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Villkor för grävning i allmän platsmark i
Kristinehamns kommun
Vid schaktning i allmän platsmark skall ansökan göras via
kommunens hemsida
http://www.kristinehamn.se/boende-miljo/gravningstillstand
Minst fem arbetsdagar innan arbetet påbörjas ska sökanden kalla
representant från gatukontoret till besiktning för gemensam syn för att
dokumentera befintliga förhållanden. Som entreprenör är du skyldig
att ta hänsyn till befintliga markförlagda kablar, rör och liknande, detta
kontrolleras via www.ledningskollen.se. På objekt som är mindre än
30 m² ska entreprenör skicka med foto på befintliga förhållanden med
ansökan. I samband med att schaktningsarbetet påbörjas skall
instruktionerna i Krav för schakt och grävning vid träd och plantering
beaktas.
Arbete på kommunens mark får ej påbörjas innan kommunen
meddelat grävtillstånd. Handläggningstiden för kommunen är fem
arbetsdagar. Undantaget akut schakt (vattenläcka, värmeläcka,
kabelbrott eller liknande) får påbörjas omedelbart, anmälan ska då
göras senast 1:a arbetsdag efter schaktens utförande.
Val av lämplig trafikanordningsplan (TA-plan) görs i samband med
anmälan och ska godkännas av väghållaren innan arbetet påbörjas.
Huvudgator, infarter samt busslinjer kräver komplettering av generell
TA-plan med gatunamn, tid för arbetet, ansvarig arbetsledare och
telefonnummer. Sökande och dess personal är vid varje ingrepp
ansvarig för att TA-plan samt att Handbok På Väg – lokalt regelverk
för allt arbete på kommunala gator och vägar efterlevs. Eventuella
ändringar av TA-plan ska godkännas av väghållaren. Avvikelse eller
avsaknad av TA-plan debiteras enligt taxa vid kontroll.
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Samtlig personal ska ha giltig utbildning i Arbete På Väg samt
utmärkningsansvarig.
För arbetet ansvarig beställare skall gentemot Tekniska förvaltningen,
övriga verksamheter samt tredje man svara för all skada, men, förlust
och intrång, som kan uppkomma till följd av arbetet. Ansvarig
beställare/entreprenör är skyldig att utföra snöröjning och sandning
på provisoriska förbifarter i anslutning till arbetsplatsen. Inkopplas
kommunens beredskap för att avhjälpa eventuella fel eller brister på
arbetsplatsen debiteras entreprenören för kostnaden. Utföraren
ansvarar för allt underhåll av schaktytan från byggstart till
slutbesiktning.
Vid behov av uppställning av bodar, upplag container eller liknande
på offentlig platsmark ska tillstånd sökas hos polisen.
Skyltar och avstängningsmaterial tillhandahålls inte av kommunen.
Vid återställning efter arbete ska återfyllning ske till tidigare nivåer
med ursprungligt material i ursprungliga tjocklekar.
Överbyggnader med grusmaterial: gångbanor cirka 500 millimeter
och körbanor cirka 600-800 millimeter. Packning av lagertjocklekar
utförs enligt anläggnings-AMA-07.
Återställningens storlek avgörs i förhållande till verkligt schaktdjup.
Kantskärning utförs med hänsyn till återställningens storlek.
Det ska göras en gemensam uppmätning av schakt i samband med
kommunens återställning. Återställning av beläggning på gatu- och
parkmark ska ske i kommunens regi av Tekniska förvaltningen om
inget annat avtalas. Beställning av asfaltering ska göras snarast efter
avslutat arbete. Kostnaden för asfalteringen inklusive uttag av
underhållstillägg för schaktad yta debiteras beställaren. Utgör
schaktbredden mer än 60% av körbane- eller körfältsbredden
kommer hela bredden beläggas. Utgör schaktbredden mer än 50% av
bredden på gång- och cykelväg/gångbana kommer hela bredden
beläggas. Gångbanor smalare än 2 meter eller när mer än 75% av
sektionsbredden ianspråktas beläggs hela ytan vid återställning. Vid
yta med belagd med specialprodukt faktureras den faktiska
kostnaden.
Berörda vägmarkeringar ska återställas och faktureras beställaren.
Parkytor återställs till befintligt skick med erforderliga tjocklekar på
respektive växtbädd om inget annat avtalas.
Entreprenören svarar för underhåll och skyltning av berörd yta tills en
vecka förslutit efter det att beställningen av återställning inkommit.
Därefter, och fram till dess att gatukontoret utfört permanent
återställning, svarar denna för erforderligt underhåll. Gatukontoret
svarar även för underhåll för att bevaka och åtgärda eventuella
sättningar och andra fel i ytskiktet orsakade av utförandet.
När arbetet är slutfört ska utföraren logga in genom länken (som
skickats på mail med beviljat grävningstillstånd) för anmälning att
arbetet är klart.

