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TH nytt nummer 12/1
Allmänt
En sökfunktion har tagits fram, som hjälpmedel för att hitta information. Sökfunktionen kommer att
förbättras successivt då det tar tid för indexeringar av projektering.nu att slå igenom.
Större förändringar har gjorts på följande sidor:
Trafikreglering/Vägmärken
Trafikreglering/Vägmarkering
Gatubyggnad/Kantstenar
Park- och Grönytor/Träd
Park- och Grönytor/Lekplatser
Områdesprogram Västra Hamnen är flyttat till Startsida/Program mm.
Bemanningen av teknisk handboksgruppen har också förändrats och består numera av Anna Kanschat,
Magnus Ahlcrona, Leif Ringsbo, Susanne Jörlöv, Ellie Alexandrou, Karin Nilsson och Roger Knutas.
Sidansvariga har ändrats på flertalet sidor och några nya sidor har tillkommit, se nedan. Det har också
gjorts vissa förändringar i struktur och layout för att underlätta orienteringen.

Ny AMA-mall

Från och med april 2012 ska Anläggnings AMA 10 användas.
Ny mall kommer att läggas upp på projektering/AMA-mallar.
En väsentlig förändring är att konsulten nu ska göra jordprov med analys inför projektering.
Resultat ska ligga till grund för växtbäddars uppbyggnad och gödsling.

Nya sidor

Startsida/Test och utveckling – nya krav att fylla i testformulär när vi testar nya produkter eller tekniska lösningar i projekten. Länk till testformulär att fylla i.
Gatubyggnad/Spårvägar – information om projektering av spårvägar med länk till nya handledningen
för spårvägsplanering i Skåne.
Konstbyggnader/Fontänanläggningar – information för projektering av fontänanläggningar med
pumpar och brunnar.
Miljö/Miljöplan – information om arbete med miljöplan för projektering

Nya eller reviderade program mm

”Handledning för spårvägsplanering i Skåne”, april 2011
”Program för hundrastområden”, rev 2010-06-02
”Tillgänglighet på lekplatser och i lekmiljöer”, 2012-03-01
Nytt dokument som innehåller riktlinjer för projektering av lekplatser. Riktlinjerna har tagits fram för
att skapa bättre förutsättningar och förståelse vid projektering av lekplatser.

Nya och reviderade typritningar
För senaste utgåva, se www.projektering.nu
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Nya
Trädgropar – A3-TYP 104
Belysningsstolpar – A4-TYP 163 och A4-TYP 166
Trafiksignaler, princip för plantering av träd - A3-TYP 230
In- och utfarter - A3-TYP 401 och A3-TYP 402
Torstenräcke - A2-12183
Bänk ”Lilla torg” - A2-10842
Reviderade
Trädgropar - A3-TYP 101-103
Trafiksignaler, detektorbrunn - A4-TYP-203
Trafiksignaler, kabelförläggning - A4-TYP-207
Hastighetsdämpning föreskrifter - A3-TYP-302
Hastighetsdämpning sektion - A3-TYP-303
Ritningshuvud
Ritningshuvud_konsult
A1 ram

För senaste utgåva, se www.projektering.nu
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