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TH-nytt 2008/1
Följande revideringar har utförts sedan 2007-12-01:
Nytt program för informationsskyltar har tagits fram
Programmet ”Informationsskyltar i Malmö” omfattar riktlinjer för hur gatukontorets informationsskyltar skall utformas.
Följande sidor är uppdaterade med länkar till det nya programmet:
• Startsida - Program & övriga dokument
• Utrustning - Park- & gatumiljö
Reviderad i teknisk handbok 2008-01-15
Nytt program för befintlig belysning
Ljusplan för befintlig belysning har tagits fram. Ljusplanen ska ligga som ett styrdokument över hur
stadens befintliga belysning ska förändras långsiktigt när det gäller armaturer, ljuskällor, färgåtergivning
mm. Här beskrivs också hur ljuset påverkar frågor kring trygghet, tillgänglighet och varsamhet.
Följande sidor är uppdaterade med länkar till det nya programmet:
• Startsida - Program & övriga dokument
• Utrustning – Belysning allmänt
Reviderad i teknisk handbok 2008-06-01
Dagvattenstrategi
Malmö har under en lång följd av år arbetat med att på olika sätt försöka begränsa de negativa effekterna av avledningen av dagvatten. Dagvattenstrategi för Malmö är ett viktigt strategiskt dokument i strävan att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Strategin är en fördjupning av Dagvattenpolicy
för Malmö. Stor vikt i strategin har lagts vid att tydliggöra de olika tekniska förvaltningarnas ansvar och
roller när det gäller hantering av dagvattenfrågan i stadsbyggnadsprocessen. Övriga områden är t ex
klassificering av dagvatten med hänsyn till dess föroreningsinnehåll, förebyggande åtgärder för att begränsa föroreningsbelastningen på dagvattnen samt klassificering av recipienter med hänsyn till deras
känslighet för föroreningsutsläpp.
Följande sidor är uppdaterade med länkar till det nya programmet:
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• Startsida - Program & övriga dokument
• Projektering – Dagvatten (Ny sida)
Reviderad i teknisk handbok 2008-06-01
Tillgänglighetsprogram för Malmö
Tillgänglighetsprogrammet utgör tillsammans med Gatukontorets Teknisk handbok och typritningar
grunden för att utforma och bygga en offentlig miljö som är tillgänglig, trygg och användbar för alla.
Tillgänglighetsprogrammet bygger på Boverkets föreskrifter och allmänna råd och ska fungera som
samlat dokument för alla tillgänglighetsfrågor som rör ombyggnad av och nybyggnad på allmän platsmark. Här anges de krav som ställs på olika typer av platser och ytor jämte beskrivande texter och utdrag ur lagstiftningen. Programmet ska alltid användas i kombination med Gatukontorets Teknisk
handbok och typritningar där krav och riktlinjer för detaljutformning, mått, lutningar, material m.m.
finns. Om motstridiga uppgifter skulle förekomma gäller Teknisk handbok före tillgänglighetsprogrammet.
Följande sidor är uppdaterade med länkar till det nya programmet:
• Startsida - Program & övriga dokument
• Projektering - Tillgänglighet
Reviderad i teknisk handbok 2008-06-01
Taktil skiljeremsa
Taktil skiljeremsa mellan gång- och cykelbana ska finnas i de centrala delarna av staden. Skiljeremsan
utgörs av tre rader smågatsten eller taktila plattor och ingår i den totala bredden av gång- och cykelbanan.
Följande sida är uppdaterad:
• Projektering - Tillgänglighet
Anvisningar för leverans av geoteknisk rådata
Vid all slags geoteknisk undersökning skall Malmö Stads ”Anvisningar för leverans av geoteknisk rådata” följas. Observera att rådatan även ska skickas till Sweco.
Följande sida är uppdaterad:
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• Projektering - Geoteknik & geohydrologi
Reviderad i teknisk handbok 2008-06-01
Ytbehandling av bänkar
I programmet ”Malmös utemöbler”, sidan 6 Sittplatser, anges att bänken NIFO -Scandinavia, ska brunlaseras. Ett alternativ är att bänken oljas. Bänken får ej hårdlackeras.
Obs, ingen revidering är gjord inne i programmet.

Följande sida är uppdaterad:
• Utrustning - Park- & gatumiljö
Reviderad i teknisk handbok 2008-06-01

!
Papperskorgar
I programmet ”Malmös utemöbler”, sid 8 Papperskorgar, ska
”Nifo Adrian” utgå och ersättas av ”G9 Udventar ApS Panser” i lämplig storlek och modell.
Obs, ingen revidering är gjord inne i programmet.
Följande sida är uppdaterad:
!

• Utrustning - Park- & gatumiljö
Reviderad i teknisk handbok 2008-06-01
VA-verket --> VA Syd
På sidorna Projektering - Förfrågningsunderlag, Gatubyggnad - Vatten & avlopp och Startsida - Ordlista har VA-verket i förekommande fall ändrats till VA Syd.
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