningsstolpar på bro i anslutning till AMA EL
under SBC.21.
Ange under aktuell kod och rubrik

-F

– typ och dimension på fundament, stolpe och skylt
– om täckhuv till fundament ska placeras ovanför färdig väg, plan och dylikt
– betongkvalitet och täckskikt
– krav på ytjämnhet och ytbehandling

s

– krav på korrosionsskydd för ingjutningsgods

is

– krav på bultgrupp för montage av stolpe eller portalben
– krav på noggrannhet i höjd-, sid- och längdled samt tillåten lutningsavvikelse

– om fundaments överyta ska placeras på annan nivå än i AMA angivet
– åberopa principritning CEB.53 om den är tillämplig
– restriktioner med hänsyn till trafik, till exempel fri höjd enligt VGU.

R

em

– eventuell tillfällig spont under aktuell kod och rubrik under BGB
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DEF.0

Förtillverkade enheter sammansatta av fundament, stolpe,
skylt e d

as

Alla ståldetaljer som inte är av rostfritt stål ska vara varmförzinkade minst enligt
SS-EN ISO 1461, tabell NA.1, Fe/Zn 115 med följande undantag
– brickor av stål ska vara varmförzinkade minst enligt SS-EN ISO 1461, tabell 3

– gängade konstruktionselement ska vara varmförzinkade enligt SS-EN ISO 10684

op

– vägmärkesrör med diametern ≤ 108 mm ska vara varmförzinkade enligt
SS-EN 10240, klass A1B1 eller enligt SS-EN ISO 1461, tabell 3.

er

Vid bearbetning ska skadat korrosionsskydd lagas enligt SS-EN ISO 1461, avsnitt 6.3
och bilaga C.

åb

Konstruktionsdelar av aluminium ovan mark ska vara tillverkade av legeringar som
uppfyller krav för beständighetsklass A eller B enligt SS-EN 1999-1-1 tabell 3.1a.
Konstruktionsdelar av material enligt beständighetsklass B ska vara anodiserade till
minst klass AA20 enligt LDB.21 eller målade.

ej

Konstruktionsdelar av aluminium i mark eller i fundament ska vara ytbehandlade med
elektriskt isolerande tvåkomponents målningssystem avsett för användning i
korrosivitetsklass C5 eller högre enligt SS-EN ISO 12944-5. Målningen ska vara minst
240 µm tjock, vara utförd med minst två skikt och ha en utsträckning som når minst
0,5 m över markens eller fundamentets överyta.

år

Avser sammansatta enheter, till exempel bestående av fundament, stolpe och skylt
eller dylikt.

DEF.01

-F

Ange krav på enskilda enheter som till exempel fundament, stolpe och skylt eller
dylikt under aktuella koder och rubriker under DEF.1, DEF.2, DEF.3.

Förtillverkade enheter bestående av fundament, stolpe och skylt
Stolpe med skylt till vägmärken inklusive fästen och reflexfolie ska vara enligt
SS-EN 12899-1 tabell ZA.6 och vara märkt enligt SS-EN 12899-1 avsnitt 9.

is

s

Reflexfolier kan alternativt ha europeisk teknisk bedömning (ETA) i enlighet med
europeiskt bedömningsdokument (EAD) 120001-01-0106 och klassificeras enligt
DIN 67520, DIN 6171 eller SS-EN 12899-1.

R

em

Rörstolpe ska upptill vara försedd med korrosionsskyddad vattentät huv.
Fundament till portal- och vägmärkesstolpe ska vara varaktigt märkt med ID-nummer,
tillverkningsår och leverantör.
Skylt för vägmärke ska uppfylla krav för klass P3 enligt SS-EN 12899-1 avseende
håltagning.
Produkter ska efter avslutat montage märkas fysiskt med CE-märke.
CE-märke ska vara permanenthäftande samt fullt läsbar till garantitidens slut.
CE-märke ska placeras på skyltens baksida enligt följande
– på lokaliseringsmärken i nedre högra kanten
– på övriga vägmärken i högra delen av vägmärket.
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Utöver certifikat och prestandadeklaration ska tillverkaren/leverantören tillhandahålla
monteringsanvisningar inklusive information om underhåll och skötsel.
Dokumentationen ska vara skriven på svenska.

as

Ange
– krav på egenskaper enligt SS-EN 12899-1, tabell ZA.6

op

– krav på eventuell motståndsförmåga mot vandallast (till exempel vid utsatta
gångstråk med stora folkmängder)
– eventuella krav på belysning av vägmärke
– krav på vinkling av skylt enligt VGU

er

– om stolpe ska vara eftergivlig enligt SS-EN 12767 avseende krav på hastighetsklass,
energiabsorption och skaderiskklass

åb

– typ av fundament.

Ange krav på reflexmaterial specificerat som klasser enligt DIN 67520 och DIN 6171
eller SS-EN 12899-1.

Förtillverkade enheter bestående av fundament, stolpe och
ljusarmatur eller trafikljus

DEF.03

Förtillverkade enheter bestående av fundament, stolpe och
anslutning för mätutrustning

DEF.1

Anordningar för vägmärken, gatunamnskyltar m m

år

ej

DEF.02

-F

Stolpar till vägmärken ska vara deklarerade enligt SS-EN 12899-1, tabell ZA.2, ZA.3,
och ZA.4 samt vara märkta enligt SS-EN 12899-1 avsnitt 9.
Skyltar till vägmärken inklusive fästen ska vara deklarerade enligt SS-EN 12899-1,
tabell ZA.5 samt vara märkta enligt SS-EN 12899-1 avsnitt 9.

R

em

is

s

Reflexfolier till vägmärken ska vara deklarerade enligt SS-EN 12899-1 tabell ZA.1.
Reflexfolier kan alternativt ha europeisk teknisk bedömning (ETA) i enlighet med
europeiskt bedömningsdokument (EAD) 120001-01-0106 och klassificeras enligt
DIN 67520, DIN 6171 eller SS-EN 12899-1.
Reflexfolier till vägmärken ska vara märkta enligt SS-EN 12899-1 avsnitt 9.
Produkter ska efter avslutat montage märkas fysiskt med CE-märke. CE-märke ska
vara permanenthäftande samt fullt läsbar till garantitidens slut. CE-märke ska placeras
på skyltens baksida enligt följande
– på lokaliseringsmärken i nedre högra kanten
– på övriga vägmärken i högra delen av vägmärket.
Utöver certifikat och prestandadeklaration ska tillverkaren/leverantören tillhandahålla
monteringsanvisningar inklusive information om underhåll och skötsel.
Dokumentationen ska vara skriven på svenska.
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Alla ståldetaljer som inte är av rostfritt stål ska vara varmförzinkade minst enligt
SS-EN ISO 1461, tabell NA.1, Fe/Zn 115 med följande undantag
– brickor av stål ska vara varmförzinkade minst enligt SS-EN ISO 1461, tabell 3

as

– gängade konstruktionselement ska vara varmförzinkade enligt SS-EN ISO 10684
– vägmärkesrör med diametern ≤ 108 mm ska vara varmförzinkade enligt SS-EN
10240, klass A1B1 eller enligt SS-EN ISO 1461, tabell 3.

op

Vid bearbetning ska skadat korrosionsskydd lagas enligt SS-EN ISO 1461, avsnitt 6.3
och bilaga C.

er

Konstruktionsdelar av aluminium ovan mark ska vara tillverkade av legeringar som
uppfyller krav för beständighetsklass A eller B enligt SS-EN 1999-1-1, tabell 3.1a.
Konstruktionsdelar av material enligt beständighetsklass B ska vara anodiserade till
minst klass AA20 enligt LDB.21 eller målade.

ej

åb

Konstruktionsdelar av aluminium i mark eller i fundament ska vara ytbehandlade med
elektriskt isolerande tvåkomponents målningssystem avsett för användning i
korrosivitetsklass C5 eller högre enligt SS-EN ISO 12944-5. Målningen ska vara minst
240 µm tjock, vara utförd med minst två skikt och ha en utsträckning som når minst
0,5 m över markens eller fundamentets överyta.
Ange under aktuell kod och rubrik

– krav på egenskaper enligt SS-EN 12899-1, tabell ZA.1, ZA.2, ZA.3, ZA.4 och ZA.5

år

– om annat krav på varmförzinkning av ståldetaljer än Fe/Zn 115, SS-EN ISO 1461 ska
gälla

-F

– krav på märkning av portal-, fackverks- och fyrkantsstolpar samt fundament till
dessa, till exempel ID-nummer, tillverkningsår och leverantör.
Ange fundament och stolpe som levereras ihopmonterade från tillverkare under
DEF.10.

Fundament och stolpe för vägmärke, gatunamnskylt m m

s

DEF.10

Rörstolpe ska upptill vara försedd med korrosionsskyddad vattentät huv.

is

Ange packning för fundament enligt CEB.53.

R

em

DEF.11

Fundament för stolpe för vägmärke, gatunamnskylt m m
Fundament som inte står i skydd av vägräcke eller dylikt ska placeras så att inte någon
del av fundamentets överyta blir belägen högre än 0,1 m över färdig mark. För
eftergivlig stolpe med avskjuvningsbar led avser angivet höjdkrav över färdig mark
den fasta delen under delningsplanet.
Fundaments kabelintag ska riktas mot kabelgrav.
Ange
– typritning eller motsvarande
– fundament som tillhandahålls.
Ange packning för fundament enligt CEB.53.
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Fundament för stolpe för skylt för järnväg
Ange krav på fundament för
– stolpe för längdmätningstavla

as

– stolpe för ploglyftartavla
– stolpe för lutningsmarkeringstavla.

Stolpe för vägmärke, gatunamnskylt m m

op

DEF.12

Rörstolpe ska upptill vara försedd med korrosionsskyddad vattentät huv.

Ange under aktuell kod och rubrik

– typritning eller motsvarande

åb

– rörstolpe för varnings- och gränsmarkeringsskylt

er

Efter montering av skylt får stolpe/portalbens avvikelse från lodlinjen inte överstiga
1 grad eller 35 mm på höjden 2 m över markytan.

– om stolpe ska vara eftergivlig enligt SS-EN 12767 avseende krav på hastighetsklass,
energiabsorption och skaderiskklass.

ej

Ange om beställaren tillhandahåller stolpar under AFC.1522 i de administrativa
föreskrifterna.

Stolpe, mast m m för järnvägstekniska anläggningar

år

Ange krav på stolpe för
– längdmätningstavla

-F

– lutningsmarkering
– ploglyftartavla.

Stolpe för vägmärke

DEF.122

Stolpe för gatunamnskylt e d
Stolpe och överliggare för portal

is

DEF.123

s

DEF.121

R

em

Avser skyddsportaler, vägmärkesportaler, höjdbegränsningsportaler och dylikt.
Ange fri höjd för portal och monterade skyltar eller motsvarande
Beakta för skyddsportaler BVS 543.37720 Skyltar och skyddsportaler vid
plankorsningar med elektrifierad järnväg, TDOK 2014:0914, kapitel 5.
Beakta för höjdbegränsningsportaler Bro och broliknande konstruktioner: Byggande
TRVINFRA-00227, 6.3.7.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Stolpe och överliggare för höjdbegränsningsportal ska utföras i stål.

Stål
Stål ska uppfylla krav enligt GBD.
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För material ska slagseghetsprovningen vara specificerad vid temperatur 0 °C eller
därunder.

as

Material ska levereras med kontrollintyg 3.1 enligt SS-EN 10204. Vid leverans av stål
S235JR och S275JR, enligt SS-EN 10025-2, med godstjocklek under 25 mm får
kontrollintyg 3.1 enligt ovan ersättas med kvalitetsintyg 2.2 enligt SS-EN 10204.

Aluminium

op

Aluminium ska uppfylla krav enligt GBE.1.

För konstruktioner ovan mark godtas ur beständighethetssynpunkt legeringar i
beständighetsklass B enligt SS-EN 1999-1-1.

er

Material ska levereras med kontrollintyg 3.1 enligt SS-EN 10204.

UTFÖRANDEKRAV

åb

Ansvarig arbetsledare för montage av portaler ska ha godkänd utbildning enligt
TR-stål/E eller motsvarande.
Stålkonstruktioner ska utföras med krav enligt GBD.1.

Aluminiumkonstruktioner ska utföras med krav enligt GBE.1.

ej

Svetsning ska utföras på fabrik.

Stolpe och överliggare för enbent portal

DEF.1232

Stolpe och överliggare för tvåbent portal

år

DEF.1231

DEF.13

-F

Ange spännvidd.

Skylt för vägmärke, gatunamn m m
Skylt för vägmärke ska uppfylla krav för klass P3 enligt SS-EN 12899-1 avseende
håltagning.

s

Ange

is

– krav på eventuell motståndsförmåga mot vandallast (till exempel vid utsatta
gångstråk med stora folkmängder)

R

em

– eventuella krav på belysning av vägmärke

DEF.14

– krav på vinkling av skylt enligt VGU
– krav på reflexmaterial specificerat som klasser enligt DIN 67520 och DIN 6171 eller
SS-EN 12899-1.

Skylt eller tavla för spåranläggning
Ange för tavla för längdmätning, tavla för lutningsmarkering, skylt för vertikalkurva,
rälsförhöjningsskylt och stationstavla
– typ av skylt
– krav på reflexmaterial och reflexionsförmåga
– typritning eller motsvarande
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– monteringskrav enligt BVH 540.4 – Tavlor, skyltar och märken, TDOK 2014:0449
– hur ny respektive återanvänd skylt ska monteras.

Rälsförhöjningsskylt

Anordningar för skyltar för röranläggning m m

op

DEF.2

as

Skyltarna ska vara av PVC och limmas på rälslivets alternativt på rälsfotens insida.
Skyltarna ska monteras med höjdintervallet 5 mm.

er

Stolpe ska vara utförd av korrosionsskyddat stålrör, upptill försett med
korrosionsskyddad vattentät huv. Korrosionsskyddet ska vara varmförzinkning,
Fe/Zn 115, enligt SS-EN ISO 1461 eller annat likvärdigt korrosionsskydd. Vid bearbetning
ska skadat korrosionsskydd lagas.
Stolpe för brandpostanordning ska utföras med höjd cirka 2,6 m över markytan.

Ange under aktuell kod och rubrik

åb

Stolpe för skylt för brunn, avstängningsanordning med mera ska utföras med höjd
cirka 1,0 m över markytan.

ej

– annan längd på stolpe än i AMA angiven för brandpostanordning, skylt för brunn,
avstängningsanordning med mera
– om annat krav på varmförzinkning av ståldetaljer än Fe/Zn 115, SS-EN ISO 1461 ska
gälla

år

– om fundament kan ersättas med stolpe med påsvetsade vingar.

DEF.20

-F

Ange fundament och stolpe som levereras ihopmonterade från tillverkaren under
DEF.20.

Fundament och stolpe för skylt för röranläggning m m
Fundament och stolpe för sjöledning

Fundament för stolpe för skylt för röranläggning m m

is

DEF.21

s

Ange hur fundament och stolpe ska vara utförda.

R

em

DEF.22

Stolpe för skylt för röranläggning m m

DEF.221

Stolpe för skylt för brunn, avstängningsanordning m m

DEF.222

Stolpe för skylt för brandpostanordning

DEF.23

Skylt för röranläggning m m
Skylt ska sättas upp på stolpe. Skylt får även sättas upp på belysningsstolpe och dylikt
eller på husvägg om fastighetsägaren har lämnat tillstånd. Stålband respektive skruv
ska vara av rostfritt stål.
Skylt som sätts upp på belysningsstolpe ska fästas med anordning utan håltagning i
stolpe.
Skylt ska sättas upp synlig så nära anordningen som möjligt.
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Ange under aktuell kod och rubrik
– största tillåtna avstånd mellan skylt och anläggning

as

– om skylt får sättas upp på hus vägg och om fastighetsägare har lämnat tillstånd till
det

DEF.231

Skylt för va-anläggning

DEF.2311

Skylt för brunn, avstängningsanordning m m

op

– typritning eller motsvarande.

er

På stolpe ska skylt monteras så högt som möjligt, dock minst 0,6 m över markyta. På
husvägg ska skylt monteras 1,0–2,0 m över markytan. På belysningsstolpe ska skylt
monteras 1,0–2,0 m över markytan.

åb

Skylt ska monteras parallellt med gatans längdriktning.

Skylt för servisventil ska placeras vid den fastighet servisen betjänar.
Skylt för anordning på avloppsledning ska ha brun kulör.
Skylt för anordning på vattenledning ska ha blå kulör.

ej

Ange

– var skylt för ledning eller avstängningsanordning ska sättas upp - grönområde,
hårdgjorda ytor med mera inom eller utom tätort

– typ av skylt

år

– vilka anordningar som ska förses med skylt

-F

– om skylt tillhandahålls.

Åberopa principritning DEF.2311 om den är tillämplig.

DEF.2312

Skylt för brandpostanordning

s

Skylt för brandpost ska ha röd kulör, NSC 1080-Y90R, med vit text, NCS 0502-Y.
Skylt ska sitta fast monterad och vinkelrätt mot gata.

is

Underkant skylt ska placeras 2,5 m över markytan.

– typ av skylt eller brandpostbricka

DEF.232

Skylt för värmeanläggning

DEF.233

Skylt för kylanläggning

R

em

Ange
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– om skylt tillhandahålls.
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enligt principritningen som ska användas.
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DEF.234

Skylt för gasanläggning
Skylt för gasledning och anordning på gasledning ska ha gul kulör.

as

Skylt för gasledning och anordning på gasledning med tryck ≤ 4 bar (0,4 MPa) ska
sättas upp enligt Energigas Sveriges Energigasnormer, EGN.
Skylt för gasledning i mark med tryck över 4 bar (0,4 MPa) ska sättas upp enligt
Naturgassystemanvisningar, NGSA.

DEF.235

op

Ange var skylt för ledning eller avstängningsanordning ska sättas upp – grönområde,
hårdgjorda ytor med mera inom eller utom tätort.

Skylt för sjöledning

er

Avser skylt för rörledning och kabel.

– typ och utförande av sjötrafikskylt
– var skylt ska sättas upp.

åb

Ange

Ange skyltning för el och tele enligt EBR U301K:03.

Fundament för elstolpe m m

ej

DEF.3

Fundament som inte står i skydd av vägräcke eller dylikt ska placeras så att inte någon
del av fundamentets överyta blir belägen högre än 0,1 m över färdig mark.

-F

år

Fundament ska vara utfört med erforderligt utrymme för kablar. Hål för kabel ska
vara väl avfasat så att kabel inte skadas av vassa kanter. Betongrester i hål ska
avlägsnas.
Fundaments kabelintag ska riktas mot kabelgrav.
Fundament för järnvägsanläggning får placeras med överyta högre än 0,1 m över
färdig mark.

s

Ange under aktuell kod och rubrik
– typ och dimension

is

– krav på ytjämnhet och ytbehandling

R

em

– typritning eller motsvarande
– fundament som tillhandahålls
– krav på sättningstoleranser.
Ange eltekniska arbeten såsom kabelläggning och kabeldragning i teknisk beskrivning
i anslutning till AMA EL.

DEF.31

Fundament för stolpe e d för kraftledning

DEF.32

Fundament för kontaktledningsstolpe e d
Vid utförande av fundament för sträva ska tolk monteras mellan fundament för
kontaktledningsstolpe och fundament för sträva. Tolk ska vara tillverkad av
stålmaterial. Tolk ska vara godkänd av beställaren.
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Ange
– typ av fundament
– typritning

as

– typ av stolpe som fundamentet är avsett för.

DEF.33

Fundament för stolpe e d för ljusarmaturer

op

Ange platsgjutna fundament under EBE.2153.

Beakta minsta tillåtna avstånd till befintliga ledningar vid placering av fundament.

Fundament för stolpe för trafikstyranordning

er

DEF.34

För vägtrafik

åb

Ange krav på fundament

För järnväg

Ange för järnväg krav på fundament för
– rörstolpe för ljussignal

ej

– dvärgsignal och låg huvudljussignal
– lokalställare.

Fundament för stolpe e d för teleutrustning

DEF.351

Fundament för antennmast

DEF.36

Fundament för stolpe e d för elutrustning

DEF.361

Fundament för stolpe för bilvärmaruttag, laddning av
elfordon m m

-F

s

Fundament för stolpe för skyltar i elsystem

is

DEF.362

år

DEF.35

Fundament för kabelskåp, apparatskåp m m

DEG

SKYDDSANORDNINGAR FÖR VÄG, PLAN O D SAMT BRO

R

em

DEF.37

Ange i förekommande fall, under aktuell kod och rubrik i kapitel C omfattning av
schakt, fyllning med mera samt krav på material och utförande. Enligt MER Anläggning
ingår i vissa fall ersättning för schakt för fundament och avlägsnande av schaktmassor
samt fyllning och packning för fundament i ersättning för aktuella arbeten under DEG,
dock för en största angiven schaktvolym.
Ange form, armering samt betonggjutning för platsgjutna betongkonstruktioner som
inte ska ha fordonsåterhållande egenskaper under aktuella koder och rubriker under
EB.
Ange grindar, bommar och dylikt som skydd mot fordonshot under aktuell kod och
rubrik under NBD.
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Skydd mot fordonshot
Ange under aktuell kod och rubrik om anordning är avsedd att även skydda mot
fordonshot och vilken av följande standarder som riskbedömningen är baserad på

as

– IWA 14-1
– IWA 14-2
– BSI PAS 68

op

– BSI PAS 69
– BSI PAS 170-1

er

– ASTM F2656.

Ange under aktuell kod och rubrik vilka egenskaper som ska uppnås vad gäller
– typ av fordon (viktklass)

åb

– maximal hastighet fordon i aktuell viktklass bedöms kunna uppnå vid varje aktuell
plats
– infallsvinkel mot skyddet

ej

– möjlig tillåten inträngning förbi skyddslinjen

– möjlig tillåten inträngning av flygande delar.

DEG.1

Vägskyddsanordningar för fordonstrafik

år

Avser skyddsanordningar för fordon enligt SS-EN 1317-5 och vägskyddsanordningar
för permanent bruk som inte omfattas av SS-EN 1317-5.

-F

Ange under aktuell kod och rubrik
– typ av räcke

– typ av räckesavslutning
– typ av övergång mellan olika räcken

s

– krav på formulär för redovisning av kontroll

R

em

is

– om det föreligger speciella krav på varmförzinkningens utseende och struktur till
exempel av estetiska skäl. Ange krav på utförande, intyg eller kompletterande
mätningar enligt SS-EN ISO 1461 bilaga A
– om SVBRF Instruktion för fysisk märkning av skyddsanordningar för fordon ska
tillämpas
– eventuella krav på förbockning av räckeprofiler med uppgift om radie, båglängd
samt inner- eller ytterkurva.
Beakta att vissa skyddsanordningar inte omfattas av krav på CE-märkning enligt
harmoniserad standard. Det gäller till exempel slänträcken, räckesavslutningar och
övergångar.
Beakta krav på tillsatser och kombinerade anordningar enligt VGU.
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MATERIAL- OCH VARUKRAV
Stål

as

För skyddsanordning som inte omfattas av SS-EN 1317-5 gäller följande
– stål ska uppfylla krav enligt GBD.1

op

– stål med sträckgräns högst 300 MPa och godstjocklek minst 6 mm och högst 55 mm
ska vara slagseghetsprovat med kravet 27 J vid temperatur 20 °C eller lägre
– stål med sträckgräns över 300 MPa eller godstjocklek större än 55 mm ska vara
slagseghetsprovat med kravet 27 J vid temperatur 0 °C eller lägre.

er

All svetsning ska vara utförd före förzinkning.

Verifiering av plåt- och stålprodukter
För skyddsanordning som inte omfattas av SS-EN 1317-5 gäller följande

åb

– bekräftelse av överensstämmelse för plåt ska ske enligt Bilaga B i SS-EN 10025-1
– bekräftelse av överensstämmelse för konstruktionsrör ska ske enligt Bilaga D i
SS-EN 10210-1 respektive Bilaga D i SS-EN 10219-1

ej

– bekräftelse av överensstämmelse för valsade stänger och balkar ska ske enligt
Bilaga B i SS-EN 10025-1.

år

Svetsade räckeskonstruktioner
För skyddsanordning som inte omfattas av SS-EN 1317-5 gäller att svetsade
räckeskonstruktioner ska vara verifierade till nivå 2, YE, enligt SS-EN ISO/IEC 17011.

-F

Varmförzinkning
Alla ståldelar i räcke, som inte är av rostfritt stål, ska vara varmförzinkade minst enligt
tabell NA.1, Fe/Zn 115 i SS-EN ISO 1461. Undantagna är brickor som ska vara
varmförzinkade enligt, tabell 3 i SS-EN ISO 1461 samt skruvar och muttrar som ska
vara varmförzinkade enligt SS-EN ISO 10684.

s

Ingjutningsgods av stål i betong eller i berg ska vara varmförzinkat enligt tabell NA.1,
Fe/Zn 115 i SS-EN ISO 1461, intill det största måttet av täckskiktets tjocklek eller 50 mm.

R

em

is

Linor till stållineräcken ska vara varmförzinkade enligt ASTM A741 Class B. Zink till
varmförzinkning ska uppfylla krav enligt SS-EN 1179 med högst 5 procent inblandning
av aluminium (Zn95Al5).

Aluminium
För skyddsanordning som inte omfattas av SS-EN 1317-5 ska aluminium uppfylla krav
enligt GBE.1.
För räcke i marin miljö och vägmiljö godtas legeringar i beständighetsklass A enligt
SS-EN 1999-1-1.

Fästdon
Skruvar ska vara märkta enligt SS-EN ISO 898-1.
För skruvar i hållfasthetsklass 10.9 ska metod för väteutdrivning redovisas.
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Varmförzinkade fästdon
Skruvar och muttrar ska vara varmförzinkade enligt SS-EN ISO 10684.

