Gravetilladelse gives på følgende særlige betingelser:
• ”Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje, Trafikministeriet,
Februar 1995” er gældende med nedennævnte præciseringer.
Ad § 2 Indhentning af tilladelse fra vejmyndighed.
• Ifald der er ønske om afholdelse af vejsyn inden arbejdet igangsættes, skal henvendelse herom rettes til
kommunens vejvæsen:
Høje-Taastrup Kommune,
Driftsafdelingen, Vejvæsenet
Lervangen 35,
2630 Taastrup,
Tlf.nr.: 43 59 11 00. Telefax: 43591007
Ad § 4 Eventuelt bortfald af tilladelsen.
• Gravetilladelsen er kun gyldig i 3 måneder fra udstedelsesdato. Er arbejdet ikke afsluttet inden
tilladelsens udløb, må fornyet ansøgning fremsendes.
Ad § 5 Færdigmelding af arbejdet.
• Færdigmelding af arbejdet skal indeholde oplysninger om arbejdets art og omfang samt geografiske
placering. Afrapporteringen skal endvidere indeholde oplysning om den udførte kvalitetssikring, samt
opbygning af vejen før og efter arbejdets udførelse.
• Resultatet af bygherrens eftersyn ved mangelafhjælpningsperiodens udløb skal rapporteres til
kommunen.
Ad § 6 Afmærkning og trafikregulering.
• Senest 5 dage før arbejdet påbegyndes i marken skal ansøgning om tilladelse til etablering af de fornødne
trafikrestriktioner være kommunen i hænde. Ansøgningen skal indeholde fyldestgørende oplysninger om
de planlagte trafikrestriktioner med tilhørende afmærknings- og afspærringsplan samt udførelsesperiode.
Planen skal udarbejdes ifølge bestemmelserne i ”Cirkulære om vejafmærkning”, af 7. januar 1998.
Planen er efter vejvæsenets godkendelse til orientering for Glostrup Politi og Høje-Taastrup Kommunes
beredskabsafdeling.
• Arbejdet i marken må først påbegyndes, når de fornødne trafikrestriktioner er etableret og godkendt af
vejvæsenet.
• Der skal så vidt muligt gives forhåndsinformation om gravearbejdet og tilhørende trafikrestriktioner
til alle berørte forretningsdrivende, beboere og lodsejere.
I forbindelse med gravearbejde på private fællesveje skal forhåndsinformation, som ovenfor nævnt,
gives til grundejerforeningen, vejlauget eller alle lodsejere.
• Ved større gravearbejder, hvor trafikrestriktionerne er væsentlige, skal meddelelse herom gives til
offentligheden ved annoncering i de lokale medier, lokalaviser, bibliotekernes lydavis eller lokalradio.
Høje-Taastrup Kommune, Kvikservice skal orienteres om indholdet inden annonceringen.
• Arbejdet skal tilrettelægges under hensyntagen til myldretidstrafik.
Ad § 8 Forholdet til andre bygherrer (ledningsejere m.v.)
• Nye ledninger med tilhørende bygværker skal placeres i befæstede arealer, som veje, stier og pladser.
Efter ansøgning kan Vejvæsenet i særlige tilfælde meddele skriftlig dispensation til anden placering.
• I forbindelse med længdegravninger skal der i henhold til vejlovens § 101 og 106 fremsendes et projekt,
der beskriver gravearbejdet og ledningsplaceringen.
• Forinden tracéet fastsættes, skal ledningstracéet koordineres ved aftaler med henholdsvis vejvæsenet,
vandværket, kloakforsyningen og andre ledningsejere, jævnfør vedlagte liste over de af kommunen
kendte ledningsejere.
• Bygherren er ansvarlig for, at der på forhånd indhentes oplysninger om eksisterende ledninger, og at
krav, der måtte blive stillet fra de pågældende ledningsejere, respekteres.

• Såfremt hensynet til eksisterende ledningsanlæg kræver særlige foranstaltninger eller arbejdsmetoder,
skal aftale herom træffes med de respektive ledningsejere/kommunen, inden arbejdet påbegyndes.
• Gravning langs hække eller lignende beplantning skal udføres med mindst 30 cm afstand mellem
gravens begrænsning og plantelinien.
• Gravning tættere på vejtræer end kronens radius må kun udføres efter forhåndsaftale med vejvæsenet.
• Registrering af det etablerede anlæg skal ske i henhold til Dansk Ingeniør Forenings norm DS 462.
• Teleledninger må ikke etableres i sorte og blå rør, da disse kan forveksles med vandrør
Ad § 9 Retablering af vejareal.
• Enhver opgravning skal retableres hurtigst muligt. Ingen del af en opgravning må henligge mere end 2
uger mellem opgravning og retablering, ved splidshuller dog maks. 1 uge.
• Retablerede vejarealer skal godkendes af vejvæsenet inden ibrugtagning.
• Når retableringen er gennemført tilbageleveres de berørte vejarealer efter skriftlig anmodning fra
bygherren til vejvæsenet med behørig dokumentation for arbejdets korrekte udførelse.
• Den i stk. 4 nævnte mangelafhjælpningsperiode for lunker med videre regnes fra det tidspunkt, hvor
vejvæsenet har accepteret tilbageleveringen.
Ad § 10 Fjernelse af overflødige anlæg.
• Ved udskiftning eller nedlæggelse af anlæg skal gamle anlæg fjernes, medmindre der indgås skriftlig
aftale om andet med vejvæsenet.
Ad § 12 Udgifter og ansvar.
• Ledningsejeren har det fulde ansvar for arbejdets udførelse, herunder arbejdsmiljø og sikkerhed.
• Bygherren skal ved systematisk kontrol sikre sig, at de aftalte arbejder udføres korrekt og opfylder de
ønskede kvalitetskrav.
• Art og omfang af ovennævnte kvalitetskontrol skal være dokumenterbar og udført i overensstemmelse
med ISO 9001 eller tilsvarende.
• Ansvar for grave- og retableringsarbejder i tilknytning til ledningsanlæg skal som minimum opfylde
bestemmelserne i AB 92. (Almindelige Betingelser for arbejde og leverancer).
Ad § 13
• Arbejdet skal udføres således, at vejen efter retablering har samme funktionalitet, kvalitet og holdbarhed,
som tilfældet var før gravearbejdets udførelse, jævnfør standardregulativets § 2, under kommentarer.
• Minimumskrav til udførelsen af gravearbejde og retablering fremgår af ”Ledningspakken”, udsendt af
Vejdirektoratet i 1995, herunder bestemmelserne i:
• DS 475, Norm for etablering af ledningsanlæg i jord.
• Vejregler for udbuds- og anlægsforskrifter for etablering af ledningsarbejder i jord.
• Ved krydsning af veje og overkørsler skal ledninger, medmindre andet aftales med vejbestyrelsen, føres i
rør, der trykkes under befæstede arealer.
• Opgravet asfalt skal straks bortkøres til et, af kommunen godkendt oparbejdningsanlæg, jvf. regulativ for
bortskaffelse af erhvervsaffald.
• Efter længdegravninger skal retablering af vejbelægningen udføres ifølge den i ”Almindelige
Arbejdsbetingelser” beskrevne metode 4 og med fuld klæbning mellem ny og gammel belægning.
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