Grävningsbestämmelser för Malmö stad
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Denna skrift är framtagen av Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad.
Skriften finns tillgänglig på Malmö stads hemsida www.malmo.se. Mer information via kommunens
kontaktcenter på tfn 040-34 10 00.
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1 INLEDNING
1.1 Bakgrund
I enlighet med Tekniska nämndens reglemente ansvarar Fastighets- och och gatukontoret för
att förvalta vegetation, utrustning och anläggningar samt upprätthålla en god trafikmiljö på den
allmänna platsmarken, gator, torg och parker i staden.
För grävning i allmän platsmark krävs ett tillstånd, som meddelas av Fastighets- och gatukontoret efter godkänd ansökan enligt dessa Grävningsbestämmelser.
Grävningsarbeten i allmän platsmark ska planeras, samordnas och genomföras så att det orsakar minsta möjliga störning hos trafiken och åverkan i miljö.

Sökande ansvarar för att upprätta god säkerhet, framkomlighet och trygghet under grävningen
samt att boende, verksamheter och trafikanter får tillräckligt information och vägledning inför
och vid grävningsarbetet.

För väghållaren är det viktigt att genom långsiktig planering och bra samordning kunna begränsa antalet grävningar i staden. Det är viktigt att anpassa tidpunkten för grävningar till allmänhetens behov och att se till att återställningen sker snabbt och med hög kvalitet. Det är även
av stor vikt att de tekniska försörjningssystemen är av hög kvalitet med mindre störningar och
problem som följd.

2 ANSVAR
2.1 Fastighets- och gatukontorets ansvar
Fastighets- och gatukontoret är i egenskap av kommunens väghållare den som lämnar föreskrifter för utförande av arbete i allmän platsmark.

2.2 Sökandes ansvar

Övergripande ansvar för genomförande och återställning av alla typer av grävningar utförda i
Malmö kommuns allmänna platsmark vilar på sökande.
Sökande ansvarar för att Malmö stads grävningsbestämmelser och Teknisk handbok följs.

Sökande bekostar och ansvarar för alla åtgärder som görs i samband med ledningsarbetet i allmän platsmark, om inget annat avtalats. Sökande ska se till att arbetsområdet fram till utförd
slutbesiktning hålls i sådant skick att ordning och säkerhet inte åsidosätts. I detta åtagande ingår
även skötsel, renhållning och vinterväghållning samt löpande tillsyn.
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Uppbrutet material såsom kantsten och plattor ska kunna återanvändas vid återställningen. Därför ska materialet lagras på ett sådant sätt så att skador, materialstöld och vandalism inte förekommer.

På känsliga platser, som exempelvis i närhet av affärsverksamhet, får inga lösa material vara
upplagda. Material från grävningen placeras och avgränsas så att människor inte kommer till
skada. Fastighets- och gatukontoret kan kräva att material förvaras inhängnat.

Gångbana, GC -bana och kringliggande ytor skall skyddas från punkt-och vridbelastningsskador
från tunga fordon/ maskintransporter. Om ytan behöver utnyttjas ska tryckavlastande plattor
alternativ 300 mm tjockt lager av 0-50 bergkross på geotextil användas. Sönderkörda överbyggnader och ytlager ska återuppbyggas enligt Fastighets- och gatukontorets anvisningar.

3 PLANERING OCH SAMORDNING
3.1 Ledningsägarens ansvar
Samråd ska alltid ske med andra ledningsägare och berörda fastighetsägare. Ledningsägare som
även agerar som sökande ska verka för att skapa samordning, för att undvika upprepade ingrepp på samma ställe i allmän platsmark och optimera tidsåtgången för grävningen. Ledningsägare ska delta i de byggsamordningsmöten som Fastighets- och gatukontoret kallar till. Det
åvilar ledningsägaren att själv kontakta övriga ledningsägare för ev. samordning, kontroll av
andras ledningar och anläggningar samt i anledning av eventuell uppkommen skada på dessa.
Ledningsägaren ska se till att samtliga planerade arbeten finns förtecknade i Fastighets- och
gatukontorets byggsamordningslista.

3.2 Beläggningsprogrammet
Fastighets- och gatukontoret presenterar ett preliminärt beläggningsprogram för det kommande året i januari månad och ett slutligt i mars. Detta beläggningsprogram skickas som remiss för yttrande till samtliga ledningsägare och andra berörda. Ledningsägarna ska samordna
sin planering med beläggningsprogrammet. Ansökan om grävningstillstånd som inte samordnats med beläggningsprogrammet kan komma att nekas.
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3.3 Förläggning av ledningar
För att utföra grävningsarbete eller motsvarande arbete i allmän platsmark krävs det att ledningsägare upprättat avtal med Fastighets- och gatukontoret för tillstånd att förlägga, avlägsna
och inneha ledningar i mark. Ledig kanalisation kan inte överlåtas till annan intressent utan
Fastighets- och gatukontoret tillåtelse.