Betong

as

Betong ska uppfylla krav för exponeringsklass XD3/XF4 enligt SS-EN 206 och SS
137003. Livslängdsklass L50.

op

Täckande betongskikt ska uppfylla krav för exponeringsklass XD3 enligt Boverkets
konstruktionsregler, EKS, kapitel 2.1.1. Livslängdsklass L50.

Förtillverkade räckesfundament

er

Förtillverkade betongfundament ska uppfylla krav enligt GBC.1.

UTFÖRANDEKRAV

åb

Montering ska utföras enligt tillverkarens monteringsanvisningar.

Ståndare ska placeras vertikalt om inte annat anges i tillverkarens
monteringsanvisningar.

ej

Skador och obelagda ytor där avståndet mellan zinkbelagda ytor är större än 3 mm
ska lagas. Lagning av skadade ytor ska utföras enligt avsnitt 6.3 i SS-EN ISO 1461.

Räckestyp

år

Stålbalksräcken
Avser räcken utförda med längsgående stålbalksprofiler, till exempel W-, S-,
kohlswa-profil eller lådbalk av rektangulär eller oval profil och dylikt.

-F

Rörräcken
Avser räcken utförda med minst två längsgående öppna eller stängda rörformade
navföljarprofiler.

s

Stållineräcken
Avser räcken utförda med minst två längsgående stållinor.

R

em

is

Beakta att tillverkarnas rekommendationer för minsta horisontalradie inte bör
underskridas för att undvika att räckeståndare börjar luta med tiden.
Betongräcken
Avser räcken utförda i betong.
Ange under aktuell kod och rubrik typ av betongräcke, platsgjutet eller prefabricerat.
Diverse räckestyper
Avser övriga räcken, till exempel träklädda stålbalksräcken, stålmodulsräcken, räcken
särskilt provade för montage i radie och särskilt provade korta räcken.
Beakta att träklädda stålräcken vanligen väljs av estetiska skäl eller för placering i
miljöer med kulturhistoriska värden.
Ange korta räcken som endast är provade som energiupptagande räckesände under
DEG.152.
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Håltagning för räcke med ståndare
Beakta förutsättning för hålslagning för räckesståndare enligt SVBRF Räcke 18, Bilaga
till räckesentreprenad.

as

Förtillverkade räckesfundament
Fundament ska vara utfört så att

op

– det inte flyttas, spricker eller deformeras vid räckespåkörning motsvarande
kapacitetsklassbestämmande prov utan att det kan återanvändas utan särskild
åtgärd
– det inte deformeras eller förflyttas av långtidslast från förspänt räcke

er

– räckesståndare inte rycks ur fundamentet vid en påkörning motsvarande
kapacitetsklassbestämmande prov.

åb

Fundament ska monteras med överdelen något över omkringliggande mark- eller
vägyta, dock högst 0,1 m över beläggningsyta.
Anslutning mellan räckesståndare och fundament ska vara utförd så att nedträngning
av material i fundamentet förhindras.

ej

Fundament ska vara utfört med dränering.
Förtillverkade betongfundament ska uppfylla krav enligt GBC.1.

år

Fundament justerbara i höjd
Vid ibruktagande ska ett fundament som är utformat för att medge höjdjustering ha
en återstående justeringsmån av minst 0,05 m. Justeringsmånen ska vara tillåten att
utföra med bibehållen CE-märkning av räcket.

-F

Ange under aktuell kod och rubrik om fundament ska vara justerbart i höjdled.

Krav på kompetens

Den som ansvarar för arbetsledning och tillsyn ska

is

s

– ha dokumenterade teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet avseende material,
utförande och kontroll av skyddsanordningar motsvarande Svenska Väg- och
Broräckesföreningen (SVBRF), auktoriserad räckesmontör

R

em

– ha kännedom om den aktuella anordningens uppbyggnad och funktion
– vara tillgänglig på plats under montagearbetet.

Stål
Klass EXC2 enligt SS-EN 1090-2 ska tillämpas för räcke och motsvarande
skyddsanordning. Detta krav ska dock inte tillämpas för räcke och räckesdel som
omfattas av SS-EN 1317-5 samt förankringar, övergångar, kopplingselement och
rörliga skarvar vid övergångskonstruktioner som ingår i tillverkarens FPC (Factory
Production Control).
Svetsning ska utföras på fabrik.
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Aluminium

Svetsning ska utföras på fabrik.

Betong

op

Betonggjutning ska utföras enligt SS-EN 13670, med kontroll enligt lägst
utförandeklass 2.

as

Klass EXC2 enligt SS-EN 1090-3 ska tillämpas för räcke och motsvarande
skyddsanordning. Detta krav ska dock inte tillämpas för räcke och räckesdel som
omfattas av SS-EN 1317-5.

KONTROLL

åb

er

För räckesmontaget utsedd arbetsledning ska vid slutfört montage skriftligen meddela
beställaren att räcket monterats enligt räckestillverkarens monteringsanvisningar.
Om avvikelse konstateras ska denna utan dröjsmål redovisas och motiveras.

Produkter som omfattas av krav på CE-märkning

Utöver certifikat och prestandadeklaration ska tillverkaren/leverantören tillhandahålla

ej

– monteringsanvisningar inklusive information om underhåll och kontroll enligt
kapitel 8 i SS-EN 1317-5
– uppgifter av betydelse för beständigheten (korrosionsskydd, täckskikt och dylikt)
enligt kapitel 4 i SS-EN 1317-5

år

– information om produkten och dess användning enligt kapitel 5 i SS-EN 1317-5.
Dokumentationen enligt kapitel 8 i SS-EN 1317-5 ska vara skriven på svenska.

s

-F

Produkter ska efter avslutat montage märkas fysiskt med CE-märke minst innehållande
information om tillverkare, produktnamn och deklarerade egenskaper. CE-märke ska
vara fullt läsbart under produktens livslängd. CE-märke ska minst vara placerat i
vardera änden av räcke i fullhöjd samt vid punkten för ändrad klassning i ett
sammanhängande räckessystem. Av märkningen ska framgå i vilken riktning på en
längsgående skyddsanordning informationen gäller.

R

em

is

Ange under aktuell kod och rubrik om SVBRF Instruktion för fysisk märkning av
skyddsanordningar för fordon ska tillämpas.

Övriga produkter
Tillverkaren ska verifiera att krav på material, utförande, provning och kontroll är
uppfyllda. Verifikatet ska i tillämpliga delar vara utformat enligt SS-EN ISO/IEC 17050-1.
Tillverkaren/leverantören ska tillhandahålla
– monteringsanvisningar inklusive information om underhåll och kontroll
– uppgifter av betydelse för beständigheten (korrosionsskydd, täckskikt och dylikt)
– information om produkten och dess användning.
Dokumentationen ska vara skriven på svenska.
Förtillverkade betongfundament ska uppfylla krav enligt GBC.1.
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DEG.11

Räcken för väg, plan o d
Ange under aktuell kod och rubrik
– kapacitetsklass (N1–N2, H1–H4 eller L1–L4)

as

– skaderiskklass (A, B eller C)
– arbetsbreddsklass (W1–W8)

op

– om räcke ska vara deklarerat med avseende på fordonsinträngningsklass och krav
på fordonsinträngningsklass (VI1–VI9) för H- och L-klasser

– om räcke ska vara deklarerat med avseende på motståndsförmåga mot snöplogning
och krav på klass (1–4)

er

– eventuella krav på räckens höjd enligt VGU, till exempel med avseende på gående
och cyklister eller från siktsynpunkt

åb

– eventuella krav på räckens släthet enligt VGU, samt vilka räckessidor som omfattas
– eventuella krav på räckens täthet enligt VGU

– eventuella krav på räckens skydd mot underglidning enligt VGU

ej

– eventuella krav på räckesbredd enligt VGU

– eventuella krav på att delar med vikt överstigande 2 kg inte får släppa vid
kapacitetsklassbestämmande prov

år

– om demonterat räcke ska återmonteras lika som befintligt eller med krav som för
nyanläggning.
Ange demontering av räcke under BEC.156.

-F

Ange räckeskomplettering under aktuell kod och rubrik under DEG.16.
Ange ingjutna gängstänger för räckesmontage under EBC.24.
Ange fastgjutning av räckesståndare i kärnborrade hål under EBE.11711.

s

Ange ommålning av befintligt räcke under LCB.615.

is

MATERIAL- OCH VARUKRAV

R

em

Fästdon
Minst en del av gängat gods (mutter eller gängad stång) till skarvning, förankring
och uppspänning av stållineräcke ska vara av rostfritt material kvalitet 1.4301 (AISI 304)
enligt SS-EN 10088-3.

UTFÖRANDEKRAV
Början och slut av räcke ska sättas ut och markeras innan räckesarbetena påbörjas
för kontroll av att räckesutbredningen täcker in det räcket ska skydda. Beställaren
ska ges möjlighet att delta vid kontrollen.
Räcke ska monteras med toleranser enligt leverantörens anvisningar. Vid avslutat
montage ska räcket vara riktat med god linjeföring och kravet att avvikelse inte ska
gå att se vid visuell kontroll.
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Ståndares lutning mätt från lodlinjen får efter avslutat montage inte överstiga av
leverantören angivet krav eller 1,5 grader.

as

Där rostfritt och förzinkat material blandas ska gängorna och övriga anliggningsytor
vid montaget smörjas med för ändamålet lämpligt medel med hög beständighet.

op

Ihåliga fundament och förankringar med öppningar ska fyllas eller tätas med lock av
beständigt material. Lock ska vara så konstruerade att de inte lossnar under normala
driftförhållanden.
Beakta krav och råd i VGU vid utförande av räcke i kombination med kantstöd.

KONTROLL

er

Produkter som inte omfattas av krav på CE-märkning

åb

Stål inklusive stållinor ska efter anfordran levereras med kontrollintyg 3.1 enligt
SS-EN 10204. Vid leverans av stål S235 JR och S275 JR, enligt SS-EN 10025-2, med
godstjocklek under 25 mm får kontrollintyg 3.1 enligt ovan ersättas med kvalitetsintyg
2.2 enligt SS-EN 10204.

Kontroll vid utförande

ej

Bekräftelse av överensstämmelse för prefabricerade betongelement ska ske enligt
kapitel 10 inklusive bilaga C.1 i SS-EN 206.

Kontrollen vid montering av räcke ska minst omfatta kontroll av att

år

– räcket är monterat enligt leverantörens anvisningar
– räcket är monterat med god linjeföring

-F

– ståndarnas lutning inte överstiger angivet värde
– ståndarna är placerade rätt i såväl längd- som tvärriktning
– eventuella skador på zinkskiktet har reparerats enligt SS-EN ISO 1461.

Enkelsidiga räcken för väg, plan o d

em

is

DEG.111

s

Ange under aktuell kod och rubrik om andra korrosionsskydd än i AMA angivna ska
gälla.

R

DEG.1110

Enkelsidigt räcke för väg ska vara deklarerat enligt SS-EN 1317-5 med avseende på
egenskaper vid påkörning i minst den riktning som vänds mot vägen samt
beständighet och motståndsförmåga mot snöplogning.
Ange slänträcke under DEG.114.

Sammansatta enheter bestående av enkelsidiga räcken och
förtillverkade fundament för väg, plan o d
Avser räcken i fundament eller räckesplattor till räckesståndare.
Ange förutsättning för utförande av fundament vid
– tätskikt, typ och nivå
– ledningar och kanalisation, typ och nivå
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– montering i belagd eller obelagd yta
– material i överbyggnad och terrass till exempel jord, berg, lättfyllning eller
sprängstensfyllning.

DEG.1111

Enkelsidiga räcken med ståndare för väg, plan o d

as

Beakta att stållineräcken bör placeras i fundament för att möjliggöra att ståndare kan
bytas utan behov av ny håltagning efter påkörning.

op

Avser räcken med ståndare utan fundament i till exempel slaget eller borrat hål.
Ange förutsättning för utförande av ståndare vid

– ledningar och kanalisation, typ och nivå

er

– tätskikt, typ och nivå

åb

– underlag till exempel jord, berg, lättfyllning eller sprängstensfyllning.

Beakta att stållineräcken bör placeras i fundament för att möjliggöra att ståndare kan
bytas utan behov av ny håltagning efter påkörning och anges då under DEG.1110.

DEG.1112

Enkelsidiga räcken utan ståndare för väg, plan o d

Enkelsidiga räcken infästa på konstruktion för väg, plan o d

år

DEG.1113

ej

Avser räcken utan ståndare placerade på eller nedsänkta i vägyta, till exempel
betongräcken.

Avser räcken för infästning med skruvar i konstruktionsyta, till exempel stödmur eller
markförlagd balk.

DEG.112

-F

Ange infästning på konstruktion i mark och dylikt till exempel gängstänger eller
gänghylsor för räckesmontage under EBC.24.

Dubbelsidiga räcken för väg, plan o d

is

s

Dubbelsidigt räcke för väg ska vara deklarerat enligt SS-EN 1317-5 med avseende på
egenskaper vid påkörning från båda sidor samt beständighet och motståndsförmåga
mot snöplogning.

R

em

DEG.1120

Sammansatta enheter bestående av dubbelsidiga räcken och
förtillverkade fundament för väg, plan o d
Avser räcken i fundament eller räckesplattor till räckesståndare.
Ange förutsättning för utförande av fundament vid
– tätskikt, typ och nivå
– ledningar och kanalisation, typ och nivå
– montering i belagd eller obelagd yta
– material i överbyggnad och terrass till exempel jord, berg, lättfyllning och
sprängstensfyllning.
Beakta att stållineräcken bör placeras i fundament för att möjliggöra att ståndare kan
bytas utan behov av ny håltagning efter påkörning.
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DEG.1121

Dubbelsidiga räcken med ståndare för väg, plan o d
Avser räcken med ståndare utan fundament i till exempel slaget eller borrat hål.

– tätskikt, typ och nivå
– ledningar och kanalisation, typ och nivå

op

– underlag till exempel jord, berg, lättfyllning eller sprängstensfyllning.

as

Ange förutsättning för utförande av ståndare vid

Beakta att stållineräcken bör placeras i fundament för att möjliggöra att ståndare kan
bytas utan behov av ny håltagning efter påkörning och anges då under DEG.1120.

Dubbelsidiga räcken utan ståndare för väg, plan o d

er

DEG.1122

DEG.1123

åb

Avser räcken utan ståndare placerade på eller nedsänkta i vägyta, till exempel
betongräcken.

Dubbelsidiga räcken infästa på konstruktion för väg, plan o d
Avser räcken för infästning med skruvar i konstruktionsyta, till exempel stödmur eller
markförlagd balk.

Räckesavslutningar, ej energiupptagande

år

DEG.113

ej

Ange infästning på konstruktion i mark och dylikt till exempel gängstänger eller
gänghylsor för räckesmontage under EBC.24.

Räckesavslutning som samtidigt utgör förankring av anslutande räcke ska uppfylla
krav på tillåten rörelse motsvarande SS-EN 1317-2 Annex B för testad räckeslängd.

-F

För räckesavslutning som inte använts vid typprovning av anslutande räcke ska
leverantören redovisa att krav på tillåten rörelse, motsvarande SS-EN 1317-2 Annex B,
uppfylls.

s

En räckesavslutning med propellervridning av navföljare/linor ska vara så utformad
att ett fordon som kör upp med ett hjul på änden assisteras av vridningen för att
komma tillbaka till ursprunglig del av vägbana.

R

em

is

Avser ej energiupptagande avslutning av räcke både med och mot trafikriktningen,
dels avslutning som även utgör förankring av räcke och dels avslutning som inte utgör
förankring av räcke.
Ange under aktuell kod och rubrik
– typ av avslutning
– placering, mitt eller sida
– anslutande räckestyp
– eventuella krav på räckesavslutningens längd och lutning
– eventuella krav på typ av förankring, till exempel betong- eller stålförankring.
Beakta krav på räckesavslutningar i VGU.
Beakta att räckesavslut med utvinkling räknas som ej energiupptagande.
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Ange om krockdämpare ska användas som räckesavslutning samt om krockdämpare
även ska utgöra förankring av räcke under DEG.151.

as

Ange om energiupptagande räckesände ska användas som räckesavslutning samt
om energiupptagande räckesände även ska utgöra förankring av räcke under DEG.152.

UTFÖRANDEKRAV

op

Förankringsfundament ska placeras så att inte någon del av fundamentets överyta
eller infästningsanordningar blir belägen högre än 0,1 m över färdig mark.

En förankring placerad med närmaste del inom en meter från vägbanekant och som
inte skyddas av räcke ska

er

– vara fri från klippta/stansade kanter vända mot trafiken eller uppåt

DEG.1131

åb

– vara utformad med avfasningar/styrande kanter eller dylikt så att snöröjningsredskap
inte fastnar/hugger tag.

Räckesavslutningar med stor utvinkling

Beakta krav på utformning av räckesavslutning med stor utvinkling enligt VGU.

Räckesavslutningar med liten utvinkling

ej

DEG.1132

Beakta krav på utformning av räckesavslutning med liten utvinkling enligt VGU.

DEG.1133

Räckesavslutningar, neddoppade

Diverse räckesavslutningar, ej energiupptagande

-F

DEG.1138

år

Beakta krav på utformning av neddoppad räckesavslutning enligt VGU.

Ange om räckesavslutningen ska utgöra förankring för räcket.

DEG.114

s

Beakta att räckesavslutning som inte förankrar räcke sätter räckets
fordonsåterhållande funktion ur spel på en lång sträcka från räckesavslutet och endast
är ett alternativ i lågfartsmiljö.

Slänträcken

is

Slänträcke ska vara provat enligt TRVMB 350.

R

em

Kapacitetsklass ska vara N2S.

DEG.12

Ange
– skaderiskklass (A eller B)
– arbetsbreddsklass (W1–W8).

Räcken på vägbro
Ange under aktuell kod och rubrik
– för en bro som inte går över en elektrifierad spår- eller järnväg om fotplattan ska
undergjutas
– om annan typ av infästning än i AMA angiven ska utföras
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– mått mellan överkant kantbalk eller dylikt och underkant navföljarbalk vid
komplettering av äldre räcke
– kapacitetsklass (N1–N2, H1–H4 eller L1–L4)

as

– skaderiskklass (A, B eller C)
– arbetsbreddsklass (W1–W8)

op

– om räcke ska vara deklarerat med avseende på fordonsinträngningsklass och krav
på fordonsinträngningsklass (VI1–VI9) för H- och L-klasser

– om räcke ska vara deklarerat med avseende på motståndsförmåga mot snöplogning
och krav på klass (1–4)

er

– eventuella krav på räckens höjd enligt VGU, till exempel med avseende på gående
och cyklister eller från siktsynpunkt

åb

– eventuella krav på räckens släthet enligt VGU, samt vilka räckessidor som omfattas
– eventuella krav på räckens täthet enligt VGU

– eventuella krav på räckens skydd mot underglidning enligt VGU

ej

– eventuella krav på att delar med vikt överstigande 2 kg inte får släppa vid
kapacitetsklassbestämmande prov
– om demonterat räcke ska återmonteras lika som befintligt eller med krav som för
nyanläggning.

år

Ange demontering av räcke under BEC.1613.
Ange räckeskomplettering under aktuell kod och rubrik under DEG.16.

-F

Ange elskyddsanordning över kontaktledningar under DEP.181.
Ange anslutningar för RRA-mätning (Resistans Räcke Armering) under DEP.185.
Ange ingjutna gängstänger eller gänghylsor för räckesmontage under EBC.24.
Ange fastgjutning av räckesståndare i kärnborrade hål under EBE.11711.

s

Ange ommålning av befintligt räcke under LCB.615.

is

MATERIAL- OCH VARUKRAV

R

em

Förstärkt rostskydd av varmförzinkade räckesståndare
I handlingarna angivet förstärkt rostskydd ska vara utfört enligt SS-EN ISO 12944-5,
system G5.02-EP/PUR på
– fotplåten inklusive dess undersida och på räckesståndare upp till minst 100 mm
över fotplåtens översida
– nedre delen av ingjuten räckesståndare inklusive ingjuten del upp till minst 100 mm
över betongytan.
Ange under aktuell kod och rubrik
– om förstärkt rostskydd av räckesståndares nederdel ska utföras
– kulör på täckfärg enligt NCS.
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Målning av varmförzinkade räcken
I handlingarna angiven målning ska vara utförd med följande målningssystem
– vid rengöringen ska trycket vid munstycket vara minst 20 MPa

as

– svepblästring till ytråhet "fin" enligt SS-EN ISO 8503-2, tabell 1. Efter renblästring
ska zinkskiktet uppfylla krav på tjocklek enligt SS-EN ISO 1461, tabell 3

op

– mellanfärg av en järnglimmerpigmenterad tvåkomponents epoxi. Skikttjockleken
ska vara minst 75 μm
– täckfärg av en tvåkomponents polyuretan. Skikttjockleken ska vara minst 75 μm.

er

Tryckluft och blästermedel ska uppfylla kraven i KI Bulletin 104, avsnitt 2.3 och 2.4.2.
Separatorer och renare ska användas.

åb

Efter blästring ska ytan dammsugas, borstas eller blåsas med ren komprimerad luft
så att alla blästerprodukter och rester av blästermedel avlägsnas.
Färgtillverkarens instruktioner om spädning, temperatur, maximala färgtjocklekar
och övermålningsintervall ska följas.
Samtliga färgskikt ska ha avvikande kulörer så att de kan skiljas åt.

ej

Vid applicering av färg ska stål- och lufttemperaturen vara minst 5 °C. Den relativa
fuktigheten ska vid appliceringstillfället vara högst 85 procent.

år

Mellan- och täckfärg ska appliceras genom strykning, rullning eller högtryckssprutning.
Vid rullning ska färgen efterslätas.
Även fotplåtens undersida ska vara målad.

-F

Ange under aktuell kod och rubrik

– omfattning av utförande av målning av varmförzinkat räcke
– kulör på täckfärg enligt NCS
– om räcke ska målas och om annat än i AMA angivet målningssystem kan godtas.

is

s

Beakta att målning av varmförzinkade räcken längs allmän väg är olämpligt då räcket
utsätts för mekanisk påverkan.

R

em

Fästdon
Fästdon av rostfritt stål
Skruvar, muttrar och brickor för räckets infästning i bron ska vara av rostfritt stål med
god korrosionsbeständighet.
Kvalitet 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4429, 1.4432, 1.4435, 1.4436 och 1.4438 och 1.4462
enligt SS-EN 10088-1 till och med SS-EN 10088-5 anses uppfylla ställda krav.
Skruvar, muttrar och brickor för räckets infästning i bron ska levereras med
kontrollintyg 3.1 enligt SS-EN 10204.

Betong för fastgjutning
Betong ska uppfylla krav enligt EBE.1 eller igjutningsbruk enligt EBE.1171.
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Bro över elektrifierad spår- eller järnväg
Ange eventuella krav på jordning av navföljare, handledare, nät med mera.
Ange elskyddsanordningar över kontaktledningar under DEP.181.

as

UTFÖRANDEKRAV

op

Del av räcke på vägbro som inte omfattas av SS-EN 1317-5 ska utföras enligt
SS-EN 1090-2.
Skruvförband ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Skruvförband ska vara utfört så att fullgott gängingrepp uppnås.

er

Toleranser

åb

Ståndares lutning mätt från lodlinjen får efter avslutat montage inte överstiga av
leverantören angivet krav eller 1,5 grader.
Räcke ska monteras med toleranser enligt leverantörens anvisningar, dock får
toleransen i höjdled inte överstiga ±0,02 m. Vid avslutat montage ska räcket vara
riktat med god linjeföring och kravet att avvikelse inte ska gå att se vid visuell kontroll.

ej

KONTROLL
Kontroll av levererat material

Kontrollen av levererat material till räcke ska minst omfatta

år

– visuell kontroll av samtliga ytor och svetsar
– kontroll av skikttjocklek av varmförzinkade skikt enligt SS-EN ISO 1461

-F

– kontroll av skikttjocklek av färgskikt enligt GBD.1.

Kontroll vid utförande
Kontroll vid montering av räcke ska minst omfatta kontroll av att

s

– ståndarnas lutning inte överstiger angivna toleranser

is

– ståndarna är placerade rätt i såväl brons längd- som tvärriktning samt i förhållande
till rörliga skarvar vid övergångskonstruktioner och kantbalksavslut

R

em

– räcket monterats enligt tillverkarens anvisningar
– räcket vid bro som inte går över elektrifierad spår- eller järnväg inte har elektrisk
kontakt med armeringen
– räcket vid bro som går över elektrifierad spår- eller järnväg har elektrisk kontakt
med armeringen
– eventuella skador på zinkskiktet har reparerats enligt SS-EN ISO 1461.
Kontrollmätning av elektrisk kontakt ska ske enligt RRA-metoden (Resistans Räcke
Armering) enligt rapport KIMAB-2008-142. RRA-mätning på ingjutna gängstänger
ska utföras före räckesmontage. För metodens utförande ska kontaktmätningsdubb
i rostfritt stål för elektrisk anslutning finnas med största centrumavstånd 100 m på
kantbalken.
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För gängstänger som gjutits fast i borrade hål ska var 20:e stång, dock minst tre
stycken, provdras med en kraft som minst motsvarar den av tillverkaren angivna
maxbelastningen vid kapacitetsklassbestämmande kollisionsprov.

– provdragningskraften för gängstänger som gjutits fast i borrade hål
– omfattning av kontrollmätning av skikttjocklek.

op

Räcke som inte omfattas av SS-EN 1317-5
Kontroll ska utföras enligt kontrollplan.

as

Ange

er

Kontrollen ska utföras av en person som inte har deltagit i projekteringen eller
utförandet.
Kontroll vid tillverkning av broräcken ska minst omfatta

åb

– oförstörande provning av svetsar i omfattning enligt SS-EN 1090-2, tabell 24 EXC 3
– kontroll av skikttjocklek enligt SS-ISO 19840 och vidhäftning enligt SS-EN ISO 4624
vid räcken som målats av estetiska skäl. Antal provningsområden för
skikttjockleksmätningen ska bestämmas enligt SS-ISO 19840.

ej

Räcken till en bro betraktas som ett objekt. Ytbehandlingen ska på varje delyta uppfylla
följande krav
– vidhäftning 2 MPa enligt SS-EN ISO 4624 för 1-komponentsfärg

DEG.121

år

– vidhäftning 4 MPa enligt SS-EN ISO 4624 för 2-komponentsfärg.

