
Stadsbyggnadsnämnden Datum 1 (2) 

Stadsbyggnadsförvaltningen 2019-03-26 

Park- och naturavdelningen 

Fredrik Eklund, 016-710 72 21 

Postadress Besöksadress Telefon, växel Fax Mobiltelefon 
Tång Lindströms Väg 6 016-710 10 00

631 86 Eskilstuna E-post Webbplats 

Eskilstuna – den stolta Fristaden 

Prislista 2019 

Lagning efter schaktningsarbeten. 

Inledning 

Kommunen i egenskap av förvaltare av allmän platsmark och (offentlig plats) måste värna om 

en bra framkomlighet och (garantera en) god säkerhet i samband med att olika arbeten och aktiviteter 

utförs i och på park och naturmark 

Den negativa effekten på allmän platsmark parker, torg, naturmark och stadsnära skog, av 

ingrepp i dessa ytor, exempelvis i samband med utbyggnad av fjärrvärme, kabel-TV, 

Bredband,  utgör ett stort problem.  

I vår offentliga miljö är dessa ingrepp den vanligaste anledningen till förkortade livslängder för 

träd, anlagda parker och offentliga miljöer. 

På de områdena är följder av schaktarbeten den vanligaste anledningen till tidigarelagda 

underhållsåtgärder. Även om ingreppet på den allmänna platsmarken genomförs och återställs på 

ett omsorgsfullt sätt förkortas i regel livslängden på anläggningen avsevärt. Det är således av stor 

vikt att förvaltaren har god kontroll över planerade åtgärder i den allmänna platsmarken. 

Förvaltaren måste ställa höga krav på hur ingreppet och återställningsarbetet genomförs. 

Generellt gäller att ingrepp i nyanlagd miljö inte får göras inom tre år efter nyanläggningens 

utförande. Om schakt tillåts debiteras ett 50% påslag på gällande priser.   



Eskilstuna kommun Datum  2 (2) 

 2019-03-26   
    

    

 

Postadress Besöksadress 

             
Telefon, växel Fax Mobiltelefon 

 Tång Lindströms Väg 6 016-710 10 00   

631 86 Eskilstuna E-post  Webbplats  

  

 

 

SBF Park- och naturavdelningen – Prislista fr.o.m. 2019-04-01 
 
 Pris Enhet 

   

Träd i hårdgjord yta upp till 25 cm i stamomfång 60 000 kr/st 

Inklusive markgaller, stamskydd och färdigställandeskötsel mm. 
 

  

Träd i parkmark upp till 25cm i stamomfång,  
inklusive färdigställandeskötsel. 
 

30 000 kr/st 

För större träd beräknas kostnaderna enligt Alnarpsmodellen 2.2. $$$$$$$ $$ 

   

   

 
Buskytor inklusive färdigställandeskötsel.  

840 kr/ m² 
0-100 m² 

 
Perennytor inklusive färdigställandeskötsel. 
 

980 kr/m² 

Gräsytor i centralparkerna återställs med färdigt gräs 
Inklusive färdigställandeskötsel. 
 
 

300 kr/m² 

Bruksgräsytor inklusive färdigställandeskötsel. 
 

200 kr/m² 

Naturmark för återställning av naturmark 300 kr/m² 
 

Timpris anläggningsarbetare 495 kr/tim 

Timpris administrativt arbete 495 kr/tim 

Grävmaskin, timpris 735 kr/tim 

Lastbil, timpris 682 kr/tim 

   

 