Fastighets- och gatukontoret påtar sig inget ansvar för av ledningsägaren föreslagen placering
av ledning. Ledningsläge ska väljas utifrån minsta trafikstörning vid utförande och underhåll
samt konsekvenser för intilliggande ledningar och övrig omgivning.
Ledningsägaren är ansvarig för ledningen, även om denna är tagen ur drift. Fastighets- och gatukontoret fattar beslut avseende huruvida ledningar tagna ur drift ska få finnas kvar under
mark. När ledningar ska avlägsnas sker detta på ledningsägarens bekostnad. Om sådana ledningar ska ersättas med nya ledningar, ska avlägsnade ske i samband med anläggande av de nya
ledningarna. Fastighets- och gatukontoret kan komma att lämna ytterligare anvisningasr som
ska följas.
Ledningsförfrågan ska skickas till www.ledningskollen.se
Tryckning eller borrning ska utföras när det är möjligt.

3.4 Ansökningsprocess
3.4.1 Grävningstillstånd
Vid alla ingrepp i hårdgjorda samt gröna ytor och vattenområde innanför Malmö kommuns gränser ska sökas grävningstillstånd.
Förutom avtal med Fastighets- och gatukontoret krävs grävningstillstånd.

Tillvägagångssätt för ansökan om grävning i allmän platsmark beskrivs på www.malmo.se. Taxa
debiteras enligt av Kommunfullmäktige antagen taxa. Sökande ska ansöka om grävningstillstånd
i GRETA – kommunens digitala system för hantering av Grävningstillstånd och Trafikanordningsplaner.
Grävningstillstånd ska sökas för den tid som enligt sökande omfattar hela grävningen dvs. från
tid för påbörjad avstängning till återställning. Skulle arbetet bli fördröjt kan sökande ansöka om
förlängning av tillståndets sluttid. Om sökande inte färdigställer i enlighet med gällande tillstånd
kommer sökande påföras en kostnad enligt kapitel 7 Påföljder.
Endast direkt lednings- eller kabelbrott är orsak till akut grävning. Efteranmälan ska göras
skyndsamt, senast inom 24 timmar. I de fall sökande inkommer med en efteranmälan ska sökande alltid kontakta Fastighets- och gatukontoret vid tveksamheter kring växtlighet, återställning etc.
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Om grävningstillstånd saknas har Fastighets- och gatukontoret rätt att avbryta arbetet, se kapitel 7 Påföljder.
Grävningsbestämmelser gäller alltid före ritningar och projekteringsavsikter.

Grävningstillståndet ska alltid finnas tillgängligt på det ställe där arbetet sker och samtlig personal på plats ska ha kännedom om innehållet i detta.

Vid ansökan om rätten att förlägga anläggning i allmän platsmark kan erforderliga handlingar
variera något med hänsyn till det aktuella ärendet. Vid tecknande av avtal ställs krav, specifika
på avtalsparten/ledningsägaren, vad gäller grävningstillstånd, anmälningsskyldighet mm. vid
varje enskild anläggnings utförande.
Ett grundläggande krav på ansökningshandlingarna är att den aktuella anläggningen ska redovisas i sin helhet. Vid ledningsförläggning krävs planritning, läggningsdjup, typsektion samt
uppgifter om ledningsdimensioner, skyddsrör och brunnsstorlekar. Ritningar i skala 1:400
ska lämnas till Fastighets- och gatukontoret. På ritningarna ska anges föreslagen sträcka, samtliga planerade gropar, brunnar, anslutningspunkter, luftare, i vissa fall typsektion samt ytterligare kritiska punkter och planerat arbetsområde. Därefter hålls ett samråd varefter förslag om
förändringar ska godkännas av Fastighets- och gatukontoret.
På ritningen ska det även kunna utläsas var gränsen för allmän platsmark är belägen. Om det
planerade ledningsområdet är av större omfattning ska ritningarna kompletteras med en översiktskarta i lämplig skala. På uppmaning av Fastighets- och gatukontoret kan sökande behöva
komplettera handlingarna i annat format.

Vid projektering ska hänsyn även tas till branddammar. Upplysningar om dessas läge kan erhållas av Räddningstjänst Syd.

Handläggningstiden, från det att korrekt ifylld ansökan med erforderliga handlingar är inkomna
till Fastighets- och gatukontoret, kan omfatta upp till 15 arbetsdagar tills att beslut meddelas.
Handläggningstiden kan komma att förlängas om avtal inte är tecknat vid tiden för ansökan om
grävningstillstånd.
Ärende kan också behöva både extern- och internremitteras, om ärendet påverkar andra pågående eller planerade uppdrag eller om grävningen har stor åverkan på trafik eller gatumiljö.
Handläggningstiden kan då förlängas upp till sex veckor.
Fastighets- och gatukontorets förbehåller sig rätten att ställa specifika krav på arbetets genomförande vid tillståndsgivande.