Enkelsidiga räcken på vägbro

Sammansatta enheter bestående av enkelsidiga räcken och
förtillverkade fundament på vägbro

s

DEG.1210

-F

Enkelsidigt räcke på bro ska vara deklarerat enligt SS-EN 1317-5 med avseende på
egenskaper vid påkörning i minst den riktning som vänds mot vägen samt
beständighet och motståndsförmåga mot snöplogning.

is

Avser räcken i fundament eller räckesplattor för räckesståndare på till exempel rörbro.

R

em

Ange förutsättning för utförande av fundament vid
– tätskikt, typ och nivå
– ledningar och kanalisation, typ och nivå
– belagd eller obelagd yta.
Beakta att infästning genom att fotplåt underlimmas i beläggning inte är tillåtet som
alternativ enligt Bro och broliknande konstruktion, Byggande, TRVINFRA-00227.
Beakta att i de fall infästning genom att fotplåt underlimmas i beläggning är tillåtet
ska det utföras med lim som är kompatibelt med tätskikts- och beläggningsmaterialet.

DEG.1212

Enkelsidiga räcken utan ståndare på vägbro
Avser räcken utan ståndare placerade på eller nedsänkta i vägytan, till exempel
betongräcken.
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DEG.1213

Enkelsidiga räcken infästa på vägbro
Avser räcken infästa med skruvar i till exempel kant- eller skiljebalk.

DEG.122

as

Ange infästning och dylikt till exempel gängstänger eller gänghylsor för räckesmontage
under EBC.24.

Dubbelsidiga räcken på vägbro

Sammansatta enheter bestående av dubbelsidiga räcken och
förtillverkade fundament på vägbro

er

DEG.1220

op

Dubbelsidigt räcke på bro ska vara deklarerat enligt SS-EN 1317-5 med avseende på
egenskaper vid påkörning från båda sidor samt beständighet och motståndsförmåga
mot snöplogning.

Avser räcken i fundament eller räckesplattor på till exempel rörbro.

åb

Ange förutsättning för utförande av fundament vid
– tätskikt, typ och nivå

– belagd eller obelagd yta.

ej

– ledningar och kanalisation, typ och nivå

Beakta att infästning genom att fotplåt underlimmas i beläggning inte är tillåtet som
alternativ enligt Bro och broliknande konstruktion, Byggande, TRVINFRA-00227.

Dubbelsidiga räcken utan ståndare på vägbro

-F

DEG.1222

år

Beakta att i de fall infästning genom att fotplåt underlimmas i beläggning är tillåtet
ska det utföras med lim som är kompatibelt med tätskikts- och beläggningsmaterialet.

Avser räcken utan ståndare placerade på eller nedsänkta i vägytan, till exempel
betongräcken.

DEG.1223

Dubbelsidiga räcken infästa på vägbro

s

Avser räcken infästa med skruvar i till exempel kant- eller skiljebalk.

is

Ange infästning och dylikt till exempel gängstänger eller gänghylsor för räckesmontage
under EBC.24.

R

em

DEG.13

Öppningsbara räckessektioner
Öppningsbar räckessektion med längd 40 m eller kortare ska vara provad enligt
SS-ENV 1317-4.
Öppningsbar räckessektion längre än 40 m ska vara provad enligt SS-EN 1317-2.
Ange
– kapacitetsklass (N1–N2, H1–H4 eller L1–L4)
– skaderiskklass (A, B eller C)
– arbetsbreddsklass (W1–W8).
Beakta att öppningsbar räckessektion kortare än 40 m får ha avvikande
arbetsbreddsklass jämfört med anslutande räcke, se VGU.
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DEG.14

Övergångar mellan räcken för väg, bro o d

as

Räcke med lägre kapacitetsklass får förankras i räcke med högre kapacitetsklass,
undantaget förspänt räcke av typ stållineräcke som inte får förankras i annan typ av
räcke.
Ange
– typ av övergång eller kopplingselement

Övergång som uppfyller krav enligt standard

op

– egenskaper för anslutande räcken, till exempel räckestyp och i förekommande fall
kapacitetsklass, skaderiskklass, dynamisk utböjning och arbetsbredd.

er

Övergång mellan räcken ska uppfylla krav enligt SS-ENV 1317-4.

Övergångssträcka med utjämnad dynamisk utböjning

åb

Övergång mellan räcken som har olika dynamisk utböjning vid krockprov TB 11, enligt
SS-EN 1317-2, tabell 1, ska utföras på en sträcka motsvarande skillnaden i dynamisk
utböjning multiplicerad med 20. Övergången ska successivt göras styvare mot det
styvare räcket.

år

ej

En uppdelning av sträckan i delsträckor godtas om skillnaden i dynamisk utböjning
är högst 0,3 m för angränsande delsträckor. Enskild delsträckas längd får inte
understiga 6 m. Datorsimulering godtas för verifiering av övergångssträckans
dynamiska utböjning.

Kopplingselement

-F

Räcken med samma funktionssätt och kapacitetsklass samt likartade
deformationsegenskaper kan förankras i varandra med hjälp av kopplingselement.
Draghållfastheten hos ett kopplingselement ska vara större än den svagaste
kopplingen hos anslutande räcken.

s

KONTROLL

För övergångar ska konstruktions- och beräkningsunderlag redovisas.

is

Ange krav på konstruktions- och beräkningsunderlag under YJC.1.

Krockdämpare, energiupptagande räckesändar o d

DEG.151

Krockdämpare

R

em

DEG.15

Krockdämpare för räcke ska vara deklarerad enligt SS-EN 1317-5 med avseende på
hastighetsklass, utböjningsklass, fordonsrörelseklass, skaderiskklass och beständighet.
Ange
– typ, avledande (redirective R) eller ej avledande (non redirective NR)
– hastighetsklass (50–110)
– utböjningsklass (D1–D8)
– fordonsrörelseklass (Z1–Z4)
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– skaderiskklass (A eller B)
– form, rak eller konisk
– eventuella krav på största och minsta bredd vid nos och bas

DEG.152

as

– om krockdämpare ska utgöra förankring av räcke och i så fall anslutande räckestyp.

Energiupptagande räckesändar

op

Räckesavslutning som samtidigt utgör förankring av anslutande räcke ska uppfylla
krav på tillåten rörelse motsvarande SS-EN 1317-2, Annex B, för testad räckeslängd.

er

För räckesavslutning som inte använts vid typprovning av anslutande räcke ska
leverantören redovisa att krav på tillåten rörelse, motsvarande SS-EN 1317-2, Annex
B, uppfylls.

åb

Energiupptagande räckesavslutning ska uppfylla kraven enligt SS-ENV 1317-4 eller
prEN 1317-7.

Ange
– hastighetsklass (P1–P4)

ej

Avser energiupptagande avslutning av räcke både med och mot trafikriktningen, dels
avslutning som även utgör förankring av räcke och dels avslutning som inte utgör
förankring av räcke.

– utböjningsklass (X1–X3 och Y1–Y4)

år

– fordonsrörelseklass (Z1–Z4)
– skaderiskklass (A eller B)

-F

– anslutande räckestyp

– om räckesavslutningen ska vara enkel- eller dubbelsidig
– eventuella krav på största bredd, till exempel vid placering i smal skiljeremsa
– placering, mitt eller sida

s

– om asymmetrisk utformning accepteras

R

em

is

– om kompletterande provning enligt prEN 1317-7 kollisionsprov 3 respektive 6 ska
vara utförda.
Beakta krav på räckesavslutningar i VGU.
Beakta att förankring som räckesavslut med utvinkling räknas som ej
energiupptagande.
Ange om ej energiupptagande räckesände ska användas som räckesavslutning samt
om ej energiupptagande räckesände även ska utgöra förankring av räcke under
DEG.113.
Ange om krockdämpare ska användas som räckesavslutning samt om krockdämpare
även ska utgöra förankring av räcke under DEG.151.
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UTFÖRANDEKRAV
Förankringsfundament ska placeras så att inte någon del av fundamentets överyta
eller infästningsanordningar blir belägen högre än 0,1 m över färdig mark.

– vara fri från klippta/stansade kanter vända mot trafiken eller uppåt

as

En förankring placerad med närmaste del inom en meter från vägbanekant och som
inte skyddas av räcke ska

op

– vara utformad med avfasningar/styrande kanter eller dylikt så att snöröjningsredskap
inte fastnar/hugger tag.

Räckeskompletteringar

DEG.161

Underglidningsskydd som räckeskomplettering

DEG.162

åb

Ange hastighetsklass enligt SIS CEN/TS 17342.

er

DEG.16

Bullerskyddsskärm som räckeskomplettering
Ange bullerskyddsskärm som inte är del av fordonsåterhållande räcke under HBD.122
alternativt under aktuell kod och rubrik under GB.

Bländskydd som räckeskomplettering

ej

DEG.163

Ange om bländskydd ska uppfylla krav enligt SS-EN 12676-1.

DEG.164

år

Ange bländskydd som inte är del av fordonsåterhållande räcke under DEG.61.

Suicidskydd som räckeskomplettering

-F

Ange typ av skydd.

Ange suicidskydd som inte är del av fordonsåterhållande räcke under DEG.22 eller
DEG.31.

Räckesfyllnad som räckeskomplettering

is

DEG.165

s

Beakta material- och utförandekrav enligt Bro och broliknande konstruktion,
Byggande, TRVINFRA-00227.

R

em

Räckesfyllnad med rörelsefog ska dimensioneras för samma vind-/snöplogskrafter
som övrig räckesfyllning.
Ange hur räckesfyllnad ska utformas samt vilka delar av räcke som ska förses med
– spjälgrind
– skyddsnät
– stänkskydd.
Ange rörelseintervall, till exempel 20–50 mm, 50–150 mm eller ≥ 150 mm.

Stänkskydd
Stänkskydd ska vara ogenomträngligt för vattenstänk.
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Stänkskydd av stålplåt ska vara ytbehandlat med tjockskiktsbeläggning minst 200 μm
på sidan mot körbanan och mellantjock beläggning minst 50 μm på sidan från
körbanan.

Rörelsefog som räckeskomplettering

as

DEG.166

op

Räckets längsgående element inklusive rörelsefogar ska kunna ta upp krafter
motsvarande de som räcket utsätts för vid kapacitetsklassbestämmande provning
enligt SS-EN 1317-2.
Ange rörelseintervall, till exempel 20–50 mm, 50–150 mm eller ≥ 150 mm.

DEG.167

Räckesförankring som räckeskomplettering

er

Avser räckesförankringar som inte utgör räckesavslut, till exempel dragstagsförankring,
mellanförankring och dylikt, till exempel utförande av räcke i radie.

åb

Ange

– typ av räckesförankring, till exempel dragstagsförankring, mellanförankring eller
liknande

ej

– eventuella krav på material i förankring, till exempel betong- eller stålförankring.

DEG.168

Diverse räckeskompletteringar

DEG.2

Räcken för gång- och cykeltrafik på väg, plan o d samt bro

år

Avser räcken för gång- och cykeltrafik (GC) utan krav på fordonsåterhållande
egenskaper enligt SS-EN 1317-5.

-F

Ange under aktuell kod och rubrik för gång- och cykelräcken deklarerade enligt
SIS-CEN/TR 16949
– H (höjd, m)

– V (öppningsmått, mm)

s

– DL (livslängd, år)

is

– HL (horisontell last övre profil eller toppföljare, kN/m)
– HLi (horisontell last övriga profiler, kN/m)

R

em

– F (laster på räckesfyllnad, kN eller J).
Ange under aktuell kod och rubrik för övriga gång- och cykelräcken samt som
komplement till gång- och cykelräcken deklarerade enligt SIS-CEN/TR 16949
– typ av räcke
– material
– ytbehandling
– typ av räckesavslutning
– krav på höjd
– krav på täthet
– krav på släthet
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– eventuellt krav på kulör
– eventuellt krav på övergång till annat räcke.

as

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Stål

op

GC-räcken av stål ska vara tillverkade enligt SS-EN 1090-2. För svetsade delar ska
klass EXC2 enligt SS-EN 1090-2 tillämpas.
All svetsning ska vara utförd före förzinkning.

Varmförzinkning

åb

er

Alla ståldelar i räcke, som inte är av rostfritt stål, ska vara varmförzinkade minst enligt
tabell NA.1, Fe/Zn 115 i SS-EN ISO 1461. Undantagna är brickor som ska vara
varmförzinkade enligt, tabell 3 i SS-EN ISO 1461 samt skruvar och muttrar som ska
vara varmförzinkade enligt SS-EN ISO 10684.

ej

Ingjutningsgods av stål i betong eller i berg ska vara varmförzinkat enligt
tabell NA.1, Fe/Zn 115 i SS-EN ISO 1461, intill det största måttet av täckskiktets tjocklek
eller 50 mm.

Aluminium

Betong

år

GC-räcken av aluminium ska vara tillverkade enligt SS-EN 1090-2. För svetsade delar
ska klass EXC2 enligt SS-EN 1090-2 tillämpas.

-F

Betong ska uppfylla krav för exponeringsklass XD3/XF4 enligt SS-EN 206 och
SS 137003. Livslängdsklass L50.
Täckande betongskikt ska uppfylla krav för exponeringsklass XD3 enligt Boverkets
konstruktionsregler, EKS, kapitel 2.1.1. Livslängdsklass L50.

s

Fästdon

is

Skruvar, muttrar och brickor ska levereras med kontrollintyg 3.1 enligt SS-EN 10204.
Skruvar ska vara märkta enligt SS-EN ISO 898-1.

R

em

För skruvar i hållfasthetsklass 10.9 ska metod för väteutdrivning redovisas.
Fästdon av rostfritt stål
Skruvar, muttrar och brickor av rostfritt stål ska vara av kvalitet A4 enligt
SS-EN ISO 3506-1 eller motsvarande korrosionsbeständighet.

UTFÖRANDEKRAV
Skruvförband ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.
Skruvförband ska vara utfört så att fullgott gängingrepp uppnås.
Svetsning i räckesståndare av stål eller aluminium får endast utföras om ståndaren
är fastgjuten och då endast på den övre halvan av ståndaren som tillfällig åtgärd.
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Toleranser
Ståndares lutning mätt från lodlinjen får efter avslutat montage inte överstiga av
leverantören angivet krav eller 1,5 grader.

Räcken för gång- och cykeltrafik på väg, plan o d

DEG.22

Räcken för gång- och cykeltrafik på bro

op

DEG.21

as

Räcke ska monteras med toleranser enligt leverantörens anvisningar, dock får
toleransen i höjdled inte överstiga ±0,02 m. Vid avslutat montage ska räcket vara
riktat med god linjeföring och kravet att avvikelse inte ska gå att se vid visuell kontroll.

er

Räcket ska förses med räckesfyllnad typ spjälgrind, skyddsnät, stänkskydd eller
likvärdigt.

Ange hur räckesfyllnad ska utformas samt vilka delar av räcke som ska förses med

åb

– spjälgrind
– skyddsnät
– stänkskydd.

ej

Ange rörelseintervall, till exempel 20–50 mm, 50–150 mm eller ≥ 150 mm.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

år

Betong för fastgjutning

Betong ska uppfylla krav enligt EBE.1 eller igjutningsbruk enligt EBE.1171.

-F

Bro över elektrifierad spår- eller järnväg
Ange eventuella krav på jordning av navföljare, handledare, nät med mera.

Stänkskydd

Stänkskydd ska vara ogenomträngligt för vattenstänk.

R

em

is

s

Stänkskydd av stålplåt ska vara ytbehandlat med tjockskiktsbeläggning minst 200 μm
på sidan mot körbanan och mellantjock beläggning minst 50 μm på sidan från
körbanan.

Broräcke av trä
Material ska uppfylla krav enligt HBD.111.

UTFÖRANDEKRAV
Ingjutningslängden för räckesståndare eller gängstänger ska vara minst 100 mm.
Broräcke ska utföras enligt SS-EN 1090-2.
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KONTROLL
Kontroll av levererat material
– visuell kontroll av samtliga ytor och svetsar
– kontroll av skikttjocklek av varmförzinkade skikt enligt SS-EN ISO 1461

Kontroll vid utförande

op

– kontroll av skikttjocklek av färgskikt enligt GBD.1.

as

Kontroll av levererat material till räcke ska minst omfatta

Kontroll vid montering av räcke ska minst omfatta kontroll av att

er

– ståndarnas lutning inte överstiger angivna toleranser

åb

– ståndarna är placerade rätt i såväl brons längd- som tvärriktning samt i förhållande
till rörliga skarvar vid övergångskonstruktioner och kantbalksavslut
– räcket monterats enligt tillverkarens anvisningar

– eventuella skador på zinkskiktet har reparerats enligt SS-EN ISO 1461.
Kontroll ska utföras enligt kontrollplan.

ej

Kontrollen ska utföras av en person som inte har deltagit i projekteringen eller
utförandet.

år

Kontroll vid tillverkning av broräcken ska minst omfatta
– oförstörande provning av svetsar i omfattning enligt SS-EN 1090-2, tabell 24 EXC 3

-F

– kontroll av skikttjocklek enligt SS-ISO 19840 och vidhäftning enligt SS-EN ISO 4624
vid räcken som målats av estetiska skäl. Antal provningsområden för
skikttjockleksmätningen ska bestämmas enligt SS-ISO 19840.
Räcken till en bro betraktas som ett objekt. Ytbehandlingen ska på varje delyta uppfylla
följande krav

s

– vidhäftning 2 MPa enligt SS-EN ISO 4624 för 1-komponentsfärg

is

– vidhäftning 4 MPa enligt SS-EN ISO 4624 för 2-komponentsfärg.

em

DEG.27

R

DEG.3

Förtillverkade fundament för räcke för gång- och cykeltrafik
Ange typ av fundament och dimension.

Räcken vid järn- och spårväg
Avser räcken längs järn- och spårväg.
Ange under aktuell kod och rubrik
– typ av räcke
– material
– ytbehandling
– typ av räckesavslutning
– krav på höjd
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– krav på täthet
– eventuellt krav på kulör

as

– eventuellt krav på övergång till annat räcke.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Stål

op

All svetsning ska vara utförd före förzinkning.

UTFÖRANDEKRAV

er

Skruvförband ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.

Skruvförband ska vara utfört så att fullgott gängingrepp uppnås.

åb

Svetsning i räckesståndare av stål eller aluminium får endast utföras om ståndaren
är fastgjuten och då endast på den övre halvan av ståndaren som tillfällig åtgärd.

Fallskydd

Ingjutningslängden för räckesståndare eller gängstänger ska vara minst 100 mm.

ej

Ange om fallskyddet ska förses med nät med maximal maskvidd 50 mm.

Toleranser

år

Ståndares lutning mätt från lodlinjen får efter avslutat montage inte överstiga av
leverantören angivet krav eller 1,5 grader.

DEG.31

-F

Räcke ska monteras med toleranser enligt leverantörens anvisningar, dock får
toleransen i höjdled inte överstiga ±0,02 m. Vid avslutat montage ska räcket vara
riktat med god linjeföring och kravet att avvikelse inte ska gå att se vid visuell kontroll.

Räcken på järnvägs- och spårvägsbro

s

Räcke på järnvägsbro som har gång- eller cykelbana för allmänheten ska även uppfylla
kraven enligt DEG.22.

is

Avser räcke på järnvägs- och spårvägsbro och till exempel räcke på vingmur till
järnvägs- och spårvägsbro.

R

em

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Betong för fastgjutning
Betong ska uppfylla krav enligt EBE.1 eller igjutningsbruk enligt EBE.1171.

Bro över elektrifierad spår- eller järnväg
Ange eventuella krav på jordning av navföljare, handledare, nät med mera.

Stänkskydd
Stänkskydd ska vara ogenomträngligt för vattenstänk.
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Stänkskydd av stålplåt ska vara ytbehandlat med tjockskiktsbeläggning minst 200 μm
på sidan mot körbanan och mellantjock beläggning minst 50 μm på sidan från
körbanan.

as

Broräcke av trä
Material ska uppfylla krav enligt HBD.111.

op

UTFÖRANDEKRAV

Ingjutningslängden för räckesståndare eller gängstänger ska vara minst 100 mm.
Broräcke ska utföras enligt SS-EN 1090-2.

er

KONTROLL
Kontroll av levererat material

åb

Kontroll av levererat material till räcke ska minst omfatta
– visuell kontroll av samtliga ytor och svetsar

– kontroll av skikttjocklek av varmförzinkade skikt enligt SS-EN ISO 1461

Kontroll vid utförande

ej

– kontroll av skikttjocklek av färgskikt enligt GBD.1.

Kontroll vid montering av räcke ska minst omfatta kontroll av att

år

– ståndarnas lutning inte överstiger angivna toleranser

-F

– ståndarna är placerade rätt i såväl brons längd- som tvärriktning samt i förhållande
till rörliga skarvar vid övergångskonstruktioner och kantbalksavslut
– räcket monterats enligt tillverkarens anvisningar
– eventuella skador på zinkskiktet har reparerats enligt SS-EN ISO 1461.
Kontroll ska utföras enligt kontrollplan.

is

s

Kontrollen ska utföras av en person som inte har deltagit i projekteringen eller
utförandet.
Kontroll vid tillverkning av broräcken ska minst omfatta

R

em

– oförstörande provning av svetsar i omfattning enligt SS-EN 1090-2, tabell 24 EXC 3
– kontroll av skikttjocklek enligt SS-ISO 19840 och vidhäftning enligt SS-EN ISO 4624
vid räcken som målats av estetiska skäl. Antal provningsområden för
skikttjockleksmätningen ska bestämmas enligt SS-ISO 19840.
Räcken till en bro betraktas som ett objekt. Ytbehandlingen ska på varje delyta uppfylla
följande krav
– vidhäftning 2 MPa enligt SS-EN ISO 4624 för 1-komponentsfärg
– vidhäftning 4 MPa enligt SS-EN ISO 4624 för 2-komponentsfärg.
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DEG.32

Kompletteringar till räcken på järnvägs- och spårvägsbro
Ange utformning, krav på höjd samt vilka delar av räcke som ska förses med
– bullerskydd

as

– suicidskydd, typ av skydd
– spjälgrind, skyddsnät eller stänkskydd.

Förtillverkade fundament för räcken vid järn- och spårväg
Ange typ av fundament och dimension.

er

DEG.37

op

Ange fristående bullerskyddsskärm som inte är en del av räcke under HBD.122
alternativt under aktuell kod och rubrik under GB.

Diverse räcken vid järn- och spårväg

DEG.4

Pollare, farthinderelement, barriärelement,
parkeringsräcken m m

åb

DEG.38

ej

Avser till exempel vägpollare, så kallade grisar och dylikt och hastighetsreducerande
anordningar av gummi-, betongelement och dylikt samt parkeringsräcken för
parkeringshus, plan och dylikt.
Ange under aktuell kod och rubrik

– dimension

-F

– material

år

– typ

– ytbehandling

– metod för fastsättning
– typ av reflektorer.

s

Ange sakvaror såsom hydrauliska vägspärrar, pollare och dylikt under NBD.3.

is

Ange pollare på kaj för förtöjning under DEP.22.

R

em

DEG.41

Pollare

DEG.42

Farthinderelement

DEG.43

Barriärelement
Avser barriärer som saknar deklarerade fordonsåterhållande egenskaper och används
som fristående eller sammankopplade element.
Ange barriärelement som sammankopplas och ska fungera fordonsåterhållande under
aktuell kod och rubrik under DEG.1.
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DEG.44

Parkeringsräcken

as

Avser parkeringsräcken som är ämnade att vara vägledande eller som ska
dimensioneras för att motstå kraft från påkörande fordonvid parkeringsplatser och
liknande.
Ange parkeringsräcke som ska ha deklarerade fordonsåterhållande egenskaper enligt
SS-EN 1317-5 under aktuell kod och rubrik under DEG.1.

Förtillverkade fundament för pollare, farthinderelement,
barriärelement, parkeringsräcken m m

DEG.5

Stängsel, staket, plank o d

åb

Ange typ av fundament och dimension.

er

DEG.47

op

Ange träskyddsklass för stolpe eller planka av impregnerad furu enligt LFB.11, se
kommentarer under LFB.1 med underordnade koder och rubriker.

Stängsel, staket, plank o d ska monteras enligt tillverkarens anvisningar.
Beakta Sveriges Stängselentreprenörers förening Handbok SSEF – Råd och anvisningar
för montagemetoder och materialval vid uppförande av områdesskydd.

ej

Ange vid förstärkt stängsel tråddiametrar, maskvidd, trådens draghållfasthet, nätets
format, ytskikt.

år

Ange om stängsel ska förses med taggtråd samt typ av taggtråd.
Ange krav på grind, grindbeslag och låsanordning under NBD.1.

-F

Ange i förekommande fall plats för skyddsjordning i teknisk beskrivning i anslutning
till AMA EL under aktuell kod och rubrik under SRD.

Fallskydd

Ange i det fall stängsel ska användas som fallskydd, särskilda krav på utförande.

