
Veghelare Ldvbergavagen enligt kartbilaga I, bilaga 2
Datum 2007-11-12

ovnnnNsroMMELSE oM lrlnruppr,Aru,sB non
LEDNTNG r r6vsnncavAcnN

PARTER:

KummehAs vagfiirenirg, I 7179O1-1511 /, (Viighillare),

Viirmdd kommun,Tekniska fdrvaltningen /212000-003 5/ (Ledningshavare TS 710),134 8l
CUSTAVSBERC

AB Storstockholms Lokaltrafild 566013-0683/ (Ledningshavare gasledning 160 mm)

1 BAKGRIJND
Viimdd kommun beslutade 2005-06-22 att leda sitt avloppsvatten till Knppala reningsverk pe
Lidingii.
Avtal mellan Kappala och Stockholms lokaltrafik om att leda biogas ftan Kiippala reningsverk
pe Lidingd till en ny bussdepe Mirmdii slitts den 2007-06-19
Den planelade ledningsstrackningen mellan Tjustvik och Keppala iir bl,a en landledning genom
Nacka.

z upplArrr ottn,&nB
Till fitrmen fdr lednilgshavama skall omrade om 6 meters bredd enligt kartbilaga l, daterad
2007-10-04 d?ir Kummehas vagfdrering tu vaghallare, uppletas ratt att adAgga och bibehAlla
avloppsledning och gasledning

3 TILLTRADE
Tilltriide skall ske omedelbart

l ArrnsrALLMNG
Se Bilaga 2

5 ERSATTNINGAR
ErsaftningsfrAgan fiir upplAtelsen regleras i samband med ledningsriittsfiinattning.

6 LEDNTNGSRATTSFORRT(TTNING
Ledningshavama etar sig att ansiika om ledningsrattsfiirrettning, diir denna iiverenskommelse
fer lAggas till grund fitr beslut om ledningsrAtt sesom iiverenskommelse enligr
LedningsrAttslagen. Kostnaden fitr fijn?ittningen ska betalas av Ledningshavama.
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Viighillare Liivbergaviigen enligt kartbilaga 1, bilaga 2
Datum 2007-11-12

7 AVTALSV;IXLINC
Detta sYtal :ir uppriittat i fyra likalydande exemplar, av vilka vardera parten tagit va! sitt och ett
ti sends Lanun:itedet
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Lars Oberg
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Bilaga I
Liivbetgayiiger
20i.'i'-tt-12
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Bilaga 2
Liivbergaviigen
20,Jit-lt-12

Teknisk beskrivning

Fyllning king ledningar kommer att ske med nltt material.

Fyllning och etelstallning av schakt i viigkropp gitrs med n',tt matedal.

Fyllnhg och eterstiillning av schakt utanfdr vagkopp kan gitras med schaktmassor av
materialt]? 2, 3A eller 3B enligt tabell CE/I AnliiggningsAMAg8.

Ytskikt AteNtelh till befintligt skick (asfalterad vAg, grusad vag, infart, parkering, dike,
vaxtbddd/natur etc), undantaget erytor vid sidan om kiirbanan pA streckor enligt nedan:

Beteckningar i korbana skall vid grusviig fyllas ijver med minst l00mm grus.

Om vagfdrelingen veljer att i €tt senare skede asfaltera gmsvngen skall beieckningama ht jas.

Distansbrickor ska monteras fdr brunnar och ventiler.

All trAdfiillning enligt godkiinda handlingar, skall inom KummelnAs vagfdrenings omride
verifieras pi plats med rcpresentanter fren viigftireningen samt entreplelriiren innan
tr?idf iillnin g pibiirj as.

SL tar ansvar fiir att gasledningen uppfyller alla nuvarande och framtida myndighetskrav.

Relationsritningar ska levereras tiU vagfdleningen efte! avslutad entreprenad, tningama ska
aven l?imnas i dieital form,
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Stracka (liingdmiitning
enligt fdrfregnirgs-
urderlas 2007-10-01)

YtskiktAtgiird vid sidan om kdrbanan

50/130-50/230 Ytskikt utfdrs med massor av mqterialtyp 2, 3A eller 38 €nligt
tabell CEl1 AnldesninssAMAg8

50t370-50t420 Ytskikt utfdrs med massor av materialtyp 2, 3A ellcr 3B anligt
tabell CE/l AnliissnincsAMA9S

50/530-50/600 Viss fvllnins dver nuvarande ma*niv6 kommer att ske


