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ATT TÄNKA PÅ 

• Vid nybyggnation eller större ombyggnation ska utformning mot  
befintligt vägnät tas fram i tidigt skede i samråd med kommunens  
gatuenhet.  

• Utformning av utemiljön ska eftersträva effektiv skötsel och denna  
princip ska värderas högt i de val som görs. 

• Vid nybyggnation inom kommunens exploateringsprojekt ska utformning mot allmän plats 
(gata, park med mera) ske i samråd med projektledaren inom mark- och 
infrastrukturprojekt. 

Mer information finns  
på karlstad.se 

UTFORMNING AV UTEMILJÖ 

Utformningen av utemiljön i anslutning till en byggnad får inte bli alltför teknisk eller enbart 
förvaltningsrationell. Utformningen måste ta vara på de kvalitéer och möjligheter som den orörda 
naturen eller den kringbyggda gården erbjuder. Närmiljön ska vara en resurs för de som vistas  
i miljön och ge möjlighet till spontana möten, lek eller enbart vila och avkoppling.  

Alla funktioner som krävs för byggnaden och dess verksamhet ska tillgodoses inom fastigheten. 

För projektering och utförande gäller anvisningar enligt senaste utgåva av: 

• AMA Anläggning 

• Barnkonventionen 

• Boverkets byggregler (BBR) 

• Boverkets rekommendationer i ”Friyta för lek och utevistelse för förskolor och skolor” 

• Krav på säkerhet och stötdämpande underlag för lekredskap i europastandarderna SS-EN 
1176 och SS-EN 1177 

• Kraven i Plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR) är samhällets 
minimikrav på ny- och ombyggnationer av byggnadsverk, byggprodukter, tomter och 
allmänna platser när det gäller tillgänglighet och användbarhet 

• Karlstads kommuns Masshushållningsplan, se karlstad.se 

• Plan- och Bygglagen (PBL) 

• Tillgänglighetsanpassning vad gäller här se ”Bygg Ikapp”  

http://www.karlstad.se/
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LANDSKAPET 

• Den befintliga terrängen i sig utgör utgångspunkt för planeringen.  

• Planeringen ska ta hänsyn till befintlig vegetation.  

• En trädinventering ska göras för att säkerställa kvaliteten på träden. 

• Friska träd tas endast bort om byggnader, vägar och lekmiljöer inte kan placeras på något  
annat sätt eller om dagsljusinsläpp påverkas. All nedtagning sker i samråd med beställaren. 

• Innan nedtagning av träd ska det säkerställas om de är skyddade via detaljplan samt 
biotopskydd (inventering av skyddsvärda träd enligt Länsstyrelsen). 

• Landskapet bör planeras så att det är tilltalande och fungerar bra under alla årstider. 

ANGÖRING 

• Byggnaden ska kunna angöras med utryckningsfordon och ska snöröjas. Vändning ska  
i första hand kunna ske utan backningsmanöver.  

• Ingen uppställning av fordon ska tillåtas inom angöringsplatsen. 

• Tydlig skyltning ska finnas till byggnaden och olika angöringar såsom p-platser, entré,  
lastzon samt orienteringsskyltar. 

• Alla lekplatser ska ha en hänvisningsskylt enligt SS-EN 1176. 

• Bärighet på vägar ska anpassas till de olika arbetsfordon, angöringar och transporter som 
verksamheten kräver. 

• Hämta- och lämnaplats samt personalparkeringar på skolor och förskolor ska anordnas så 
att trafikfarliga situationer undviks. Detta görs i samråd med beställaren.  

LASTPLATS FÖR DISTRIBUTIONS-, SOP- OCH SERVICEFORDON 

• Utredning av vilka typer av distributions- och servicebilar som kommer att angöra 
lastplatsen ska göras i tidigt skede för att säkerställa korrekt utformning. 

• Distributions-, sop- och servicefordon ska separeras från gård. Övrig fordonstrafik och 
helst  
ha tillgång till egen lastplats. 

• Lastplatsen, det vill säga nyttotrafikens angöringsplats, ska vara reserverad för dessa 
fordon  
och kan vara avskärmad med plantering eller staket.  

