Gladsaxe Kommune
Byafdelingen, Veje og Trafik
Rådhus Allé 7, 2860 Søborg
Tlf:
3957 5864
Fax:
E-mail: veje@gladsaxe.dk

Gravetilladelse
-

Vores reference:

20190533

Jeres reference

1413526

SPECIFIKATION:
Graveperiode:
Ledningsnetdel:
Ledningstype:
Afmærkning:
Ansøger bemærkninger

09-05-2019 - 29-05-2019
Hovedledning
Telefon
B0102 niveau 2 + B0301
Skydning under vej fra nr. 12 - 17, herfra frigravning af gas ud for nr. 17. Se
vedhæftet tegning., Kass 500456

IDENTIFIKATION
Vej:
Husnr./Gravested:

Status:
Side:
Element:
L/B/D i m:
Retning:
Udførelsesmetode:

SKJOLDBORG ALLE
12
- 17
Fra: Skydning under vej fra nr. 12 - 17, herfra frigravning
af gas ud for nr. 17. Se vedhæftet tegning.,Til: Kass
500456Skjoldborg Alle(2860)
Privat fællesvej
Venstre side
Fortov
5,0
0,3
0,5
across
Jordfortrængning/gravning

Side:
Element:
L/B/D i m:
Retning:
Udførelsesmetode:

Højre side
Fortov

Side:
Element:
L/B/D i m:
Retning:
Udførelsesmetode:

Venstre side
Kørebane

across

across

Valgte beskyttelsesniveau:

Side:
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Ledningsejer:

Gravetilladelse
-

TDC A/S Operations
Teglholmsgade 3

Vores reference:

20190533

Jeres reference

1413526

Kontakt:
Mobil:
E-mail:

8-16 Kjeld Emil Olsen
66650577
vejmyndigheder@tdc.dk

Kontakt:
Mobil:
E-mail:

Mads Kjærulf Petersen
44887700
foga-tilladelse@petri-haugsted.dk

Kontakt:
Mobil:
E-mail:

Dorthe Helle Lodberg
24675361
foga@petri-haugsted.dk

0900 København C
Tlf:
Direkte:
CVR nr.:
Entreprenør:

/80201044
14773908
Petri & Haugsted A/S
Islevdalvej 181
2610 Rødovre

Tlf:
Direkte:
CVR nr.:
Ansøger:

/23493572
Fiber & Anlæg I/S (Rødovre) , for TDC
Islevdalvej 181
2610 Rødovre

Tlf:
Direct:
CVR nr.:

/44887788

ARBEJDSTEDSANSVARLIG
Navn:
Mobil:
E-mail:

Side:
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VILKÅR:

