Varbergs kommun
Hamn- och gatuförvaltningen

Regler för schakt i allmän mark.

Allmänt
All återställning av beläggning respektive stensättning skall utföras av Hamn- och
Gatuförvaltningen på ledningsägarens bekostnad.
Återställning av grönytor efter överenskommelse.
Prislistan omräknas årligen med ENTREPRENADINDEX med basmånad januari 2011, Litt
241 Asfaltbeläggningar, vägar.
Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.
Uppmätning utföres efter jämna och raka schaktkanter. Saknat eller förstört stenmaterial samt
arbeten utanför denna prislista debiteras enligt löpande räkning.
Utförande
Innan arbetet påbörjas skall syn av objektet företas. Detta utförs av Hamn- och
Gatuförvaltningen tillsammans med ledningsägaren.
Ledningsägaren svarar för att befintliga gatu- och parkanläggningar dokumenteras så att de
kan återställas i förutvarande skick enligt avtal eller meddelad anvisning.
Asfalstyta skall sågas eller skäras före grävningen.
Upptaget stenmaterial, (gatsten och kantsten), levereras av beställaren till gatuförvaltningens
stenförråd eller annan plats efter överenskommelse.
Fyllnadsmaterial, komprimering och lagertjocklek ska vara enligt Anläggnings AMA 2010.
Generellt sett är det väsentligt för kvaliteten att packningen görs lager för lager och med
flera överfarter per lager. Man bör också vara uppmärksam på fukthalten i materialet.
Man ska vara extra uppmärksam och noggrann vid packning runt brunnar och liknande
där det är svårt att packa. Ofta behöver beläggning rivas i ett större område så att
packningsredskapen kan arbeta effektivt.
Packning ska utföras på ofruset material.
Efter återfyllningen ska asfalten rensågas eller skäras runt schakten en andra gång inför ny
asfaltering. Om avståndet mellan schaktkant och fast hinder, kantstöd, gammal
beläggningsskarv eller motsvarande är mindre än 0,40 m belägges hela mellanrummet. För
övrigt skall eftersträvas lämpliga skarvlinjer, t ex mittlinje. Skarvlinje i hjulspår skall
undvikas. Vid schaktning i körbana som omfattar mer än 50 % av körbanans bredd rivs hela
körbanans bredd upp. Vid längsgående schaktning i asfalterad gångbana som är smalare än
2,0m rivs hela gångbanebredden.

Ledningsägaren utför provisorisk lagning med oljegrus, kallasfalt eller motsvarande.
Ledningsägaren ansvarar för schakten i 30 arbetsdagar efter det att anmälan om återställande
inkommit till gatuförvaltningen. Onormala sättningar eller andra fel som beror på bristfälligt
utfört arbete ersätts särskilt.
Följande skador på gatu- respektive parkmark ska åtgärdas löpande under garantitiden:
Gatumark:
• Sättningar överstigande 20 mm, mätta med 3 m lång rätskiva lagd i
godtycklig riktning.
• Snubbelfarliga kanter med nivåskillnad större än 5 mm.
• Övriga skador som kan sättas i samband med undermålig återställning
och hotar trafiksäkerheten eller komforten för trafikanter och närboende.
(tex vattensamlingar).
Parkmark:
• Växter, buskar och träd som visar bristande vitalitet och förmåga att
etablera sig ska bytas ut eller åtgärdas på annat sakkunnigt sätt.
• Synliga sättningar ska utjämnas.
Vid underlåtenhet att utföra erforderliga underhållsåtgärder utgår avgift enligt
prislista.
Växtbädd för gräsyta skall ha lagertjockleken 15 cm upptill 5 cm under färdig yta. Växtbädd
för planteringsyta enligt överenskommelse.
Ansvaret för underhåll av betäckningar VA, Fjärrvärme, El, Bredband, Tele i väg eller
motsvarande kvarstår alltid hos ledningsägaren. Betäckningar skall vara inpassade i
förhållande till omgivande yta.

