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INLEDNING 

1. ALLMÄNT 

Den tekniska handboken (TH) är ett samlat dokument med tekniska krav och anvisningar för planering, 

projektering, byggande, drift och underhåll i Österåker kommun. 

Handboken vänder sig till projektörer, exploatörer och entreprenörer som ska utföra projektering 

och anläggningsarbete i kommunen. Här finns krav och riktlinjer som gäller vid arbeten på offentliga 

platser, vägar, torg och parker inom Österåkers kommun. Den är ett komplement till allmänt kända 

branschöverenskommelser och regelverk. 

Den tekniska handboken ska användas internt inom Österåkers kommun och externt av de 

konsulter och entreprenörer som utför uppdrag respektive entreprenader för kommunen. 

Beskrivningar och anvisningar i Teknisk handbok ska följas och ligga till grund från och med 

framtagande av detaljplaner, genom projektering och fram till och med utförande och drift. 

Handboken är tillgänglig online på österåker.se i din webbläsare, skriv teknisk handbok i 

sökrutan. 

Den tekniska handboken uppdateras kontinuerligt i takt med att lagar och regler tillkommer och 

revideras. Den senaste utgåvan finns alltid tillgänglig online. 

Ställda krav i teknisk handbok ska ses som standardkrav inom Österåkers kommun. Fler krav kan 

tillkomma vid specifika objekt. Eftersom standardlösningar inte alltid är applicerbara måste dock all 

planering, projektering, byggande och drift- och underhåll ske utifrån den specifika platsens 

förutsättningar.  

Avsteg från kraven i teknisk handbok får inte ske utan särskilt godkännande från ansvarig på 

kommunen för specifikt område och ska dokumenteras skriftligt genom mötesprotokoll, pm eller 

likvärdigt. 

Det åligger användarna att själva se till att den senaste versionen av handboken används vid 

upprättande av handlingar. 

 

2. ÖVRIGA DOKUMENT 

Vid motstridiga krav angivna i teknisk handbok och andra gällande dokument ska teknisk handbok 

gälla. Om det ställs hårdare krav i andra gällande dokument ska dessa gälla före kraven angivna i 

teknisk handbok. 
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3. HANDBOKENS UPPBYGGNAD 

Teknisk handbok är uppdelad i 11 kapitel enligt nedan. 

 Allmänt 

 Miljö 

 Projektering 

 Geografisk information 

 Geoteknik och geohydrologi 

 Gatubyggnad 

 Byggnadsverk och övriga konstruktioner 

 VA/Dagvatten 

 Trafik 

 Belysning 

 Park, grönytor och fritid 
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4. ORDLISTA OCH FÖRKORTNINGAR 
 

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

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

och installationsarbeten 

ABK 09 Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet 

AF Administrativa föreskrifter 

AFS Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling 

AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning 

BAS-P Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering 

BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare för utförande 

FU Förfrågningsunderlag 

MER Mät- och ersättningsregler – anläggningsarbeten 

MF Mängdförteckning 

UE Underentreprenör 

ÄTA Ändringsarbete, Tilläggsarbete och Avgående arbete 

 


