
Datum 2007 -l l-2'7

OVERENSKOMMELSE OM MARKUPPLATELSE FOR LED-
NING I SOL\TKSVAGEN

PARTER:

Kummehas vagfiircnltg, I 7 17907-1571 / (VaghAllare)

Nacka kommun / 212000-0167 / ( Lednirgshavare TS 75l 3250, Vl80) 131 8l NACKA

V:irmdd kommun, Teknisk produktion /212000-0035/ (Ledningshavale TS 710 samt ledning
ftir telekommunikation),134 81 GUSTAVSBERG

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

1 BAKGRUND

Varmdd kommun bes lutade 2005-06-22 attleda sitt avloppsvatten till Klppala reningsverk pA

Lidingd.
Artal-mellan Kiippala och Storstockholms Lokaltrafik om att lcda biogas frAn Kdppala re-

ningsverk pA Lidingd till en ny bussdepe i Vdrmdd sl6ts den 2007-06-19
Den planeiade ledningsstrackningen mellan Tjustvik och Kdppala iir bl.a en landledning genom

Nacka.
Nacka och Vitumdd kommun har ett samarbetsa\4al avseende prcjektering och utbyggnad av

vdg och VA-anlaggning mellan Eriksvik och Kiippala

2 UPPLATET OMRADE

Till ldrm6n ldr ledningshavarna skall omrAde om ca 6 metars bredd enligt kartbilaga 1' datclad

2007-l1-27 ,upplAtas iatt att anlagga och bibehalla vatten-, spill- och gasledning Kummelnds

vAgtiirening tu vaghAllare fdr omradet

3 TILLTR iiDE

f illtrzide skall ske omedelbart.

4 ATERSTALLNING

Se Bilaga 2.

5 FORESKRIFTER

Vdghellaren fer intei
. iindra markanvandflingen i n:irheten av ledningen genom aft exempelvis uppliira byggnad

eller utftjra aman anleggning, plaotera trad eller anordna upplag sA att ledningama kan

skadas eller kan komrna att inte lenge uppfylla gAllande sakerhetsftireskrifter eller att

eterstallning efter arbete med ledningen avsev?ft fiirdyras.
. utan medgivande av ledningens innehavare sptzinga, fiilla trad, schakta, bona eller pA an-

nat s?itt ii.idra marknivan eller vidta nAgon annan atgiild som kan medftjra fara f<ir led-

ningen eller risk ftir att person eller egendom kan skadas av ledningen
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Dat]JIi,,^ 2007 -ll-27

Storstockholms Lokaltrafik tar ansvar fd! att gasledningen uppfrller alla nuvarande och fram-
tida myndighetskrav.

6 ERSATTNINGAR
En engAngserslttning om 7000 k utbetalas gemensamt av Vamdd och Storstocl$olms Lokal-
trafik till KummehAs Vigfdrening fdr administativa kostrader.

Ersattningsffigan for uppBtelsen regleras i samband med ledningsr{ttsfdnittning.

7 LEDNINGSRIiTTSFORRATTNING
Ledningshavama Atar sig att ansdka om ledningsdttsfd[attning, ddr deruta dverenskommelse
f6r ldggas till grund fdr beslut om ledningsratt s6som dverenskomnelse enligt Ledningsrlttsla-
gen. Kostnaden Er fdndtfiingen ska betalas av Ledningshavama.

t AVTALSVAXLING
Detis avtal ar upprdttst i fem likalydande cxemplar, av vilka vardera parten tagit var sitt och ett
tills6nds Lanftntteriet.
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Bilaga 2
SolviklYigen
2007-tt-27

Teknisk beskrivning

Fyllning king ledningat (ledningsbadd och kdngfyllning) kommer att skc med
material av tlT 2 eller 38 enligt tabell CE/l AnlaggningsAMAg8 (nytt msterial).

Fyllning och aterstdllning av schakt i vdgkopp gdrs med material av typ 2 eller 38
enligl tabell CEll AnlaggningsAMA98 (nytt nqteriql).

. Som resterande fyllning karl soderat Ater!.llmet mate al anvAndas med schaktmassor
av mat€rial t,? 2, 3.4 eller 38 enligt tabell CE/l AnlaggningsAMA9S

. Fyllning och Aterstallning av schakt utanfbr vagkopp kan gdras med schaktmassor av
mate altyp 2, 3A eller 38 enligt tabell CE/l AnldggningsAMA98.

P6 str?ickan mellan 40/270 och 40/330 hdjs vaigen som mest ca I meter, befintlig
tumma pe strackan hojs i motsvarande grad.

Ytskikt Aterstdlls till befintligt skick (asfalterad v6g, grusad vlig, infart, parkedng,
dike. v6xtbadd/natur etc).

Betaekningar i kdrbana skall vid gusvdg fyllas 6ver med 50-l00mm grus.

Om vdghAllaren vdjer att i ett senale skede asfaltera grusvdgen skall betAckningama
hdjas pA vdghallarens bckostnad.

Distansblickor ska monteras fdr brunna! och ventiler,

All tradflillning enligl godkgnda handlingar, skall inom Kummelnas vagfbrcnings
omrAde verifieras pA plats med lepresentanter fran v{gfdreningen samt enheprendren
innar tredlEllning pAbdrjas.

Relationslitningar ska levereras till Kummelntis viigffireningen efter avslutad
entreprenad, litningama ska 6ven liimnas i digital form.

Om vdgh6llaren orsakar skada pe VA-anl?iggningar och andra ledningar skall
ledningshavarcn omedelbart kontaktas och skadan repareras i samfdrstAnd med
ledningshavaren. Den som orsakar skadan star fbr reparationskostnadema.
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