Vilt- och faunastängsel o d

s

DEG.51

R

em

is

Viltstängsel avser viltskydd i form av stängsel som hindrar ren och större vilt (älg,
hjort och rådjur) från att komma in i vägområdet.
Faunastängsel avser viltskydd i form av stängsel med mindre maskor nertill för att
anpassas till respektive målart. Avsett för att hindra mindre, medelstora och större
däggdjur från att komma in i vägområdet.
Beakta utformningskrav enligt Krav Vägutrustning, TRVINFRA-00338.
Beakta att stolpe av trä inte får placeras inom kravställd bredd för vägens säkerhetszon
om den inte är skyddad av vägräcke.
Impregnerat trä kan användas när förutsättningarna inte bedöms ge erforderlig
beständighet. Användningen av olika träskyddsmedel regleras i Kemikalieinspektionens
föreskrifter.
För användning utomhus i kontakt med mark rekommenderas för furu träskyddsklass
NTR A. Se vidare kommentarer under LFB.1 med underordnade koder och rubriker.
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Ange
– stolpdimension, material till stolpe och stolpes fastsättning

– avstånd mellan stolpar
– var stängsel och grindar ska placeras i förhållande till vägen

as

– för stolpe av impregnerad furu träskyddsklass enligt LFB.11

op

– hur stängsel ska inledas och avslutas i anslutning till broar, viltuthopp, viltpassager
med mera
– hur stängslet ska utformas vid korsningar och öppningar för anslutningsvägar

– åtgärder vid korsning med kraftledning

MATERIAL- OCH VARUKRAV

åb

– eventuellt annan typ av nät än i AMA angivet.

er

– hur anslutning till broar ska utföras och om där ska finnas särskilda grindar för
inspektion och drift

ej

Viltstängsel nära en starkströmsledning ska jordas och förses med avbrott enligt EBR
Information Viltstängsel.
Nät till viltstängsel ska vara av rutnätstyp, minst 2,1 m högt och uppfylla krav enligt
SS-EN 10223-5. I snörika trakter ska nätet ha odelade vertikala trådar.

-F

år

Tråd till viltstängsel, monteringsdetaljer samt eventuell kompletteringstråd ska vara
av metall och korrosionsskyddade genom varmförzinkning eller med annat likvärdigt
korrosionsskydd. Korrosionsskydd för tråd ska uppfylla krav för klass A enligt
SS-EN 10244-2.
Korrosionsskydd för monteringsdetaljer ska vara minst 35 µm tjockt.
Största avstånd mellan trådar vid rutnätet ska vara enligt tabell AMA DEG.51/1.
Horisontell kanttråd ska ha trådtjocklek ≥ 3,5 mm och hålla för brottlast ≥ 6 kN.

s

Innertrådar ska ha trådtjocklek ≥ 2,5 mm och hålla för brottlast ≥ 3 kN.

is

Stolpe av stål ska vara korrosionsskyddad genom förzinkning minst Fe/Zn 115,
SS-EN ISO 1461 eller med annat likvärdigt korrosionsskydd.

R

em

För svetsade konstruktioner ska förzinkning vara utförd efter svetsning.
Stolpe av trä ska vara impregnerad i träskyddsklass A enligt NTR Dokument nr 1:2011.
Stag och strävor ska ha samma beständighet som angetts för stolparna.

Kompletterande skydd mot bökande klövvilt
Ange följande krav om viltstängsel ska kompletteras med skydd mot bökande klövvilt
– komplettering ska bestå av ståltrådsnät med största maskvidd 60 mm
– nätet ska vara tillverkat av tråd med tjocklek ≥ 2,5 mm, tjocklekskravet avser tråd
utan eventuell plastbeläggning
– korrosionsskydd för tråd till nät ska uppfylla krav för klass A enligt SS-EN 10244-2,
eventuellt kompletterad med plastbeläggning
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– nätet ska uppfylla krav enligt SS-EN 10223-6
– material till fastsättning ska vara utfört av stål och med minst samma tjocklek som
tråd till nätet och vara korrosionsskyddat enligt SS-EN 10244-2.

as

UTFÖRANDEKRAV

Stolpe ska sättas lodrätt med en avvikelse från lodlinjen med högst 1,5 grader (0,05 m
på 2 m).

op

Nätet ska placeras så att de vertikala trådarna blir parallella med stolparna. Avvikelsen
får inte vara större än 4 grader (0,15 m på 2 m).
Nätet ska monteras på den sida av stolpen som är vänd mot terrängen.

er

Avståndet mellan underkant nät och markytan får inte överstiga 0,1 m.

Öppning vid dike, bäck och dylikt ska sättas igen med nät eller motsvarande.

åb

Stolpe ska vara utformad och monterad så att den tål 200 N horisontell belastning
2 m över markytan utan att skadas eller att bestående deformation uppstår.
Där spännkraften i nätet verkar utdragande på nätets infästning ska nätet monteras
på vägsidan av var sjätte stolpe.

ej

Vid stora riktningsförändringar, till exempel vid hörn med vinkel 90 grader, ska
hörnstolpen stagas och nätet monteras på hörnstolpens utsida.

år

TABELL AMA DEG.51/1. RUTNÄT, STÖRSTA TILLÅTNA AVSTÅND MELLAN TRÅDAR
Höjd från nedersta tråd

vertikala trådar

0–750 mm

160 mm

150 mm

750–1 500 mm

210 mm

150 mm

< 1 500 mm

300 mm

150 mm

s

-F

horisontella trådar

Industri- och säkerhetsstängsel

is

DEG.52

Största avstånd mellan

R

em

Ange
– materialkrav på stolpar, strävor, nät, trådar, infästningsdetaljer med mera
– stängsels höjd och avstånd till mark
– typ av stängsel
– krav på förzinkning eller annan ytbehandling
– krav på kulör
– stolpdimension och krav på stolpes fastsättning
– särskilda krav på utförande
– om särskilda anordningar ska utföras vid diken och dylikt
– utförandekrav enligt SS-EN 61936-1 angående stängsel för elkraftsanläggningar.
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Beakta rekommendationer i EBR KJ 60:04 angående stängsel för elkraftsanläggningar.

UTFÖRANDEKRAV

as

Passagehinder utmed väg, järn- och spårväg
Ange vid elektrifierad järnväg krav på stängsel vid bergskärning där slänt är högre
än 2 m över RÖK.

op

Beakta för spärrstaket och personskyddsstängsel vid järnväg krav i Personskydd mot
järnväg – stängsel, grindar och spärrstaket, TDOK 2014:0272.

Stängsel vid förskola o d

er

Ange
– maskvidd

åb

– om nätet ska monteras på insida

– maximalt avstånd mellan mark och underkant stängsel
– om överliggare och stag ska användas.

Staket

ej

DEG.55

För tryckimpregnerat virke av furu gäller krav enligt LFB.11.
Ange

– material

-F

– höjd

år

– typ, ytbehandling med mera

– för impregnerat virke av furu träskyddsklass enligt LFB.11, se kommentarer under
LFB.1 med underordnade koder och rubriker.
Ange platsbyggda bullerskyddsskärmar av trä under HBD.122.

is

s

Ange bullerskyddsskärmar av akustiska element under aktuell kod och rubrik under
GB.
Beakta säkerhetskrav i SS-EN 1176-1 för staket i lekmiljöer.

em

Beakta krav på minsta mått mellan vertikala spjälor när staket placeras i lekmiljöer.

R

DEG.56

Plank
För tryckimpregnerat virke av furu gäller krav enligt LFB.11.
Ange
– typ, ytbehandling med mera
– material
– höjd
– för impregnerat virke av furu träskyddsklass enligt LFB.11, se kommentarer under
LFB.1 med underordnade koder och rubriker.
Ange platsbyggda bullerskyddsskärmar av trä under HBD.122.
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Ange bullerskyddsskärmar av akustiska element under aktuell kod och rubrik under
GB.
Beakta krav på bygglov i den aktuella kommunen.

Förtillverkade fundament för stängsel, staket, plank o d

as

DEG.57

Ange typ av fundament och dimension.

Diverse stängsel, staket, plank o d

op

DEG.58

Ange

– stängsels höjd och avstånd till mark
– typ av stängsel

– krav på kulör

åb

– krav på förzinkning eller annan ytbehandling

er

– materialkrav på stolpar, strävor, nät, trådar, infästningsdetaljer med mera

– stolpdimension och krav på stolpes fastsättning

ej

– särskilda krav på utförande.

Bländskydd, raster o d

DEG.61

Bländskydd

år

DEG.6

Ange om bländskydd ska uppfylla krav enligt SS-EN 12676-2.

-F

Ange bländskydd som är komplettering på fordonsåterhållande räcke under DEG.163.

DEG.62

Raster

DEG.67

Förtillverkade fundament för bländskydd, raster o d
MARKERINGSSTOLPAR, BOMMAR M M

is

DEH

s

Ange typ av fundament och dimension.

R

em

DEH.1

Kantstolpar för väg och plan
Ange under aktuell kod och rubrik
– typ av reflektor
– reflektors kulör
– mått för placering av kantstolpe i sidled
– avstånd mellan stolpar i längdled.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Stolpe
Stolpe ska vara deklarerad enligt SS-EN 12899-3 med avseende på synbarhet,
egenskaper vid påkörning, bärförmåga och beständighet.
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Kantstolpe ska vara vit och eftergivlig.
Höjden ska vara 1,05 m räknat från beläggningsytans nivå.
Den projicerade bredden mot trafiken ska vara minst 100 mm.

as

Stolptopp ska vara tät. Den får vara rundad eller lutande mot vägen med största
lutning 1:1,5.

På den övre delen av stolpen ska det finnas ett 0,25 m brett horisontellt svart band.

op

Stolpen ska vara försedd med reflektorer centralt placerade i såväl vertikal som
horisontal led i det svarta bandet. Reflektorernas centrum ska placeras på höjden
cirka 0,80 m över beläggningsytans nivå.

er

Reflektor

åb

Reflektor ska vara deklarerad enligt SS-EN 12899-3 med avseende på synbarhet,
slagtålighet och beständighet.
Reflektor ska uppfylla krav för klass DH1 enligt SS-EN 12899-3.
Reflektors kulör ska vara vit eller gul.
Reflektor ska vara

ej

– antingen rektangulär med en area ≥ 7 200 mm2 med största höjd 200 mm och
största bredd 45 mm

år

– eller två cirkulära med en diameter ≥ 60 mm, placerade med 100 mm lodrätt
mellanrum.
Reflektor ska vara av typ R1 RA 2, R1 klass 3 eller R2 klass 2 enligt SS-EN 12899-3.

-F

UTFÖRANDEKRAV

Reflektor ska orienteras och monteras enligt tillverkarens anvisningar.
Kantstolpe ska monteras så att den och dess reflektorer är rätt inställda i förhållande
till fordonens körriktning.

is

s

Kantstolpens lutningsavvikelse vertikalt, mellan stolpfot och stolptopp, får inte
överstiga ±1 procent tvärs vägen och ±2 procent längs vägen.

R

em

KONTROLL
Utöver certifikat och prestandadeklaration ska tillverkaren/leverantören tillhandahålla
information enligt SS-EN 12899-3, kapitel 8, om
– montering
– användning och placering
– drift, underhåll och rengöring.
Dokumentationen enligt SS-EN 12899-3 ska vara skriven på svenska.
Produkter ska märkas fysiskt med CE-märke.
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DEH.11

Kantstolpar, markförankrade
MATERIAL- OCH VARUKRAV

DEH.12

as

Kantstolpe ska uppfylla krav för typ D2, klass WL1 enligt SS-EN 12899-3.

Kantstolpar, monterade på konstruktion

op

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Kantstolpe ska uppfylla krav för typ D4, klass WL1 enligt SS-EN 12899-3.

UTFÖRANDEKRAV

Vägbommar, platsbyggda
Avser platsbyggda vägbommar.
Ange övriga vägbommar under NBD.2.

Markeringsstolpar

ej

DEH.3

åb

DEH.2

er

Kantstolpe ska fästas så att den inte negativt påverkar funktionen hos den konstruktion
den fästs vid.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

år

Markeringsstolpe ska uppfylla krav för typ D2, klass WL1 enligt SS-EN 12899-3.
Markeringsstolpe ska vara vit och eftergivlig.
Höjden ska vara 1,05 m räknat från underlagets nivå.

-F

Den projicerade bredden mot trafiken ska vara minst 80 mm.
Stolptoppen ska vara horisontellt rakt avskuren.

s

På den övre delen av stolpen ska det finnas två 40 mm breda horisontella blå band
placerade med 40 mm mellanrum med centrum på höjden cirka 0,80 m över
underlagets nivå.

em

is

De blå banden ska vara tillverkade av reflexfolie som uppfyller krav för CR1 RA2 enligt
SS-EN 12899-1.

R

DEH.7

UTFÖRANDEKRAV
Markeringsstolpe ska monteras vertikalt ±1 procent i tvärled och ±2 procent i längdled.

Förtillverkade fundament för markeringsstolpar, bommar m m
Ange typ av fundament och dimension.

DEJ

PARKERINGSMÄTARE, BILJETTAUTOMATER M M

DEJ.1

Parkeringsmätare

DEJ.2

Biljettautomater

310

DE ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR

Förtillverkade fundament för parkeringsmätare,
biljettautomater m m

DEK

UTRUSTNINGAR OCH UTSMYCKNINGAR

as

DEJ.7

För tryckimpregnerat virke av furu gäller krav enligt LFB.11.

op

Beakta att utrustningen ska placeras så den inte utgör hinder för annan utrustning,
till exempel brunnar, brandposter, avstängningsanordningar, elskåp med mera.
Ange under aktuell kod och rubrik
– typ av utrustning

– eventuell infästning eller monteringsmetod

åb

– behov av korrosionsskydd

er

– kulör

– för impregnerat virke av furu träskyddsklass enligt LFB.11, se kommentarer under
LFB.1 med underordnade koder och rubriker.
Beakta behovet av fundament.

ej

Ange förtillverkade fundament under aktuell kod och rubrik under DEK.7.
Ange platsgjutet fundament under EBE.2153.

Möbler

DEK.2

Utrustningar

DEK.21

Lekutrustningar

-F

år

DEK.1

Lekutrustning av impregnerat trä får inte innehålla krom, arsenik eller vara
kreosotbehandlat.

s

Beakta säkerhetskrav i SS-EN 1176-1 till och med SS-EN 1176-7 samt SS-EN 1176-10
och SS-EN 1176-11.

is

Ange specifika krav som gäller för respektive lekutrustning så minikraven i
standarderna uppfylls.

R

em

DEK.22

Idrottsutrustningar m m
Beakta säkerhetskrav i SS-EN 16630 gällande permanent installerad fitnessutrustning
för utomhusbruk.
Beakta säkerhetskrav i SS-EN 14974 gällande skateparker.
Beakta säkerhetskrav i SS-EN 16899 gällande utrustning för parkouranläggningar.
Ange
– eventuella krav på mått och avstånd
– krav på underlag inom fallutrymme och rörelseområden.
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DEK.23

Cykelställ e d
Ange
– riktning på ställen eller pollarna

Avfallskärl och behållare

DEK.241

Skräpkorgar, askkoppar m m

op

DEK.24

as

– eventuella krav på låsanordningar.

Ange

er

– eventuella krav på låsanordning
– eventuell typ av lock

DEK.242

Sopkassun, sopkärl m m
Ange

åb

– om eventuell stolpe ska ingå.

– monteringsriktning på ovanjordiska delen på sopkassunen

ej

– typ av ytbeläggning på ovandel av sopkassunen som ska läggas efter montering
av sopkassunen.
Ange för underjordiska sopkassuner

år

– schakt under kod CBB.113

– grundläggning med fyllning under kod CEB.44.

-F

Ange behov av dränerande lager på terrassen under kod CEF.15.
Beakta att om elanslutning ska finnas till låsanordning ska det samordnas med
EL-projektör.

Planteringskärl, urnor m m

s

DEK.25

Ange planteringssubstrat under DCL.27.

is

Ange dränerande lager i botten under CEF.112.

R

em

Ange lager av geotextil under DBB.3133.
Ange eventuellt behov av rotskydd under DBJ.1.

DEK.3

Utsmyckningar, konstverk m m

DEK.4

Pergola, spaljé m m
Beakta att infästning i husfasader ofta kräver samråd med husprojektör.

DEK.7

Förtillverkade fundament för utrustningar och utsmyckningar

DEK.71

Förtillverkade fundament för utrustningar och utsmyckningar
i mark
Ange typ av fundament och dimension.
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DEK.72

Förtillverkade fundament för utrustningar och utsmyckningar
på bjälklag

as

Beakta behovet av fundament eller förankring av större växter samt utrustning som
placeras på bjälklag.

op

Beakta lämpliga metoder för fundament eller förankring med hjälp av till exempel
betongkonstruktioner, plåtar, stålnät eller dylikt som förankras genom sin egenvikt
eller överbyggnadens motvikt.
Beakta lämpliga infästningar utifrån syftet med fundamentet eller förankringen.
Beakta behov av skydd mot tätskikt.

er

Förslag på lösningar och olika system presenteras i Grönatakhandboken,
gronatakhandboken.se.

– typ av fundament eller förankring

åb

Ange

– typ av infästning mot fundament eller förankring och mot växt eller utrustning.

KATODISKT SKYDD

DEM.1

Katodiskt skydd av konstruktion

ej

DEM

år

Beakta SS-EN 12954 avseende allmänna principer för katodiskt skydd av nedgrävda
eller nedsänkta metalliska konstruktioner och SS-EN 50162 avseende skydd mot
korrosion förorsakad av läckströmmar från likströmssystem.

-F

Ange under aktuell kod och rubrik om anordning för kontroll av funktion hos det
katodiska skyddet ska installeras.
Ange inmätning av konstruktion under BJB.26.
Ange driftinstruktioner för konstruktion med katodiskt skydd och underlag för
driftinstruktioner under YJL.1114.

Katodiskt skydd av rörledning

is

DEM.11

s

Ange information till drift- och underhållspersonal för katodiskt skydd under YKB.114.

em

Avser utvändigt katodiskt skydd av rörledning.

R

DEM.111

Beakta om installationens funktion avser ett fullständigt katodiskt skydd eller ett
korrosionsreducerande skydd.

Katodiskt skydd av rörledning med offeranod
Avser katodiskt skydd med offeranod av zink eller magnesium.
Ange utförande av offeranod. Åberopa principritning DEM.111 om den är tillämplig.
Ange
– typ av anod och dess legering
– dimensioner och nettovikt för anod
– typ av så kallad backfill
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– installationsdjup för anod
– typ av mätplint och var den ska placeras
– avstånd mellan anod och rörledning.

as

Ange pinnlödning eller annan metod för att åstadkomma elektrisk kontinuitet för
rörledning under aktuell kod och rubrik i avsnitt PB.

Ange eventuell kringfyllning för anodinstallation med katodiskt skydd under CEC.35.

op

Ange kabelskyddsrör under DEN.121.
Ange markeringsband under PCC.721.

Katodiskt skydd av rörledning med påtryckt ström

er

DEM.112

Avser installation av katodiskt skydd med påtryckt ström.

åb

Ange

– ingående anodinstallationer och dess utformning
– ingående mätpunkter och dess placering
– skyddets utbredningsområde

ej

– skyddets influensområde avseende risk för sekundärpåverkan.

år

Ange eltekniska arbeten med nätansluten likriktare för strömmatade anoder i teknisk
beskrivning i anslutning till AMA EL.

Katodiskt skydd av diverse konstruktioner

DEN

KABELSKYDD I ANLÄGGNING

-F

DEM.18

Genomföring av kabelskydd i grundmur, bjälklag och dylikt samt anslutningar till
kabelbrunn ska utföras vattentät.

s

Förläggning av kabelskyddsrör för elinstallation ska utföras av företag som är
registrerat hos Elsäkerhetsverket för aktuell verksamhetstyp.
Ange, till exempel på ritning, placering av kabelskydd.

is

Ange under aktuell kod och rubrik

R

em

– typ av skydd
– nivå för skydd vid annan typ av skydd än rör
– skyddets bredd
– om kabelskydd ska förläggas under kabelägarens tillsyn.
Ange utformning av anslutning till fundament, stolpe och dylikt under aktuell kod
och rubrik under DEF.
Ange brunn för kabel under PDE.
Ange eltekniska arbeten såsom kabelläggning och kabeldragning i teknisk beskrivning
i anslutning till AMA EL.
Ange kabelmarkeringar i mark i avsnitt SBN i anslutning till AMA EL.
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DEN.1

Skydd för kablar i mark
Kabelskydd i mark ska uppfylla kraven på så kallat normalt utförande i SS 4241437,
avsnitt 10, Kabelskydd.

as

Ange under aktuell kod och rubrik om skydd ska vara av så kallat förstärkt utförande
enligt SS 4241437, avsnitt 10, Kabelskydd.

Förläggning av rörkanalisation

op

På delsträcka mellan kabelbrunnar ska kabelrör förläggas i jämn lutning mot den ena
brunnen så att vattenansamling undviks.
Kabelrör som ansluter till byggnad ska förläggas med lutning från byggnaden.

åb

er

I samband med utläggning av kabelrör ska dessa fixeras i sidled och höjdled med
härför avsett fixeringsdon, så att angivet avstånd mellan rören erhålls utmed hela
sträckningen.

Kabelrör ska förläggas med ett inbördes avstånd så att kringfyllnadsmaterialet väl
omsluter rören. Det inbördes avståndet mellan rören ska vara minst rörens halva
ytterdiameter.

ej

Kabelrör ska förses med dragtråd. Dragtråd ska bestå av cirka 5 mm tjock nylonlina.
Vid rörens båda ändar ska det lämnas cirka 1,5 m överlängd på dragtrådarna, vilka
upprullas var för sig på plastrulle eller dylikt och lämnas väl sorterade vid rörändarna.

år

Skydd ska läggas i lutning för att undvika vattensamling.
Ange om dragtråd ska utföras på annat sätt än i AMA angivet.

-F

Provdragning av rörkanalisation
Efter återfyllning och packning ska samtliga rör provdragas med så kallad tolk.
Tolkens diameter ska vara 20 procent mindre än innerdiametern för det aktuella röret.

s

Tolk ska utgöras av ett stålrör med påsvetsade koner med avsmalning i båda ändar.
I respektive ände ska finnas en ögla för fastsättning av nylonlina.

R

em

is

Provdragningen ska dokumenteras i form av protokoll där det klart ska framgå vilka
rörstråk som omfattas av provdragningen, samt eventuella anmärkningar. Protokollet
ska dateras och signeras.
Ange om beställaren tillhandahåller erforderligt antal tolkar.
Ange om entreprenören ska meddela lämplig tidpunkt för provdragning av kabelrör
till beställaren under AFC.172 i de administrativa föreskrifterna, se AMA AF.

Tätning av kabelrör
Tomma reservrör som mynnar i mark eller i byggnad ska förses med plastlock och
tätas. I plastlock utförs ett snitt för att ge plats åt dragtråden.
Rör innehållande kablar som mynnar i mark eller i byggnad ska tätas med lämpligt
tätningsmedel.

DEN.11

Kabelskydd av profiler av plast
Plant kabelskydd ska vara svagt kupat och ha sträv yta.
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Plastprofiler används enligt SS 4241437 vanligen till så kallat normalt kabelskydd.
Ange kabelskyddets bredd, text och kulör.

as

Ange markering av markförlagd rörledning under PCC.7.

Kabelskydd av rör, flerfackskanaler, rännor o d av plast

DEN.121

Kabelskydd av rör, flerfackskanaler o d av plast
Skydd ska utföras av rör eller kabelkanaler av plast.
Vid uppehåll i läggningen ska ände på kabelskydd tillslutas.

op

DEN.12

er

Kabelkanalisationen ska efter provtolkning eller TV-inspektion förses med dragtråd.
Kabelkanalisation ska vara dränerad.
Ange

åb

– typ av kabelskydd, till exempel om 1-k (en-kanals), 2-k eller 7-k block ska användas
– dimensioner på kabelrör och kabelkanaler, ytterdiameter eller innerdiameter
– i förekommande fall hänvisning till typritning

– delbara kabelrör

ej

– kulör och märkning på kabelrör

– om rör ska vara av PE, PP eller PVC. Beakta att för Trafikverket gäller PE eller PP

år

– om rör ska vara UV-beständiga.

Ange eltekniska arbeten i teknisk beskrivning i anslutning till AMA EL.

-F

Kabelrör

Kabelrör i kabelgrav i underballast förläggs enligt Trafikverkets standardritning
3-801 623.

is

s

Rörkanalisation inom spårområde ska vara tillverkad av PE och vara av sådant
utförande att den klarar minimikraven på slaghållfasthet och ringstyvhet för SRNeller SRS-kabelrör.

R

em

Samtliga kabelrör ska provtolkas alternativt TV-inspekteras.
Kabelrör vid normala förhållanden
Kabelrör av typ SRN (Skydd, Rör, Normala förhållanden) ska förläggas mellan
kabelanslutet objekt och kabelränna samt under ytor som inte används för
fordonstrafik.
Kabelrör av typ SRN får utföras med antingen raka rör eller böjliga slangar.
Kabelrör vid svåra förhållanden
Kabelrör av typ SRS (Skydd, Rör, Svåra förhållanden) ska förläggas under spår samt
under övriga fordonstrafikerade ytor.
Kabelrör av typ SRS ska utgöras av raka rör med eventuellt tillhörande standardböjar.
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Ange
– extra skydd vid transportvägar och dylikt
– utförandekrav

as

– eventuellt sträckande.

Flerfackskabelkanal

op

Flerfackskanaler i kabelgrav i underballast förläggs enligt Trafikverkets standardritning
3-801 624.

Kabelskydd av rännor av plast
MATERIAL- OCH VARUKRAV
För järnväg

åb

DEN.122

er

Minst en kabelkanal i respektive flerfackskabelkanal ska provtolkas alternativt
TV-inspekteras.

ej

Kabelkanalisationselement – kabelrännor och kabelrännlock – av plast för järnväg
ska uppfylla krav enligt Kabelkanalisation, TDOK 2018:0640.
Plastmaterial i kabelkanalisationselement får vara av polypropylen och polyeten eller
armerade varianter av dessa.

år

Kabelkanalisationselement av plast ska vara flamskyddade. Bromerade
flamskyddsmedel får inte användas.