I samband med ansökningstillfället tas en avgift ut för handläggning av ärendet och kostnad för
kommunens andra återställning. Gällande taxa beslutas av Kommunfullmäktige.

Trafikanordningsplan
Väghållaren ansvarar för att gatorna har god framkomlighet och att vägarbeten är utmärkta enligt gällande föreskrifter. Trafikanordningsplanen ska upprättas av sökanden entreprenör och
8
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vara godkänd av Fastighets- och gatukontoret, se www.malmo.se. Sökande ska ansöka om trafikanordningsplan i GRETA – kommunens digitala system för hantering av Grävningstillstånd och
Trafikanordningsplaner.
En godkänd trafikanordningsplan är en förutsättning för att kunna påbörja grävning där arbetsområdet inkräktar på trafikerad allmän platsmark, oavsett om grävningstillstånd är godkänt eller inte.

Särskild hänsyn skall tas till gående som är känsliga för omledningar, och planering ska göras
för att på ett säkert sätt förbileda gående trafikanter utan att orsaka förlängt gångstråk. Skylten
”Gående hänvisas till andra sidan” ska användas restriktivt och endast när noggrann planering
skett för hela gångstråkets om- eller förbiledning.
Påverkan för cykeltrafik ska minimeras.

Om- eller förbiledningen ska följa tillgänglighetsanpassning för personer med funktionsvariation, såsom rullstolsburna, gamla och barn, enligt Teknisk handbok.

3.4.3 Belamring av offentlig plats
För belamring av offentlig plats utanför arbetsområdet (i direkt anslutning till schaktgrop) med
t.ex. bodar, upplag och byggskyltar fordras polismyndighetens tillstånd enligt Ordningslagen. Se
Använda offentlig plats som finns på www.malmo.se. För den ianspråktagna marken tar Fastighets- och gatukontoret ut avgift enligt av Kommunfullmäktige antagen taxa.
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4 UTFÖRANDESKEDE
4.1 Miljökrav
Allt ledningsarbete ska bedrivas på sådant sätt att miljölagstiftningen följs samt aktuella program och policy som finns att hämta på Malmö stads hemsida.
Allt ledningsarbete ska bedrivas på sådant sätt att den orsakar minimal åverkan på miljön.

Sökande har ansvaret för att arbetsområdet hålls rent och snyggt och ansvarar därmed för renhållningen inklusive snö- och halkbekämpning tills dess att sökandes arbete är fullgjort och slutbesiktigat. Allmänheten ska inte utsättas för olägenheter i form av damm, spill eller dålig lukt.

Åtgärder ska vidtas så att mark, grundvatten, vattendrag inte förorenas av kemikalier, oljor,
bensin eller liknande. Vid arbetet får vatten som innehåller oljeprodukter, lera, betong eller liknande som kan orsaka stopp, inte rinna ner i brunnar.
Marken ska skyddas genom skyddstäckning vid hantering av förorenade massor. Massor som
grävs upp ska sorteras för återfyllning. Stenar och plattor som inte är skadade ska rengöras och
återanvändas. Avfall och restprodukter ska tas om hand och källsorteras.
Vid grävningsarbeten eller andra ändringar av spill- och dagvattenledningar ska rören proppas,
så att skadedjur såsom råttor och annan ohyra hindras att sprida sig, eller att andra djur kommer in i ledningen.

Om rivning av asfalt hanteras vid ledningsarbeten, ska Fastighets- och gatukontorets riktlinjer
för hantering av asfalt följas, se Teknisk handbok.
Vid val av ledningsmaterial ska i första hand det material väljas som har lägst konsekvenser för
miljön. Material som bedöms farligt eller kan påverka miljön på ett negativt sätt ska inte användas. Det åligger sökande att använda sig av miljöklassade entreprenadmaskiner. Alla vätskor i
maskinerna ska vara nedbrytningsbara på grund av risk för spill.

Arbete inom arbetsområdet ska utföras så att kraven i Lokal ordningsstadga för Malmö Stad
uppfylls.

4.2 Egenkontroll
Sökande ska under hela arbetsprocessen utföra en egenkontroll. Egenkontrollen ska dokumenteras och överlämnas till Fastighets- och gatukontorets representant vid slutbesiktningen. Sökande, som har tillgång till GRETA, ska själva lägga in egenkontrollen i fliken ”Dokument” under
respektive ärende. I egenkontrollen skall finnas syn av arbetsområde innan påbörjad schakting,
läggningsdjup, materialval, mängd av skikt osv. Packningskontroll kan erfordras i vissa fall samt
ska alltid redovisas vid schakter djupare än 1 m räknat från överkant terrassyta.
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4.3 Syn av arbetsområdet
En syn av arbetsområdet ska genomföras av sökande. Under synen ska befintliga förhållanden
dokumenteras. Sökande kallar till syn med representanter för väghållare och sökande. Synen
ska minst omfatta följande punkter:
• Arbetsområdets omfattning
• Gatans och övriga anläggningars standard
• Växtlighet och mark som berörs av arbetet och dess upplag, transporter och gångtrafik
• Värdet av träd och buskar som måste tas bort på grund av arbetet enligt rådande version
av Alnarpsmodellen.
• Synliga skador
• Skyddsåtgärder
• Omfattning av återställning
• Okulär funktionskontroll av dagvattenbrunnar
Ett synprotokoll med fotodokumentation upprättas av sökande. Detta protokoll ska läggas in i
GRETA och justeras av Fastighets- och gatukontoret.

