TILLAGG TILL AVTAL
mellana enasidan
Nackakommun,nedankallal kommunen
13181 NACKA
och A denandra
Kummeltrls Vlgfdrening, nedankallat vnglbreningen
Eols Udde3
13237 Saltsjd-Boo

Bakgrutrd
A!'tal (godknnti TekniskaNemnden2005-06-16$55,nedankallat avtalet)har tecknats
mellanKommune! och Kummelndsvagfdreningoch Risetsvag{brening,&.isets
tomtngarefdreningavseendeansvarsfdrhallandet
de kommunenbyggervd-anlnggninginom
(DP 39I ).
d€taljplaneomrAdet
Dettatilldgghartillkommiti ochmedatt:
. kommunenavseratt byggahuwdledning genomdetaljplaneomrAdet
i sambandmed
va-ndtet
att det lokala
inom detaljplaneornddetbyggs,
. antaletbetdckningarsommesteplacerasi kdrbananblir fler 6n befaratvarfdr
vagfdreningeninte anserdet Umpligl att asfalterarunt valje betackning.Istallet ska
placerasunde!ett skyddslagerav slitlagergrusi enlighetmed
bet?lckningama
kommunensursprungligaldrslag v4ren2005 innan a\,talettecknades.
Med huwdledning avsesde ledningarsomkommeratt fdrldggasi KummehAsvegen,
Custafsvagen,SolovAgen,Hertigvegen,Drottningvagen,RisvAgen,Rdrsundsviken,
Vikingshillsvdgen.
Sebifogadkana 1.
Artalet ga]lermed fdljandedndringar:
I . Punkt4.6 ersattsav fdljandetexl:
I de fall betdckningarmestellggas i kdrbamn skall de ha ett skyddslagerav
slitlagerguspe minst5 cm ochhdgst10cm 6verlock.
2. Punkt4.7 ersdtlsav lbljandetextl
Vagflireningenskall vid upprusmingsarbeten
och underhAllav vlgama beaktaaft
skyddslagretenligt 4.6 upprltthills.
3. Punkl4.8 ersensav fiiljandetext:
Vegldreningensvaraxgentemotkommunenftir skada,fdrlust, meneller intreng som
kan uppkommapd VA-anHggningentill tbljd av upprustningsarbeten
och underhill av
vAge[ somuttbN av viigfiireningamaeller pe uppdragav dessa.Vegftireningens
normala]tskiktsunderhAll,t.ex. hJvling av grusviigareller vinterviigunderhill, ska
dock inte ligga till grund flir dettaansvarunderfdrutseftningatt ingendirekt averkan
gdrsi sambandmedunderhe[etoch att skyddslagretenligt 4.6 uppretthels.

Ltl

A\talet galler med ftiljande tilliigg:
l. Huvudledningenkommeratt ft,rleggasdjupaxeZinde ledningarsomavtaletreglerat.
Liiggningsdjup6r huwdledningenvarierarmellan ca 2 meteroch sommestca 5
meterunderbefintligt slitlager.
2. Hul,r-rdledningen
kommerinte att kufi,la placerasi vagkantda det krevs en mycket stor
schaktdppning.
3. Kommunenbyggerupp en ny vagklopp ddr hur.udledningenlagts ner.Ny vagkopp,
n)tt slitlager(minst 10 cm slitlagergrusmed fraktion 0-8) samtaterstellandeav
vdglrummor,diken, sliinteroch kingomraden bekostasoch utltrs av kommunendilr
hul,udledningen
lagts.
4. Den streckaav huvudledningensom gar mellan korsningen
Kummelndsvdgen/Gustafsvdgen
till anslutningsgrAnsen
Drottningvegen-Risvagen
ska
byggassom en etapp,htumedbenlimndetappA - sebifogad karta 1.
5. InnanetappA pabdrjasskabesiktningav de vagaxsom niimnsi punld 6 nedangdms.
6. Undertiden som etappA p6g6rfAr de fordon somkommunensentieprendranvdnder
fdr etappA enbartanvendasig av vegamaGustafsvagen,Solovdgen,Heftigvigen,
YngligavAgen,Viktoriavegen,sitdradelenav Regentvagen,
dstm delenav
Drottningvagenoch v{sta delenav Risvagensomtansportvagarinom
detaljplaneomredet.
Sebifogadkarta1.
7. UndertidensometappA pegfuskavdglbreningen
tillse- genomskyltningoch
informationsbladsombekostasav kommunenupp till maximalt 25.000kr - att inga
andratungatransporter(totalvikt dver 3,5 ton) tilHts trafikerade i punkt 6 nlmnda
transpofivegama.Eventuelladvertredelserskakommuneneller dessentr€prendrta
upp direkt, och eventuellaskadorpetalasoch reglerasmellankommunenoch den som
orsakatskadan.
8. Efter att etappA ih lBrdigbyggdskabesiktninggdrasav de vdgarsomnamnssom
transportvagari punkt 6 ovan,Eventuellaskadorsom kan hnrledastill kommunens
enteprenadskall aterstdllasav kommunenpe kommunensbekostnad.
9. Kommunenoch vdgftireningenskavar oah en utseen kontollart somtillsammansgdr
fdr- och eftersynenlig punkt 5 och 8 ovan,besiktningsprotokollskaupprettasoch
godkAnnasav baggepafier. Respektivepart bekostarsin egenkonuollant
10.Om de bAdakontrollantemainte kan enasoch bedainte kan godkdnna
besiktningsprotokollenskaen oberoendebesiktningsmangodkendav bdggeparter
anlitas.
I 1. Om annanbesiktningsmanutsesenligt punkt I 0 ovan skavegfdreningenoch
kommunendela lika pAbesiktningsmannens
arvodefdr ovan nemndabesiktningaroch
dartill tillhdlande axbete.
12.Kommunenskameddelavag8reningens€nast3 veckorldre att etappA pebitdasse
att erfoderligabesiktningaroch viiglBreningensskyltning och utskick till
fastighetsAgare
hinner genomftras.
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Dettatillii.ggsa!4alhar upprattatsi tue exemplarvarav partematagit vax sitt.
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Karta l. Tillitna transportvdgNrunder tiden etappA pigAr markerademed gri fiirg
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