Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid
Allmänna bestämmelser för grävning i Tomelilla kommun
Allmänt
Grävtillstånd erfordras för grävningsarbeten på offentlig platsmark (Def. Ordningslagen
1993:1617 1kap 2§).
Utförare skall bekosta och samordna samtliga åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna
nedan följs. För tillfällig upplåtelse av offentlig plats utanför arbetsområde krävs tillstånd av
polisen. Entreprenör skall se till att sådan separat ansökan görs i förekommande fall.
Straffavgift
Om arbete utförs utan att kontakt tagits med representant från Gatukontoret kommer
entreprenören att krävas erlägga straffavgift, samt omedelbart krävas att avbryta arbetet.
Eventuellt straffavgiftsbelopp värderas efter omfattning och överträdelse. Påbörjad rivning i
beläggning kan beläggas med straffavgift från 10 000 kr.
Kvalitetssäkring
För att säkerhetsställa att arbetet utförs på ett fackmässigt sätt med god kvalitet bör
entreprenören ha en dokumenterad egenkontroll. Förd dagbok är krav. Teknisk
dokumentation skall överlämnas efter slutfört arbete till kommunen.
Garantitid
Normalt skall arbetenas garantitid vara två (2) år, om inget annat avtalats. Kommunen kallar
till nödvändig garantibesiktning.
Trafikanordningsplan
Trafikanordningsplan skall upprättas i samtliga fall och godkännas av kommunen. Det skall
framgå tydligt hur arbetsplatsen skyltas och om tillfälliga föreskrifter skall gälla, ex
hastighetsreglering. Ansvarig personal skall ha relevant dokumenterad utbildning eller
erfarenhet. Viktigt är att det för samtliga trafikantgrupper (gång-, cykel-, fordonstrafik)
anordnas förbipassage på ett bra sätt.
Större arbeten
Om arbetet har större omfattning och upplagsplatser/transportvägar behövs skall dessa
redovisas i samband med ansökan.
Syn
Fastigheter som kan bedömas påverkas av schaktnings, sprängningsarbeten,
grundvattensänkningar o.dyl. skall omfattas av en synförrättning. Entreprenören ansvarar för
att erforderliga syneförrättningar genomförs. Efter utförda arbeten förrättas ånyo syn.
Förrättas ej syn förutsättes att närliggande område varit utan skador vid arbetets påbörjande.
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Buller
Följande riktvärden(gränsvärden) gäller för den ekvivalenta ljudnivån
Dagtid
Kvällstid
Nattetid

(kl. 0700 - 1800) 60 dB(A)
(kl. 1800 – 2200) 50 dB(A)
(kl. 2200 – 0700) 45 dB(A)

Dessa värden gäller utomhus vid bostäder.
Vid vissa arbeten såsom pålning, spontning och bilning kan ovannämnda ekvivalenta
ljudnivåer komma att överskridas. Dessa arbeten skall utföras koncentrerat och får bara
utföras under vardagar mellan kl. 08.00 – kl. 16.00. Entreprenör skall informera kommunen
samt boende i god tid innan arbeten påbörjas och även ge besked om hur länge arbetena
beräknas pågå.
Markskakningar
Arbetets art får ej medföra skakningar överstigande 0.5 mm/s i omgivande byggnader. Om
det föreligger risk att denna nivå överskrids skall vibrationer mätas samt berörda fastigheter
besiktigas innan arbetets påbörjande.
Utsläpp/Miljö
Eldrivna motorredskap skall användas om möjligt. Tunga fordon (lastbilar) skall uppfylla
gällande miljöklassning i form av obligatorisk avgasnivå enl. Euro III (2001). Vad avser övriga
maskiner så regleras krav enl. miljöklasserna 2 resp 3 enl Dir. EU 97/68/EG.
Varselklädsel
Skyddsklädsel enl. SS-EN 471:1994 klass 3 skall bäras av all arbetande personal.
Utförande schakter/fyllning
Arbetsplatsen skall hållas i god ordning. Vatten som transporterar lera/betong eller liknande
skall hindras att förorsaka stopp i kommunens dagvattennät.
Samtliga markarbeten och material skall utföras enl. Anläggnings AMA 13.
Terrassmaterial skall återföras i mesta möjliga omfattning om det inte riskerar sättningar i
samband med återställningsarbetet. Om tjälskjutande massor påträffas skall dessa skiftas.
Nödvändiga utspetsningar skall göras.
All överbyggnadsmaterial som schaktas fram inom arbetets omfattning skall ersättas med nytt
bergkross. (Fall B)
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Överytan skall tätas snarast efter avslutad schakt med bundna massor/plattor. Regelmässigt
skall kommunen återställa beläggningsytan mot ersättning efter anmälan av avslutad schakt.
Kommunen bestämmer om bitumenbundet bärlager (AG) skall läggas och kompletteras med
slitlager efter utbilad sättning. Om så är fallet skall AG läggas till full höjd som bortfräses när
så slitlager skall påföras. Detta gäller under förutsättning att inget annat avtalats med
kommunen.
Asfalt skall alltid rensågas/skäras innan rivning. Avgrävning av asfalt är ej tillåten. Ytor skall
regelmässigt vara rektangulära. Omfattning av återställningsarean av asfaltytan beror på
förhållanden på platsen och bestäms ensamt av kommunens Gatukontor. Följande riktlinjer
gäller dock:
Renskärning med raka kanter minst 25 cm runt färdigställd schakt innan asfaltering
Gångbanor < 1.5m

Hela bredden asfalteras

Gångbanor > 1.5m

Om schakten överstiger halva bredd skall hela bredden beläggas.

Brunnar/Kantsten

Minsta fritt mått på 60 cm runt kant

Körbana

Skarv förläggs i mittlinje/körfältslinje. Skarv i hjulspår ej tillåten.

Utförande vegetation
Samtliga markarbeten och material skall utföras enl. Anläggnings AMA 13.
Större träd skyddas mot åverkan genom inbrädning stam och utläggande av flis närmast trädet
för infiltration. Om återsättning av större träd planeras skall kommunen kontaktas innan
trädschakt påbörjas. Uppschaktade buskar som skall återsättas skall jordslås omedelbart.