4.4 Information och förhandsinformation
4.4.1 Förhandsinformation
Berörda ska informeras av sökande i god tid innan arbetet startar. Informationen kan utgöras
av meddelande i media, skyltar, informationsblad, sammankomster etc. Det åligger sökande att
bedöma huruvida den geografiska belägenheten, omfattningen, tidpunkten eller byggtiden påverkar de informationsinsatser som behöver göras.

Redovisning av sökandens planerade förhandsinformationsinsatser ska göras i samband med
ansökan om grävningstillstånd. Åtgärderna ska verkställas i god tid före planerad grävning.
Tidpunkten och typen av förhandsinformation är beroende av den olägenhet som drabbar allmänhet eller verksamhet på grund av ledningsarbetet.

Förhandsinformation är generellt inte behövligt vid punktgrävningar (där schaktgropen understiger 5 kvm), under förutsättning att den geografiska belägenheten, omfattningen, tidpunkten
eller byggtiden inte föranleder sådana insatser.
Om arbeten utförs utanför ordinarie arbetstid ska entreprenören informera Miljöförvaltningen
på följande mailadress: bostadstillsyn@malmo.se
4.4.2 Information på plats
Information på plats ska alltid finnas vid alla slags grävningar. Detta gäller även vid akuta grävningar. Kommunens standardiserade informationsskylt ska användas.
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Minst en informationsskylt ska finnas vid arbetsplatsen. Behov av flera skyltar kan finnas vid
utsträckt arbetsområde. Information ska finnas på plats tills återställningen är utförd och därefter avlägsnas. Skylt inom arbetsområdet ska utformas och placeras så att den inte skymmer
trafik, samt hålla höjderna 2,1 m över gångbana, 2,5 m över cykelbana samt 4,7 m över körbana.
Skyltens storlek ska vara rimlig i förhållande till den aktuella platsen. Fastighets- och gatukontoret bedömer vad som är rimlig storlek.
Informationsskylten ska innehålla uppgifter om:
• Arbetets art
• Ansvarig sökande/ledningsägare
• Entreprenör
• När arbetet ska vara klart
• Telefonnummer dit allmänheten kan vända sig med frågor om arbetsplatsen.

4.5 Under utförandeskede
4.5.1 Schaktning
Sökande ansvarar för att erforderliga förundersökningar, t.ex. geoteknisk undersökning utförs.
För att minimera omfattningen av återställningen ska maskinpark anpassas till rådande anläggningar och miljö. Uppbrutet material ska förvaras på sådant sätt att vandalism eller skador på
tredje man inte sker. På vissa ställen, exempelvis i närhet av affärsverksamhet, får inga lösa
material vara upplagda efter arbetsdagens slut, exemplvis plattor, små- eller storgatsten, asfaltsrester.

Ledningsarbeten som kräver öppet schakt utan att kontinuerligt arbete bedrivs, ska täckas eller
skyddas på annat sätt. Detta ska göras på sådant sätt att framkomligheten underlättas samt att
risken för skada för trafikanter, intilliggande anläggning eller tredje part minimeras. All sågning
inför schaktarbete ska genomföras så att samtliga sågningar och gropsytterlinjers gränser är
parallella eller vinkelräta mot gatan. Länshållning av schakt ska sättas igång direkt, särskilt där
det uppstått läckage från skadade ledningar. Länshållningen får inte avbrytas förrän berörda
konstruktioner och anläggningar erhållit täthet och ursprunglig hållfasthet. Allt spill-eller dagvatten kommande från skadade ledningar skall avledas bort från schakten på ett säkert och
mljövänligt sätt. Säker schakt ska utföras enligt gällande regelverk.
4.5.2 Återfyllning och återställning
Då ledningsarbetet är utfört ska schaktet återfyllas utan dröjsmål. Vägkonstruktionen ska
packas i enlighet med gällande AMA anläggning, för att undvika exempelvis sättningar eller
andra problem med hållfastheten och genomträngbarheten. Återfyllningsdagen ska redovisas
vid arbetets planering och även finnas i dagbok samt införas i GRETA.