Særlige vilkår:
Der oplyses at vejen er en privat fællesvej. Der skal også søges tilladelse fra vejejer/Vejlaug og undersøges
om der er særlige forhold der skal tages hensyn til.
Kontaktpersoner fra Hannedal Vejforening:
Marit Kristiansen, mail nymarit@hotmail.com (Vejinspektør i Hannedal Vejforening)
Ulrich Schmidt-Hansen, mail ulrich@schmidt-hansen.nu (Formand i vejforeningen)
Klagevejledning:
Tilladelsen/afgørelsen er udstedt i henhold til §101, jf.§ 106, i lov om Offentlige veje eller hvad angår private
fællesveje, §68, jf. §70, i Lov om Private Fællesveje. Klager kan ske til Vejdirektoratet inden 4 uger jf. §87 i
Lov om Private Fællesveje.
Døgnvagt uden for normale åbningstider er i sommerhalvåret rådhusvagten på telefon 20257551 og i
vinterhalvåret er det driftsvagten på telefon 39576675. Disse vagter kan bruges ved eksempelvis information
om akut lukning af vej pga. ledningsbrud eller hvis en jernplade bliver forskubbet og har efterladt et stort hul i
vejen.
VILKÅR TIL GRAVETILLADELSEN.
Vi giver tilladelse til arbejdet på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med Vejdirektoratets
"Standardvilkår for ledningsanlæg i og over veje okt. 2016" og DS 475 "Norm for etablering af ledningsanlæg i
jord", samt de oplysninger der er angivet i ansøgningen og i overensstemmelse med vejregler.
Hjælp til justering af afmærkningsplan kan indhentes efter principper i Vejdirektoratets seneste håndbog.
Tilladelse er endvidere givet på betingelse af
At standarden af vejarealet bliver dokumenteret inden påbegyndelse af arbejdet i henhold til standardvilkår for
ledningsarbejder i og over veje § 6. stk. 3
At hvis man bruger jernplader på vejareal, skal disse fræses ned, eller man sørger for at de ikke klapper ved
overkørsel.
At der ikke foretages opgravning i kørebane (og cykelsti uden yderligere accept af vejmyndighed).
At den 2-årige afhjælpningsperiode af sætninger og lignende først indtræder, når færdigmelding er modtaget.
vinterforanstaltninger.
I vinterperioden 1. november til 1. marts skal der udfærdiges en plan for vinterforanstaltninger for jeres
udgravning.
Fortov og/eller cykelsti bør være farbar i sin fulde bredde af hensyn til vinterførebekæmpelsen. Såfremt ansøgt
arbejde nødvendiggør etablering af midlertidig fællessti, skal ledningsejer til enhver tid sikre nødvendig
glatførebekæmpelse i et samarbejde med graveaktør.
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Placering af ledningsejers inventar
At placering af kabelbrønde, kabelskabe, master og lignende i vejarealet aftales nærmere med
vejmyndigheden.
At placeringen skal fortrinsvis søges anbragt på offentlig vejreal i skelgrænse mellem 2 grundejere, eller
sammen med andre skabe. Placering må ikke være til gene for gående adgang eller eventuel fremtidig
udvidelse til dobbeltindkørsel.
At ledningsejeren, fremadrettet for egen regning, er pligtig til at regulere sine bygværker, skabe, dæksler o.l. i
tilfælde af, at kommunale vejarbejder medfører højdereguleringer,
At farven for det opsatte materiel, passer til omgivelserne (andre skabe) og at ledningsejeren har ansvaret for
fjernelse af graffiti, montering af logo på sit inventar.
Miljø, renovation, grønne områder og orientering.
At såfremt man støder på forurening eller ønsker natarbejde under gravearbejdet, meldes det til
miljøafdelingen på direkte telefon 39 57 59 29
At der ikke fortages gravearbejder i offentlige vejbede, haveanlæg, parker, legepladser, naturområder med
græsareal, buske, træer. Desuden gravninger langs vejtræer inden for træers drypzone eller i en afstand af 3
m fra et smalkronet, lille eller nyt træ uden tilladelse fra Landskabsarkitekt Niels Leegaard 3957 5871 i By og
Landskab.
At entreprenøren i samarbejde med kommunens renovatør, finder en løsning på hvordan afhentning af affald
kan afvikles i hele arbejdsfasen.
Entreprenøren skal være med til at sikre at affaldet kan nås fra, eller er sat frem på, fast underlag - på
tømmedagen og gøre det muligt for renovatøren at få adgang dertil.
Gladsaxe Kommunes renovatør oplyses på miljøafdelingens telefon, 3957 5851, eller affald@gladsaxe.dk
Yderligere information om kommunens affaldsordninger kan ses på www.gladsaxe.dk/affald
At berørte grundejere, omkringboende og forretningsdrivende skal senest 5 dage før arbejdets begyndelse
underrettes skriftligt. Skrivelsen skal indeholde oplysninger om graveaktør, formålet med gravningen samt
oplysninger om start, slutdato samt navn og kontakttelefon. evt. opsættes der infoskilte på vejen.
I tilfælde af arbejdets udsættelse i forhold til den i ansøgningen angivne startdato, skal kommunen altid
kontaktes for koordinering af andre tilladelser.
Reetablering og garanti.
At retablering i trafikveje sker i henhold til metode 4 (foreløbig retablering med asfaltbærelag, efterfølgende
affræsning og færdiggørelse med slidlag 1-2 år efter) og på øvrige veje og cykelstier i henhold til metode 2
(færdiggørelse med bærelag og slidlag).
At reetablering af cykelstier, uanset type skal ske i fuld bredde (fra kantsten til kantsten).
Ved supercykelsti skal opgravning være af kortere varighed, samt ikke være med høje kanter på overkørsel
ramper. Ved arbejdstids ophør, skal supercykelstien igen være farbar.
At ved enhver gravning skal retableringen være påbegyndt inden udløbet af den 5. arbejdsdag for arbejdet,
med mindre andet er aftalt med vejmyndigheden.
Garantiperioden på 2 år regnes fra datoen for modtagelse af færdigmeldingen.
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Færdigmelding og registrering
I henhold til standardvilkårene suppleres § 18 stk.4 med:
At reetablering skal ske i henhold til DS475 ”Norm for etablering af ledningsanlæg i jord samt udbudsforskrifter
for ”Ledningsgrave”. Kontrol skal udføres i overensstemmelse med kravene i DS 475, og udbudsforskrifter for
ledningsgrave.
At arbejdet skal udføres i henhold til de fremsendte tegninger. Ved ændringer skal der fremsendes nye
tegninger til brug for færdigmelding.
At arbejdet færdigmeldes til kommunen snarest efter arbejdets afslutning jævnfør gældende bestemmelser.
Affald, materialer, afmærkning m.v. SKAL være fjernet inden færdigmeldingen.
Ved splidsehuller og mindre arbejder fremsendes før og efter fotodokumentation af arbejderne i forbindelse
med færdigmeldingen i rosyweb.dk eller mail til vejmyndighed.
NB : Ved opgravning i og ved fortov/cykelsti, skal arbejdstedet afspærres/afmærkes i henhold til vejregler og
således at gående og cyklister ikke henvises til kørebane eller modsatte vejside uden vejmyndighedens
accept.
Vigtigt: Vejarbejdet - herunder retablering - skal udføres kontinuerligt med højst 1 arbejdsdag stop når
vejarbejdet er påbegyndt. Ellers skal der forventes midlertidig retablering, såfremt anden aftale ikke er
indhentet hos vejmyndigheden.
Bemærk at alt vejkrydsning foregår ved underboring eller gennempresning udføres efter DS 475, og altid
vinkelret under vejareal. Borehul og modtagerhul skal være udenfor vejarealet. Ved ændring skal
vejmyndigheden kontaktes.
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02-04-2019 af: Amalie Ferdinandsen
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