
Ändrings PM 

 2022-11-28 

 

Anvisning mark: Utgåva 25 

 

Rubrik: Planering av gård (Sida 5) 
Utformning med tanke på skötsel  

Skötsel- och driftfordon ska ges tillträde till gården direkt från allmän väg. 

Transporter till och från gård ska ej behöva ske över exempelvis intilliggande gång- 

och cykelbanor. 

Gården ska planeras så att fordon för snöröjning och materialbyte t ex sandbyte och 

byte av lekutrustning fungerar. Körbredden ska vara minst 3m för ytor som kan 

komma att trafikeras av lastbilar eller tyngre fordon vid skötselinsatser. Hinder ska 

dras in 0,5 m från körväg. Det bör finnas två breda grindar (3,1m) så att så lite 

backningsrörelser som möjligt behöver utföras. Gräsytor ska inte vara för små, och 

helst förekomma i de yttre delarna av gården. 

 

Rubrik: Planering av gård (Sida 7) 

Konstgräs avsedd för sport och idrott 

För konstgräsplaner främst avsedda för idrott med en yta lika med eller större än 20 x 

10 meter såsom multisportarenor, 7-manna planer och därutöver ska planens lutning i 

tvärled vara 1 % och längdled rekommenderas 0 %. Planen utformas med dubbelsidig 

lutning med tvärlutning från mitt till långsidor. 

Alternativ 1: med högpunktslinje från mål – mål (målen antas stå vid kortsidorna). En 

högpunktslinje anläggs från straffpunkt – straffpunkt varefter linjen delar sig mot 

målstolparna så att ytan blir jämn mellan målstolparna. 

Alternativ 2 med kuvertform. Höjdsättning enligt denna princip är nödvändig när 

planen omges av friidrottsytor med segment på planens kortsidor. En högpunktslinje 

anläggs i mitten av planen som delar sig mot planens hörn på ett avstånd från mål av 

cirka 1/3-1/4 av planens längd. Även här måste ytan mellan målstolparna anpassas så 

att ytan blir helt plan. 

Övriga ytor avsedda för lek 

Konstgräsytor samt ytor av icke flyktiga material såsom kork- och gummiytor främst 

avsedda för spontan icke programmerad lek eller annan vistelse ska uppnå en 

resulterande lutning på minst 2%. Ytvatten ska kunna rinna av och vidare till 

intilliggande ytor där det antingen infiltreras och eller styrs mot närmaste 

dagvattenbrunn. 

Rubrik: Marköverbyggnader (sid 12) 

Stycke: Sandytor 

”Strid sand för ytor under gungor, lekställningar mm ska utföras med gungsand 

fraktion 1-4 mm (EU-sand), tjocklek minst 400 mm.” 



 

 Sida 2 av 4 

 

Anledning:  

”EU-sand” går att köpa med fraktionen 0-4 mm. SISAB vill undvika ”0” material i 

stridsandytor eftersom sandytorna packas fortare. 

 

Rubrik: Stötdämpande underlag (sid 12) 
Uppdaterad text samt inforuta 

Träflis kan användas där ytan endast kräver fallutrymme men ej 

fallskydd. Bark ska ej användas.  

Anledning:  

SISAB tillåter träflis i fallutrymme, men ej som fallskydd.  

Träflis är godkänt som fallskydd, men SISAB saknar rutin för att byta ut denna 

regelbundet.  

När rutinen finns på plats samt att SISAB upparbetat erfarenhet av att ha hanterat 

träflis utökas ev. anvisningen till att även inkludera fallskyddsytor. 

Rubrik: Räcken stängsel bommar (Sida 18) 
Stycke: Stängsel 

Överliggare ska vara av runt rör Ø44 mm och monteras så att avståndet till överkant 

stängsel är max 30 mm, även vid lätt belastning. Överliggaren ska fästas med 

buntband mot överliggaren. Avståndet mellan buntbanden får vara max 0,5 m. 