• Backvändning mot kaj eller avlastningsplats får utföras men bör undvikas. 

• Backvändning ut till gata ska undvikas. 

• Alla fordonsrörelser ska ske inom fastigheten så långt det är praktiskt möjligt.  
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STIMULERA GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 

• Cykelbanor med parkering ska ordnas på ett ändamålsenligt sätt så att cykelanvändning 
stimuleras för både personal och brukare. 

• Gång- och cykeltrafiken ska i möjligaste mån separeras från annan fordonstrafik.  

• Utfarter från cykelparkeringar bör inte korsa tillfartsvägar för motorfordon. 

SKUGGA 

• Möjlighet att vistas ute i skugga ska finnas. Det är extra viktigt på rekreationsytor där barn 
eller äldre vistas och med fördel i anslutning till bänkar, bord eller sandlådor. 

SKÖTSEL 

• Ytor ska planeras för att möjliggöra gräsklippning, snöröjning, sandbyten, 
materialpåfyllnad, maskinsopning och utbyten eller reparationsarbeten på lekutrustning på 
ett effektivt och rationellt sätt. Kör-/skötselytan och infarten ska vara minst 3 meter bred 
samt hålla för  
tyngre fordon. 

• Gräsytor planeras så att åkbar gräsklippare (minst 120 cm bred) kan nyttjas i möjligaste 
mån. Avgränsningar av gården planeras med körbara grindar för att möjliggöra detta.  

• Ytor planeras så att maskinell snöröjning kan utföras på ett effektivt sätt. Utrymme för 
snöupplag med brunn i anslutning eller annan möjlighet för vattenavrinning ska tas fram i 
utformandet. Ytskiktet på snöupplagsplatsen ska vara asfalt eller grus. En snöröjningsplan  
ska upprättas i samband med projektering. 

• Planteringar grupperas i större samlingar för att underlätta drift och skötsel. 

VÄXTERS PLACERING 

• Planteringar direkt mot fasad är inte tillåtet. Minst två plattrader med 350 millimeters bredd 
eller motsvarande, totalt 700 millimeter, ska läggas mellan fasad och plantering. 

• Träd planteras på ett (utifrån art) lämpligt avstånd från fasad, dock minst 4 meter i 
fullvuxen storlek. Hänsyn tas vid placering av träd intill fallskydds- och sandytor för att 
undvika lövsamlingar som bildar organiskt material. 

• Växtval och dess placering görs så att de i fullvuxen storlek inte skapar problem för 
grannfastighet, skymmer ljuset från belysningsstolpar, påverkar sikt vid utfarter etcetera.  
Tas i samråd med beställare.  

• Beakta frågan om allé när 5 eller fler träd planteras på rad. 

• Planteringar intill staket får ej planteras närmare än 700 millimeter för att undvika att det  
växer in i stängslet.  
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BYGGNADERS PLACERING 

• Uppställningsplats för permanent container får inte inkräkta på lastplatsens trafikytor.  

• Om lekhus, förråd och andra komplementbyggnader placeras närmare huvudbyggnaden  
än 8 meter ska det utredas ur brandsynpunkt. 

MARKLUTNING 

• Marken runt en byggnad ska luta bort från byggnaden till minst 3 meter från fasaden. 
Beakta kraven på tillgänglighet i BBR så att lutningen inte blir för stor. 

• Ytor som ska klippas med åkgräsklippare får luta max 15 grader (1:3). Vid kraftigare 
lutningar välj naturgräs/högvuxen gräsyta. Beakta pulkaåkning och risker som uppstår i 
samband med den. Tänk på att kullar högre +50 centimeter kräver marklov. 

• Lutningen i längs- och sidled på angöringsplatser och parkeringsplatser för rörelsehindrade 
bör inte överstiga 1:50. I enlighet med BBR:s allmänna råd. 

AVVATTNING PÅ VISTELSEYTOR  

• Hårdgjorda ytor ska ha ett minsta fall på 1,5 % och eftersträva god avrinning. Vid behov av 
större lutningar hanteras dessa projektspecifikt. Ta hänsyn till tillgänglighetsanpassning  
gällande marklutning enligt BBR:s allmänna råd. 

