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Anmälan/beställning

1.
Anmälan om schakt skall komma in till tekniska avdelningen 
minst 1 vecka före arbetets igångsättande.

2.
Akuta behov av arbete i gatumark får påbörjas så snart som 
erfordras. Anmälan sänds in när arbetet påbörjas dock senast 
inom en vecka.

3.
Om arbetet inskränker den normala trafiken skall detta meddelas 
polisen, räddningstjänsten samt landstingets ambulansfunktion.

4.
Anmälan skall göras på särskild blankett, som även utgör beställning 
av gatans återställande.

Besiktning

5. 
Innan arbete påbörjas skall
beställaren/entreprenören kalla till gemensam besiktning för att 
dokumentera befintliga förhållanden. (Vid behov)
Vid utebliven besiktning kommer berörda ytor betraktas som felfria.

Schaktning

6.
Schaktning, borrning, sprängning eller annat motsvarande arbetsmoment 
skall utföras från minsta möjliga yta. Försiktighet skall iakttagas på ytan 
då det gäller övrig beläggning, kantstenar, stolpar av skilda slag, 
fixpunkter, polygonpunkter, stompunkter, växtlighet, vattenavrinning mm.
Även på djupet skall försiktighet iakttagas beträffande eventuella 
underjordiska VA-ledningar och kablar. Eventuella skador debiteras.

Arbeten i gator med hög trafikbelastning bör genomföras utan avbrott.
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Schaktmassor

7.
Uppschaktade massor bör som regel bortföras. Om trafikmängden är 
ringa och den allmänna trevnaden och framkomligheten inte påverkas kan 
massor uppläggas i anslutning till arbetsplatsen.

Trafiksäkerhetsåtgärder

8.
För arbetet ansvarig beställare/entreprenör skall följa och underhålla de 
trafiksäkerhetsföreskrifter som gäller för arbete på väg.
Trafikförordningen 1998:1276 kap 12 §1.
Vägarbeten utmärks i enlighet med Vägmärkesförordningen.

9.
Den berättigade framkomligheten för allmänheten, affärsinnehavare, 
närboende m fl skall beaktas vid arbetets genomförande. Detta gäller 
även vid uppställning/uppläggning av bodar, maskiner, redskap, 
arbetsmaterial mm.

Ansvar

10.
För arbetet ansvarig beställare/entreprenör skal gentemot Tekniska 
avdelningen, övriga verk samt tredje man svara för all skada, som kan 
uppkomma till följd av arbetet.

Renhållning

11.
Om gatudelar nedsmutsas till följd av lastning eller transporter av 
schaktmassor mm skall för arbetet ansvarig förvaltning eller företag 
snarast rengöra gatan. Om rengöring inte utförs förbehåller sig Tekniska 
avdelningen rätten att rengöra gatan samt att debitera förvaltning eller 
företag. Snöröjning och sandning

12.
För arbetet ansvarig förvaltning eller företag är skyldig att utföra 
snöröjning och sandning på provisorisk förbifart för gång- och 
cykeltrafik i anslutning till arbetsplatsen.
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Återställning

13.
Ansvarig beställare/entreprenör skall omgående meddela Tekniska
avdelningen när arbetet är slutfört. Därefter skall, vid behov, en
gemensam besiktning och uppmätning utföras av Tekniska avdelningen
och beställaren.

Vid kvarvarande beläggningsbredder mindre eller lika med 50 cm skall
beläggningen avlägsnas av grävande verk alt. vid återställning.
Kostnader debiteras beställaren/entreprenören.

Grusunderhåll

14.
Beställaren av gatureparationen svarar för grusunderhåll i en månad
efter att beställning gjorts.

15.
Vid återställning skall bra massor användas – dåliga bytas ut.
Stor sten eller asfaltkakor får absolut inte förekomma i återfyllnads-
material. Återställande av överbyggnad exkl beläggning utföres av
beställaren/entreprenören enligt gällande normer för dimensionering
av överbyggnad. Se nedan:

Överbyggnaden dimensioneras efter trafikintensitet samt belastning
och indelas i fem grupper:

Grupp I Genomfartsgata > 10 000 ådt

Grupp II Huvudgata
Uppsamlingsgata 2 500-10 000 ådt
Industrigatan

Grupp III Lokalgata < 2 500 ådt

Grupp IV Gång- och cykelväg

Grupp V Gångbana

4



Dimensioneringstabell

Grupp I II III IV V V
Betongplattor
inkl sättsand

- - - - - 80 mm

Asfaltbetong
(ABT/ABS)

40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 35 mm -

Asfaltgrus 
(AG)

150 mm 110 mm 50 mm - - -

Bärlager 80 mm 80 mm 80 mm 110 mm 115 mm 80 mm
Förstärknings-
lager bergkross

630 mm 570 mm 530 mm 250 mm 200 mm 200 mm

Geotextil
(bruksklass)

3 3 3 3 - -

Totalt 900 mm 800 mm 700 mm 400 mm 350 mm 360 mm

Packning

16.
All återfyllning och överbyggnad packas så att sättningar elimineras.
Packningsarbetet skall utföras enligt ATB VÄG.

17.
Om överbyggnaden utförs på ett felaktigt sätt kommer Tekniska 
avdelningen att ombesörja urgrävning och utföra ny överbyggnad,
varvid beställaren debiteras samtliga kostnader.

18.
Den som utför ett schaktningsarbete som fordrar uppbrytning av 
kantsten, plattor o dyl, får själva ordna med upplagsplats.
Vid i anspråkstagande av allmän platsmark kontakta polismyndigheten.

19.
Bifogade prislista indexregleras enligt entreprenadindex E84 
beläggningsarbeten 241 med basindex oktober 1989.
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