Återställning utförs omedelbart efter återfyllningen men allra senast 24 timmar efter återfyllningen skett och alltid innan avstängningarna tagits bort. Vid centrala, eller större mer trafikerade, stråk ska återställning ske i direkt anslutning efter återfyllning.
12
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Huvudgata och uppsamlingsgata med enbart bärlagergrus får inte öppnas för trafik utan särskilt
tillstånd från Fastighets- och gatukontoret.
I de fall en återställning av tekniska skäl inte kan göras i direkt anslutning till återfyllningen ska
Fastighet-och gatukontoret kontaktas för godkännande av lämplig metod för en tillfällig återställning. Tillfällig återställning med obundna lager får endast ske undantagsvis och då endast i
lågtrafikerade gator, typ villagator under högst 4 arbetsdagar. Att tillfällig återställning kan
komma att ske ska ingå i ansökningshandlingarna och grävningstillståndet.

Återställning ska utföras av Fastighets- och gatukontoret godkänd, alternativt utsedd, entreprenör. Fastighets- och gatukontoret kan alltid ställa specifika krav på återställningen i det område
som entreprenören har verkat inom aktuellt arbete.
Då återställningen är utförd ska platsen städas.
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5 BESIKTNING
Sökandens ansvar kvarstår till efter utförd och godkänd slutbesiktning. Sökande är dock alltid
ansvarig för byggnadstekniska fel under garantitiden samt för fel som beror på sökandens eller
dennes entreprenörs vållande.

5.1 Slutbesiktning
Före utgången datum för godkänd grävningstid enligt grävningstillstånd ska sökande kalla till
slutbesiktning. Fastighets- och gatukontoret ansvarar för upprättande av slutbesiktningsprotokoll. I samband med slutbesiktning ska dokumenterad egenkontroll överlämnas.

5.2 Efterbesiktning

När eventuella anmärkningar vid slutbesiktningen är åtgärdade ska det utan dröjsmål anmälas
till Fastighets- och gatukontoret för överenskommelse om datum för efterbesiktning. Protokoll
för efterbesiktning upprättas av Fastighets- och gatukontoret.

5.3 Garantibesiktning

Garantitiden gäller från datum då slutbesiktning är godkänd. Garantitiden är tre år för ledningsdjup ned till 1,5 m djup. Arbeten djupare än 1,5 m har en garantitid på fem år. Om Fastighetsoch gatukontoret anser att det finns behov av garantibesiktning kallas sökande i sådant fall för
deltagande i besiktning. Protokoll upprättas av Fastighets- och gatukontoret.
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6 TEKNISKA KRAV
Arbete i allmän plastmark ska planeras och bedrivas på så sätt att anläggningarnas konstruktion,
bärighet och slitstyrka består. Tillämpliga delar, av vid varje tillfälle gällande AMA Anläggning,
gäller.

6.1 Ledningsläge
Vid ledningsförläggning ska ledning, tomrör, markering, kablar och kringfyllning aldrig läggas i
överbyggnaden, de ska alltid läggas under terassytan. Minsta förläggningsdjup överkant rör, enligt tabell 1. Krav på annat förläggningsdjup kan vara aktuellt vid enskilda fall enligt anvisningar
från Fastighets- och gatukontoret.
Tabell 1. Förläggningsdjup
Typ av anläggning
Huvudgata, bussgata, industriområde
Lokalgata, uppsamlingsgata
Gångbana, cykelbana, grönytor

Minsta förläggningsdjup överkant rör
0,80 m
0,65 m
0,55 m

Vid kabelförläggning ska skyddsrör samt täckning och markering enligt ledningsägarens föreskrifter användas.

Större rörledningar som VA, gas, fjärrvärme och fjärrkyla ska ligga i körbana. Kabelledningar
såsom el, tele och bredband ska ligga i gångbana, se figur 1. Ledningsförläggning i grönytor godkänns endast i undantagsfall. Ledningar får inte förläggas i stödremsa.
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Figur 1. Gatusektion som visar ledningsordning under mark. Skiss är inte skalenlig.

6.2 Tekniska krav – Schaktning
Om fiberduk, armeringsnät, specialfog, skelettjord, fornminne eller liknande påträffas i överbyggnaden ska Fastighets- och gatukontoret kontaktas utan dröjsmål.

Schaktning vid träd-, planterings- och gräsyta
Vid all slags ledningsarbete ska speciell hänsyn tas till växtlighet. Schaktning, upplägg av massor
eller annan förvaring får inte ske under trädets kronradie (s.k. Droppzon). Minsta avstånd från
trädstam skall dock alltid vara minst 3 m. Se bilaga 1 och 2. Om detta inte kan undvikas ska
Fastighets- och gatukontoret kontaktas och arbetet ska utföras enligt Fastighets- och gatukontorets anvisningar.
6.2.1

