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Schaktanvisningar 
Dessa instruktioner gäller för alla ingrepp i gatu- och parkmark (schakt, borrning eller liknande) 
inom Eskilstuna Kommuns väghållningsområde. Om inte annat står i dessa anvisningar gäller AMA 
13, ATB Väg, Arbete på väg (SKL), Utmärkt (SKL).  

Ansökan  
Före arbetets igångsättning ska schakttillstånd sökas av ledningsägaren samt godkännas av 
Stadsbyggnadsförvaltningen, Gatuavdelningen. Webformulär hittar ni på eskilstuna.se/schakta 
”Ansökan schakttillstånd – gatumark”. Till ansökan ska bifogas ritning, karta eller liknande som visar 
omfattningen av schakten samt TA-plan. Ansökan och TA-plan ska vara Gatuavdelningen tillhanda 
senast 15 (femton) arbetsdagar före planerad start.  
 
Akut schakt får påbörjas (vattenläcka, värmeläcka, kabelbrott eller liknande) omedelbart, dock ska 
anmälan enligt ovan sökas 1:a arbetsdag efter schaktens utförande. 
 
Eskilstuna kommun tar ut en avgift för administration av ärendet med 2000 kronor, samt en 
dygnskostnad av 100 kronor per dag för ingreppet i gatan och GC-väg. Räknas från startdatum tom 
datum för godkänd grävrapport. Kostnad för ej sökt schakttillstånd är dubbla avgiften för 
administration, i dagsläget 2*2000 kronor. 

Trafiksäkerhet och miljö 
Innan arbetet påbörjas ska TA-plan godkännas av väghållaren. 
Samtlig personal ska ha giltig utbildning i Arbete På Väg.  
Samtlig personal ska bära skyddskläder klass 3.  
Samtlig personal ska ha kännedom om att äldre beläggningar kan innehålla tjära, se Trafikverkets 
Handbok för återvinning av asfalt. 
Avstängningsmaterial ska vara märkt med namn på utförare alt. entreprenör.  
Tomgångskörning i kommunen är max 1 minut. 

Schakt 
All schakt i ytor med markvärme utförs av Gatuavdelningen. Största möjliga försiktighet beträffande 
beläggning, kantstenar, fixpunkter, växtlighet, ledningar och liknande ska iakttas. Uppschaktade 
massor och material får efter samråd med väghållaren endast i undantagsfall läggas på gatumark eller 
parkmark. Upptaget material som kantsten, plattor, gatsten, växter och liknande är kommunens 
egendom, dock är ledningsägaren ansvarig för materialet tills det återsatts. Ledningsägaren svarar för 
allt underhåll av schaktytan, från byggstart till tio (10) arbetsdagar efter att Grävningsrapporten 
godkänts vid Gatuavdelningen. 

Renhållning 
Ledningsägaren ansvarar för renhållning under pågående arbete så att inte olägenhet uppkommer för 
trafikanter, närboende, affärsinnehavare och liknande. Ledningsägaren ansvarar för 
snöröjning/sandning av ytor i anslutning till arbetsplatsen som inte kan utföras med väghållarens 
normala insats. Gäller även tillfälliga gång-, körytor och liknande. Efter avslutat arbete ska 
arbetsplatsen städas. 

https://www.eskilstuna.se/schakta
https://trafikverket.ineko.se/se/handbok-f%C3%B6r-%C3%A5tervinning-av-asfalt
https://trafikverket.ineko.se/se/handbok-f%C3%B6r-%C3%A5tervinning-av-asfalt
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Återställning 
Om befintligt material är lämpligt att återanvända ska schakten återställas lika som omgivande gata. 
Återfyllning ska ske i lager enligt AMA anläggning 13 kap C, tabell CE/3, CE/4 & CE/5 i 
tillämpliga delar.  
 
Återfyllning ska ske till överkant av befintlig beläggning (med viss överhöjning beroende på 
schaktdjup) översta 0,3 m ska vara väggrus 0-20. Vid återfyllning i gator och vägar med ÅDT>2000 
ska under perioden november – april översta 0,05 m utgöras av SA-massa (kallasfalt). Samma gäller 
alla tvärgående schakter under perioden. 
 
Återställningen av lager med asfalt, plattor, stensatta ytor, kantsten och liknande utförs av 
Gatuavdelningen eller av Gatuavdelningen godkänd entreprenör. 
 
Återfyllning i gräsytor som ligger intill väg och inte är parkmark ska fyllas till färdig yta. 
 
När återställningen slutförts och arbetsplatsen städats ska grävningsrapport sändas till 
Gatuavdelningen.  
 
Blanketten ”Grävrapport” skickas i sökandes mailbox direkt vid sökningstillfället från 
Gatuavdelningen. 
 
Tio (10) arbetsdagar efter att rapporten registrerats och återfyllningen godkänts av Gatuavdelningen, 
övergår ansvaret för grusunderhållet av schakten till Gatuavdelningen. 

Debitering 
Återställningskostnaderna debiteras ledningsägaren enligt gällande prislista. 
 
Ledningsägaren debiteras nypris för varan samt övriga kostnader i samband med ersättning av 
förstört eller förkommet material. 

Övrigt 
Ledningsägaren är skyldig att ha kännedom om att ansökan om schakttillstånd endast 
gäller mark där Eskilstuna Kommun är väghållare. 
 
Arbetet ska utföras utan uppehåll, för att minska olägenheten för närboende, affärsinnehavare och 
trafikanter (gäller framför allt ytor i centrum samt i gator och vägar med hög trafikbelastning).  
 
Ledningsägaren är skyldig att ha kännedom om platsen för schakten är arkeologiskt intressant. 
 
Ledningsägaren ska söka alla erforderliga tillstånd för arbetets genomförande (schakt i arkeologiskt 
intressant mark, nattarbete eller liknande), vid ansvarig myndighet. 
 
Ledningsägaren ska undersöka om det föreligger hinder i mark genom t.ex. Ledningskollen.se 
 
Gatuavdelningen kan komma att stänga arbeten som inte följer dessa anvisningar. 
 
Uppkomna arbeten eller liknande som beror på att dessa schaktanvisningar inte följts, utförs av 
Gatuavdelningen på ledningsägarens bekostnad.  
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