Sidnr

1(2)

Grävningsanmälan
Ansökan om tillstånd för grävning i allmän mark
Ansökan till (Avdelning, person)

Ansökan av (Ledningsägare)

Organisationsnummer

Adress

Handläggare

Tel

Fakturaadress

Bilagor

Datum

Ritningar

Arbetsprogram
Sökandes underskrift

Godkännanden av andra ledningsägare,verk,myndigheter
Trafikanordningsplan

Arbetet
Arbetets belägenhet (gata, gatudel)

Arbetet planeras påbörjas

Arbetet planeras avslutas

Arbetet bedrivs som

Arbetets avser

Arbetet berör

Beläggningstyp

Dagarbete

Nattarbete

Nyläggning

Hela körbanebredden

Grus

Plattor

Omläggning

Halva körbanebredden

Oljegrus

Klinkers

Reparation/underhåll

Gångbana

Asfalt

Övrigt

Dragning i bef. kanalisation

Gång och cykelbana

Smågatssten

Ansvarig arbetsledare (ledningsägare)

Tel

Entreprenör

Namn, tel

Återställning
Projektnummer

Efterlagning, rekvisitionsnummer

Omfattning på efterlagning (ca m2)

Tillstånd (Ifylls av kommunen)
Tillstånd medges av

Datum

Följande särskillda villkor ska iakttagas:

Tillståndsnummer

Gäller till

Projektnr

Förbesiktning ska ske
Slutbesiktning ska ske
Övrigt

Anm: Kommunens anvisning för "GRÄVNING I ALLMÄN MARK" ska följas

Personuppgifterna i ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen, PUL. I och med att informationen lämnas godkänner du även
att informationen får lagras och bearbetas i register av ansvarig förvaltning.

Sidnr 2(2)

GRÄVNING I ALLMÄN MARK
Anvisningar för grävning i allmän mark gällande Filipstads kommun gällande normer
och anvisningar för ledningsdragning typ el, tele och fjärrvärme samt entreprenörer vid
schaktning, fräsning av kabelgravar inklusive återställningsarbeten.
Före arbetets början ska skriftlig grävningsanmälan jämte trafikanordningsplan
inlämnas och godkännas.
Förutsättning för arbetets utförande är att det utförs av yrkeskunnig personal, samt att
utförandet följer vad som kan förväntas i tekniskt avseende. Den som är ansvarig för
utmärkning/skyltning ska ha genomgått godkänd utbildning i säkerhet på väg.
Kringfyllning och läggningsdjup för kablar eller rör ska utföras enligt mark AMA.
Markeringsband utlägges för respektive kabelsort; el gul, tele orange och kabelteve
grön färg.
Ledningsschakt som korsar väg ska utföras så att trafiken inte onödigt hindras och ska
vara återfylld inom två dygn.
Schaktmassor får ej läggas vid sidan av ledningsgraven så att trafik eller vägunderhåll
hindras.
Resterande fyllning sker med eventuellt uppschaktade, uppfrästa massor om dessa
överensstämmer med mark AMA, annars anskaffas nytt godkänt material. I hårdgjorda
ytor ska överbyggnaden vara av samma typ som i intilliggande yta. Vattenbegjutning
och packning ska utföras.
Asfaltbeläggningen kantskärs parallellt eller vinkelrätt med gatan. Beläggningskanter
får inte läggas i hjulspår och ska förskjutas minst 50 cm i förhållande till schaktkanter
på samtliga sidor. Är asfaltkanten belägen <100 cm från kantsten eller annat asfaltslut
ska även denna del beläggas om.
Om befintlig asfaltbeläggning är <3 år ska beläggningskanten läggas i gatumitt,
alternativt ska hela gatubredden beläggas om. Provisoriska lagningar i trafikerade ytor
ska omgående ske med asfaltmassa typ AG till in till liggande beläggningshöjd.
Beläggningen ska vara av samma typ och tjocklek som den borttagna.
Beläggningsarbeten får ej ske efter 15 oktober och ej heller före 1 maj.
Sättningar i ledningsschakter, som uppstår inom 3 år efter avslutat arbete, ska
åtgärdas på bekostnad av ansvarig ledningsägare.
Inmätning av ledningarna ska göras av ledningsägaren.
Inmätning ska göras i kommunens koordinatsystem.
Ledningarna ska återutsättas av ledningsägaren, utan kostnad, om så begärs.
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