Bensin, diesel, olja, halkbekämpningsmedel, lösningsmedel eller liknande får aldrig förvaras eller hanteras inom ett avstånd av tre gånger trädets droppzon.
Särskilda skyddsåtgärder kan åläggas sökande för att skydda närliggande växlighet och träd mot
skador. Se bilaga 1-5.
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När arbete sker i närheten av växtlighet ska alla eventuellt avgrävda rötter alltid kapas med fintandad såg eller sekatör för att få ett rent snitt. De frilagda rötterna måste omedelbart skyddas
mot uttorkning. Rötterna ska vattnas och fuktig säckväv ska läggas över de synliga rötterna. Om
schaktet inte omedelbart återfylls måste rötterna skyddas mot uttorkning och eventuella frostskador med ett rotdraperi som består av ett ca 30 cm tjockt lager fuktig torvblandad jord. Trädets vattenbehov ska tillgodoses.
I vissa fall kan Fastighets- och gatukontoret kräva att arbetet ska utföras med mobil vakuumsug
för att skona trädets rotsystem.
Om risk föreligger att trädgrenar och annan växlighet kan skadas vid schaktningsarbetet ska
Fastighets- och gatukontoret kontaktas.

Om växtligheten på allmän platsmark måste tas bort eller inte kan återställas ska sökande i samråd med Fastighets- och gatukontoret ersätta växtligheten, vilket även gäller skadad växtlighet.
Värderingen ska ske innan arbetet påbörjas. Värdering av befintliga träd sker enligt Alnarps metod. Det är Fastighets- och gatukontoret som utför den ekonomiska värderingen.

6.3 Tekniska krav - återfyllning
Kringfyllning utförs enligt respektive ledningsverks föreskrifter. Resterande fyllning upp till terrassyta utförs med materialval och packning enligt gällande AMA Anläggning. Vintertid får återfyllnad inte ske med fruset material. För uppgifter om trafikklass kontaktas Fastighets- och gatukontoret.
Förstärknings- och bärlager av krossmaterial
Återställning av de obundna lagren ska följa överbyggnadstabell som finns i Teknisk Handbok,
om inget annat anges i grävningstillståndet.
6.3.1

6.4 Tekniska krav - återställning
Alla ytor och anläggningar som har tagits i anspråk i samband med arbete, ska återställas till
ursprunglig utformning enligt krav i Teknisk handbok och gällande AMA anläggning med
samma ytmaterial vad gäller typ av beläggning, plantering, trafikanordningar och övriga anläggningar om inte annat meddelats av Fastighets- och gatukontoret. Fastighets- och gatukontoret
ska bedöma likvärdigheten i ytmaterialet. Asfaltslitlager enligt 6.4.1 gäller. Detta gäller även
skadade ytor för transporter och upplag i samband med arbetet. Höjdanpassning ska ske till
befintliga anläggningar. Återställning utförs enligt gällande AMA Anläggning.
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Bitumenbundet bär- och slitlager.
Slitlagerbeläggning ska utföras så att avsedd avrinning bibehålles. Beläggningsytan ska vara
rektangulär, följa gatans huvudlinjer och fogarna ska förseglas efter utförd slitlagerbeläggning.
En viss anpassning kan ske vid speciella trafikanläggningar, som till exempel cirkulationsplatser. Beläggning ska utföras med planhetstolerans enligt gällande AMA anläggning och Teknisk
handbok.
6.4.1

För att undvika sättningar och sekundära skador på körbanor med asfaltbeläggningar ska återställningen göras i två etapper, en första återställning och en andra återställning.

Återställning av de bitumenbundna lagren ska följa överbyggnadstabell som finns i Teknisk
handbok. Anslutningsfräsning ska genomföras.

Första återställningen körbana
Det befintliga bundna bärlagret tas bort till ett avstånd om minst 50 cm från orörd schaktvägg.
Befintlig beläggningsyta sågas. Linjen ska vara rak och sågas genom samtliga asfaltlager. Befintlig sågad asfaltkant ska klistras innan det bundna bärlagret läggs ut i ursprunglig tjocklek. Ovannämnd yta beläggs med asfaltbundet grus (AG) med förhöjd bindemedelshalt. Kanterna ska vara
raka och ytorna rektangulära, se figur 1a, 1b och figur 2a, 2b. Sågade spår ska förseglas.

Figur 1a. Tvärsektion på första återställningen lokalgata
18
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Figur 1b. Tvärsektion på första återställningen övriga gator

Figur 2a. Omfattning av första återställningen av lokalgata
19
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Figur 2b. Omfattning av första återställningen av övriga gator. Fräses 0,15 m utöver återställning lokalgata.

Andra återställningen Körbana
Den andra återställningen genomförs av Fastighets- och gatukontoret, på bekostnad av sökande. Kostnad för denna återställning debiteras i samband med ansökningen av grävningstillståndet. Kostnaden utgår från schaktets area och en genomsnittligt beräknad återställningsavgift. Gällande taxa beslutas av Kommunfullmäktige.