YTTRE VA-ANLÄGGNING 

• Spillvatten ska i första hand utformas med självfall. 

• Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän spillvattensledning. 

• Avlopp/dränering och dagvattenledningar ska utföras med möjlighet till spolning. 

• Fördröjning av dagvatten i enlighet med dagvattenplan. Dagvatten från hårdgjorda ytor 
leds till lokal dagvattenanläggning med fördröjningskapacitet.  
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AVFALL 

• Kontroll görs innan påbörjat arbete för så att marken inte är  
påverkad av föroreningar. Finns föroreningar måste överskotts- 
massor hanteras på ett miljömässigt godkänt sätt. 

• Hantering av förorenade massor och massor innehållande  
invasiva arter ska tas upp i projekteringen. 

• Invasiva växter (blomsterlupin, jättebalsamin, jätteloka,  
kanadensiskt gullris och parkslide) ska bekämpas och hanteras. 

• Avfall som ej återanvänds sorteras och lämnas till godkänd  
anläggning. 

• Inköpta massor bör ha föroreningshalter av lägre än nivå för  
mindre än ringa risk samt vara fria från invasiva växtarter. 

Karlstads kommuns 
Masshanteringsplan 
karlstad.se 

Hantering av invasiva 
växter karlstad.se 

SCHAKT 

• Jordschaktning vid träd som ska bevaras får inte utföras innanför  
kronans dropplinje. Schaktningen utförs med stor försiktighet,  
iakttas så att trädrötter inte skadas. Se Länsstyrelsens broschyr  
”Skydda träden vid arbeten”. 

Se broschyren 
”Skydda träden vid 
arbeten” för mer info 
se lansstyrelsen.se 

MARKBELÄGGNINGAR 

Sarger och materialavskiljare ska användas där det finns risk att material blandas eller riskerar att 
inte ligga kvar. 

GRÄSMATTOR 

• Gräsytor ska utformas på sätt som gör dem sammanhängande och lättillgängliga ur 
driftsynpunkt.  

• Gräs direkt mot fasad är ej tillåtet. En plattrad som är 350 millimeter bred eller 
motsvarande läggs mellan husfasad och gräsyta för att underlätta skötsel.  

https://karlstad.se/
https://lansstyrelsen.se/
https://karlstad.se/
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STÖTDÄMPANDE UNDERLAG 

• Stötdämpande underlag ska följa Karlstads kommuns miljökrav. Fallskydd ska bestå av 
naturligt och miljövänligt material, exempelvis bark och sand. 

STENMJÖLSYTOR 

• Lekytor, gångstråk och liknande utformade enbart med stenmjöl får inte utföras närmare  
entré till byggnad än 15 meter. 

• För tillgänglighetsanpassning se ”Bygg Ikapp”.  

BRUNNAR 

• Betäckningar ska vara låsbara eller säkrade. 

• Brunnar i hårdgjorda ytor ska utföras körbara. Betäckningar i gatstens-, platt- eller 
markstensytor ska understoppas med asfalt eller betong för att inte sjunka ner i sättgruset.  
I plattyta ska brunnen ligga 5–10 mm lägre än plattytan.  

• Brunnar i gräsyta ska vara väl synliga. För att underlätta gräsklippning bör brunnar ej 
placeras i gräsytor. Om brunn placeras i gräsyta ska den utföras med kupoltäckning och 
omges av hårdgjord yta (exempelvis tre rader smågatsten i betong). 

• Samtliga brunnsbetäckningar ska vara låsbara (barnsäkra). 

• Fallskydd ska monteras i brunnar på förskolor med invändig diameter 280 millimeter  
eller större. 

• Dagvattenbrunnar ska ej placeras i eller i närheten av sandytor (minst 5 meter). 

• Snöupplagsytor ska förses med dagvattenbrunnar eller annan dagvattenlösning i nära 
anslutning.  
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STAKET OCH GRINDAR 

• Staket i anslutning till gångbana eller körbana får inte placeras närmare än en meter från  
GC-väg och två meter från vägkant för skötsel av gångbana/körbana. 

