Regler avseende grävning och återställning av allmän platsmark.
1. Allmänna villkor för arbete i gatumark.
Vid all upplåtelse av allmän platsmark till annat ändamål än det avsedda skall av tekniska nämnden upprättad
regelsamling för gatuarbete gälla.
Mark får ej tagas i anspråk eller arbete påbörjas förrän tillstånd har meddelats. Sådant tillstånd söks hos
Polismyndigheten eller i vissa fall tekniska nämnden enligt särskilt upprättad rutin.
All återställning av ytskikt som ianspråktagits, utföres av Gatuenheten på anordnarens bekostnad.
Kostnaden för återställning av allmän platsmark beräknas enligt bifogad prislista. I denna prislista ingår förutom
den direkta kostnaden för reparationsarbetet, även kostnad för försämrad standard av beläggning/ytskikt, ökade
underhållskostnader, besiktning, kontroll och administration.
Angivna ersättningar förutsätter att återfyllning utförts enligt anvisningarna. Onormala sättningar eller andra fel
som beror på bristfälligt utfört arbete, ersätts särskilt.
Efter arbetets färdigställande skall ianspråktagen mark, och om så påfordras även arbetsplatsens omgivning,
noggrant avstädas och besiktigas. Eventuella överskottsmassor transporteras bort. Efter godkänd besiktning
övertar gatuenheten drift- och underhåll av ifrågavarande ytor.
2. Bestämmelser om grävning i gatumark.
a) Innan grävning påbörjas i asfalterade ytor skall asfalten skäras eller huggas rak längs blivande schaktkant.
b) Asfalt och gatsten skall brytas separat och transporteras till av gatuenheten anvisad plats.
c) Vid längsgående schakt i asfalterad gångbana som är smalare än 1,5 m rivs hela gångbanebredden.
d) Vid schakt i körbana som omfattar mer än 50% av körbanebredden skall ny beläggning påföras på hela
körbanan.
e) Återfyllnad och komprimering skall utföras enligt ATB Väg 03. Uppgrävda massor kan användas i lokalgator
upp till 50 cm under färdig yta. Övriga objekt bedöms från fall till fall.
f) Överbyggnad skall ha en minsta tjocklek av 50 cm och bestå av förstärkningsgrus och 15 cm bärlager typ
0-35 m/m samt asfalt eller annan beläggning.
g) Asfaltbeläggningen skall utföras enligt ATB Väg 03.
h) Oljegrus utgör provisorisk beläggning i avvaktan på permanent slitlager och påföres således upp till tidigare
beläggningsnivå.
i) Vid grävning i gata med asfaltbeläggning som lagts under den senaste treårsperioden skall omfattningen av
återställningen bedömas från fall till fall.

Prislista för handläggning asfalt, sten etc.

Ålder > 3 år

< 3 år

Asfalt körbana, gångbana

Yta 0 - 20 m²
Yta 20 - 100 m²
Yta 100 - 200 m²

540 kr
418 kr
378 kr

756:01 kr
585:11 kr
528:63 kr

Plattor

Yta 0 - 20 m²
Yta 20 - 100 m²
Yta 100 - 200 m²

514 kr
492 kr
474 kr

719:27 kr
689:12 kr
663:28 kr

Gatsten

Yta 0 20 m²
Yta 20 - 100 m²
Yta 100 - 200 m²

870 kr
724 kr
651 kr

1 217:44 kr
1 013:58 kr
911:65 kr

578 kr/m
361 kr/m
216 kr/m

809:71 k /m
505:35 kr/m
309:92 kr/m

Kantsten
Granit
Granit
Betong

30 cm
10 - 15 cm
10 - 15 cm

Materialkostnader för plattor och sten tillkommer.
Yta större än 200 m² pris för varje objekt. Övriga arbeten till självkostnad + administrationskostnad.
Indexjustering enligt entreprenadindex. Ovanstående priser är baserade på index för januari månad 2011.
E 84
grupp 240
Beläggningsarbete
grupp 241
Grusöverbyggnad, kantstenssättning mm
grupp 231
Maskinläggning
pris enligt överenskommelse
Minidebitering
Asfaltlagning
Lagning övrig beläggning

1 138 kr
2 256 kr

Indexjustering enligt entreprenadindex. Ovanstående priser är baserade på index för januari månad 2011.
Beläggningsarbete
grupp 241
Grusöverbyggnad, kantstenssättning mm
grupp 231
Skadad beläggning
Då beläggning skadats på grund av upplag eller annan orsak, debiteras kostnad för rivning och återställning av
nybeläggning.

