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Taxor för schaktarbeten och återställningsarbeten 

Kostnader vid schaktarbeten 

Ledningsägande bolag skall ersätta serviceförvaltningen för återställning av be-
läggning samt för framtida underhåll. För schaktdjup upp till 0,6m beräknas en 
yta med minst 0,25m från respektive schaktkant. För schaktdjup över 0,6m be-
räknas en yta om minst 0,5m från respektive schaktkant. Ytan kan variera bero-
ende på om asfalten spruckit eller satt sig, i samband med schakten. För schak-
ter där material och packning ej uppnår rätt kvalitet debiteras ledningsägaren 
separat, dock minst det dubbla à-priset.  
 
Kostnader för obelagd yta beräknas efter schaktlängd och schaktbredd + 2 x 
0,25m alt. + 2 x 0,5m.  
 
Beläggningsskarvar skall placeras i markerad eller tänkt mittlinje, körfältslinje 
eller kantlinje, se exempel nedan. På gång- och cykelbanor skall i allmänhet hela 
bredden asfalteras oavsett schaktbredd. Undantag kan göras på breda gång- 
och cykelbanor om schaktbredden understiger halva bredden. Detta beslutas 
av kontrollant utsedd av serviceförvaltningen. I övrigt skall allt beläggningsar-
bete utföras med ett minimum skarvar.  
 
 Exempel 1   Exempel 2 
 
    Schakt              Återställning     Schakt                 Återställning           
 

    
Följande priser gäller från 2022-04-01. (Prislistan uppdateras årligen vid behov 
enligt entreprenadindex E84.) 

Asfaltslagningar 

   Á-pris Min deb.   
Gångbanor och cykelvägar 0-2m2 1756kr/m2 - 
-”-  2-10m2 1203kr/m2 3512kr 
-”-  10-50m2 907kr/m2 12030kr 
-”-  50-80m2 822kr/m2 45350kr 
-”-  80-500m2 760kr/m2 41100kr 
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Körbanor, huvudleder 0-2m2 2220kr/m2 - 
-”-  2-10m2 2049kr/m2 4440kr 
-”-  10-50m2 1729kr/m2 204900kr 
-”-  50-80m2 1519kr/m2 86450kr 
-”-  80-500m2 1187kr/m2 121520kr 
   
Körbanor, övriga gator 0-2m2 1843kr/m2 - 
-”-  2-10m2 1327kr/m2 3686kr 
-”-  10-50m2 1057kr/m2 13270kr 
-”-  50-80m2 921kr/m2 52850kr 
-”-  80-500m2 860kr/m2 46050kr 
 

1. Vid större ytor träffas särskild överenskommelse för varje objekt.  
 

2. Kostnaden för lagning av asfaltsytor utförda de tre senaste åren ökas 
med 50% på ovanstående priser.  
 

3. ”Tunnling” under kantsten är förbjuden.  
 

Återsättning av gatsten, kantsten och betongplattor, exkl. 
material   

   Á-pris Min deb.   
Gatsten  <2m2 4167kr/m2 - 
-”-  2-10m2 2476kr/m2 8334kr 
-”-  10-20m2 1801kr/m2 24760kr 
-”-  20-100m2 1464kr/m2 36020kr 
 
Betongplattor  <2m2 2860kr/m2 - 
-”-  2-20m2 1350kr/m2 5720kr 
-”-  20-100m2 1104kr/m2 27000kr 
   
Granitkantsten <2m2 2590kr/m2 - 
-”-  2-20m2 1282kr/m2 5180kr 
-”-  20-100m2 1009kr/m2 25640kr 
   

1. Vid större ytor träffas särskild överenskommelse för varje objekt.  
 

2. Uppriven sten och plattor skall transporteras till särskilt upplag på kv. 
Pumpen om ej annat överenskommits. Material som saknas eller är ska-
dat debiteras. Transportkostnader och sand från upplag ingår i ovan 
angivna återställningskostnader. Betongkantsten skall renskäras från as-
falt. 
 

3. ”Tunnling” under kantsten är förbjuden.  
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Kostnad för återställningsarbeten 

Ledningsägande bolag skall ersätta serviceförvaltningen för återställningsar-
beten avseende schaktningsarbeten mm i grön- och vegetationsytor.  
 
Kostnad för yta beräknas efter schaktlängd x schaktbredd + ev. körskador, 
minsta schaktbredd 1,0 m.  
 
Minsta kostnad som debiteras är 1 000kr. 
 
Följande priser gäller från 2022-04-01. (Prislistan uppdateras årligen vid behov 
enligt entreprenadindex E84.) 
 
 
Matjord, grovplanering, finplanering och sådd 
 
Gräsyta < 60m2 202kr/m2 
Gräsyta > 60m2 157kr/m2 

 
Finplanering och sådd 
 
Gräsyta < 60m2 135kr/m2 
Gräsyta > 60m2 112kr/m2 
 
Naturmark 
 
Särskild överenskommelse för varje objekt 
 
Buskage och planteringsytor 450kr/m2 exkl. växtmaterial 
 
Träd   3378kr/st exkl. växtmaterial 
 

1. Vid större ytor skall särskild överenskommelse träffas för varje objekt.  
 
2. Speciell omsorg och aktsamhet skall iakttagas vid schaktning jämte träd, 

under trädkronans dropplinje får ingen schaktning utföras utan särskilt 
tillstånd.  
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