DEN.13

-F

Dräneringshål ska finnas i kanalrännans botten.

Kabelskydd av tegelstenar eller betongplattor

s

Skydd ska utföras sammanhängande. Skydd ska skjuta ut 50 mm utanför kabel. Vid
samförlagda kablar gäller måttet från yttersta kabel. Begagnade hela murtegelstenar
eller begagnade hela betongplattor får användas. Vid skydd av blymantlad kabel ska
tegelstenarna eller plattorna vara väl rensade.

is

Ange om skydd avser blymantlad kabel.

R

em

DEN.14

Kabelskydd av bräder
Virke till kabelskydd ska vara av kvalitet lägst sort G4-2 enligt SS-EN 1611-1.
Bräder ska ha en minsta tjocklek av 13 mm och en minsta bredd av 100 mm. Skydd
ska skjuta ut minst 50 mm utanför kabel. Vid samförlagda kablar gäller måttet från
yttersta kabel.
För tryckimpregnerat virke av furu gäller krav enligt LFB.11.
Ange om virke ska vara impregnerat och för impregnerat virke av furu träskyddsklass
enligt LFB.11, se kommentarer under LFB.1 med underordnade koder och rubriker.

DEN.15

Kabelskydd av rör, rännor o d av betong
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DEN.151

Kabelskydd av rör o d av betong
Kabelrör i kabelgrav i underballast förläggs enligt Trafikverkets
standardritning 3-801 623.

as

Skydd ska utföras av rör av betong.

Vid uppehåll i läggningen ska ände på kabelskydd tillslutas.

För järnväg
Ange för kabelrör i järnvägstekniska anordningar
– typ av kabelrör, dimension och material

åb

– i förekommande fall hänvisning till typritning

er

Ange typritning för utförande av skavskydd.

op

Delbara rör (rörhalva) av betong ska ha minst 20 mm större innermått än kabels
diameter.

– delbara kabelrör

– utförandekrav
– eventuell sträckning.

Kabelskydd av rännor av betong

år

DEN.152

ej

– extra skydd vid transportvägar och dylikt

MATERIAL- OCH VARUKRAV

-F

För järnväg

Kabelkanalisationselement (kabelrännor och kabelrännlock) av betong för järnväg
ska uppfylla krav enligt Kabelkanalisation, TDOK 2018:0640.
Betongen i kabelkanalisationselementen ska uppfylla

s

– hållfasthetsklass C 30/37

is

– exponeringsklasserna XC4 och XF3 enligt SS-EN 206. För betongaggressiv miljö
gäller exponeringsklasserna XD3 och XF4

R

em

– livslängdsklass L50.

UTFÖRANDEKRAV
För järnväg
Kabelrännor och lock för järnvägsanläggning ska utföras enligt Trafikverkets
standardritning 3-801 610 blad 1 och 2 för kabelränna 880, 535 och 350 mm och med
längden 2 250 mm.
Toleranser för montering av kabelränna, skillnad i höjd mellan intilliggande rännor,
får inte vara större än 5 mm.
Kabelrännornas och kabelrännlockens mått och toleranser ska vara sådana att
skarvarna mellan kabelrännlocken sammanfaller med kabelrännornas skarvar.
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Provmontering och kontroll av fogpassning alternativt mått- och toleranskontroll ska
göras.

as

Vid avgrening och vinkling av kabelränna ska tillskärning av rännsektion och lock
utföras noggrant och anpassas mot varandra.
Invändiga hörn ska vara fasade.
Vid håltagning ska kanterna snedskäras 45 grader.

op

Vassa kanter och hörn efter håltagning ska avfasas 10 mm så att skador inte uppstår
på kablar vid utdragning.

er

Vid förläggning av kabel över skarpa kanter, såväl horisontella som vertikala ska dessa
förses med skavskydd. Skavskydd utförs av gummiduk. Egenskaper och utförande
enligt Trafikverkets typritning 6-800 602.
Förstärkning av lock mot anslutningsränna utförs med kallformad U-profil och L-profil.

åb

Stål ska vara varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461 bilaga NA Fe/Zn 115.

Rörkanalisation som mynnar i kabelränna ska kapas jäms med kabelrännans innervägg.
Dräneringshål ska finnas i kanalrännans botten.

ej

Samtliga rännor ska städas ur när arbetena i dessa är utförda och innan pålockning.
Ange typritning för utförande av skavskydd.

– material

år

Ange

– typ av kanaler, enkelränna eller dubbelränna, byggmått för bredd, längd och höjd

-F

– typ och tjocklek för lock över respektive kabelränna som till exempel om lock ska
vara körbart, infällt med mera
– utförande av gavlar, avgreningar och avvinklingar,

s

Kabelränna för huvudkanalisation
Kabelrännor ska utföras enligt Trafikverkets standardritning 7-801 611.

em

is

Kabelränna för järnvägstekniska objekt
Kanalisation för belysning, signaler eller elutrustning i kontaktledningsstolpe ska
utföras enligt Trafikverkets standardritning 7-801 654.

R

DEN.2

Skydd för kablar under hus
Ange
– typ av skydd och utförande
– om brytpunkter ska göras i kabelbrunn eller dylikt.

DEP

ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR FÖR BRO, BRYGGA,
KAJ O D
För fästdon gäller krav enligt ZBE.
Förzinkning ska vara utförd enligt LDB.11.
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MATERIAL- OCH VARUKRAV
Stål

as

Stål ska uppfylla krav enligt GBD.1.
För material ska slagseghetsprovningen vara specificerad vid temperatur 0 °C eller
därunder.

op

Material ska levereras med kontrollintyg 3.1 enligt SS-EN 10204. Vid leverans av stål
S235 JR och S275 JR, enligt SS-EN 10025-2, med godstjocklek under 25 mm får
kontrollintyg 3.1 enligt ovan ersättas med kvalitetsintyg 2.2 enligt SS-EN 10204.

Aluminium ska uppfylla krav enligt GBE.1.

er

Aluminium

åb

För konstruktioner ovan mark godtas legeringar i beständighetsklass B enligt
SS-EN 1999-1-1.
Material ska levereras med kontrollintyg 3.1 enligt SS-EN 10204.

UTFÖRANDEKRAV

ej

Stålkonstruktioner ska utföras med krav enligt GBD.1.
Aluminiumkonstruktioner ska utföras med krav enligt GBE.1.

DEP.1

år

Svetsning ska utföras på fabrik.

Anläggningskompletteringar för bro
Ange räcke för bro under aktuell kod och rubrik under DEG.

-F

Ange tillträdes- och skyddsanordningar i bro under aktuell kod och rubrik under NBJ.
Ange trappor och trappräcken i bro under aktuell kod och rubrik under NBK.

Ytavlopp och grundavlopp för bro

is

DEP.11

s

Ange jordning av järnvägsbro och bro över järnväg i teknisk beskrivning i anslutning
till AMA EL under SRD.141.

R

em

DEP.111

Ytavlopp för bro
Ytavlopp ska utföras av stålrör med plåtkrage för anslutning till tätskikt.
Vid reparation med direktgjuten slitbetong får ytavlopp utföras med plaströr.
Ytavlopp ska monteras så att överytan på avloppets plåtkrage kommer i nivå med
konstruktionsbetongens överyta.
Ytavlopp ska utföras enligt SS-EN 1090-2.
Ange under aktuell kod och rubrik
– vilka ytavlopp, om annat än i AMA angivet, som ska vara av varmförzinkat stål eller
rostfritt stål
– placering av ytavlopp
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– hur ytavlopp ska monteras
– om ytavlopp ska anslutas till stuprör eller rännor.

Ytavlopp för väg samt gång- och cykelbro

as

Ytavlopp ska vara försett med galler. Avloppets öppningsarea ska vara minst
32 000 mm2 gallret undantaget.

op

Ingjutna rör ska förses med högst två böjar på röret och med vinkel ≥ 45 grader.

er

Ytavlopp av rostfritt stål
Ytavlopp ska vara av rostfritt stål med god korrosionsbeständighet. Kvalitet 1.4401,
1.4404, 1.4406, 1.4429, 1.4432, 1.4435, 1.4436, 1.4438 och 1.4462 enligt SS-EN 10088-1
till och med SS-EN 10088-5 anses uppfylla ställda krav.

Ytavlopp för järnvägsbro

åb

Ytavlopp ska vara av rostfritt stål med god korrosionsbeständighet. Kvalitet 1.4401,
1.4404, 1.4406, 1.4429, 1.4432, 1.4435, 1.4436, 1.4438 och 1.4462 enligt SS-EN 10088-1
till och med SS-EN 10088-5 anses uppfylla ställda krav.

ej

Anslutning mellan ytavlopp och stamledning ska utföras av minst 1,0 mm rostfri
stålplåt av samma kvalitet som ytavlopp.
Ytavlopp ska utföras med cirkulärt eller kvadratiskt tvärsnitt.

Ytavlopp vid nybyggnad

år

DEP.1111

Det täckande betongskiktet till ytor som inte är varmförzinkade ska vara minst 55 mm.

Ytavlopp vid reparation

-F

DEP.1112

Ange håltagning för ytavlopp under BEE.221.

DEP.112

Grundavlopp för bro

s

Ingjutna rör ska utföras med maximalt en böj på röret så att rören kan rensas.

R

em

is

Grundavloppsrören ska dras ned minst 30 mm under ytan på de konstruktionsdelar
som rören dras igenom.
Trattens vertikala del ska ha en ytterdiameter av minst 30 mm och godstjocklek
1,5 mm. Röret i betongen ska ha en ytterdiameter av minst 33,7 mm. Delarna ska vara
anpassade till varandra.
Ange under aktuell kod och rubrik mått på grundavloppsrör.

Grundavlopp av rostfritt stål
Grundavloppsrör av rostfritt stål ska vara i kvalitet med god korrosionsbeständighet.
Grundavlopp som dras genom lådbalk av stål som avfuktas ska vara utfört av rostfria
stålrör i kvalitet med god korrosionsbeständighet.
Kvalitet 1.4162, 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4429, 1.4432, 1.4435, 1.4436, 1.4438 och 1.4462
enligt SS-EN 10088-1 till och med SS-EN 10088-5 anses uppfylla ställda krav.
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DEP.1121

Grundavlopp vid nybyggnad
Överkant av grundavloppsrör ska förläggas cirka 15 mm under blivande överkant på
konstruktionsbetongen.

as

Grundavloppsrör får inte rubbas ur sitt läge eller skadas i samband med gjutning och
vibrering.

op

Efter det att avjämning av betongöveryta utförts ska grundavloppstrattar monteras
med god anliggning och vidhäftning mot betongyta och i nivå med denna.
Alternativt får tratten limmas till grundavloppsröret före montaget i formen. Detta
förutsätter att rörets exakta höjdläge kan bestämmas.

er

Förtillverkade filterkroppar ska anslutas till grundavloppen efter det att arbetet med
tätskikt utförts.

– placering av grundavlopp
– hur grundavlopp ska monteras.

DEP.1122

Grundavlopp vid reparation

åb

Ange

ej

Rör och tratt ska utföras i ett stycke.

år

Rör och tratt ska limmas med epoxibruk eller gjutas med cementbruk. För montering
av rör och tratt ska en cirkulär yta som är anpassad till trattens undersida fräsas i
betongen.

-F

Vid svackor och lågpunkter som kvarstår efter justering av brobaneplattan ska
komplettering med grundavlopp utföras.
Ange om rör och tratt ska limmas eller gjutas.
Ange om fräsning av betong för anpassning till trattens undersida ej ska utföras.
Ange håltagning för grundavlopp vid reparation under BEE.221.

Diverse ytavlopp och grundavlopp för bro

s

DEP.118

is

Ange om och hur avvattningsanordningar ska anordnas i lådbalkar, hålplattor eller
ihåliga pelare.

R

em

DEP.12

Dräneringskanaler i bindlager
Fyllning i dräneringskanaler ska utgöras av epoxibunden makadam med 2 viktprocent
epoxi och 98 viktprocent torkad makadam 8–11 mm.
Makadamfyllning ska packas enligt angivna krav.
Epoxi ska vara verifierad till nivå 3, enligt YE.
Kanalerna ska utföras som ursparningar i bindlagret på tätskiktet.
Vid bindlager av gjutasfalt ska en remsa av tätskiktsmatta vara utförd.
Tixotrop epoxi ska användas. Epoxin ska innan den görs tixotrop uppfylla kraven i
Tätskikt på broar, TDOK 2013:0531, bilaga 2. Även provning nr 19 enligt bilagan får
utföras av tillverkaren. Tixotroperingen ska utföras med högdispersiv amorf kiseldioxid.
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Epoxins konsistens ska vara sådan att den totala tjockleken på det härdade
epoxiskiktet blir ≥ 0,5 mm.

as

Dräneringskanal som inte utsätts för trafikbelastning får utföras utan epoxi och ska
packas.
Ange remsa av tätskiktsmatta under JBE.11.
Ange

op

– om dräneringskanaler får placeras ovanpå kombinerat skydds- och bindlager av
PGJA vid total tjocklek på tätskikt och beläggning ≥ 170 mm
– typ av dräneringskanal

er

– om och var makadamfyllning inte ska vara epoxibunden

DEP.13

Rännor, stuprör m m i bro
Ange under aktuell kod och rubrik

åb

– packningskrav.

– placering, monteringsmetod samt dimension av trattar, rännor och stuprör

ej

– om stuprör ska utföras med utkastare eller anslutas till ledningsnät.

Rännor, stuprör m m för väg-, gång- och cykel- samt järnvägsbro
Ingjutningsgods och svep ska vara av rostfritt stål med god korrosionsbeständighet.

-F

år

Passbit mellan ytavlopp och stuprör ska vara av 1 mm tjockt rostfritt stål med god
korrosionsbeständighet. Kvalitet 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4429, 1.4432, 1.4435, 1.4436
och 1.4438 enligt SS-EN 10088-1 till och med SS-EN 10088-5 anses uppfylla ställda
krav.
Stuprör ska ha en ytterdiameter av minst 110 mm.

is

s

Trattar, rännor och stuprör av rostfritt stål
Trattar, rännor och stuprör ska vara av rostfritt stål med god korrosionsbeständighet.
Kvalitet 1.4162, 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4429, 1.4432, 1.4435, 1.4436, 1.4438 och 1.4462
enligt SS-EN 10088-1 till och med SS-EN 10088-5 anses uppfylla ställda krav.

R

em

DEP.131

Rännor, stuprör m m vid nybyggnad

DEP.132

Rännor, stuprör m m vid reparation

DEP.14

Gasutlopp i bro

DEP.141

Gasutlopp ska utföras av plaströr som är alkalibeständiga. Ytterdiametern ska vara
minst Ø12 mm och godstjockleken 2 mm.

Gasutlopp vid nybyggnad
Rör ska monteras på sådant sätt att de inte rubbas ur sitt läge eller skadas vid gjutning
och vibrering.
Gasutloppet ska skäras så att röret är i nivå med betongens under- och överkant.
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Ange placering och montering av gasutlopp.

DEP.142

Gasutlopp vid reparation

DEP.15

as

Gasutlopp ska utföras då pågjutning görs på ytor om minst 10 m2.

Brolager
– lagertyp och eventuellt fabrikat
– hur lager ska monteras

er

– om fästdon ska vara varmförzinkade eller av rostfritt stål.

op

Ange under aktuell kod och rubrik

Ange under aktuell kod och rubrik demonterade lager som ska återmonteras med
krav som för nyanläggning.

Ange rivning av lager under BED.1615.

åb

Ange demontering av lager under BEC.1615.

Ange undergjutning av lager under EBE.11711.

ej

Ange enligt SS-EN 1090-2 konstruktionsytor med krav på full anliggning mot lager
under GBD.1.
Ange omfattning av kontroll.

år

Ange om beställaren tillhandahåller lager under AFC.1522 i de administrativa
föreskrifterna, se AMA AF.

-F

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Bekräftelseprocedur 1 enligt SS-EN 1337-3 till och med SS-EN 1337-7 ska tillämpas.

Glidelement

Glidelement ska uppfylla kraven i SS-EN 1337-2.

is

s

Lager med glidelement ska utrustas med visaranordning som indikerar förskjutningen.
I de fall rörelsemöjlighet fordras endast i en riktning ska lagret förses med styrlist.
Styrlisten ska uppfylla kraven i SS-EN 1337-2.

R

em

Ytbehandling
Korrosionsskydd ska vara deklarerat enligt SS-EN 1337-9.

UTFÖRANDEKRAV
En ansvarig person för arbetsledning och tillsyn ska finnas utsedd.
Den för arbetsledning och tillsyn ansvariga personen ska ha erforderlig kompetens
och vara väl förtrogen med bestämmelser avseende material, utförande och kontroll
samt ha kännedom om den aktuella konstruktionens verkningssätt.
Lager ska hanteras och installeras enligt kraven i SS-EN 1337-11.

Montering
Lager ska monteras i den lutning som anges på ritning.
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Vid montering mot stålbalk ska god anliggning mellan stålbalk och lagerplatta
anordnas. Spalt mellan stålbalks undersida och lagerplatta i sammanpassat läge ska
vara högst 0,50 mm.

as

Lager som är sammansatt av två eller flera delar ska vara försett med anordningar
för att under transport och montering hålla samman delarna i rätta lägen.

op

Skruvförband mellan lagerplatta och underfläns ska utföras som högt förspända
passförband. Vid rörliga lager får dock normalstora runda hål användas enligt
SS-EN 1090-2, tabell 11.

er

Eventuella justeringar ska utföras på stålbalk och inte på lagerplatta. Justeringar får
inte utföras med epoxispackel.

Inmätning

åb

Lagerinställning ska mätas in och redovisas i protokoll. Utöver mätresultat ska i
protokollet anges datum och lufttemperatur vid inmätningar.

KONTROLL

DEP.151

Brolager av stål

ej

Kontroll ska utföras enligt SS-EN 1337-11.

DEP.1511

år

Ange under aktuell kod och rubrik eventuella kompletterande krav på montering och
fastgjutning.

Fasta brolager

Egenskaper för fasta brolager ska vara deklarerade enligt SS-EN 1337-6.

DEP.1512

-F

Ange med stöd av SS-EN 1337-6 krav på väsentliga egenskaper.

Rullager

Egenskaper för rullager ska vara deklarerade enligt SS-EN 1337-4.

s

UTFÖRANDEKRAV

is

Undre och övre lagerplattorna ska vara parallella. Rulle och lagerplattor ska ligga an
utefter hela rullens längd.

em

Ange med stöd av SS-EN 1337-4 krav på väsentliga egenskaper.

R

DEP.152

Gummipottlager för bro
Egenskaper för gummipottlager ska vara deklarerade enligt SS-EN 1337-5 och vara
lämpligt för en minimal drifttemperatur motsvarande lägsta minimal lufttemperatur
enligt VVFS 2004:43, bilaga 2.
Ange med stöd av SS-EN 1337-5 krav på väsentliga egenskaper.

DEP.153

Kalottlager för bro
Egenskaper för kalottlager ska vara deklarerade enligt SS-EN 1337-7.
Ange med stöd av SS-EN 1337-7 krav på väsentliga egenskaper.

MARKÖVERBYGGNADER,

325

DEP.154

Glidskivelager för bro

DEP.155

Gummilager för bro

DEP.1551

op

Ange med stöd av SS-EN 1337-3 krav på väsentliga egenskaper.

as

Egenskaper för gummilager ska vara deklarerade enligt SS-EN 1337-3 och vara lämpligt
för en minimal drifttemperatur motsvarande lägsta minimal lufttemperatur enligt
VVFS 2004:43, bilaga 2.

Armerade gummilager
UTFÖRANDEKRAV

åb

De till lagret anslutande ytorna ska vara parallella.

er

Före montering ska lagrets ytor vara väl rengjorda. Betongens kontaktytor ska ha en
ytjämnhet motsvarande stålslipad yta.

Anliggningen såväl över som under lagret ska vara fullständig.

KONTROLL

ej

Lagrens snedställning ska kontrolleras och dokumenteras

– efter att temporära låsningar, pallningar och liknande tagits bort

år

– efter att fyllningar mot ändskärmar och vingar som ansluter till överbyggnaden
utförts.
Vid kontrollen ska utomhustemperaturen mätas och dokumenteras.

Oarmerade gummilager

-F

DEP.1552

Oarmerade gummilager ska utföras som gummiremselager.

Reparation av lager

DEP.16

Övergångskonstruktioner i bro

s

DEP.157

is

Ange under aktuell kod och rubrik

R

em

– typ av övergångskonstruktion
– aktuell trafikkategori
– erforderlig rörelsekapacitet
– om fästdon ska vara varmförzinkade eller av rostfritt stål.
Ange inmätning av fogöppning under BJB.22.
Ange om beställaren tillhandahåller övergångskonstruktioner under AFC.1522 i de
administrativa föreskrifterna, se AMA AF.
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MATERIAL- OCH VARUKRAV
Väg- samt gång- och cykelbro

as

Övergångskonstruktion ska levereras med europeisk teknisk bedömning (ETA) i
enlighet med europeiskt bedömningsdokument (EAD), alternativt får dessa egenskaper
verifieras enligt YE, nivå 4.

op

Rostskyddssystem
Rostskydd för stålkonstruktioner ska, med angivna tillägg och ändringar, utföras
enligt SS-EN ISO 12944-1 till och med SS-EN ISO 12944-8.

er

Korrosionsskyddets förväntade livslängd vid målning ska vara mycket hög (VH) enligt
SS-EN ISO 12944-1.

åb

Elförzinkade fästdon
Elförzinkade fästdon får användas för övergångskonstruktioner av typ ”Konstruktion
med elastisk fyllning av asfalt” och ”Konstruktion med elastisk fyllning av polymer”.

– bärförmåga enligt 2.2.1.1.1

ej

Konstruktion med elastisk fyllning av polymer
Övergångskonstruktion ska uppfylla krav i enlighet med europeiskt
bedömningsdokument EAD 120011-00-0107 enligt nedan

år

– utmattning enligt 2.2.1.1.2 ska uppfyllas för respektive trafiklastkategori enligt
SS-EN 1991-2, 4.6.1(3), tabell 4.5

-F

– angiven rörelsekapacitet enligt 2.2.1.1.3 ska vara större än den erforderliga
rörelsekapaciteten
– vattentäthet enligt 2.2.1.5
– utsläpp av farliga ämnen ska vara begränsade enligt 2.2.1.1.5
– krav avseende nivåskillnader enligt 2.2.1.2

R

em

is

s

– övergångskonstruktionen ska vara lämplig för en maximal drifttemperatur av 35 °C
och en minimal drifttemperatur motsvarande lägsta minimala lufttemperatur enligt
TSFS 2018:57, figur 8.2
– en övergångskonstruktion för en vägbana i en vägbro ska uppfylla krav avseende
friktion för ”carriageway” enligt 2.2.1.3
– en övergångskonstruktion för en gång- och cykelbana ska uppfylla krav avseende
friktion för ”footpath” enligt 2.2.1.3
– krav avseende beständighet enligt 2.2.2.1.5.
Konstruktion med elastisk fyllning av asfalt
Övergångskonstruktion ska uppfylla krav i enlighet med europeiskt
bedömningsdokument EAD 120093-00-0107 enligt nedan
– bärförmåga enligt 2.2.1
– utmattning enligt 2.2.2 ska uppfyllas för respektive trafiklastkategori enligt
SS-EN 1991-2, 4.6.1(3), tabell 4.5
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– angiven rörelsekapacitet enligt 2.2.4 ska vara större än den erforderliga
rörelsekapaciteten
– vattentäthet enligt 2.2.5

as

– krav avseende beständighet enligt 2.2.6
– utsläpp av farliga ämnen ska vara begränsade enligt 2.2.7
– krav avseende nivåskillnader enligt 2.2.8

op

– övergångskonstruktionen ska vara lämplig för en maximal drifttemperatur av 35 °C
och en minimal drifttemperatur motsvarande lägsta minimal lufttemperatur enligt
TSFS 2018:57, figur 8.2

er

– en övergångskonstruktion för en vägbana i en vägbro ska uppfylla krav avseende
friktion för ”carriageway” enligt 2.2.9

åb

– en övergångskonstruktion för en gång- och cykelbana ska uppfylla krav avseende
friktion för ”footpath” enligt 2.2.9.