Omfattning av återställning
Ett enhetligt intryck ska eftersträvas. Därför placeras beläggningsskarvar i mittlinje, körfältslinje eller kantlinje. På gator som saknar linjer placeras skarven i ursprunglig skarv. Tvärgående
skarvar ska anpassas till eventuella närliggande befintliga skarvar, vid oklarheter kontakta Fastighets- och gatukontoret. Vid återställning i korsningar är det ofta aktuellt att asfaltera större
yta, än minsta omfattning, på grund av trafikpåfrestningar. Fastighets- och gatukontoret beslutar om en större yta behöver återställas.
6.4.2 Bitumenbundna lager på gång- och cykelbana.
Återställningen av överbyggnaden sker i en etapp, och utförs av sökande. Generellt gäller återställning av bitumenbundna lager enligt Teknisk handbok.

På gång- och cykelbanor ska hela bredden återställas oavsett schaktstorlek. Den befintliga toppbeläggningen och det eventuella bundna bärlagret tas bort till ett avstånd om minst 50 cm från
orörd schaktvägg. Ytorna ska vara rektangulära. Vid två eller fler tvärgående schakt med 10 m
mellanrum eller mindre, ska hela ytan återställas. För gångbana med 25 m mellanrum eller
mindre, gäller att hela ytan återställas. Ett enhetligt intryck ska eftersträvas, se figur 3.
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Återställning punktgrävning gång- och cykelbana

Återställning vid flera punktgrävningar gång- och cykelbana
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Återställning vid flera punktgrävningar endast gångbana

Figur 3. Återställning av asfalterade gång- och cykelbanor.
6.4.3 Specialytor i hårdgjord mark
Återställning på specialytor i hårdgjord mark ska utföras med likvärdiga massor med likvärdig
metod. Exempel på specialytor är:
• Cementslammad asfalt
• Kalkstabiliserad terrass
• Överbyggnader med återvunnet material
• Bullerreducerande beläggning
• Fartdämpande anläggningar
• Platsgjuten betong
• Gatsten satt i betong
• Öppna överbyggnader
• Skelettjordsöverbyggnad för träd i hårdgjorda ytor1
Fastighets- och gatukontoret kommer i samband med ansökan meddela sökande om aktuell yta
har speciell ytbeläggning, krav på användning av nät eller t ex särskilt bindlager.

6.4.4 Slitlager av grus, stenmjöl på gångbanor och ridstigar.
På grusgångbanor där det förekommer röd makadam ska slitlager vara av röd singel, tjocklek 2
stenar tjock. Tätning ska göras under slitstenslagret med stenmjöl 2-4 mm tjocklek 3 cm. Siktkurva ska redovisas. I övriga Malmö läggs bara stenmjöl.
1

Ansvarig kommunrepresentant ska kontaktas för specifika återställningskrav.
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Överbyggnad på otrafikerade grusytor som t ex refuger och mittremsor står att finna i Teknisk
handbok.
Överbyggnad på ridstigar ska slitlager vara minst 150 mm.

Gatstensbeläggning och betongmarkplattor/betongmarksten
Gatstensbeläggning ska utföras med 6 mm planhetstolerans och betongmarkplattor/betongmarksten med 6 mm planhetstolerans, mätt med 3 m rätskiva. Fogmaterial ska vara likvärdigt
det ursprungliga om inget annat anges. Se Teknisk handbok.
Minsta bredd på arbetsyta vid sten/betongbelagda ytor ska vara 1,5 m.
6.4.5

Rätt slityta, exempelvis flammad eller slipad sten, ska läggas uppåt. Särskild hänsyn gäller i centrala delarna av staden, se ”Stadens golv” i Teknisk handbok.
När läggningsarbetet är klart ska hela ytan eftersandas med fogmaterial, så att fogarna blir helt
fyllda. Ytan ska kontrolleras halvårsvis under garantitiden, och vid behov ska fogmaterial fyllas
på. Efterfyllnad av fogmaterial är särskilt viktigt vid starkt trafikerade ytor.

6.4.6 Gräs- och planteringsytor
Återställningen av överbyggnaden sker i en etapp. Återställning sker med tidigare separerade
massor eller ny matjord. Matjord och öppen jord ska vara ogräsfri och fri från stenar. Generellt
gäller återställning av gräs och planteringsytor enligt Tabell 3.
Tabell 3. Återställning av gräs- och planteringsytor.
Överbyggnad för träd i gräs- och planteringsytor

60 cm övre växtjord (matjord)
40 cm undre växtjord (mineraljord)

Överbyggnad för träd i refug, list eller mittremsa

60 cm övre växtjord (matjord)
40 cm undre växtjord (mineraljord)
Överbyggnad för buskar

60 cm övre växtjord (matjord)
Överbyggnad för perenner

50 cm övre växtjord för perenner

Överbyggnad för gräs

20 cm övre växtjord (matjord)

Återställning efter grävning i parkmark ska ske över hela den skadade ytan som berörts av grävningsarbetet och följa gällande AMA anläggning och Teknisk handbok avseende överbyggnadens dimensionering och sammansättning. Detta rör alltså bortschaktad yta, skadad yta intill
schaktet, yta för upplag, transporter och uppställningsplatser. Sökande kan med fördel välja att
anlita Fastighets- och gatukontorets områdesentreprenör för återställningen eller egen entreprenör med god fackkunskap. Skötseln övergår efter godkänd slutbesiktning till Fastighets- och
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gatukontorets respektive områdesentreprenör 2 om inget annat anges. Sökande har ansvar för
etableringsgarantin och garanti enligt kapitel 5.3 Garantibesiktning.

