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VILKÅR FOR GRAVEARBEJDER PÅ FORDELINGS-, LOKALE- OG 
PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER

Herlev Kommune har udarbejdet følgende supplerende vilkår for gravearbejder, jf. § 2 i 
Sandartvilkår for ledningsarbejder i og over veje, oktober 2016, se link.

Nærværende vilkår er gældende på Herlev Kommunens fordelings-, lokale- og private fællesveje 
og stier (klasse II, III og private fællesveje), se vedlagte bilag.

Vilkårene er udarbejdet for at sikre en trafiksikker og fornuftig fremkommelighed, hvor de berørte 
borger/trafikanter føler sig orienteret og tilgodeset.

Spørgsmål til gravearbejder eller nærværende vilkår kan rettes til Center for Teknik og Miljø på 
telefon 4452 6466 eller mail: tm@herlev.dk

1 Generelt

1.1 Generelt
Gravearbejdet skal udføres i overensstemmelse med ”Standartvilkår for ledningsarbejder i og over 
veje”, oktober 2016, se link.

1.2 Orientering af naboer
Ledningsejeren skal i fornødent omfang ved opslag eller lignende orientere offentligheden, 
herunder naboer, erhvervsdrivende mv. om arbejdets igangsættelse, forventet arbejdsperiode, 
støjniveauer, samt evt. restriktioner for adgangen til ejendommene, jf. Standartvilkårenes § 13.

1.3 Afholdelse af udgifter
Vejmyndigheden afholder ingen udgifter forbundet med denne tilladelse. Såfremt Herlev Kommune 
modtager opkrævning fra Movia eller andre, pga. forkert afmærkning eller manglende overholdelse 
at nærværende vilkår, forbeholder vejmyndigheden sig ret til at videresende eventuelle krav til 
ledningsejer.

1.4 Kabelskabe
Placering af kabelskabe på vejarealet og udformningen af disse skal aftales med Herlev 
Kommune, Center for Teknik og Miljø, 4452 6400.

2 Arbejdsområdes nærhed

2.1 Trafikanternes sikkerhed
Der må ikke anvendes træplader på færdselsarealer. Jernplader eller lignende skal ligge jævnt og 
eventuelt nedfræses i niveau i asfaltarealer om nødvendigt.

2.2 Vinterforanstaltninger
Snerydning og glatførebekæmpes skal ske på de berørte færdselsarealer, som er påvirket pga. 
tilladelsen. Snerydning og glatførebekæmpelsen skal ske hurtigst muligt efter førets indtræden.

http://vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/vejregler-og-tilladelser/tilladelser/Documents/Standardvilk%C3%A5r%20for%20ledningsarbejder,%20oktober%202016.pdf
mailto:tm@herlev.dk
http://vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/vejregler-og-tilladelser/tilladelser/Documents/Standardvilk%C3%A5r%20for%20ledningsarbejder,%20oktober%202016.pdf
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2.3 Oprydning
Såfremt der bliver spildt jord, materialer elle lignende eller der opstår jordkørsel skal dette 
forsvareligt opryddes, hurtigst muligt.

2.4 Rendestensbrønde
Såfremt arbejdet medfører, at rendestensbrøndene bliver helt eller delvist fyldt, skal ledningsejeren 
sikre, at disse tømmes.

3 Andre myndigheder

3.1 Byggegrubevand
Hvis der er behov for bortledning af byggegrubevand, skal der indhentes tilladelse via 
tm@herlev.dk

3.2 Forurenet jord
Hvis der i forbindelse med gravearbejdet opdages misfarvet eller lugtende jord skal gravearbejdet 
og afledningen af byggegrubevand straks indstilles og Herlev Kommune kontaktes på 4452 6400.

4 Udførelse, reetablering og færdigmelding

4.1 Ledningernes placering
Ledninger skal placeres vinkelret og/eller parallelt med vejen. Jordfortrængningsudstyr ”Raket” må 
ikke anvendes under kørebane.

4.2 Åbne ledningsgrave
Når arbejdet påbegyndes skal arbejdet søges udført hurtigst muligt. Ledningsgraven på ikke stå 
urørt i længere tid.

4.3 Reetablering af cykelstier
Ved gravearbejder på cykelstier skal reetableringen ske i fuld bredde. 

4.4 Opstart og færdigmelding
Når arbejdet færdigmeldes skal der vedlægges fotodokumentation for reetableringen, dvs. der 
vedlægges før og efter billeder, billederne skal være sammenlignelige. Dvs. billedet skal tages fra 
samme vinkel, så det er muligt at identificere stedet. Vi anbefaler, at der er noteret dato og 
tidspunkt på billederne.
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Bilag