– bärförmåga enligt 2.2.1

ej

Profilkonstruktion med ett tätningselement
Övergångskonstruktion ska uppfylla krav i enlighet med europeiskt
bedömningsdokument EAD 120109-00-0107 enligt nedan

år

– utmattning enligt 2.2.2 ska uppfyllas för respektive trafiklastkategori enligt
SS-EN 1991-2, 4.6.1(3), tabell 4.5
– angiven rörelsekapacitet enligt 2.2.4 ska vara större än den erforderliga
rörelsekapaciteten

-F

– övergångskonstruktionen ska uppfylla kriteriet ”cleanable” enligt 2.2.5
– vattentäthet enligt 2.2.6
– krav avseende beständighet enligt 2.2.7

s

– utsläpp av farliga ämnen ska vara begränsade enligt 2.2.8
– krav avseende nivåskillnader enligt 2.2.9.2

R

em

is

– övergångskonstruktionen ska vara lämplig för en maximal drifttemperatur av 35 °C
och en minimal drifttemperatur motsvarande lägsta minimala lufttemperatur enligt
TSFS 2018:57, figur 8.2
– en övergångskonstruktion för en vägbana i en vägbro ska uppfylla krav avseende
öppningar för ”vehicle” och ”cyclist” enligt 2.2.9.1
– en övergångskonstruktion för en gång- och cykelbana ska uppfylla krav avseende
öppningar för ”cyclist” och ”pedestrians” enligt 2.2.9.1
– en övergångskonstruktion för en vägbana i en vägbro ska uppfylla krav avseende
friktion för ”carriageway” enligt 2.2.10
– en övergångskonstruktion för en gång- och cykelbana ska uppfylla krav avseende
friktion för ”footpath” enligt 2.2.10.
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Fingerkonstruktion
Övergångskonstruktion ska uppfylla krav i enlighet med europeiskt
bedömningsdokument EAD 120111-00-0107 enligt nedan

as

– bärförmåga enligt 2.2.1
– utmattning enligt 2.2.2 ska uppfyllas för respektive trafiklastkategori enligt
SS-EN 1991-2, 4.6.1(3), tabell 4.5

op

– angiven rörelsekapacitet enligt 2.2.4 ska vara större än den erforderliga
rörelsekapaciteten
– övergångskonstruktionen ska uppfylla kriteriet ”cleanable” enligt 2.2.5

– krav avseende beständighet enligt 2.2.7

er

– vattentäthet enligt 2.2.6

åb

– utsläpp av farliga ämnen ska vara begränsade enligt 2.2.8
– krav avseende nivåskillnader enligt 2.2.9.2

ej

– övergångskonstruktionen ska vara lämplig för en maximal drifttemperatur av 35 °C
och en minimal drifttemperatur motsvarande lägsta minimala lufttemperatur enligt
TSFS 2018:57, figur 8.2
– en övergångskonstruktion för en vägbana i en vägbro ska uppfylla krav avseende
öppningar för ”vehicle” och ”cyclist” enligt 2.2.9.1

år

– en övergångskonstruktion för en gång- och cykelbana ska uppfylla krav avseende
öppningar för ”cyclist” och ”pedestrians” enligt 2.2.9.1

-F

– en övergångskonstruktion för en vägbana i en vägbro ska uppfylla krav avseende
friktion för ”carriageway” enligt 2.2.10
– en övergångskonstruktion för en gång- och cykelbana ska uppfylla krav avseende
friktion för ”footpath” enligt 2.2.10.

is

s

Profilkonstruktion med flera tätningselement
Övergångskonstruktion ska uppfylla krav i enlighet med europeiskt
bedömningsdokument EAD 120113-00-0107 enligt nedan

R

em

– bärförmåga enligt 2.2.1
– utmattning enligt 2.2.2 ska uppfyllas för respektive trafiklastkategori enligt
SS-EN 1991-2, 4.6.1(3), tabell 4.5
– angiven rörelsekapacitet enligt 2.2.4 ska vara större än den erforderliga
rörelsekapaciteten
– övergångskonstruktionen ska uppfylla kriteriet ”cleanable” enligt 2.2.5
– vattentäthet enligt 2.2.7
– krav avseende beständighet enligt 2.2.8
– utsläpp av farliga ämnen ska vara begränsade enligt 2.2.9
– krav avseende nivåskillnader enligt 2.2.10.2
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– övergångskonstruktionen ska vara lämplig för en maximal drifttemperatur av 35 °C
och en minimal drifttemperatur motsvarande lägsta minimala lufttemperatur enligt
TSFS 2018:57, figur 8.2

as

– en övergångskonstruktion för en vägbana i en vägbro ska uppfylla krav avseende
öppningar för ”vehicle” och ”cyclist” enligt 2.2.10.1

op

– en övergångskonstruktion för en gång- och cykelbana ska uppfylla krav avseende
öppningar för ”cyclist” och ”pedestrians” enligt 2.2.10.1
– en övergångskonstruktion för en vägbana i en vägbro ska uppfylla krav avseende
friktion för ”carriageway” enligt 2.2.11

er

– en övergångskonstruktion för en gång- och cykelbana ska uppfylla krav avseende
friktion för ”footpath” enligt 2.2.11.

åb

Järnvägsbro
Plåt, stålprodukter och svetsade konstruktioner
Stålmaterial ska uppfylla kraven i GBD.

ej

Material får inte uppvisa större rostgrad än vad som motsvarar rostgrad B enligt
SS-EN ISO 8501-1.

år

Stål som ska varmförzinkas ska ha en sammansättning som är lämplig för
varmförzinkning. Stål som ska varmförzinkas enligt tabell NA.1 i SS-EN ISO 1461, ska
ha en kiselhalt enligt tabell NA.2 i SS-EN ISO 1461.

Verifiering av plåt och stålprodukter
Bekräftelse av överensstämmelse för plåt ska ske enligt Bilaga B i SS-EN 10025-1.

-F

Bekräftelse av överensstämmelse för konstruktionsrör ska ske enligt Bilaga D i
SS-EN 10210-1 respektive Bilaga D i SS-EN 10219-1.
Bekräftelse av överensstämmelse för valsade stänger och balkar ska ske enligt Bilaga B
i SS-EN 10025-1.

is

s

Fästdon
Fästdon ska uppfylla krav enligt ZBE.

R

em

För skruvar i hållfasthetsklass 10.9 ska metod för väteutdrivning anges.
Skruvar och muttrar ska vara verifierade till minst nivå 3, enligt YE.

Varmförzinkade fästdon
Skruvar och muttrar ska levereras med kontrollintyg 3.1 enligt SS-EN 10204 och ska
vara varmförzinkade enligt SS-EN ISO 10684.

Fästdon av rostfritt stål
Skruvar och muttrar ska vara av rostfritt stål med god korrosionsbeständighet. Kvalitet
1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4429, 1.4432, 1.4435, 1.4436, 1.4438 och 1.4462 enligt
SS-EN 10088-1 till och med SS-EN 10088-5 anses uppfylla ställda krav.
Skruvar och muttrar ska levereras med kontrollintyg 3.1 enligt SS-EN 10204.
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Aluminium
Aluminium godtas inte i övergångskonstruktioner till järnvägsbroar.

as

UTFÖRANDEKRAV
Väg- samt gång- och cykelbro

Övergångskonstruktioner vid nybyggnad

er

DEP.161

op

Infästningen av en övergångskonstruktion av typ ”Profilkonstruktion med ett
tätningselement”, ”Fingerkonstruktion” eller ”Profilkonstruktion med flera
tätningselement” till en betongkonstruktion ska bestå av ingjutna slutna byglar enligt
EAD 120109-00-0107, Annex A: typ 2, exempel a.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

åb

Den avsedda tekniska livslängden ska vara minst 50 år för övergångskonstruktioner
på vägtyp 1 och 2 samt minst 25 år för övriga vägtyper.

Vägbro

Övergångskonstruktion för vägbro ska vara av typ

– fingerkonstruktion

ej

– profilkonstruktion med ett tätningselement

år

– profilkonstruktion med flera tätningselement.

Gång- och cykelbro

-F

Övergångskonstruktion för gång- och cykelbro ska vara av typ
– konstruktion med elastisk fyllning av asfalt
– konstruktion med elastisk fyllning av polymer
– profilkonstruktion med ett tätningselement

s

– fingerkonstruktion

is

– profilkonstruktion med flera tätningselement.

R

em

UTFÖRANDEKRAV
Övergångskonstruktioner ska uppfylla krav enligt SS-EN 1090-2.
Ange
– hur eventuell skruvförankring av övergångskonstruktion av typ ”Konstruktion med
elastisk fyllning av asfalt” och ”Konstruktion med elastisk fyllning av polymer” ska
utföras
– om övergångskonstruktion ska bockas upp vid kantbalk, gångbana eller refug
– om övergångskonstruktion ska dras ut 100 mm och gummidelen 150 mm utanför
kantbalkens utsida.
Ange arbets- och metodbeskrivning under YJC.1.
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Montering och fastgjutning
Övergångskonstruktion ska monteras och gjutas fast enligt arbets- och
metodbeskrivning.

– vid monteringstillfället rådande temperatur i brokonstruktionen

Vid montering ska motfyllning mot landfäste vara utförd.

op

– krypning och krympning i överbyggnad av betong.

as

Vid montering ska den aktuella fogöppningen bestämmas med hänsyn till

er

Övergångskonstruktion som förankras med slutna byglar ska monteras genom att
de slutna byglarna svetsas till för detta avsedd och tidigare ingjuten
monteringsarmering.

åb

Fastgjutning
För övergångskonstruktion som ska gjutas fast i betong gäller följande

– övergångskonstruktion ska gjutas fast i ursparing så sent som möjligt med hänsyn
till betongens krympning och krypning

ej

– övergångskonstruktion ska gjutas fast med betong av lägst samma kvalitet som
den betong som används i brons överbyggnad
– kloprofil och fogspalt ska skyddas mot cementslam
– gjutningen ska utföras så att full utfyllnad under övergångskonstruktionen erhålls

år

– gjutningen ska utföras i riktning från kantprofilernas lågpunkt mot deras högpunkt.

-F

Skarvning
Vid skarvning av övergångskonstruktion ska "liven" i kantprofilerna och lamellerna
svetsas på hela höjden.
Om en gummiprofil skarvas ska detta utföras med vulkning.

KONTROLL

is

s

Övergångskonstruktionens läge ska innan den gjuts fast kontrolleras i minst
ändpunkterna, mittpunkten och vid eventuella brytpunkter. Både horisontalläge och
vertikalläge ska kontrolleras.

R

em

DEP.162

Övergångskonstruktioner vid reparation
Vid reparation av övergångskonstruktion ska bland annat beaktas, att
– reparation kan innebära ingrepp i bärande delar
– utförandet kan medföra bärighetsbegränsningar eller statiskt betingade krav på
begränsning av trafikutrymmet
– brobaneplattan kan behöva understöttas vid utförandet.
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DEP.163

Utbyte av övergångskonstruktioner
Ange

as

– hur eventuell skruvförankring av ”Konstruktion med elastisk fyllning av asfalt” och
”Konstruktion med elastisk fyllning av polymer” ska utföras
– om övergångskonstruktion ska bockas upp vid kantbalk, gångbana eller refug

op

– om övergångskonstruktion ska dras ut 100 mm och gummidelen 150 mm utanför
kantbalkens utsida.
Ange rivning av övergångskonstruktion under BED.1614.

Ange arbets- och metodbeskrivning under YJC.1.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

er

Ange krav på betong för fastgjutning under EBE.121.

Väg- samt gång- och cykelbro

åb

Den avsedda tekniska livslängden ska vara minst 50 år för övergångskonstruktioner
på vägtyp 1 och 2, minst 15 år på vägtyp 3 och 4 samt minst 10 år på vägtyp 5 och 6.

ej

Övergångskonstruktion för väg- samt gång- och cykelbro ska vara av typ
– konstruktion med elastisk fyllning av asfalt

– konstruktion med elastisk fyllning av polymer

år

– profilkonstruktion med ett tätningselement
– fingerkonstruktion

-F

– profilkonstruktion med flera tätningselement.

UTFÖRANDEKRAV

Övergångskonstruktioner ska uppfylla krav enligt SS-EN 1090-2.

s

Montering och fastgjutning

is

Övergångskonstruktion ska monteras och gjutas fast enligt arbets- och
metodbeskrivning.

R

em

Vid montering ska den aktuella fogöppningen bestämmas med hänsyn till
– vid monteringstillfället rådande temperatur i brokonstruktionen
– krypning och krympning i överbyggnad av betong.
Vid montering ska motfyllning mot landfäste vara utförd.
Övergångskonstruktion som förankras med slutna byglar ska monteras genom att
de slutna byglarna svetsas till för detta avsedd och tidigare ingjuten
monteringsarmering.
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Fastgjutning
För övergångskonstruktion som ska gjutas fast i betong gäller följande

as

– övergångskonstruktion ska gjutas fast i ursparing så sent som möjligt med hänsyn
till betongens krympning och krypning
– kloprofil och fogspalt ska skyddas mot cementslam

– gjutningen ska utföras så att full utfyllnad under övergångskonstruktionen erhålls

op

– gjutningen ska utföras i riktning från kantprofilernas lågpunkt mot deras högpunkt.

Skarvning

er

Vid skarvning av övergångskonstruktion ska "liven" i kantprofilerna och lamellerna
svetsas på hela höjden.
Om en gummiprofil skarvas ska detta utföras med vulkning.

åb

KONTROLL

DEP.17

ej

Övergångskonstruktionens läge ska innan den gjuts fast kontrolleras i minst
ändpunkterna, mittpunkten och vid eventuella brytpunkter. Både horisontalläge och
vertikalläge ska kontrolleras.

Anläggningskompletteringar för belysning på bro
Lagning av obelagda eller skadade ytor ska utföras enligt avsnitt 6.3 i SS-EN ISO 1461.

DEP.171

år

Ange eltekniska arbeten i teknisk beskrivning i anslutning till AMA EL.

Kopplingsskåp för belysning

-F

Ange

– om ram till kopplingsskåp ska utföras i varmförzinkat eller rostfritt stål
– om lucka till kopplingsskåp ska utföras i varmförzinkat stål, rostfritt stål eller
aluminium

is

s

– för aluminium krav på legering med beaktande av SS-EN 1999-1-1, bilaga C, om
annan beständighetsklass än B fordras

R

em

– plåttjocklek och montering av ramar och luckor.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Ram av varmförzinkat stål
Ram till kopplingsskåp ska vara av varmförzinkat stål. Varmförzinkningen ska minst
uppfylla kraven i tabell NA.1, Fe/Zn 115 för korrosivitetsklass C4 i SS-EN ISO 1461.

Ram av rostfritt stål
Ram till kopplingsskåp ska vara av rostfritt stål med god korrosionsbeständighet.
Kvalitet 1.4162, 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4429, 1.4432, 1.4435, 1.4436, 1.4438 och enligt
1.4462 enligt SS-EN 10088-1 till och med SS-EN 10088-5 anses uppfylla ställda krav.
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Lucka av varmförzinkat stål
Lucka till kopplingsskåp ska vara av varmförzinkat stål. Varmförzinkningen ska minst
uppfylla kraven i tabell NA.1, Fe/Zn 115 för korrosivitetsklass C4 i SS-EN ISO 1461.

as

Lucka av rostfritt stål

op

Lucka till kopplingsskåp ska vara av rostfritt stål med god korrosionsbeständighet.
Kvalitet 1.4162, 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4429, 1.4432, 1.4435, 1.4436, 1.4438 och enligt
1.4462 enligt SS-EN 10088-1 till och med SS-EN 10088-5 anses uppfylla ställda krav.

UTFÖRANDEKRAV

er

Kopplingsskåp får inte vara i elektrisk kontakt med armeringen i betongkonstruktioner.
Dock ska kopplingsskåp vara i elektrisk kontakt med armeringen i
betongkonstruktioner över elektrifierad spår- eller järnväg.

åb

Kopplingsskåp ska förankras så att de inte rubbas eller skadas under ingjutning och
vibrering.

KONTROLL

DEP.173

ej

Efter ingjutningen ska Kontrollmätning av elektrisk kontakt ske enligt RRA-metoden
(Resistans Räcke Armering) enligt rapport KIMAB-2008-142.

Kabelrör för elledning till belysning

år

Kabelrör som gjuts in i betongkonstruktion ska vara alkalibeständiga. Godstjockleken
ska vara minst 2 mm.

-F

Kabelrör som gjuts in ska vara täta och ska förankras så att de inte rubbas under
gjutningen. Kabelrör ska monteras så att lågpunkter undviks. Efter gjutningen ska
kontrolleras att vatten inte kan bli stående i ingjutna kabelrör.
Eventuella lågpunkter ska dräneras.
Ange

s

– typ, dimension och montering av kabelrör

is

– om kabelrör ska monteras med slack eller dilatationsfog vid övergång mellan bro
och anslutande väg- eller spåranläggning.

R

em

DEP.174

Dragbrunnar för belysning
Dragbrunnar som gjuts in ska vara täta och ska förankras så att de inte rubbas eller
skadas under gjutning och vibrering. Efter gjutningen ska kontrolleras att vatten inte
kan bli stående i ingjutna dragbrunnar.
Dragbrunnar får inte vara i elektrisk kontakt med armeringen i betongkonstruktionen.
Efter ingjutningen ska kontrolleras att dragbrunnarna inte har elektrisk kontakt med
armeringen. Kontrollmätningen ska utföras enligt KI Rapport 2000:2.
Vid broar över järnväg ska dragbrunnar dock vara i kontakt med armeringen i
betongkonstruktionen.
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DEP.18

Anläggningskompletteringar för skydd och tillgänglighet,
elektrisk potentialmätning m m
Lagning av obelagda eller skadade ytor ska utföras enligt avsnitt 6.3 i SS-EN ISO 1461.

Elskyddsanordning över kontaktledningar

op

DEP.181

as

Ange luftavfuktningsaggregat i teknisk beskrivning i anslutning till AMA VVS & Kyla
under aktuella koder och rubriker under QH.

Elskyddsanordning på bro över elektrifierade spår ska uppfylla krav enligt
SS-EN 50122-1.

– banhållarens krav på elskyddsanordning

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Stål ska uppfylla krav enligt GBD.1.

Varmförzinkning

åb

– fastsättning av elskyddsanordning.

er

Ange

DEP.182

Manhål

år

ej

Alla ståldelar ska vara varmförzinkade minst enligt tabell 2 i SS-EN ISO 1461.
Undantagna är brickor som ska vara varmförzinkade enligt tabell 3 i SS-EN ISO 1461
samt skruvar och muttrar som ska vara varmförzinkade enligt SS-EN ISO 10684.

-F

Lucka till manhål ska förses med låsanordning. Låsanordningen ska vara öppningsbar
inifrån.

s

Ramar till manhål ska förankras så att de inte rubbas under ingjutning och får inte
vara i elektrisk kontakt med armeringen i betongkonstruktionen. Efter ingjutningen
ska kontrolleras att ramarna inte har elektrisk kontakt med armeringen.
Kontrollmätningen ska utföras enligt KI Rapport 2000:2.

is

Vid broar över järnväg ska ramar till manhål dock vara i kontakt med armeringen i
betongkonstruktionen.

R

em

Ange
– om ram till manhål ska utföras i varmförzinkat eller rostfritt stål
– om lucka till manhål ska utföras i varmförzinkat stål, rostfritt stål eller av aluminium
– plåttjocklek och montering av ramar och luckor
– för aluminium krav på legering med beaktande av SS-EN 1999-1-1, bilaga C, om
annan beständighetsklass än B fordras.

Ram av varmförzinkat stål
Ram till manhål ska vara av varmförzinkat stål. Varmförzinkningen ska minst uppfylla
kraven i tabell NA.1, Fe/Zn 115 för korrosivitetsklass C4 i SS-EN ISO 1461.
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Ram av rostfritt stål

as

Ram till manhål ska vara av rostfritt stål med god korrosionsbeständighet. Kvalitet
1.4162, 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4429, 1.4432, 1.4435, 1.4436, 1.4438 och 1.4462 enligt
SS-EN 10088-1 till och med SS-EN 10088-5 anses uppfylla ställda krav.

Lucka av varmförzinkat stål

op

Lucka till manhål ska vara av varmförzinkat stål. Varmförzinkningen ska minst uppfylla
kraven i tabell NA.1, Fe/Zn 115 för korrosivitetsklass C4 i SS-EN ISO 1461.

Lucka av rostfritt stål

Avvägningsdubbar och loddubbar

åb

DEP.183

er

Lucka till manhål ska vara av rostfritt stål med god korrosionsbeständighet. Kvalitet
1.4162, 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4429, 1.4432, 1.4435, 1.4436, 1.4438 och 1.4462 enligt
SS-EN 10088-1 till och med SS-EN 10088-5 anses uppfylla ställda krav.

Beakta att lod- och avvägningsdubbar ska utföras för varje bro.

DEP.1831

Avvägningsdubbar

ej

Dubb av mässing ska gjutas in i kantbalken eller borras in efter gjutningen och gjutas
fast med cementbruk. Avvägningsdubbar ska placeras längs brobaneplattans kanter,
vid upplag i fältmitt och i fjärdedelspunkterna i spann med mer än 25 m spännvidd.

år

Vid kantbalkar till väg- och gångbro med skyddsnät över elektrifierad järnväg ska
avvägningsdubbar placeras på innersida räcke.

R

em

is

s

-F

Avvägningsdubbar ska ha mått och placeras enligt figur AMA DEP.1831/1.
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as
op
er
åb
ej
år

FIGUR AMA DEP.1831/1. INFÄSTNING AV AVVÄGNINGSDUBBAR I KANTBALKAR.

-F

Vid brobaneplatta av stål eller aluminium ska avvägningsmarkeringar som är
beständiga mot väderpåverkan och slitage utföras.

s

Avvägningsdubbar för träbroar ska placeras på konstruktionsdelar som inte utsätts
för slitage eller lokala rörelser. Dubbarna får inte placeras på underytor. Om spännstag
på båda sidor om bro sticker ut utanför intäckningen får dessa ersätta
avvägningsdubbarna.

em

is

Ange hur avvägningsmarkeringar ska utföras för stålbroar, aluminiumbroar och
träbroar.

R

DEP.1832

För rörbroar kan vagnsbultar eller kupolmuttrar användas som avvägningsdubbar.
Dessa ska då vara av rostfritt stål med god korrosionsbeständighet. Kvalitet 1.4401,
1.4404, 1.4406, 1.4429, 1.4432, 1.4435, 1.4436, 1.4438 och 1.4462 enligt SS-EN 10088-1
till och med SS-EN 10088-5 anses uppfylla ställda krav.

Loddubbar
Loddubbar av mässing ska monteras i fristående landfästen.
Loddubbar ska ha mått och placeras enligt figur AMA DEP.1832/1.
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as
op
er
åb
ej
år
-F
s
is
R

em

FIGUR AMA DEP.1832/1. LODDUBBAR I BROSTÖD.

DEP.184

Kravet på loddubbar införs bland annat vid slanka (höjd/tjocklek större än 15) stöd
och stöd utsatta för stora islaster.
Ange om mellanstöd ska förses med loddubbar.

Förstörings- och försvarsanordningar
Förstöringsanordningar/försvarsanordningar utförs i de fall det krävs av militär
myndighet.
Ange ritningsnummer för utförande av förstöringsanordningar eller
försvarsanordningar.
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DEP.185

Anslutningar för elektrokemisk potentialmätning

as

Anslutningar ska vara utförda av rostfritt stål med god korrosionsbeständighet.
Kvalitet 1.4162, 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4429, 1.4432, 1.4435, 1.4436, 1.4438 och 1.4462
enligt SS-EN 10088-1 till och med SS-EN 10088-5 anses uppfylla ställda krav.
Anslutning ska svetsas eller klämmas fast på armeringen så att full elektrisk kontakt
uppnås. Anslutningen ska sticka ut mellan 15 och 25 mm utanför betongytan.

op

Ange var anslutning och placering för mätutrustning för elektrokemisk
potentialmätning ska finnas.

Anläggningskompletteringar för brygga, kaj o d

DEP.21

Avvisarverk

er

DEP.2

Beakta leverantörens anvisningar.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange
– typ av fenderelement

ej

Fenderelement

åb

Avser avvisarverk, fendrar och dylikt.

år

– gummiklass
– lägsta energiupptagningsförmåga

-F

– maximal reaktionskraft

– om fenderelement ska vara dränerade
– om fenderelement ska levereras förtryckta
– typ av ytbeklädnad, om så är aktuellt

s

– eventuella krav på kemisk gummisammansättning

is

– vid utförande med kättinginfästning, materialkrav för kätting.

R

em

Fenderpanel
Fenderpanel ska, om den inte tillhandahålls av beställaren, dimensioneras av
leverantören.
Lämna underlag för dimensionering av fenderpanel.
Ange
– mått avseende höjd och bredd
– eventuella särskilda krav på fasning av panelen
– typ av ytbeklädnad om så är aktuellt.

UTFÖRANDEKRAV
Ange, vid utförande med kättinginfästning, om kättingar ska spännas vid montering.
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KONTROLL

as

Ange om kontroll av gummikvalitet ska utföras av fenderleverantör, både innan och
efter slutproduktion, med avseende på kravställd kemisk gummisammansättning och
ange om plan för kontroll ska upprättas.
Ange om underlag för relationshandlingar även ska omfatta kontrolldokumentation
av fenderns kemiska gummisammansättning under YJD.12.

DEP.22

op

Ange om beställaren tillhandahåller fendersystem under AFC.1522 i de administrativa
föreskrifterna, se AMA AF.

Förtöjningsanordningar

er

Avser pollare, förtöjningsringar, båtbommar, bojar och dylikt.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

åb

Beakta leverantörens anvisningar.

Infästningsbultar får åtdragas fullt först när undergjutning uppnått full styrka.

Förtöjningsring
– typ av förtöjningsring
– dimension

ej

Ange

Pollare

-F

Ange

år

– typ av korrosionsskydd.

– typ av pollare

– SWL (Safe Working Load) om så är aktuellt

s

– om pollare ska vara ytmonterad eller nedsänkt
– om pollare ska vara av typ som ska betongfyllas

is

– materialkrav på betongen om pollare ska betongfyllas

R

em

– om infästningsbult ska vara försedd med förankringsplåt
– stålkvalitet för infästningsbultar och eventuell förankringsplåt
– eventuella särskilda krav på stålkvalitet i pollare
– eventuella särskilda krav på varmförzinkning.
Ange undergjutning av pollare under aktuell kod och rubrik under EBE.117.

Quick release hook (QRH)
Ange
– typ av QRH
– om QRH ska vara försedd med capstan.
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Båtbom
Ange
– typ av bom

as

– storlek
– infästningstyp

op

– om bom ska vara gångbar
– gångbredd, om bom ska vara gångbar

– om bom eventuellt ska vara försedd med trädäckning eller sträckmetall

er

– vid behov typ av flytkropp

– eventuella tillbehör, till exempel lister, fästen eller pontoner

åb

– eventuellt extra behov av förtöjningsöglor.

Ange om beställaren tillhandahåller förtöjningsanordningar under AFC.1522 i de
administrativa föreskrifterna, se AMA AF.

DEP.23

Dykdalber

ej

Avser främst en bottenfast anordning, bestående av en grupp sammanfästa pålar,
för att förtöja eller styra undan fartyg.

ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR I TUNNEL, BERGRUM
OCH ÖVRIG BERGSCHAKT O D

DEQ.1

Tak- och väggdränering i tunnel, bergrum och övrig bergschakt

-F

år

DEQ

Slutlig placering av dräner bestäms av beställaren.
Infästningsbultar i berg ska utföras med krav enligt DEQ.2.
Dräner kan utformas som enskilda smala dräner eller som kontinuerliga dräner.

is

s

Dräner dimensioneras med avseende på igensättning på grund av utfällning eller
bakterietillväxt.

R

em

Dräner dimensioneras så att de klarar de konstruktiva kraven, till exempel under- och
övertryck på grund av passerande trafik.
Dräner dimensioneras med hänsyn till aktuell brandbelastning.
Dräner ska utformas så att de inte skadas av frysning och så att den i berget lagrade
värmen i största möjliga utsträckning tillvaratas.
Vid frostsäkring genom isolering ska denna dimensioneras för aktuell köldmängd.
Beakta eventuellt krav på inspekterbarhet och hur inspektion ska kunna genomföras.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Isoleringens värmeledningstal får under den avsedda livslängden inte understiga det
värde som antagits vid dimensionering.
Material ska förvaras och hanteras på ett sådant sätt att det inte kan förväxlas och
så att egenskaper inte förändras.
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Ange under aktuell kod och rubrik
– typ av drän
– krav avseende brand- och rökspridning

as

– om dränering ska vara frostisolerad
– typ av isoleringsmaterial samt dess tjocklek

op

– krav på termiska egenskaper hos isoleringsmaterialet

– krav på maximalt tillåten vattenupptagande förmåga hos isoleringsmaterialet
– om dränering ska utföras rensbar samt metod för rensning

– typ, dimension och kvalitet på infästningsdelar

åb

– eventuellt korrosionsskydd för infästningsdelar

er

– typ och dimension av distansrör

– om annat material än cement får användas för montage av infästningsbultar
– avsedd livslängd för dränkonstruktionen.

ej

UTFÖRANDEKRAV

Dräner ska monteras med fall. Bakfall får inte förekomma.
På väggar ska dräner utföras lodrätt och sammanhängande ned till schaktbotten.

år

Uppsamlat vatten ska ledas bort på ett frostsäkert sätt.
Ange under aktuell kod och rubrik

-F

– enskild eller kontinuerlig drän

– om hål ska borras i sprutbetong och berg för att samla vatten till dränen, antal hål
– utbredning av dränering
– fastsättningsmetoder

s

– om annan typ av infästning ska göras än den i AMA angivna

is

– metod för vattentäta genomföringar

R

em

– om dränering ska uppfylla krav på brandbeständighet och hur detta ska utföras
– om dränering ska brandsektioneras och hur detta i så fall ska utföras.
Ange om värmekabel ska användas i teknisk beskrivning i anslutning till AMA EL under
aktuell kod och rubrik.

KONTROLL
Ange eventuella kontroller av
– vattenavrinning före eventuell insprutning eller täckning
– genomföringar
– dräners och inklädnaders tätning mot berget.
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Dokumentation
Ange dokumentation av kontroller.

Ange om och hur produktionsdata ska dokumenteras och levereras.

DEQ.11

Oinsprutade dräner

op

Ange

as

Ange inmätning av dräner under aktuell kod och rubrik under BJB.25.

– typ och dimension av vattenavledning, matta, duk, membran, plåt, rörhalva eller
dylikt

DEQ.12

er

– typ och dimension av tratt och slang för vattenavledning.

Insprutade dräner

åb

Ange

– typ och dimension av vattenavledning, matta, duk, membran, plåt, rörhalva eller
dylikt
– typ och dimension av tratt och slang för vattenavledning

ej

– typ av sprutbetong enligt avsnitt EBF.3 eller EBF.42
– om dilatationsfogar ska utföras i sprutbetongen och hur detta ska utföras

DEQ.2

år

– om brandskyddet ska utföras integrerat i sprutbetongen.

Infästningar i berg med bult o d

-F

Borrhålens längd och diameter ska anpassas till de aktuella bultarna.
Borrhål ska rengöras före montering av bult.
Infästningsbultar ska förankras i stabilt berg.

s

Bult som ska gjutas in får inte monteras i vattenförande borrhål. Vid vattenförande
borrhål ska nytt hål borras. Vattenförande borrhål ska injekteras med cementbruk.
Med vattenförande borrhål avses ett borrhål med ett inläckage ≥ 1 droppe per minut.

R

em

is

Då bultar ska gjutas in ska borrhålsdiametern vara minst 20 mm större än bultens
diameter och borrhålet borras 0,1 m djupare än den ingjutna bultdelen.
Vid ingjutning med cementbruk ska vattencementtal, vct, vara ≤ 0,30.
Vid ingjutning av infästningsbult får temperaturen på berg och bergbult under brukets
härdningstid inte understiga 2 °C.
Bultar ska vara verifierade till nivå 1 enligt YE.
Avser tyngre infästningar i berg som till exempel infästningar av dräner,
termoisolerande skivor och lager, kontaktledningar, kabelstegar, armaturer och dylikt.
Ange
– bulttyp
– bultdiameter
– typ av ingjutningsbruk/ingjutningspasta
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– bultkvalitet/korrosionsskydd
– borrhålsdiameter
– ingjutningslängd i berg

as

– utförande och montering
– längd på bultutstick

op

– toleranser för montering av bult

– om annan definition på vattenförande borrhål än i AMA angiven ska gälla
– metod för tätning, till exempel injektering

er

– krav på uppsamling och avlägsnande av borrkax
– krav på dammskydd

åb

– om kontrollprogram ska upprättas

– rostskyddssystem för bergbultar i olika anläggningsdelar

– rostskyddssystem för ingjuten och oingjuten del av bergbult.
Ange injektering av vattenförande borrhål och omborrning för bult under CDD.121.

ej

Ange arbeten med bergförankring, i syfte att säkra bergets stabilitet, under aktuell
kod och rubrik under CDC.1.

år

Ange arbeten med förankringar av konstruktioner under aktuell kod och rubrik
under DJB.
Material- och varukrav för enklare infästningar av typen fästdon finns under ZBE.

-F

KONTROLL

Ange om annan metod för kontroll än i AMA angiven ska gälla.

Förundersökning

s

Förundersökning av infästningsbultar ska i tillämpliga delar omfatta
– arbetsmetod

is

– delmaterialkontroll

R

em

– provning av cementpastans konsistens, med sättkon.
Ange
– antal bultar som ska provas
– bergkvalitet för provningarna
– ingjutningsmetod
– härdningstid
– största tillåtna sättkonsmått
– krav för godkännande.
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Fortlöpande provning
Fortlöpande provning av infästnings bultar ska i tillämpliga delar omfatta
– delmaterialkontroll

as

– kontroll av ingjutningsbrukets konsistens med sättkon
– okulär kontroll av borrning, montering och ingjutning

op

– okulär kontroll av ingjutningens kvalitet.
Ange
– andel bultar som ska provas

er

– största tillåtna sättkonsmått
– krav för godkännande.

åb

Dokumentation

Provningsresultat ska sammanställas i ett provningsprogram enligt följande
– provningsmetod med eventuell hänvisning till standard eller metodbeskrivning
– materialsammansättning, till exempel stålkvalitet, bruksblandning

ej

– datum, tidpunkt och utförare för varje enskild provning

år

– var provning utförts, till exempel objektets namn, sektionsangivelse, tak, vägg,
vänster, höger
– resultat från förundersökning och fortlöpande provning

-F

– utvärderingskriterier om detta inte finns angivet i hänvisad standard eller
metodbeskrivning
– stipulerat krav för den egenskap som provningen avser
– övrig information och observationer som är relevanta för provningsresultatet
– utförd verifiering.

DIVERSE ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR

is

DEY

s

Ange om och hur produktionsdata ska dokumenteras och levereras.

R

em

DEY.1

Refugelement
Fundament i refug ska monteras innan sättning av refugelement påbörjas.
Ange under aktuell kod och rubrik
– typ av refugelement
– om refuglock ska bestå av en eller två halvor
– om refuglock ska vara försedd med stolphål.

DEY.11
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DEY.2

Skyddshylsa för påle

Gäller även för pålar i fyllning av sprängsten eller grovt grus i vatten.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

op

Hylsa

as

Avser konstruktion kring del av påle i anslutning till grund-/vattennivån för att skydda
påle mot is, nötning och korrosion.

Hylsa avsedd att verka som både isnötnings- och korrosionsskydd ska vara av rostfritt
stål.

er

Hylsa avsedd att endast verka som korrosionsskydd får även vara PE-rör.
Hylsa ska skapa minst 50 mm utrymme mellan pålen och hylsan.

– typ av hylsa
– dimension och godstjocklek
– korrosivitetsklass.

åb

Ange

år

Hylsa av rostfritt stål
Plåten ska vara tät.

ej

Avseende val av korrosivitetsklass bör C5 användas på Västkusten eller vid
kloridkoncentrationer ≥ 1 procent.

-F

För stålpåle och/eller eventuell armering ska hylsan distanseras med ett icke elektriskt
ledande material för att undvika galvaniskt element.
För korrosivitetsklass C5 ska stålet vara av kvalitet 1.4462 eller 1.4410.
För korrosivitetsklass C4 ska stålet vara av kvalitet 1.4362, 1.4462, 1.4662 eller 1.4410.
I övrigt ska stål vara med krav enligt GBD.

s

Påle ska rengöras noggrant innan montage av hylsa.

is

Hylsan ska avfettas innan montage.

R

em

Hylsans insida ska sandblästras innan montage.
Hylsa av PE-rör
Hylsa av PE-rör ska vara med krav enligt GBG.1.

Betong
Igjutning ska utföras med betong som uppfyller krav för exponeringsklass XS3/XF4,
marin miljö.
Om igjutning utförs som undervattensgjutning ska betongen innehålla AUV-medel.
Beakta att krav i AMA avser exponeringsklass för marin miljö.
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Ange
– hållfasthetsklass
– exponeringsklass, om annan än i AMA angiven

as

– cementtyp
– cementklass

op

– egenskap av betydelse hos ballasten.

Armering
Armering ska vara med krav enligt EBC.11

er

UTFÖRANDEKRAV

åb

Konstruktion för skydd av påle ska utföras minst ned till 1 meter under lägsta
lågvattennivå (LLW).
Igjutning av hylsa för skydd av påle ska utföras och dokumenteras enligt arbets- och
metodbeskrivning enligt YJC.1.
Ange utförandeklass.

år

Igjutning av hylsa

ej

Ange krav på arbets- och metodbeskrivning för igjutning av hylsa för skydd av påle
under YJC.1.

Igjutning ska utföras på sådant sätt att den säkerställer att hylsan helt fylls med
betong, varvid risken för separation och sjunkning ska beaktas.

-F

Igjutning ska utföras från hylsans botten under hela gjutningen, tills fullgod
betongmassa strömmar ut vid hylsans överkant.

DF

SPÅRANLÄGGNING
Ange axellast för godståg (ton).

s

Ange enligt Banöverbyggnad – Spårsystem, TRVINFRA-00012

is

– krav på lägsta ramptal

R

em

– krav vid ofullständigt ballasterat spår
– tillåtna arbetstemperaturer för underhållsarbeten i skarvfria spår
– krav på fast utmärkning
– krav på dokumentation av spårdata.
Ange i förekommande fall under aktuell kod och rubrik andra krav än för Trafikverkets
anläggningar.
Ange om arbetena ska utföras så att tågtrafik tillåts under entreprenadtiden och i så
fall största tillåtna hastighet (sth i km/h) för person- och godståg under AFC.136 i de
administrativa föreskrifterna, se AMA AF.
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Ange tillåten hastighet (sth i km/h) efter avslutat spårarbete enligt Banöverbyggnad
- Stabilitetspåverkande arbeten, TRVINFRA-00014 under AFC.136 i de administrativa
föreskrifterna, se AMA AF.

as

Ange om specialtransporter och i så fall vilka som får framföras under entreprenadtiden
under AFC.136 i de administrativa föreskrifterna, se AMA AF.

DFB

op

Ange krav på kontroll och dokumentation av spårläge enligt Banöverbyggnad –
Stabilitetspåverkande arbeten, TRVINFRA-00014, innan tågtrafik tillåts under BJB.24.

SPÅR
Spårvidd ska vara 1 435 mm.

er

Ballasterat spår
Ange

åb

– toleranser för spårvidd i millimeter enligt Banöverbyggnad – Spårläge,
TRVINFRA-00013
– krav på spårbyggnads- eller spårbytesmetod
– nivå på bädd för spårbyggnad.

Skarvfritt spår

ej

Ange vid spårbyte krav på rivningsarbeten under BED.

år

Ange enligt Banöverbyggnad – Spårsystem, TRVINFRA–00012
– neutraltemperatur

-F

– krav för spår i tunnlar

– krav vid eventuell övergång till skarvspår eller övergång till annan rälsprofil
– speciella spårtekniska krav för spår på broar.

Fixerat spår

s

Ange krav på spårbyggnads- eller spårbytesmetod.

is

Spår i övergångszoner

R

em

Ange enligt BVH 807.31 – Underhållsbesiktning av banunderbyggnad, TDOK 2015:0159
– krav på hur övergångar mellan fixerat och ballasterat spår, fixerat spår och spår på
bro, fixerat spår och spår i tunnel samt mellan fixerade spårsystem av olika typer
ska utformas
– krav på svetsskarvar i övergångar
– krav på isolerskarvar i övergångar.

DFB.0

Spår, sammansatta
Avser arbeten med stora maskininsatser, till exempel spårbyggnad och spårbyte, där
hela spåret byggs eller byts ut under ett arbetsmoment.
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Ange krav på ingående delar i sammansatt spår (räler, sliprar, mellanlägg,
underläggsplattor och befästningar samt justering av spår) under aktuella koder och
rubriker samt okodade underrubriker under DFB.1, DFB.2 och DFB.3.

Sliprar

as

DFB.1

Avser förtillverkade sliprar och spårplattor.
Ange under aktuell kod och rubrik

op

– typ av sliper
– typritning eller dylikt

er

– sliperavstånd för rakspår och kurvor enligt Banöverbyggnad – Spårsystem,
TRVINFRA–00012
– toleranser i millimeter

åb

– föreskrifter för utförande

– om och i så fall var sliprar tillhandahålls.

ej

Ange leveransvillkor för sliprar som tillhandahålls under AFC.1522 i de administrativa
föreskrifterna, se AMA AF.
Ange infästning av räler i platsgjuten betong under aktuella koder och rubriker
under EB.

Befästning

år

Ange infästning av räler i asfalt under aktuell kod och rubrik under DCB och DCC.

-F

Ange under aktuell kod och rubrik
– typ av befästning

– typritning eller dylikt

– krav på injusteringsmån i höjd- och sidled

s

– vid montering av till exempel BV 50 kg räler i sliper för UIC 60 räl om särskild
monteringsanvisning ska följas

R

em

is

– särskilda utförandekrav.
Ange vid reparation av HAMBO-befästning utförandekrav enligt BVH 522.19 –
Reparationsmetoder för HAMBO-befästning, TDOK 2014:0531.

Underläggsplattor
Ange under aktuell kod och rubrik typ av underläggsplatta.

Mellanlägg
Ange under aktuell kod och rubrik typ och dimension på mellanlägg.

UTFÖRANDEKRAV
Sliprar ska hanteras så att dessa inte skadas.
Sliprar ska läggas vinkelrätt mot rälerna i rakspår och vinkelrätt mot kurvans tangent
i kurvor.
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Befästning

as

Slutgiltig befästningstemperatur ska ligga inom neutraltemperaturområdet enligt
Banöverbyggnad – Spårsystem, TRVINFRA-00012. Befästningstemperaturen ska
dokumenteras för varje spåravsnitt enligt Banöverbyggnad – Spårsystem,
TRVINFRA–00012.
Isolatorer ska hanteras så att de inte spricker vid montering.

op

Mellanlägg

Mellanläggen ska vara rena från sand, stenar och grus innan den nya rälen läggs på
plats.

Betongsliprar

er

DFB.11

Ange material- och varukrav för sliprar som inte tillhandahålls av beställaren.

åb

Ange vid vilka sektioner specialsliprar för skyddsräler ska ligga.

Ange vid byte av sliper med FIST-befästning utförandekrav enligt BVF 522.36 –
Tekniska bestämmelser – kriterier för byte av sliprar med Fistbefästning,
TDOK 2014:0349.

Träsliprar

ej

DFB.12
DFB.2

Räler

år

Ange material- och varukrav för sliprar som inte tillhandahålls av beställaren.

Ange under aktuell kod och rubrik

-F

– typ av räl, ny eller reviderad räl
– typritning eller dylikt

– vid svetsning till långräl eventuellt krav på att räler från samma leverantör ska
användas

s

– krav på lyftteknik vid lastning och lossning av räler

is

– krav på hantering, till exempel att räl inte får dras i makadamballast mer än angiven
längd i meter

R

em

– särskilda utförandekrav.
Ange under aktuell kod och rubrik krav enligt Banöverbyggnad Spårkomponenter,
TRVINFRA-00018, avseende
– stålsort
– borrning
– avgradning
– ytterligare materialkrav
– provning
– märkning.
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UTFÖRANDEKRAV
Kapning och svetsning

as

Kapning och svetsning av räler får endast utföras av utbildad och av beställaren
godkänd personal.

op

Ange krav på kapning och svetsning enligt Banöverbyggnad – Svetsning, bearbetning
och smörjning, TRVINFRA−00016.
Kapning
Räl får kapas med skärbrännare under förutsättning att svetsning utförs innan tåg
passerar.

er

Vid kapning av räler för övriga skarvar ska rälsåg eller rälkap användas.

åb

Svetsning
Använda svetsformar och formsand ska avlägsnas ur spåret.

Svetsning ska utföras enligt Banöverbyggnad – Spårsystem, TRVINFRA-00012.

– svetsportion
– utförandekrav på svets

ej

Ange med ledning av Banöverbyggnad – Svetsning, bearbetning och smörjning,
TRVINFRA-00016, under aktuell rubrik för typ av svets

– materialkrav

år

– om ultraljudskontroll ska utföras

-F

– särskilda utförandekrav
– krav på provning

– krav på spårbarhet

– krav på slipning efter svetsning.

s

Lödning

is

Lödningar ska placeras så att skador på dessa undviks.

em

Pinnlödning i S-räl får endast anbringas i rälens neutrala axel (rälsliv) och minst
500 mm från rälsskarv.

Vignolräler

DFB.22

Övergångsräler

R

DFB.21

Övergång mellan olika rälsprofiler i helsvetsat spår får inte läggas i kurvor med mindre
radie än 1 500 m.
Ange
– om övergång mellan olika rälsprofiler i helsvetsat spår endast får läggas i rakspår
– om övergångsräl ska levereras och läggas som höger- eller vänsterräl
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– vid vilken sektion övergång ska utföras
– krav på inläggning och insvetsning enligt Banöverbyggnad – Svetsning, bearbetning
och smörjning, TRVINFRA-00016.

Skyddsräler

as

DFB.23

Ange

op

– utförandekrav enligt Banöverbyggnad – Spårkomponenter, TRVINFRA-00018
– vid vilka sektioner skyddsräler ska monteras

DFB.24

er

– krav på jordning av skyddsräl enligt BVS 510 – Jordning och skärmning i Trafikverkets
järnvägsanläggningar, TDOK 2014:0416.

Ledräler

åb

I kurva med mindre radie än 100 m ska ledräl utföras innanför den inre rälen.
Ledräl ska utföras i hela kurvan och föras ut cirka 5 m på anslutande rakspår där
ändarna ska böjas in mot spårmitt på cirka 0,5 m längd. Fria utrymmet mellan ledrälens
rälshuvud och farrälens (flänsrännan) ska vara 65 mm.

ej

Ledräls överkant ska ligga i nivå med farräls överkant med tillåten avvikelse ±20 mm.
Ledräl ska befästas med 4 st rälsspik per sliper (2 spik på vardera sidan om ledrälen).

Gaturäler

DFB.26

Rälsdetaljer

DFB.261

Rälsskarvar

-F

år

DFB.25

Ange under typ av skarv
– typritning eller dylikt

– krav på vinkelräthet på rakspår och mot tangent i kurvor

s

– toleranskrav

is

– materialkrav

R

em

– krav på utförande.

Isolerskarvar
Limning får inte utföras utan skydd vid regn eller fuktig väderlek.
Montering ska utföras enligt Banöverbyggnad – Spårkomponenter, TRVINFRA-00018.
Ange
– om isolerskarvar ska vara av typen fabrikslimmade skarvar (passräl)
– krav på platsbyggd isolerskarv där passräl inte är praktiskt möjlig
– om isolerskarvens läge markeras av beställaren
– krav på limmade isolerskarvar enligt Banöverbyggnad – Spårkomponenter,
TRVINFRA-00018.
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Dilatationsanordningar

as

Ange vid behov utförandekrav enligt Banöverbyggnad – Spårkomponenter,
TRVINFRA-00018 och Bro och broliknande konstruktioner: Byggande
TRVINFRA-00227.

Bladskarv

DFB.262

op

Ange krav enligt Bro och broliknande konstruktioner: Byggande TRVINFRA-00227.

Rälsvandringshinder

er

Rälsvandringshinder ska monteras i skarvspår med spikbefästning och räler över
20 m.

DFB.28

Diverse räler

DFB.3

Justering av spår

åb

Ange krav på montering.

Spår ska justeras till projekterat läge i plan och profil.

ej

Spårriktning ska utföras, därefter ska ballasten plogas och spåren stabiliseras och
neutraliseras.
Ange

år

– krav på maskintyp för justeringsarbete

– toleranskrav; se Banöverbyggnad – Spårläge, TRVINFRA-00013.

-F

Spårriktning av ballasterat spår
Efter spårriktning ska kontroll av spårläge utföras med av beställaren typgodkänd
mätvagn.

Plogning av ballast

is

s

Efter spårriktning ska ballasten avjämnas till slipers överkant och bredd enligt BVS
1585.005 – Typsektioner för bana, TDOK 2015:0198.

R

em

Spårriktning
Ange bax större än 0,3 m till annan spårgeometri än ursprungligt läge under BEB.13.
Ange med ledning av Banöverbyggnad – Spårsystem, TRVINFRA–00012 och
Banöverbyggnad – Spårläge, TRVINFRA-00013
– efter vilken tid efter att den nya spåranläggningen börjat trafikeras som kontroll
av spårlägeskvalitet med mätvagn ska utföras
– krav på riktning i höjd- och sidled
– krav på kvalitetsklass
– krav på minsta kvalitetstal K/Q på varje km-avsnitt för aktuell kvalitetsklass
– största lyfthöjd per lyftomgång
– krav på toleranser
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– särskilda utförandekrav
– krav på största amplitud per längdenhet vid långvågighet.

Plogning av ballast

as

Ange
– krav på metod

op

– särskilda utförandekrav.

Stabilisering

er

Efter spårriktning ska spåret stabiliseras enligt Banöverbyggnad –
Stabilitetspåverkande arbete, TRVINFRA-00014.
Ange

åb

– krav på metod
– särskilda utförandekrav eller resultatkrav

– spårviddstoleranser vid användande av vibrerande stabiliseringsmaskin.

ej

Neutralisering

Efter spårriktning ska spåret neutraliseras enligt Banöverbyggnad – Spårsystem,
TRVINFRA-00012.

år

Ange kontroll av neutraliseringsmoment i kvalitetsplan.
Ange med ledning av Banöverbyggnad – Spårsystem, TRVINFRA-00012

-F

– krav på redovisning av hur neutralisering ska genomföras
– resultatkrav och krav på metod
– krav på spårriktning före arbetet
– särskilda utförandekrav.

Diverse spårarbeten

s

DFB.8

R

em

is

Sopning av ballast
Sopning av ballast ska på angivna sträckor utföras till en nivå 30–40 mm under slipers
överkant mellan räler och till slipers överkant utanför räler.
Ange under aktuell kod och rubrik
– på vilka sträckor sopning ska utföras, till exempel sträckor där sth är högre än
160 km/h
– krav på metod
– ballastprofil
– särskilda utförandekrav.

Rälsslipning
Ange under aktuell kod och rubrik justering av rälens geometri i längdled och tvärs
rälen.
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Ange under aktuell kod och rubrik krav enligt Banöverbyggnad – Svetsning,
bearbetning och smörjning, TRVINFRA-00016 avseende
– utförande

Diverse spårarbeten vid nybyggnad

DFB.82

Diverse spårarbeten vid underhåll

op

DFB.81

as

– toleranser.

Ange eventuella krav på
– snöröjning

er

– isrivning
– lövsopning

åb

– vegetationsbekämpning
– ogräsbekämpning
– buskröjning

DFC

ej

– siktröjning.

VÄXLAR OCH SPÅRKORSNINGAR

år

Växlar och spårkorsningar får utföras endast av utbildad och av beställaren godkänd
personal.

Växlar och spårkorsningar i ballasterat spår

-F

Ange under aktuell kod och rubrik

– lägestoleranskrav enligt Banöverbyggnad – Spårläge, TRVINFRA-00013
– typ av spårväxel eller spårkorsning
– utläggningsritning och ritningsnummer

s

– om montering och justering ska göras av driv, kontrollstänger och länkar

is

– krav på läggningsmetod

R

em

– krav på spårväxelbyggnadsrapport
– krav på särskild spårväxelslipersats efter bakre korsningsskarv BKS och före främre
stödrälsskarv FSK
– krav på underlagets höjdtolerans enligt Banöverbyggnad – Spårväxel,
TRVINFRA-00017
– krav på transportsätt enligt Banöverbyggnad – Spårväxel, TRVINFRA-00017
– särskilda utförandekrav
– tolerans i spårets längdriktning för tungspets.

DFC.0

Växlar och spårkorsningar, sammansatta
I sammansatt växel eller spårkorsning ingår räler och anordningar, sliprar, mellanlägg,
underläggsplattor och befästningar samt justering av växel och spårkorsning.
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Avser arbeten med byggande av växlar, vilka levereras i ett eller flera stycken, för
montering på plats.

