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Tekniska förvaltningen
Projekt- och gatuavdelningen
0589-870 00 (vxl)
tekniska@arboga.se

Prislista för återställande efter schaktningsarbete
i gatu- och parkmark, Arboga kommun
I priserna ingår återställning, framtida underhåll, arbetsledning
och administration. Kostnader tillkommer för eventuella
brunnsjusteringar, extra behov av grusmaterial med mera.
Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

•

När arbetet har slutförts ska det anmälas till tekniska förvaltningen på
blanketten ”färdiganmälan”, det gäller för alla typer av
återställningsarbeten. Om ansökan om schakttillstånd eller
färdiganmälan inte lämnas in kommer en avgift på 5000 kronor att tas
ut för det merarbete som det innebär för tekniska förvaltningen.

•

Ansvaret för underhåll och grusunderhåll kvarstår på
uppdragsgivaren tills en månad efter att färdiganmälan lämnats in.
Tekniska förvaltningen kan mot ersättning utföra underhållet.

•

Om avståndet mellan sågsnitt och fast anläggning, kantstöd, brunn
eller gammal lagning är mindre än 0,5 meter tas hela kvarvarande
beläggningsremsa med i schakten.

•

För gångbana med bredd ≤ 2,0 meter kommer hela bredden att
beläggas.

•

Utgör schaktbredd efter kantskärning mer än 60 % av körbane- eller
körfältsbredden kommer hela bredden att beläggas.

•

Utgör schaktbredden mer än 50 % av bredden på gång- och cykelväg
kommer hela bredden att beläggas.

•

Generellt kommer återställning av schakt i beläggning som är yngre än
3 år att utgöra körfältets-, cykel- eller gångbanans hela bredd.

•

Vid större arbetsobjekt kan priset regleras för varje objekt.

•

Övrigt förstört eller bortkommet material ersätts med gällande
dagspriser, transportkostnader samt 8 % CAK.
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Beläggning

Pris

0 – 15 m2, Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl.
kantskärning, justering grus, klistring samt transport

636 kr/m2

Vid 1 extra lager asfalt tillkommer kostnaden för asfalten
16 – 50 m2, Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl.
kantskärning, justering grus, klistring samt transport

215 kr/m2
527 kr/m2

Vid 1 extra lager asfalt tillkommer kostnaden för asfalten
> 50 m2, Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl.
kantskärning, justering grus, klistring samt transport

172 kr/m2
412 kr/m2

Vid 1 extra lager asfalt tillkommer kostnaden för asfalten

134 kr/m2

Arbete
Yta, beläggning av smågatsten, exkl. stenmaterial
Felande stenmaterial
Gradhuggen kantsten, granit, satta i grus,
med motstöd av grus exkl. granitsten

712 kr/m2
750 kr/m2

552 kr/m

Felande stenmaterial
Råkantsten RV2, Granit satta i grus,
med motstöd av grus exkl. stenmaterial

1470 kr/m

Felande stenmaterial
Tillägg för felande radiesten, granit
Kantstöd betong, spikade exkl. kantstöd

319 kr/m
489 kr/m
231 kr/m

Felande kantstöd
Plattsättning 35x35, exkl. plattor

552 kr/m2

fr. 90 kr/m
336 kr/m2

Felande plattor
Plattsättning 40x40,exkl. körbara plattor

320 kr/m2
336 kr/m2

Felande plattor
Gräsytor, finjustering och sådd

320 kr/m2
110 kr/m2

Timdebitering
Minsta timdebitering per arbetsställe är 2000 kronor.
Yrkesarbetare
Grävmaskin eller liknande
Lastbil 3-axlad

386 kr/h
750 kr/h
750 kr/h

