Udfør gravearbejdet i henhold til; Standarvilkår for ledningsarbejder i og over veje, DS475 - Normal
kontrol, Udbudsforskrifter for ledningsgrave, Vejloven, Vejregler for afmærkning af vejarbejder med
mere, Afmærkning efter til enhver tid gældende regler

Inden du ansøger
Opgaver
Koordiner med andre Ledningsejere/vejmyndighed med henblik på samgrav
Find ud af om gravearbejdet foregår på en en kommunevej eller en privat fællesvej i by
Søg LER oplysninger

Ok

Ansøg om gravearbejde
Opgaver
Ansøg om gravetilladelse på Virk.dk
Henvises der til afmærkning som politiet skal godkende
- Ubetinget vigepligt i vejkryds
- Påbud om ensrettet færdsel
- Signalregulering
- Hastighedsbegrænsning
- Standsning og parkering

Ok

Før gravearbejdet opstartes
Opgaver
Har du modtaget gravetilladelsen
Aftal vejsyn på gravestedet med Jorge Jespersen på tlf: 20 27 47 73

Ok

Under gravearbejdet
Ok
Opgaver
Er gravetilladelse og afmærkningsplan på gravestedet
Er der 5 cm fri banket på begge sider af graverenden
Genopbygning skal ske lagvis og på samme måde som eksisterende
Komprimer materialerne op lagvis og som minimum til hvad det var før
Skær asfalten tilbage, hvis der ikke er fri banket på 5 cm indtil lukning af sidste ubundne lag, eller
gravekanten er undermineret
Tag fliserne op, hvis der ikke er fri banket på 5 cm ved lukning af sidste ubundne lag, eller gravekanten er
undermineret.
Ved gravearbejde langs træer, må trækrone ikke lide unødig overlast. Samt af hensyn til træets rødder, må
der ikke graves tættere på træet end til drybzonen fra trækronen
Forlæng gravetilladelsen, hvis den ansøgte graveperiode overskrides
Fej hvidt tørt fuge sand ned i fugerne efter udlagt flisebelægningen
Fej stenmel ned mellem fugerne efter udlagt chaussestensbelægningen
Sker der noget uforudset på gravestedet, som ikke er ansøgt i gravetilladelsen, kontaktes
Jorge på tlf: 20 27 47 73

Ved gravearbejdets ophør
Opgaver
Sørg for at omkringliggende brønde bliver brøndsuget
Der ryddes op, fejes, fjernes affald og materialer på gravestedet og opmargasineringspladser
Ved opgravning i rabat fjernes sten, materiel, affald og græsareal tilsås med græsfrø
Færdigmeld gravetilladelsen senest 5 dage efter at arbejdet er helt færdigretableret

Ok

Før gravearbejdet kan færdigmeldes
Opgaver
Øverste færdige belægning skal være helt retableret, før en gravetilladelse kan færdigmeldes
Send en kopi af komprimeringskontrollen, hvis der er stillet krav om det i vilkår for gravetilladelsen

Ok