Sliprar i växel och spårkorsning

op

DFC.1

as

Ange krav på ingående delar i växel eller spårkorsning (räler och anordningar, sliprar,
mellanlägg, underläggsplattor och befästningar samt justering av växel eller
spårkorsning) under aktuella koder och rubriker och okodade rubriker under DFC.1,
DFC.2 och DFC.3.

Sliprar ska hanteras så att dessa inte skadas.

Avser förtillverkade sliprar och spårplattor i växlar och spårkorsningar.

er

Ange under aktuell kod och rubrik
– typ av sliper

åb

– typritning eller dylikt
– toleranser i millimeter
– särskilda utförandekrav.

ej

Ange infästning av räler i platsgjuten betong under aktuell kod och rubrik under EB.
Ange infästning av räler i asfalt under aktuell kod och rubrik under DCB och DCC.

Befästning

år

Ange under aktuell kod och rubrik
– typ av befästning

-F

– typritning eller dylikt

– krav på justeringsmån i höjd- och sidled
– särskilda utförandekrav.

Betongsliprar i växel och spårkorsning

s

DFC.11

is

Ange material- och varukrav för sliprar som inte tillhandahålls av beställaren.

DFC.12

Träsliprar i växel och spårkorsning

em

Ange material- och varukrav för sliprar som inte tillhandahålls av beställaren.

R

DFC.2

Räler och anordningar i växel och spårkorsning
Ange under aktuell kod och rubrik
– typ av rälsmaterial, ny eller reviderad räl
– typritning eller dylikt
– krav på lyftteknik vid lastning och lossning av rälsmaterial enligt Banöverbyggnad –
Spårväxel, TRVINFRA-00017
– särskilda utförandekrav.
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Ange under aktuell kod och rubrik krav enligt Banöverbyggnad – Spårkomponenter,
TRVINFRA-00018, avseende
– stålsort

as

– avgradning
– ytterligare materialkrav.

op

Omläggningsanordningar för växel
Ange under aktuell kod och rubrik
– typ av befästning

er

– typritning eller dylikt

Växeldriv – JEA 72 och JEA 73

åb

– särskilda utförandekrav.

Ange utförandekrav enligt Spårkomponenter JEA 72 och JEA 73 ,TDOK 2014:0391.

Vignolräler i växel och spårkorsning

DFC.25

Gaturäler i växel och spårkorsning

DFC.3

Justering av växel och spårkorsning

ej

DFC.21

Ange

år

Växel ska justeras till projekterat läge i plan och profil.

-F

– krav på maskintyp för justeringsarbete
– krav på metod

– särskilda utförandekrav
– toleranskrav enligt Banöverbyggnad – Spårläge, TRVINFRA-00013.

s

Växelriktning

is

Lyft och understoppning av grenspåret ska utföras samtidigt.

R

em

Betongslipersväxlar ska hanteras med spårriktmaskiner med synkroniserad trerälslyft.
Ange bax, större än 0,3 m, till annan spårgeometri än ursprungligt läge under BEB.13.
Ange
– krav på riktning i höjd- och sidled
– kvalitetsklass
– största lyfthöjd per lyftomgång
– krav på metod
– särskilda utförandekrav.
Ange vad som ingår i spårriktning.
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Plogning av ballast
Efter växelriktning ska ballasten avjämnas till slipers överkant och bredd enligt
BVS 1585.005 – Typsektioner för bana, TDOK 2015:0198.

Diverse arbeten i växlar och spårkorsningar

as

DFC.8

Sopning av ballast

op

Sopning av ballast ska på angivna sträckor utföras till en nivå 30–40 mm under slipers
överkant mellan räler och till slipers överkant utanför räler.
Ange under aktuell kod och rubrik

er

– på vilka sträckor sopning ska utföras, till exempel sträckor där sth är högre än
160 km/h
– krav på metod

åb

– ballastprofil
– särskilda utförandekrav.

Rälsslipning

ej

Ange under aktuell kod och rubrik

– justering av rälsgeometri i längdled och tvärs rälen

år

– krav enligt Banöverbyggnad – Svetsning, bearbetning och smörjning,
TRVINFRA-00016, avseende utförande och toleranser.

Diverse arbeten i växlar och spårkorsningar vid nybyggnad

DFC.82

Diverse arbeten i växlar och spårkorsningar vid underhåll

DFD

SPÅRKOMPLETTERINGAR

DFD.1

Vägplattor

s

-F

DFC.81

is

Ange under aktuell kod och rubrik

R

em

– hänvisning till ritning som visar korsningsvinkel

DFD.11

– krav på besiktning enligt Signalsystem – Ibruktagande- och kontrollbesiktning,
TRVINFRA-00308
– materialkrav
– typritning
– särskilda utförandekrav.

Vägplattor av hårdgummi
Ange typ av gummi enligt Banöverbyggnad – Spårkomponenter, TRVINFRA-00018.

DFD.12

Vägplattor av betong
Ange typ av vägplatta enligt Banöverbyggnad – Spårkomponenter, TRVINFRA-00018.
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DFD.13

Vägplattor av trä
Ange typ av trälämmar enligt Banöverbyggnad – Spårkomponenter, TRVINFRA-00018.

Smörjapparater

as

DFD.2

DFD.3

Snöskydd

DFE

BANGÅRDSUTRUSTNINGAR E D

op

Ange typ av smörjapparat enligt Banöverbyggnad – Svetsning, bearbetning och
smörjning, TRVINFRA-00016.

er

Ange plattforms- och lastkajselement under aktuell kod och rubrik under GBC.2.

Ange bommar och grindar på bangårdar under aktuell kod och rubrik under NBD.

Stoppbockar

åb

DFE.1

Ange

– krav enligt Banöverbyggnad – Spårkomponenter, TRVINFRA-00018
– typ av stoppbock

ej

– typritning

DFE.2

Vagnvågar
Ange

år

– utförande- och monteringskrav.

-F

– typ av vagnvåg
– typritning

– utförande- och monteringskrav.

DFE.3

Rangerbromsar

s

Ange

is

– typ av rangerbroms

R

em

– materialkrav
– typritning
– utförande- och monteringskrav.

DFE.4

Hinderpålar

DFE.6

Spårspärrar

DG

ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN

DGB

ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK
Avser planerat återställande av mark och anläggningar som inte kan undgå att
påverkas och skadas till följd av andra arbeten och där avsikten är att kvalitet hos
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påverkade anläggningar i huvudsak ska återställas till den som rådde innan arbetena
påbörjades.

as

Ange återställande av mark som ingår i entreprenörens åtagande som allmänt arbete
för den egna entreprenaden under AFG.85 för AMA AF 12 och under AFG.84 för
AMA AF 21 i de administrativa föreskrifterna, se AMA AF.

op

Återställningsarbeten av sådan art och omfattning att de med avseende på kvalitet
ska motsvara nyanläggning bör beskrivas under aktuell kod och rubrik i övriga avsnitt
i AMA Anläggning.

er

Ange återställningsarbetens omfattning i detta avsnitt i beskrivning eller med
begränsningslinjer på ritning, bland annat för att särskilja dem från åtagande enligt
AFG.85 för AMA AF 12 och under AFG.84 för AMA AF 21 i de administrativa
föreskrifterna, se AMA AF.

DGB.1

Återställande av väg, plan o d

åb

Ange om material ska vara befintligt eller nyanskaffade. Om sättningar inte kan tillåtas
beakta om befintligt material är packningsbart.

ej

Ytor för väg, plan och dylikt ska förses med samma typ av slitlager eller beläggning
och ska utföras med minst samma bärighet och jämnhet som ytan hade före arbetenas
påbörjande.

år

Materialen i fyllning och obundna lager ska ha samma tjällyftande egenskaper som
innan åtgärd.
Skadad trafikyta ska göras farbar utan dröjsmål.

-F

Material som förorenats av byggtransporter och dylikt ska avlägsnas och ersättas
med nytt material.
Ange under aktuell kod och rubrik sammansättning av överbyggnad som ska
återställas.

Återställande av väg, plan o d med obundet slitlager

is

DGB.12

Återställande av väg, plan o d med bitumenbundet slitlager

s

DGB.11

em

DGB.13

R

DGB.14

DGB.15

Återställande av väg, plan o d med cementbundet slitlager
Återställande av väg, plan o d med beläggning av gatsten,
naturstensplattor o d
Se Stenhandboken – Utemiljö för råd gällande återställningsarbete med olika
naturstensmaterial.

Återställande av väg, plan o d med beläggning av
betongmarkplattor, betongmarksten o d
Se handboken Beläggning med plattor och marksten av betong för råd gällande
återställningsarbete.
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DGB.2

Återställande av överbyggnad för järnväg

as

Överbyggnad för järnväg ska förses med samma typ av underballastlager och
ballastlager och ska utföras med minst samma bärighet och jämnhet som ytan hade
före arbetenas påbörjande.
Material som förorenats av byggtransporter och dylikt ska avlägsnas och ersättas
med nytt material.

Återställande av vegetationsyta

op

DGB.3

Vegetationsyta som packats ska återställas så att inga packade jordskikt finns i eller
under växtbädden. Packade jordskikt ska luckras eller bytas ut.

er

Jord som förorenats genom spill av olja, bensin eller dylikt ska schaktas bort och
ersättas med ny jord.

åb

Skadade ytor ska täckas med befintlig jordmån (växtjord, podsol eller brunjord) som
tagits tillvara för återställningsarbetet eller med anskaffad jord av samma typ som
befintlig jordmån.
Tillfälligt flyttad vegetation ska återplanteras.

Återställande av planteringsyta

ej

DGB.31

DGB.32

år

Växtbädd ska återställas till förutvarande typ och tjocklek. Skadat och dött
växtmaterial ska ersättas så att ytan erhåller ett utseende som inte markant avviker
från förutvarande.

Återställande av gräsyta

-F

Växtbädd ska återställas till förutvarande typ och tjocklek. Ytan ska besås eller täckas
med grästorv av samma typ som befintlig gräsyta.
Ange

– fröblandning eller typ av grästorv

Återställande av naturmarksyta

R

em

is

DGB.33

s

– krav på jordbearbetning och dylikt.

DGB.34

Mark som berörts av arbeten eller där markvegetation skadats ska åtgärdas i samråd
med beställaren. Likhet med omgivande terräng ska eftersträvas. Vid återställande
ska i första hand jord och vegetation från platsen användas.
Ange på vilket sätt skadade naturmarksytor ska förses med nytt vegetationstäcke
och vegetation.
Återställande av naturmark bör förberedas redan i samband med att arbetsområdet
tas i anspråk.

Återställande av kulturmarksyta
Kulturmarksyta ska återställas till samma utseende och funktion som den hade före
påverkan.
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Kulturmarksytor ska återställas med en överhöjning så att färdig yta kommer på
angiven nivå sedan jorden satt sig.
Beakta att på kulturmark ska matjord och alvmaterial inte blandas.

as

Beakta eventuella krav på att jordar inte blandas mellan olika åkerstycken eller
fastigheter.
Ange krav på

op

– hantering av jordmån/jordar vid utläggning
– anslutning mot omgivande ytor
– max stenstorlek i ytan

er

– hur tillvarataget vegetationstäcke eller vegetation ska återställas

– hur vegetationsytan ska återställas, till exempel sådd, förodlad vegetationsmatta.

åb

Ange specifika krav för återställande av åkermark.

Ange krav på jordbearbetning av färdig yta under aktuell kod och rubrik under DCL.44.
Ange återställande av dräneringsledningar, till exempel för åkermark under PCG.13.

Återställande av släntbeklädnad, sandyta o d

DGB.41

Återställande av släntbeklädnad

ej

DGB.4

DGB.42

år

Släntbeklädnad ska återställas till förutvarande typ och tjocklek.

Återställande av sandyta

DGB.5

-F

Sandyta ska återställas till förutvarande typ och tjocklek.

Återställande av terrängtrappor, murar m m
Skadad terrängtrappa, mur och dylikt ska bytas ut eller lagas.

Återställande av murar

is

DGB.52

Återställande av terrängtrappor

s

DGB.51

em

DGB.6

R

DGB.61

DGB.62

Återställande av anläggningskompletteringar m m
Återställande av kantstöd
Skadade stöd ska bytas ut mot nya av förutvarande typ och kvalitet.

Återställande av ränndalar av gatsten, betongmarkplattor m m
Ränndalar av gatsten, betongmarkplattor med mera ska återställas till förutvarande
typ och kvalitet.

DGB.63

Återställande av väg- och ytmarkeringar
Väg- och ytmarkeringar ska återställas till förutvarande typ och kvalitet.

MARKÖVERBYGGNADER,

363

DGB.64

Återställande av fundament, stolpar, skyltar m m
Skadade fundament, stolpar, skyltar, utrustningsdetaljer och dylikt ska lagas, riktas
eller bytas ut.

Återställande av räcken, stängsel, staket, plank m m

DGB.68

Återställande av diverse anläggningskompletteringar m m i mark

DGB.681

Återställande av refugelement

DGB.7

Avslutande av täkt, sidotag och upplag

op

as

DGB.65

er

Avser hur utförda täkter och upplag inom projektet ska avslutas.

Ange
– största och minsta lutning på slänter

åb

Under denna kod och rubrik anges hur inom projektet utförda täkter och upplag ska
avslutas.

– krav på anslutning till omgivande terräng

ej

– krav på yttäckning med jord

– hur vegetationstäcke ska etableras

år

– eventuellt krav på vegetation.

Ange eventuellt krav på hur tippning ska ske under aktuell kod och rubrik under BCD
eller CFC.

SKÖTSEL AV MARKANLÄGGNING M M

DHB

SKÖTSEL AV MARKANLÄGGNING UNDER GARANTITIDEN

-F

DH

Kontroll- och skötselåtgärder ska dokumenteras.

is

s

Skötsel under garantitiden kan upphandlas samtidigt med upphandling av
anläggningsarbetena.
Ange under aktuell kod och rubrik

R

em

– krav på dokumentation av kontroll- och skötselåtgärder och hur de ska redovisas

DHB.1

– med vilket intervall skötselåtgärder ska utföras
– om tillsyn ska utföras och med vilka intervall detta ska ske under garantitiden
– under vilken tidsperiod garantiskötseln ska gälla.

Skötsel av markbeläggningar m m under garantitiden
Markbeläggningar med fogar ska kompletteras med fogmaterial.
Beakta de av leverantören tillhandahållna anvisningarna vad gäller underhåll och
besiktning.
Beakta säkerhetskrav i SS-EN 1176-1 och SS-EN 1177 för stötdämpande underlag.
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Ange under aktuell kod och rubrik
– till vilken nivå löst fyllnadsmaterial ska återfyllas

– om och hur rengöring ska ske.

as

– om och hur ogräsrensning ska ske

Skötsel av obundna slitlager under garantitiden

DHB.12

Skötsel av bitumenbundna slitlager under garantitiden

DHB.13

Skötsel av cementbundna slitlager under garantitiden

DHB.14

Skötsel av beläggning av gatsten, naturstensplattor o d under
garantitiden

DHB.15

Skötsel av beläggning av betongmarkplattor, betongmarksten
o d under garantitiden

DHB.16

Skötsel av beläggning av gummi eller mattor av konstgräs under
garantitiden

ej

åb

er

op

DHB.11

Ange

år

– specifik skötsel för det material som ytan består av
– intervall på skötselinsatserna.

Skötsel av anläggningskompletteringar m m under garantitiden

-F

DHB.2

Beakta de av leverantören tillhandahållna anvisningarna vad gäller underhåll och
besiktning.
Beakta säkerhetskrav i SS-EN 1176-1 till och med SS-EN 1176-7, SS-EN 1176-10,
SS-EN 1176-11 samt SS-EN 1177 för lekredskap och stötdämpande underlag.

s

Ange

em

is

– typ och frekvens av skötsel, till exempel smörjning, efterdragning av bultar och
fästelement, efterspänning av linor samt ytbehandlingar

R

DHB.3

– om visuell tillsyn och funktionskontroll ska utföras och i så fall med vilken frekvens.

Skötsel av vegetationsytor m m under garantitiden
Ogräsbekämpning ska utföras mekaniskt. Fordon och redskap som används ska vara
så konstruerade att jordkompaktering inte uppstår.
Ange krav för hela ytor eller samplanteringar under DHB.311.
Ange krav för enskilda buskar under DHB.313.
Ange krav för klippning eller speciell åtgärd för klippt häck under DHB.314.
Ange i de fall kemisk bekämpning tillåts.
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Ange under aktuell kod och rubrik
– tider och frekvenser för skötselåtgärder

– hur gödsling ska utföras
– hur vattning ska utföras och mängd.

Skötsel av träd, buskar m m under garantitiden

op

DHB.31

as

– hur åtgärderna ska utföras

Växterna ska ha god tillgång till näring och vatten under vegetationsperioden, oavsett
rådande väderlek.

DHB.311

er

Döda växter ska ersättas med nya kontinuerligt under garantitiden.

Skötsel av planteringsyta under garantitiden

åb

Ange krav på
– luckring
– ogräsbekämpning

– marktäckning
– städning.

Skötsel av träd under garantitiden

år

DHB.312

ej

– underhållsgödsling

-F

Uppbyggnadsbeskärning ska utföras så att växtens egenart bibehålls och att
dubbeltoppar borttages. Döda, sjuka och skadade växtdelar samt rot- och stamskott
ska tas bort.
Markyta runt träd ska hållas fri från ogräs.

s

Kontroll och justering av stöd och uppbindning ska utföras enligt i handlingarna
angiven tidpunkt och intervall.
Ange krav på

is

– uppbyggnadsbeskärning

R

em

– tidpunkt och intervall för kontroll och justering av stöd och uppbindning

DHB.313

– bekämpning av skadedjur och ohyra
– underhållsgödsling
– hur stor markyta som ska hållas fri från ogräs
– utglesning av bestånd.

Skötsel av buskar m m under garantitiden
Kontroll och justering av stöd och uppbindning ska utföras enligt i handlingarna
angiven tidpunkt och intervall.
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Ange krav på
– uppbyggnadsbeskärning
– utglesning av bestånd

as

– tidpunkt och intervall för kontroll och justering av stöd och uppbindning
– bekämpning av skadedjur och ohyra och liknande åtgärder

DHB.314

op

– underhållsgödsling.

Skötsel av häck under garantitiden

er

Kontroll och justering av stöd och uppbindning ska utföras enligt i handlingarna
angiven tidpunkt och intervall.
Ange

åb

– om, när och hur häck ska klippas

– tidpunkt och intervall för kontroll och justering av stöd och uppbindning.

DHB.315

Skötsel av rabattrosor under garantitiden

ej

Ange

– när och hur skadedjursbekämpning ska utföras
– krav på beskärning.

Skötsel av klätterväxter under garantitiden

år

DHB.316

Uppbindning av klätterväxter ska kontrolleras regelbundet och justeras vid behov.

-F

Ange

– om årlig beskärning ska utföras, till exempel på Clematis
– om årstillväxten ska styras upp på klätterstöd eller liknande.

Skötsel av perenner under garantitiden

s

DHB.317

is

Ange

– om och när nerklippning och bortforsling av ris ska utföras

em

– krav på när och hur underhållsgödsling ska genomföras.

R

DHB.32

Skötsel av gräsyta under garantitiden
Gräs- och markskador ska repareras så snart skada uppstått.
Gräset ska inte lida brist på näring eller vatten under vegetationsperioden oavsett
rådande väderlek.
Ange krav på
– slåtter och slåtterutrustning
– gräsklippning
– klipphöjd och hur högt gräset ska vara vid klippning. Val av klipphöjd görs efter
ytans funktion
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– om och när kantskärning ska utföras
– vattning
– ogräsbekämpning

as

– städning
– underhållsgödsling

– om gräsklipp får ligga kvar.

DHB.33

op

– toppdressning med mera

Skötsel av naturmarksytor under garantitiden

er

Avser krav på skötselåtgärder för anlagda naturmarksytor.
Ange krav på

åb

– uppbyggnadsbeskärning
– utglesning av bestånd

– tidpunkt och intervall för kontroll och justering av stöd och uppbindning.

Skötsel av sedumytor m m under garantitiden

ej

DHB.34

Avser krav på skötselåtgärder av till exempel sedum-, moss- och örtytor på mark
under garantitiden.

år

Ange krav på vattning, ogräsrensning, gödsling med mera.
Ange skötsel av vegetationsytor på bjälklag under garantitiden under DHB.35.

Skötsel av vegetationsytor på bjälklag under garantitiden

-F

DHB.35

Ange krav på vattning, ogräsrensning, gödsling med mera.

FÖRANKRINGAR

DJB

FÖRANKRINGAR AV KONSTRUKTIONER

s

DJ

is

Avser förankringar av konstruktioner.

R

em

Ange under aktuell kod och rubrik
– geotekniska förhållandens eventuella påverkan på arbetsutförande, till exempel
restriktioner vid val av maskiner, arbetsordning och schaktetapper
– jordlagerföljd samt geotekniska förhållanden som fordras för dimensionering och
utförande av stag
– typ av förankring
– krav på förankringar
– möjlighet eller restriktion att använda befintlig byggnadsdel för förankring
– åtgärder för kvarsittande stagförankring
– typ av korrosionsskydd för förankringar
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– förutsättningar för stagsättning, till exempel borrningshinder och restriktioner under
angränsande gata eller byggnad
– krav på redovisning av installation av förankringar enligt SS-EN 1537.

as

Ange under aktuell kod och rubrik, enligt SS-EN 1090-2

– krav på egenskaper för icke standardiserade produkter som ska användas

op

– krav och erforderlig provning för eventuella fästdon som inte täcks av svenska
standarder.

Ange tyngre infästningar i berg under DEQ.2.

er

Ange arbeten med bergförankring, i syfte att säkra bergets stabilitet, under aktuell
kod och rubrik under CDC.1.

åb

Ange krav på bygghandling och arbets- och metodbeskrivning för utförande av
stagförankringar under YJC.1.
Material- och varukrav för enklare infästningar av typen fästdon finns under ZBE.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Spännstål ska uppfylla krav enligt HBB.1221.

ej

Armering för förankring ska uppfylla krav enligt EBC.111.
Övrigt stål ska uppfylla krav enligt GBD.1.

Förankring i berg

-F

DJB.1

år

Korrosionsskyddet av förankring ska ha minst samma beständighet som
korrosionsskyddet på övriga delar av konstruktionen.

Ange exponeringsklass för permanent förankring.
Ange förutsättningar för dimensionering av temporär förankring.
Ange under aktuell kod och rubrik

s

– krav på dimensionerande bärförmåga

is

– dimension samt stålkvalitet för samtliga delar som tillsammans utgör förankring
enligt SS-EN 1537

R

em

– hållfasthetskrav på bruk
– eventuella ytterligare krav på bruk
– krav på eventuella foderrör
– förankringslängd i berg
– eventuella krav på injekteringsmetod
– provdragningslast för godkännandeprovning
– borrhålsdimension
– toleranser för stagvinkel samt stagposition om andra krav än i SS-EN 1537 ska gälla.
Ange undersökningsprovning respektive lämplighetsprovning under BBC.213.
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MATERIAL- OCH VARUKRAV
Förankringen ska uppfylla materialkrav enligt SS-EN 1537.

Cementsuspensionen ska ha vctekv mindre än eller lika med 0,4.

op

UTFÖRANDEKRAV

as

Cementsuspensionen ska vara av typ anläggningscement, eller likvärdigt med
avseende på funktion, det vill säga ett sulfatresistent portlandcement med C3A-halt
mindre än 3,0 procent.

Stag ska utföras enligt SS-EN 1537.

er

KONTROLL

Godkännandeprovning ska utföras enligt SS-EN ISO 22477-5.

Bergstag typ 1

åb

DJB.11

Avser bergförankringar fastgjutna i svenskt urberg av prekambriskt ursprung.

DJB.12

Bergstag typ 2

ej

Avser bergförankringar som inte omfattas av bergstag typ 1 och är installerade i övrigt
berg inklusive krosszoner.

Förankring i jord

DJB.21

Injekterade förankringar i jord
Ange

år

DJB.2

-F

– krav på dimensionerande bärförmåga
– dimension samt stålkvalitet för samtliga delar som tillsammans utgör förankring
enligt SS-EN 1537
– hållfasthetskrav på bruk

s

– eventuella ytterligare krav på bruk

is

– krav på eventuella foderrör

R

em

– förankringsslängd
– krav på injekteringsmetod
– provdragningslast för godkännandeprov
– eventuellt krav på borrhålsdimension
– toleranser för stagvinkel samt stagposition om andra krav än i SS-EN 1537 ska gälla.
Ange undersökningsprovning respektive lämplighetsprovning under BBC.213.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Förankring ska uppfylla materialkrav enligt SS-EN 1537.

UTFÖRANDEKRAV
Förankring ska utföras enligt SS-EN 1537.
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KONTROLL
Godkännandeprov ska utföras enligt SS-EN ISO 22477-5.

Diverse förankringar i jord

as

DJB.28

Avser övrig förankring i jord, till exempel ankarplatta eller ankarbalk av betong.
Ange eventuell återfyllning under aktuell kod och rubrik under CE.

op

Ange platsgjuten betong samt armering under aktuell kod och rubrik under EB.
Ange prefabricerade betongelement under aktuell kod och rubrik under GBC.
Ange

er

– krav på dimensionerande bärförmåga

– eventuell låslast

åb

– krav på dimension samt stålkvalitet för samtliga delar som tillsammans utgör
förankring

– toleranser för stagvinkel samt stagposition.

Förankring i konstruktion

DJB.31

Förankring i spont
Ange

ej

DJB.3

år

– krav på dimensionerande bärförmåga

-F

– krav på dimension samt stålkvalitet för samtliga delar som tillsammans utgör
förankring

R

em

is

s

– eventuell låslast.
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