Buntband ska ha en bredd av minst 8 mm. Undertätning ska ske så att avstånd mellan 

stängsel och mark är max 30 mm 

Rubrik: Fasta utrustningar i mark (Sida 21) 

Stycke: Lekutrustning 

Målade & limmade ytor 

Linjemarkering på asfalt, gatsten och andra hårdgjorda ytor för exempelvis 

hopphagar, ”king rutor” etc. ska utföras med en för ändamålet avsedd färg med god 

vidhäftning samt vara UV beständig. Vit färg är att föredra eftersom detta 

kontrasterar bra mot exempelvis asfalt samt underhållsmässigt är det mest 

kostnadseffektiva alternativet. 

Limmade mönster, figurer etc. ska ej förekomma på ytor som är tänkta att snöröjas 

enligt markskötselritning för vinterunderhåll. 

Rubrik: Fasta utrustningar i mark (Sida 21) 

Stycke: Lekutrustning 

Gungor ska förses med inspringningsskydd vid korsande rörelsestråk eller 

intilliggande lek. I gungriktningen får det inte finnas hinder (gäller även 

inspringningsskydd) närmare än vad Europastandarden EN 1176-1177 tillåter. 

 
Stycke: Lekutrustning 

Bark brytas/smulas 

sönder lättare än träflis 

vilket gör att barken 

även förmultnar 

fortare. 
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Ny text som förbjuder s.k. enstolpskunskap.  

Enstolpsredskap 

Utrustning av typen ”enstolpsredskap” definierat enligt standarden 1176 ska ej 

förekomma. 

Anledning: Mer utsatta för risker vid slitage vilket är huvudskälet.  

 Fundamenten är svåra att kontrollera, kräver ett gjutet fallskydd.  

 Lekvärdet är ofta mindre per yta eftersom redskapen ofta tar upp mycket plats, 

men ”sväljer” få barn. 

 

Rubrik: Fasta utrustningar i mark (Sida 22) 

Nytt stycke: Solskydd 

Alla typer av fasta solskydd såsom pergola, tak etc. ska vara konstruerade med minst 

tre motstående samt förankrade ben. Förankring kan antingen vara i mark, annan 

konstruktion eller med fundament. 

Solskydd av typen parasoll som står på ett ben oavsett dimension ska ej förekomma.  

Solsegel ska vara genomsläppliga för regn. 

Rubrik: Brunnar (Sida 24) 

Dagvattenbrunnar samt dess omgivande yta 

Dagvattenbrunnens omgivande yta ska vara hårdgjord exempelvis asfalterad, belagd 

med marksten eller annat icke flyktigt material. Ytan ska ej bestå av grusmaterial, 

träflis, jord etc. Med omgivande avses en yta med radien två (2) meter där 

dagvattenbrunnens betäckning är centrum. 

 

Undantag görs för: 

 

- Där omgivande ytor är placerade bakom sarg eller annan kant som förhindrar 

att material förs med vid exempelvis ett skyfall  

 

o Undantaget gäller dock ej för bak- och stridsandytor som ska ligga minst 

två (2) meter från dagvattenbrunn, mark- eller dräneringsränna eller 

spygatt. Detta eftersom materialet i dessa sprids utanför ytan vid lek 

etc. 

 

- Dagvattenbrunnar med kupolbeteckning som är placerade i en gräsyta där 

vatten kan infiltrera i gräsytan innan eventuellt överskottsvatten når 

dagvattenbrunnen. 
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Rubrik: Brunnar (Sida 24) 

Dagvattenbrunnar samt dess omgivande yta 

Beteckning ska vara i gjutjärn och låsbar. 

 

Dagvattenbrunnar utförs antingen med teleskopiskt betäckning, flytande betäckning 

eller flytande betäckning med teleskoprör. Efter installation ska beteckning kunna 

justeras såväl uppåt som nedåt vid behov. 

 

Skrapring ska användas vid flytande beteckning. 

 

Rubrik: Fasta utrustningar i mark (Sida 21) 

Stycke: Lekutrustning 

Ny text som förbjuder s.k. enstolpskunskap.  

Enstolpsredskap 

Utrustning av typen ”enstolpsredskap” definierat enligt standarden 1176 ska ej 

förekomma. 

Anledning: Mer utsatta för risker vid slitage vilket är huvudskälet.  

 Fundamenten är svåra att kontrollera, kräver ett gjutet fallskydd.  

 Lekvärdet är ofta mindre per yta eftersom redskapen ofta tar upp mycket plats, 

men ”sväljer” få barn. 

 

 

 


