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Anvisningar för Schaktningsarbeten i
gatumark. Prislista för återställning

Datum

Degerfors kommun

Sida

2021-04-22

Hemsida www.degerfors.se

Degerfors kommun
Postadress

Besöksadress

Degerfors kommun
693 80 Degerfors

Industrigatan 1, Degerfors
Herrgårdsgatan 37, Degerfors
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E-post

Organisationsnr

kommun@degerfors.se

212000-1934

Telefon

Fax 0586-481

00

0586-483 86

Anmälan

Anmälan skall göras på särskild blankett i god tid
före arbetets igångsättande, som även utgör
beställning av återställning. Akuta arbeten anmäls
snarast i efterhand.

Schaktning

Schaktning, borrning, sprängning eller annat
motsvarande arbetsmoment skall utföras från
minsta möjliga yta. Försiktighet skall iakttas på ytan
då det gäller övrig beläggning, kantstenar, stolpar av
skilda slag, fixpunkter, vattenavrinning mm. Även
på djupet skall försiktighet iakttas beträffande
underjordiska ledningar och kablar.

Schaktmassor

Uppschaktade massor bör som regel bortföras.
Endast då det med hänsyn till mindre omfattande
trafik och till allmän trevnad m fl faktorer är möjligt,
må massorna uppläggas i anslutning till
arbetsplatsen.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Ansvar

För arbete ansvarig förvaltning eller företag har att
vidta samt underhålla de trafiksäkerhetsåtgärder
som kan erfordras. Av Vägverket härför utgivna
föreskrifter liksom av Driftenheten givna direktiv
skall följas. Allmänhetens, närboendes och
affärsinnehavare m.fl. berättigade anspråk på
passage skall beaktas vid arbetets genomförande,
liksom uppställning/ uppläggning av bodar,
maskiner, redskap, arbetsmaterial mm.
Vederbörlig arbetande förvaltning eller företag
ikläder sig allt ansvar för med arbetets
genomförande förenade kostnader liksom för
genom försummade eller bristfälliga åtgärder
uppkomna anspråk på skadestånd eller annan
ersättning.

Bankgiro 5861-

9370

Datum

Degerfors kommun

2021-04-22

Renhållning

Om gatudelar nedsmutsats till följd av lastning eller
transporter av schaktningsmassor mm skall för
arbetet ansvarig förvaltning eller företag snarast
rengöra gatan. Om rengöring icke utförs förbehåller
sig Driftenheten rätten att rengöra gatan samt
debitera berörd förvaltning eller företag.

Snöröjning

För arbetet ansvarig förvaltning eller företag är
skyldig att utföra snöröjning och sandning på
provisorisk förbifart för gång och cykeltrafik i
anslutning till arbetsplatsen.

Återställning

Ansvarig förvaltning eller företag skall omgående
meddela Driftenheten när arbetet är slutfört.
Därefter skall gemensam besiktning och
uppmätning utföras av Driftenheten och
beställaren.

Grusunderhåll

Beställaren av gatureparationen svarar för
grusunderhållet intill månad efter beställning.

Återfyllnad

Återfyllnad av schakten skall utföras enligt
Anläggnings- AMA. Stor sten eller asfaltrester får
inte förekomma i återfyllnadsmaterial.
Om överbyggnaden utförts på felaktigt sätt
kommer Gatukontoret att ombesörja urgrävning
och utföra ny överbyggnad, varvid beställaren
debiteras samtliga Kostnader.
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Prislista
Följande á – priser kommer att tillämpas för återställningsarbeten
efter schakter i gator mm.
Objekt
Asfalt i körbana

Asfalt i gångbana

Omsättning små och stor gatsten

Omsättning btg- plattor

Omsättning kantsten

Nytt betongkantstöd
Återställning grusytor

Återställning gräsytor

Mängd

Á- pris 2021

0-2 m²

888 kr

2-50 m²

333 kr

>50 m²

222 kr

0-2 m²

888 kr

2-50 m²

333 kr

>50 m²

222 kr

0-5 m²

480 kr

6-50 m²

440 kr

>50 m²

400 kr

0-5 m²

300 kr

6-50 m²

255 kr

>50 m²

200 kr

0-5 m

195 kr

6-50 m

175 kr

>50 m

160 kr

Pris per m

200 kr

0-2 m²

104 kr

2-50 m²

88 kr

>50 m²

66 kr

0-2 m²

193 kr

2-50 m²

138 kr

>50 m²

110 kr

Asfaltytor mindre än 2 m² debiteras som 2 m².
Vid större arbetsobjekt >500 m² regleras priset för varje objekt.
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Anmälan/beställningsblankett för gatuåterställning
Beställare:

Datum:

Objekt:

Arbetets art:

Igångsättningsdatum:

Färdigt:

Ytor som påverkas

Underskrift
_____________________________________

Kvm