• Staket runt förskola utförs av flätverksstängsel typ Gunnebo eller likvärdigt med  
1 200 millimeter näthöjd + överliggare. 40 millimeter maskstorlek ska användas och stag  
får inte sitta på insidan. Utrymmet under stängslet får vara max 100 millimeter. Grindar får  
inte vara klättringsbara och ska vara försedda med barnsäkert lås. 

• Staket vid vård- och demensboenden ska vara 1300 millimeter högt. Typ och utformning 
anpassas efter byggnadens utformning. 

• Till varje inhägnad gård samt avdelade gårdar ska en grind med bredd på minst 3 meter 
(2+1) finnas för att möjliggöra skötsel. 

FAST UTRUSTNING 

PAPPERSKORGAR 

• Papperskorgar får ej placeras under tak ej heller närmare än 3 meter från fasad. 

LEKUTRUSTNING 

• Lekutrustning ska uppfylla kraven i Svensk standard SS-EN 1176 och 1177 

• Inspringningsskydd bör finnas vid gungor med säkerhetsmått enligt standard och 
öppningen placerad i ett hörn. Skyddet kan utföras som buskage eller staket. 

• Vid utformning av lekplatser ska hänsyn tas till omkringliggande lekmiljöer så att  
variation uppnås.  

• Vid val av utrustning ska hänsyn tas till livscykelkostnad. 

• Vid nyanläggning eller större ombyggnation av lekplats ska lekutrustningen vara 
tillgänglighetsanpassad till någon del. Tänk på att det finns fler funktionsvariationer  
än rullstolsburen. 

• Vid mindre ombyggnationer eller utbyten av lekutrustning ska frågan beaktas och punkten  
ovan ses som vägledande. 

• Sandlådor ska ha minst en plattrad (35 cm) runtom för att underlätta drift och skötsel. 
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ÅTERSTÄLLNING 

• Alla ytor som tagits i anspråk av entreprenör ska återställas till ursprungligt skick,
vilket också ska beskrivas av projektören.

PLANTERING AV 
PLANTSKOLEVÄXTER 

• Växter med negativ hälsopåverkan får inte förekomma.

• Växter som har taggar, är giftiga, har nötter eller allergiframkallande får ej planteras
på skolor och förskolor.

• Träd och växter med stor nedskräpande effekt ska undvikas.

• Växter ska hanteras i enlighet med LRF:s kvalitetsregler för
plantskoleväxter.

• Träd som lätt angrips av löss ska undvikas.

• Växter som planteras framför fönster ska vara lågväxande.

• Vid plantering av perenner eller buskage med fler än fem buskar, ska 8–10 cm lager
med täckbark användas.

• Minsta storlek på plantor ska vara co 3,5 liter höjd 50–70 cm.

• Träd ska ha ett stamomfång på minst 18–20 cm.

• Vid nyanläggning ska enbart jord fri från rotogräs användas i och intill växtbäddar.

• Jord ska anpassas efter valt växtmaterial.

Se broschyren med 
”LRF:s kvalitetsregler 
för plantskoleväxter” 
för mer information se 
lrf.se 

FÄRDIGSTÄLLANDESKÖTSEL 

• Färdigställandeskötsel utförs fram till slutbesiktning av entreprenören.

• Planering ska göras i samråd med beställaren för att möjliggöra att gräsytor är etablerade
vid besiktning. Gräsmattor ska gå att beträda i samband med slutbesiktning. Är det kort tid
för etablering ska färdigt gräs väljas i de fall slutkunden har behov av detta, exempelvis
skolor.

• Överlämning av skötselplan som visar hur ytor ska skötas för att garanti ska gälla.
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SKÖTSEL UNDER GARANTITID 

• Efter godkänd slutbesiktning tar beställaren över skötseln under garantitiden.

• De planteringar som vid detta tillfälle inte har etablerats på ett säkert sätt ska dokumenteras
och etableringsbesiktigas vid nästa möjliga tidpunkt på beställarens anmodan.

• Besiktning ska utföras av certifierad besiktningsperson för utemiljö under garantitiden.



 

 

 

Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen, 651 84 Karlstad. 
Tel: 054-540 00 00. E-post: karlstadskommun@karlstad.se Webbplats: karlstad.se 

 

mailto:karlstadskommun@karlstad.se
https://karlstad.se/
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