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Bakgrutrd

A!'tal (godknnt i Tekniska Nemnden 2005-06-16 $55, nedan kallat avtalet) har tecknats
mellan Kommune! och Kummelnds vagfdrening och Risets vag{brening,&.isets
tomtngarefdrening avseende ansvarsfdrhallandet de kommunen bygger vd-anlnggning inom
d€taljplaneomrAdet (DP 39 I ).

Detta tilldgg har tillkommit i och med att:
. kommunen avser att bygga huwdledning genom detaljplaneomrAdet i samband med

att det lokala va-ndtet inom detaljplaneornddet byggs,
. antalet betdckningar som meste placeras i kdrbanan blir fler 6n befarat varfdr

vagfdreningen inte anser det Umpligl att asfaltera runt valje betackning. Istallet ska
bet?lckningama placeras unde! ett skyddslager av slitlagergrus i enlighet med
kommunens ursprungliga ldrslag v4ren 2005 innan a\,talet tecknades.

Med huwdledning avses de ledningar som kommer att fdrldggas i KummehAsvegen,
Custafsvagen, SolovAgen, Hertigvegen, Drottningvagen, RisvAgen, Rdrsundsviken,
Vikingshillsvdgen. Se bifogad kana 1.

Artalet ga]ler med fdljande dndringar:
I . Punkt 4.6 ersatts av fdljande texl:

I de fall betdckningar meste llggas i kdrbamn skall de ha ett skyddslager av
slitlagergus pe minst 5 cm och hdgst 10 cm 6ver lock.

2. Punkt 4.7 ersdtls av lbljande textl
Vagflireningen skall vid upprusmingsarbeten och underhAll av vlgama beakta aft
skyddslagret enligt 4.6 upprltthills.

3. Punkl 4.8 ersens av fiiljande text:
Vegldreningen svarax gentemot kommunen ftir skada, fdrlust, men eller intreng som
kan uppkomma pd VA-anHggningen till tbljd av upprustningsarbeten och underhill av
vAge[ som uttbN av viigfiireningama eller pe uppdrag av dessa. Vegftireningens
normala ]tskiktsunderhAll, t.ex. hJvling av grusviigar eller vinterviigunderhill, ska
dock inte ligga till grund flir detta ansvar under fdrutseftning att ingen direkt averkan
gdrs i samband med underhe[et och att skyddslagret enligt 4.6 uppretthels.
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A\talet galler med ftiljande tilliigg:
l. Huvudledningen kommer att ft,rleggas djupaxe Zin de ledningar som avtalet reglerat.

Liiggningsdjup 6r huwdledningen varierar mellan ca 2 meter och som mest ca 5
meter under befintligt slitlager.

2. Hul,r-rdledningen kommer inte att kufi,la placeras i vagkant da det krevs en mycket stor
schaktdppning.

3. Kommunen bygger upp en ny vagklopp ddr hur.udledningen lagts ner. Ny vagkopp,
n)tt slitlager (minst 10 cm slitlagergrus med fraktion 0-8) samt aterstellande av
vdglrummor, diken, sliinter och kingomraden bekostas och utltrs av kommunen dilr
hul,udledningen lagts.

4. Den strecka av huvudledningen som gar mellan korsningen
Kummelndsvdgen/Gustafsvdgen till anslutningsgrAnsen Drottningvegen-Risvagen ska
byggas som en etapp, htumed benlimnd etapp A - se bifogad karta 1.

5. Innan etapp A pabdrjas ska besiktning av de vagax som niimns i punld 6 nedan gdms.
6. Under tiden som etapp A p6g6r fAr de fordon som kommunens entieprendr anvdnder

fdr etapp A enbart anvenda sig av vegama Gustafsvagen, Solovdgen, Heftigvigen,
YngligavAgen, Viktoriavegen, sitdra delen av Regentvagen, dstm delen av
Drottningvagen och v{sta delen av Risvagen som tansportvagar inom
detaljplaneomredet. Se bifogad karta 1.

7. Under tiden som etapp A pegfu ska vdglbreningen tillse - genom skyltning och
informationsblad som bekostas av kommunen upp till maximalt 25.000 kr - att inga
andra tunga transporter (totalvikt dver 3,5 ton) tilHts trafikera de i punkt 6 nlmnda
transpofivegama. Eventuella dvertredelser ska kommunen eller dess entr€prendr ta
upp direkt, och eventuella skador petalas och regleras mellan kommunen och den som
orsakat skadan.

8. Efter att etapp A ih lBrdigbyggd ska besiktning gdras av de vdgar som namns som
transportvagar i punkt 6 ovan, Eventuella skador som kan hnrledas till kommunens
enteprenad skall aterstdllas av kommunen pe kommunens bekostnad.

9. Kommunen och vdgftireningen ska var oah en utse en kontollart som tillsammans gdr
fdr- och eftersyn enlig punkt 5 och 8 ovan, besiktningsprotokoll ska upprettas och
godkAnnas av bagge pafier. Respektive part bekostar sin egen konuollant

10. Om de bAda kontrollantema inte kan enas och beda inte kan godkdnna
besiktningsprotokollen ska en oberoende besiktningsman godkend av bdgge parter
anlitas.

I 1 . Om annan besiktningsman utses enligt punkt I 0 ovan ska vegfdreningen och
kommunen dela lika pA besiktningsmannens arvode fdr ovan nemnda besiktningar och
dartill tillhdlande axbete.

12. Kommunen ska meddela vag8reningen s€nast 3 veckor ldre att etapp A pebitdas se
att erfoderliga besiktningar och viiglBreningens skyltning och utskick till
fastighetsAgare hinner genomftras.
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Detta tillii.ggsa!4al har upprattats i tue exemplar varav partema tagit vax sitt.
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Karta l. Tillitna transportvdgNr under tiden etapp A pigAr markerade med gri fiirg
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