Generella villkorsföreskrifter för grävning i gatu- och parkmark
Öppningsanmälan skall göras skriftligen av för arbetet ansvarigt företag, nedan kallad
sökanden. Blankett för öppningsanmälan kan fås hos Gatuenheten. Anmälan skall vara
inlämnad i god tid före byggstart. Remissbehandlingstiden är ca 2 veckor.
Öppningsanmälan

Vid reparationsarbeten på befintlig anläggning och upplag/uppställning i gatumark
eller på grönytor skall Marianne Blom, teknik och trafik kontaktas tel. 0521-72 14 25,
e-mail: marianne.blom@vanersborg.se
Skadeansvar

Sökanden skall under arbetet och till dess det är färdigställt, avsynat och rekvisition
överlämnad helt svara för ev. skador på vägen, kablar, ledningar eller andra berörda
anordningar.
Sökanden övertar även väghållarens ansvar för vidtagande och underhåll av de
trafiksäkerhetsåtgärder som erfordras i samband med arbetets utförande.


Kantsten och omgivande gatu- och parkytor skall skyddas väl mot skador.

Trafikavstängning

Alla erforderliga tillfälliga trafikskyltningar och skyddsåtgärder utföres och betalas av
sökanden. Avstängning och skyltning skall utföras enligt handböckerna
Kommunförbundet ”Utmärkt”. Gatuenheten kan mot ersättning anlitas vid behov.
Skyltning och avstängning beställes hos Gunnar Lundberg Gatuenheten tel. 0521-72 12
40.


Trafikanordningsplan och faktablad skall lämnas till Björn Magnusson, Teknik och
Trafikenheten tel. 0521-72 12 52, fax 0521-72 13 35, e-mail:
bjorn.magnusson@vanersborg.se
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Arbetets bedrivande

Gatuenheten förbehåller sig rätten att i vissa fall på sökandens bekostnad riva och
transportera bort samt lagra kantsten som vid besiktningen ej anses kunna skyddas på
ett tillfredställande sätt.


Sökanden står för kostnader uppkomna i samband med återställandet.



Återfyllnad och packning skall utföras enligt Mark-AMA. Stor noggrannhet på
återfyllnadsmassornas kvalitet skall iaktagas. Likartade massor som intilliggande skall
användas för att undvika tjälskjutningar. Lagerföljden i vägkroppen får ej ändras. Slagg
får ej användas i bärlager.
Vintertid skall gropen återfyllas med grusmaterial, som avslutas vid överkant befintlig
beläggning. ”Gropen” skall återställas med ett lager återvinningsmassa i avvaktan på
den slutgiltiga asfalt återläggningen. Återvinningsmassan kan hämtas på Gatuenheten,
kontakta Gunnar Lundberg.
Vid schakt i gata med gatsten skall denna transporteras till och mellanlagras på
kommunens centralförråd. Detta gäller även gatsten som kan finnas under befintliga
asfaltlager.



Överblivet material skall transporteras bort och arbetsplatsen städas.



Uppschaktade grönytor skall återfyllas i den lagerföljd de schaktats, d v s med ytjorden
överst. Ytan lämnas slät utan ev. sprängsten, asfaltrester o dyl.



I direkt anslutning till avslutat arbete beställer entreprenören återställning av
Gatuenheten genom gemensam mätning och överlämnande av beställning, Gatuenheten
övertar därmed ansvaret för ytan.
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Uppmätning, återställning av asfalt

Mätningsregler: generellt tillägg 30 cm/rörgravssida, överstiger återställningsbredden
70% av hela gångbane- eller körbanebredden skall hela ytan läggas om.
Återställningspriserna enligt prislistan reduceras med 20% om hela ytan omlägges.


Minsta yta som debiteras är 2 m2.



Alla sten - och plattläggningspriser är exkl. material (sten och plattor). Gatuenheten
förutsätter att upptagna sten och plattor är upplagda på kommunens centralförråd.



Betongkantstenspriset är inkl. material.



För återställningsarbeten som inte finns med i á-prislistan debiteras per timme enligt
Gatuenhetens ordinarie timprislista för externa arbeten. Vid inköp av material prissätts
som vid inköp genom Gatuenhetens förråd till extern kund.



Sekundärskador såsom lyftskador av asfaltkakor vid ej skurna schakter och märken
efter stödben m.m. kommer att debiteras med fullt pris. OBS! Använd en maskin med
skydd på stödfötterna och använd asfaltskärare före schakt för att minimera skadorna.



större ytor som kan maskinläggas kan prisöverenskommelse träffas vid varje enskilt
tillfälle. På självkostnadspriset skall läggas 10% för administration samt därpå 30% för
värdeminskning och framtida underhåll.



För beställningar lämnade vintertid (mellan 15 nov. och 15 april) debiteras tillägg
enligt:

Körbana < 7 m
Körbana > 7 m
Gångbana
Körbana < 7 m

=
186 kr/m2
=
376 kr/m2
=
127 kr/m2
=
376 kr/m2 debiteras vid hög trafikmängd då behov finnas att efterlaga
provisoriskt med kallasfalt.

Uppmätning, återställning av grönytor.

Sökanden skall efter avslutat arbete anmäla detta till Hans Wallmander, Gatuenheten
som på sökandens bekostnad låter utföra erforderlig plantering och sådd. Kostnaden
härför debiteras sökanden enligt bilagd prislista som inkluderar kostnad för framtida
underhåll.
Flyttning av anläggning

Kräver kommunen (tillståndsgivaren) flyttning av anläggningen inom tre år från
tillståndsgivningen ersätts sökanden för dessa flyttningskostnader.


Har mer är tre men mindre än fem år förflutit från det att grävningstillstånd beviljats
och anläggningen måste flyttas på kommunens begäran delar parterna på
flyttningskostnaden. Överstiger tidsperioden fem år skall ledningsägaren svara för hela
flyttningskostnaden.
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