Återplantering av träd och buskar ska ske med samma art och storlek eller enligt överenskommelse med Fastighets- och gatukontoret. Överbyggnad för gräs ska vara planerad och sådd. Allt
skötselansvar vilar på sökande fram till garantitiden går ut.
Den slutliga ytan ska vara plan och inte innehålla gropigheter. Om det uppstår eventuella sättningar under garantitiden är sökande skyldig att åtgärda dessa.
Vid grävning i specialytor som till exempel överbyggnad av skelettjord ska likvärdig metod och
material tillämpas vid återställning. Återställning ska utföras av respektive områdesentreprenör om inget annat överenskommes med Fastighets- och gatukontoret.

6.5 Vägmarkering
Ytmarkeringar ska utföras innan tillståndet löper ut och enligt grundregler i Vägmärkesförordningen (VMF). Material och utförande enligt vid varje tillfälle gällande AMA Anläggning.

6.6 Betäckningar i mark
Speciell uppmärksamhet ska ägnas åt packning vid rännstensbrunnar, betäckningar för ventiler
och dylikt där sättningar är vanliga.
Höjdjustering ska utföras till beläggningsnivå. Färdig beläggning ska ligga minst 5 mm och max
10 mm högre än rännstensbrunnar och ränndalar av storgatsten mätt med 3 meter lång rätskiva. Rännstensbrunnen får aldrig ligga högre än beläggningen. Övriga betäckningar ska justeras till beläggningsyta dock ej lägre än 4 mm under färdig yta.

6.7 Kantsten och ränndalar
Kantsten och ränndalar anpassas efter befintlig höjd så att funktionen upprätthålls.

Allmän platsmark i Malmö stad är uppdelat i olika områden där respektive områdesentreprenör utför drift- och underhåll åt Fastighets- och gatukontoret.
2
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7 PÅFÖLJDER
Om arbetet inte överensstämmer med inlämnade handlingar kan sökandes arbete avbrytas.

7.1 Avbrytande av arbete
Fastighets- och gatukontoret förbehåller sig rätten att efter information till sökande omedelbart
avbryta arbetet om grävningen medför att trafikanters eller tredje mans säkerhet äventyras eller om arbetet avviker från trafikanordningsplan, polistillstånd för belamring, säkerhetsföreskrifter eller gällande grävningsbestämmelser med eventuella villkor. Fastighets- och gatukontoret kommer då att med nödvändiga medel på sökandes bekostnad åtgärda avvikelserna och
återställa mark och ytor.

7.2 Påföljder
Om grävning sker i allmän platsmark innan avtal, trafikanordningsplan och grävningstillstånd
upprättats, kan sökande komma att polisanmälas. Sökande kan bli skyldig att betala kostnaderna Fastighets- och gatukontoret får med anledning av avbrytandet och att utföra återställningsarbetet efter grävningen.

Sökande ska göra om arbetet på egen bekostnad om inte återställning skett med samma
material, standard och med samma tjocklekar som fanns på platsen innan arbetena påbörjades.
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Bilaga 2
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Bilaga 3
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Bilaga 4
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Bilaga 5
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Bilaga 6
KVALITETSDOKUMENTATION
Av återställningar efter ledningsarbeten inom Malmö Stad

Detta kvalitetsdokumentation överlämnas till Fastighets- och gatukontorets representant vid / efter slutbesiktning.
Sökande/Ledningsägare

Greta nummer

Arbetets gatunamn, adress

Ledningsarbetet har pågått under tiden

Namn
Sökande/Ledningsägarens handläggare

Postadress

Avtalsnummer

Telefon

Jourtelefon

Sökande/Ledningsägarens Kvalitetsansvarig
Entreprenör
Entreprenörens platschef
Trafikpåsläpp datum

Uppmät yta och djup:
Körbana Alt:

Gång eller cykelväg

Yta (kvadrat)
Asfalt m2
Asfalt

Djup (meter)
Stensatt
m2
m2

Grönyta

Stensatt

m2

m

m2

m

m2
Härmed intygas att arbetet är utfört i enlighet med ”Malmö Stads grävningsbestämmelser” samt ev. villkor som finnas i grävärendet.
Datum

Sökande/Ledningsägare
Utförare entreprenör

Datum

Representant för Malmö Stad
Namn

Datum

Körbana Alt. 1 Infartsväg hast >60 km Alt. 2 Huvud/bussgata Alt. 3 Uppsamlingsgata Alt. 4 Lokalgata
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