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KALKYLLISTA 
 

för återställande av Gata efter schaktningsarbeten, inom  

                                        Samhªllsbyggnad Bergslagens verksamhetsområde år 2017 
  
 
            I angivna priser ingår:  

            1. Återställning 
            2. Framtida underhåll  
           3. Arbetsledning och administration  

 
• Vid underlåtande att insända färdiganmälan för beställning av asfaltering eller 

             plattläggning utgår en meravgift på 2 000 kr. 
 

• Planerad grävning på nybelagd gata skall kosta mer än övriga gator. För akuta 
             felavhjälpningsåtgärder gäller emellertid grundpriset + underhållstillägg. 

 
         Beläggningens ålder Prissättning 

        0-1 ¬r →                                3 * grundpriset + underhållstillägg 
        1-3 år →                2 * grundpriset + underhållstillägg 
        > 3 år →            1 * grundpriset + underhållstillägg 

 
                          PRIS 

                                                                
0                             0  – 10 m2, Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl.                                                      
                               Kantskärning, justering grus, klistring samt transport   457 kr/m2

 
 
                               Vid 1 extra lager asfalt tillkommer kostnaden för asfalten  170 kr/m2  
       

                                       
1                              11 – 50 m2, Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl.    
K                              Kantskärning, justering grus, klistring samt transport  407 kr/m2

 
 
                                Vid 1 extra lager asfalt tillkommer kostnaden för asfalten  170 kr/m2 
       
 
>                              > 50 m2, Återställande av väg med 40 mm ABT, inkl.    
                                Kantskärning, justering grus, klistring samt transport  355 kr/m2

 
 
V                             Vid 1 extra lager asfalt tillkommer kostnad för asfalten      170 kr/m2 
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Arbete   á-pris   

 
Yta, beläggning av smågatsten, exkl stenmatrial    663:-kr/ m2 
 
Felande stenmaterial debiteras med   293:-kr/ m2 
 
Gradhuggen kantsten 12”, Granit, satta 
i grus, med motstöd av grus exkl.granitsten    358:-kr/ m2 
Felande stenmaterial debiteras med   444:-kr/ m2 
 
Råkantsten RV2, Granit satta 
I grus, med motstöd av grus exkl, stenmatrial   319:-kr/ m2 
Felande stenmaterial debiteras med   262:-kr/ m2 
 
Tillägg för radiesten, granit   160:-kr/ m2 
 
Kantstöd betong, spikade exkl,kantstöd   150:-kr/ m2 
Felande kantstöd debiteras från   85:-kr/ m2 
 
Plattsättning 35x35, exkl. plattor   250:-kr/ m2 

Felande plattor debiteras   250:-kr/ m2 
 
Plattsättning 40x40,exkl. körbara plattor   250:-kr/ m2 
Felande plattor debiteras   320:-kr/ m2 
Timdebitering 
Yrkesarbetare   370:-kr/tim 
 
Grävmaskin H7 eller likn.   785:-kr/tim 
 
Lastbil 3-axlad   744:-kr/tim 
 

OBS! Minimidebitering per arbetsställe                     2000:- 

 
• Övrigt här ovan ej uppräknat förstört eller bortkommet material ersätts med gällande 

dagspriser, hämtningskostnader samt + 8% CAK.  
 

• Tillkommande kostnader: ex brunnsjusteringar, extra behov av grusmaterial m m. 
 

• Vid större arbetsobjekt kan priset regleras för varje objekt.  
 

• Specialobjekt = Samhällsbyggnad Bergslagen kostnad + 8% CAK. 
 

• Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. 
 
 
 
Samhällsbyggnad Bergslagen 
 
forbund@sbbergslagen.se  tfn 0587-55 00 40  




