Samhällsutvecklingsförvaltningen
Gata/Park

Norm och standard för återställningsarbeten med mera


VGU och Anläggnings-Ama 98 samt EBR Standardavtal gäller som norm.



Ingreppet ska utföras så litet som möjligt.



Återställning skall ske till minst den standard som rådde vid arbetes påbörjande, dock ska alla skadade
plattor och kantstenar mm bytas ut.



Erforderlig kantskärning mot angränsande beläggningsytor skall utföras till minst 50 cm utanför schaktkant.
Asfaltbeläggning skärs även före schakt.



Om den övervägande delen av beläggningen skadats (på t ex gångbanor) rivs hela ytan.



Uppschaktat förstärknings- och bärlagergrus får återanvändas till förstärkningslager – förutsatt att inblandning av
främmande material undviks. Om material skiljande lager, samt isolering finns, ska det återställas.



Nytt normenligt bärlagergrus påförs till samma lagertjocklek som tidigare (packat mått).



Där gata/väg saknar överbyggnad skall uppschaktat material återställas i ursprunglig lagerföljd



Vegetationsytor påförs godkänd växtjord, och besås eller torvläggs. Buskar, träd, mm planteras och vattnas
1 ggr vid planteringen, därefter 2 ggr med 2 dagars mellanrum.



Arbetsområdet och upplagsplatser ska efter avslutat arbete vara röjda och städade. Nedsmutsade gator och vägar
sopas med samtidig bevattning.

För skydd av mark, träd och andra växter gäller allmänt. (Närmare föreskrifter i samband med okulärbesiktning)


Schakt och transportmaskiners storlek anpassas till de ytor som skall trafikeras.



Trädskyddet kan bestå av t ex inplankning av stammen eller inhägnad av området, samt skydd av rotzon för
markpackning.
Inhägnad av träd utförs generellt 1 m utanför trädkronans dropplinje.




Skydd av rotzon mot markpackning: Fiberduk läggs ut med flis- eller bärlagermaterial över. Efter avslutat arbete tas
materialet bort med handverktyg eller sugs bort med vakumlastare.



Om trädkronan behöver beskäras, anlitas behörig person.



Trädrötter ska beskäras med verktyg, som såg och sekatör. Rötter får inte utsättas för torka eller kyla. Där rötter
kommer att vara blottande en längre tid eller enligt ovan, ska rötterna omgående täckas/skuggas med
t ex jord, torv eller säckväv, som hålls fuktig.



Generellt bör inte rötter över 30 mm i diameter kapas. Vid grövre rötter bör man överväga att använda s k schaktfri
ledningsdragning, eller att suga bort jord med vakumlastare. Detta gäller framför allt t ex
o Gamla träd med högt allmänt värde för platsen
o Trädarter som är känsliga för rotbeskärning t ex björk, gran, lönn.
o Om färdig anläggning kommer att reducera jordvolymen för trädet.
o Om grävning utförs på mer än en sida nära trädet.

