KVALITETSDOKUMENTATION AV ÅTERSTÄLLNINGAR EFTER LEDNINGSARBETEN
INOM LUNDS KOMMUN
Ledningsägare:
Entreprenör:
Ledningsägarens
kvalitetsansvarige:

Ledningsarbetets belägenhet

Dnr på grävtillstånd

Faktura skickas till:

Organisationsnr

Handläggare/ ref nummer
Återställningen är utförd med överbyggnadstyper nr (se baksidan): ..........
Om annan överbyggnad valts ange i så fall motivet till detta samt ingående material och
dess tjocklek:

.............................................................................................................................
.....................................................................................................
Vald metod för beläggningsarbetet på körbanor (se baksidan): .............
Ange tidpunkt för trafikpåsläpp: ..............................................
Härmed intygas att (markera med kryss):
Återställning har utförts enligt gällande grävningsbestämmelser
Skyltning och trafikmarkeringar återställts i ursprungligt skick och läge
Plantering, grässådd, träd, hårdgjorda ytor, utrustning, etc har återställts

Mängduppgifter till grund för ersättning till framtida underhåll:
m2
Körbana

- asfalterad
- stensatt

Gång- och cykelbanor

- asfalterad
- stensatt / plattbelagd

Obs! På asfalterade gångbanor där hela bredden återställts med ny toppbeläggning
på en sträcka av minst 20 m skall ingen ersättning tas ut och därför inte redovisas.
Härmed intygas att lämnade uppgifter överensstämmer med utfört arbete:
Ledningsägare: ........................................................................................
Datum: ………………………………………………………………………….
Kvalitetsansvarig:.....................................................................................

Överbyggnadstyper
Överbyggnadstyp 1. Huvudgator, infartsgator
>6.000 fordon/dygn + industrigator.
40 mm
ABS 11 70/100
120 mm
AG 22 (utföres i två lager)
80 mm
Bärlager
510 mm
Förstärkningslager
750 mm
Överbyggnadstyp 2. Uppsamlingsgator 1.000 6.000 fordon/dygn.
40 mm
ABT 11 70/100
70 mm
AG 22
80 mm
Bärlager
420 mm
Förstärkningslager
610 mm
Överbyggnadstyp 3. Lokalgator <1.000
fordon/dygn.
35 mm
ABT 8 160/220
50 mm
AG 16
Bärlager
80 mm
370 mm
Förstärkningslager
535 mm

Återställning steg 1
Utförs innan trafikpåsläpp
AG läggs minst 0,5 meter utanför
Schaktgropen

0,5m

Anslutningsfräsning minst 50 cm
skall utföras före toppbeläggning

Överbyggnadstyp 4.1 GC-vägar
40 mm
ABT 8 160/220
80 mm
Bärlager
280 mm
Förstärkningslager
400 mm
Överbyggnadstyp 4.2 GC-vägar
15 mm
Stenmjöl
40 mm
0-20
80 mm
Bärlager
265 mm
Förstärkningslager
400 mm
Överbyggnadstyp 5.1 Gångbanor
35 mm
ABT 8 160/220
265 mm
Bärlager
300 mm
Överbyggnadstyp 5.2 Gångbanor
60 mm
Btg-plattor
30 mm
Sättsand
210 mm
Bärlager
300 mm

Återställning steg 2
Utförs 3-8 månader efter trafikpåsläpp.
Fräsning av AG,topp min 0,5 meter från
AG skarv.

0,5m

Angivna tider avser tjälfri
period
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Information om hur Lunds kommun behandlar
personuppgifter
Personuppgiftsansvarig
Den som är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt
Dataskyddsförordningen/GDPR är den personuppgiftsansvarige.
Personuppgiftsansvarig:
Organisationsnummer:
Adress:
E-post:
Telefon:

Dataskyddsombud
Den personuppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud som nås
via: dataskyddsombud@lund.se eller på telefon 046-359 60 81.

Typer av personuppgifter som behandlas
Vi behandlar dessa typer av personuppgifter om dig:

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen
Detta är anledningen till att dina personuppgifter behandlas:

Hur har vi fått in dina personuppgifter?
Från dig själv
Från annan än dig själv:

Laglig grund för att behandla dina personuppgifter
Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter
Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska
kunna uppfylla ett avtal där du är part, eller för att vi ska kunna vidta
åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal
Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter (rättslig
förpliktelse)
Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda intressen
som är av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person
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Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av
allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning
Annan laglig grund (väljs endast när särskilda kategorier av
personuppgifter, även kända som känsliga personuppgifter, behandlas):

Vem får ta del av dina personuppgifter?
Följande får ta del av dina personuppgifter:

Tredje land
Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredje land (land
utanför EU/EES).
Vi kommer att föra över dina uppgifter till tredje land (land utanför
EU/EES) om du har samtyckt till att dina personuppgifter (foton/filmer)
får publiceras på sociala medier kan uppgifterna komma att överföras till
tredje land.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att sparas av kommunen till dess att syftet
med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna
kommer sedan att hanteras enligt de lagar och regler som gäller för
kommunen angående så kallade dokumenthanteringsplaner och
gallringsbeslut.
Personuppgifter som kommer in till kommunen blir i regel allmänna
handlingar. Därför får kommunen inte gallra eller spara uppgifter hur
som helst. Kontakta den personuppgiftsansvariga eller
dataskyddsombudet för mer information.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas
av oss
Begära tillgång till dina personuppgifter
Begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina
personuppgifter
Invända mot behandling av dina personuppgifter
Begära dataportabilitet
Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan
du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke
gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde.
Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till
Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten
Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna
handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter.

