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Beslutad när:

2018-05-28 § 93

Beslutad av

Kommunfullmäktige

Diarienummer:

KS/2018:166-306

Ersätter:

-

Gäller fr o m:

2018-07-01

Gäller t o m:

Tillsvidare

Dokumentansvarig:

Teknik- och servicekontoret

Uppföljning:

Årligen

Taxa för schaktansökan och återställning ledningsschakt
Återställning efter ledningsschakter

Generellt gäller att ingrepp i nybelagd gata/väg/gång- och cykelbana inte får göras
inom tre (3) år efter beläggningens utförande. Om schakt ändå måste utföras, t.ex.
vid arbeten av akut karaktär eller andra därvid likställda behov debiteras ett påslag
med 50 % på vid återställningstiden gällande pris. Kommunen förespråkar
tryckning under gata på alla högtrafikerade gator om så är möjligt.
Regler för debitering återställning schaktytor

Gång – och cykelbana
Ingrepp i gång- och cykelbana < 1,5 m bredd debiteras hela bredden.
Ingrepp i gång- och cykelbana > 1,5 m bredd är minsta bredd som debiteras
schaktbredd (ianspråktagen asfaltyta) + 0,3 m på varje sida.
I den mån beläggningsremsor smalare än 0,3 m återstår till kantsten eller
tomtgräns avlägsnas dessa och ingår i den totala återställningsbredden.
Alla ytor renskärs kvadratiska eller rektangulära.
Körbana
Vid schaktarbeten i körbana anpassas beläggningsskarven till befintliga körfält.
Längsgående beläggningsskarvar får inte hamna i hjulspåren. Återställningsskarv
sker i halva eller hela körbanan. Se nedan, bild 1.
Upptar schakten > 50 % av körbana eller körfältsbredd debiteras
återställningskostnad för hela bredden.
I den mån beläggningsremsor smalare än 0,5 m återstår till kantsten eller
tomtgräns avlägsnas dessa och ingår i den totala återställningsbredden.
Alla ytor renskärs kvadratiska eller rektangulära. Se bild 1.
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Bild 1.
Pris
Administrativ avgift schaktansökan, inkl. godkännande av TA-plan
Minimiavgift asfaltåterställning
Minimiavgift återställning grönytor, exkl. växter, buskar, träd m.m.
Påbörjad schakt utan godkänd ansökan/TA-plan
Ej inlämnad schaktansökan senast första vardagen efter akut schakt

Körbana
Borttagning av ca 4 cm grus, skärning asfaltkanter samt
läggning av asfalt 100 ABT 11 160/220, se tabell till höger.
På större genomfartsgator samt bussgator där dubbla lager
asfalt ligger, tillkommer 50 % på priset.
Annat pris kan även gälla där beläggningen är av annan sort än
ABT 11 160/220.

Gångbana samt gång- och cykelbana
Borttagning av ca 3 cm grus, skärning asfaltkanter samt
läggning av asfalt 100 ABT 11 160/220, se tabell till höger.

Grönytor
Återställning ytskikt grönytor inklusive sådd,
exklusive växter, buskar, träd m.m.

Övrigt arbete
Limning eller spikning av betongkantstöd
Justering av granitkantstöd

2 000
1 500
1 000
10 000
5 000

Enhet
kr/st
kr/st
kr/st
kr/schakt
kr/schakt
Pris

Enhet

0-30 kvm 320
31-100 kvm 315
101-500 kvm 310

kr/kvm
kr/kvm
kr/kvm

>500 kvm 305

kr/kvm

0-30 kvm
31-100 kvm
101-500 kvm
>500 kvm

Pris

Enhet

320
315
310
305

kr/kvm
kr/kvm
kr/kvm
kr/kvm

Pris

Enhet

150

kr/kvm

Pris

Enhet

75
250

kr/lpm
kr/lpm
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Läggning av betongplattor
Sättning av gatsten, fältsten
Rännsten/rad, ränndal

120
< 15 kvm 750
> 15 kvm 600
250

kr/kvm
kr/kvm
kr/kvm
Kr/lpm

Samtliga priser förutsätter att materiel sparas vid schakt, annars tillkommer
anskaffningskostnad för nytt materiel.
Pris Enhet

Justeringsarbeten
Justering av betäckning SV/HV, teleskop,
understoppning med beläggningsmassa
Justering betäckning SB, TB, DB, BP, RB,
teleskop, understoppning med beläggningsmassa
Justering av betäckning SV/HV med järnram
Justering av betäckning SB, TB, DB, BP, RB med järnram

Tillsynskostnad
Tillsyn per schakt, körbana

Tillsyn per schakt, gångbana, gång- och cykelväg

Kostnad för extra arbeten
Timpris anläggningsarbetare
Timpris administrativt arbete
Grävmaskin
Lastmaskin
Lastbil

0-20 cm

1 100 kr/st

0-20 cm
0-20 cm
0-20 cm

800 kr/st
300 Kr/st
300 kr/st

Pris

Enhet

0-30 kvm
31-100 kvm
101-500 kvm
>500 kvm

2 600 kr/st
3 900 kr/st
6 500 kr/st
självkostnad

0-30 kvm
31-100 kvm
101-500 kvm
>500 kvm

1 400 kr/st
1 900 kr/st
3 800 kr/st
självkostnad

Pris
490
450
850
750
750

Enhet
kr/tim
kr/tim
kr/tim
kr/tim
kr/tim

Priser avseende asfaltåterställning med tillhörande kringarbeten justeras årligen
1 maj med vid tillfället gällande avtal och prislista med kommunens entreprenör
avseende asfaltåterställning ledningsschakter, som grund.

