VILKÅR FOR GRAVEARBEJDER I HERLEV KOMMUNE
Generelt
GENERELT
Gravearbejdet skal overholde ”Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje”
oktober 2016, se link
Gravearbejdet skal udføres i henhold til Vejdirektoratets håndbog ’Afmærkning og
vejarbejde mv.’ september 2017, se link

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. standardvilkårenes § 13.

KONTAKTOPLYSNINGER
Afmærkningsmaterialet skal være forsynet med navn og telefonnummer, som kan
kontaktes hele døgnet.

AFHOLDELSE AF UDGIFTER
Vejmyndigheden afholder ingen udgifter forbundet med denne tilladelse. Såfremt
Herlev Kommune modtager opkrævning fra Movia eller andre, forbeholder
vejmyndigheden sig ret til at videresende eventuelle krav til ledningsejer.

SÆRLIGT OM KABELSKABE
Placering af kabelskabe på vejarealet og udformningen af disse skal aftales med
Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, tlf.:4452 6400.
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Særligt for arbejder på Herlev Hovedgade og Klausdalsbrovej
ORIENTERING AF TRAFIKANTERNE
Der skal opstilles orienteringstavler minimum 5 dage før arbejdet påbegynder jf.
standardvilkårenes § 12, stk. 5.

TIDSBEGRÆNSNING FOR UDFØRELSE AF ARBEJDET
Der må ikke udføres arbejder på vej, sti eller fortov i tidsrummet mellem kl. 6.00 og
9.00 samt kl. 15.00-18.00, jf. standardvilkår § 6, stk. 4. Entreprenøren skal sørge
for, at almindelig færdsel kan passere uhindret i overnævnte tidsrum, ex. ved
overdækning af udgravninger med jernplade.

SYNLIGHED
I forbindelse med arbejder i eller over kørebanen skal afmærkningen af vejarbejdet
indeholde skiltevogn.

VARSEL OM BOD
Såfremt arbejdet på vejbanen ikke er færdigt inden for aftalte tid, kan
Vejmyndigheden opkræve bod jf. vejlovens § 76 stk. 2 nr. 6. Boden for ikke færdigt
arbejde, er beregnet til 1 kr. pr. årsdøgnstrafik pr. påbegyndt uge (mellem 10.000 og
24.000 kr.). Årsdøgnstrafikken for de enkelte strækninger kan findes på Herlev
Kommunes hjemmeside, se link

Særligt for arbejder på Herlev Ringvej
KOORDINERING
Arbejder på Herlev Ringvej skal være aftalt og koordiner med Hovedstadens
Letbane skriv til L3@m.dk
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OPRETHOLDELSE AF REDNINGSVEJE
Der skal opretholdes fritrumsprofil på minimum 7,5 meter ved dobbeltrettet trafik
og 4,5 meter ved enkeltrettet trafik.

ORIENTERING AF TRAFIKANTERNE
Der skal opstilles orienteringstavler minimum 5 arbejdsdage før arbejdet
påbegynder jf. standardvilkårenes § 12, stk. 5.
Oplysningstavlerne skal indeholde:
1. Hvem graver, kontaktoplysninger
2. Graveperiode
3. Kort info

TIDSBEGRÆNSNING FOR UDFØRELSE AF ARBEJDET
Der må ikke udføres arbejder på vej, sti eller fortov i tidsrummet mellem kl. 6.00 og
9.00 samt kl. 15.00-18.00, jf. standardvilkår § 6, stk. 4. Entreprenøren skal sørge
for, at almindelig færdsel kan passere uhindret i overnævnte tidsrum, ex. ved
overdækning af udgravninger med jernplade.

SYNLIGHED
I forbindelse med arbejder i eller over kørebanen skal afmærkningen af vejarbejdet
indeholde skiltevogn.

VARSEL OM BOD
Såfremt arbejdet på vejbanen ikke er færdigt inden for aftalte tid, kan
Vejmyndigheden opkræve bod jf. vejlovens § 76 stk. 2 nr. 6. Boden for ikke færdigt
arbejde, er beregnet til 1 kr. pr. årsdøgnstrafik pr. påbegyndt uge (mellem 16.000 og
33.000 kr.). Årsdøgnstrafikken for de enkelte strækninger kan findes på Herlev
Kommunes hjemmeside, se link
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Arbejdsområdes nærhed
TRAFIKANTERNES SIKKERHED
Der må ikke anvendes træplader uden for arbejdsområdet. Jernplader eller lignende
skal nedfræses i niveau i asfaltarealer.

VINTERFORANSTALTNINGER
Der skal fortages snerydning og glatførebekæmpes på de færdselsarealer, som er
begrænset pga. tilladelsen. Snerydning og glatførebekæmpelsen skal ske hurtigst
muligt efter førets indtræden.
Der skal sikres, at gravningen er godt afspærret og skal ikke stå åben, hvis I ikke
arbejder mellem jul og nytår.

OPRYDNING
Såfremt der bliver spildt jord, materialer elle lignende eller der opstår jordkørsel
skal dette forsvareligt opryddes, hurtigst muligt.
Der må ikke benyttes spraymaling eller anden afmærkning på kommunens
belægninger.

RENDESTENSBRØNDE
Såfremt arbejdet medfører, at rendestensbrøndene bliver helt eller delvist fyldt, skal
ledningsejeren sikre sig at de tømmes.

ADGANG
Grundejernes indkørsler må ikke spærres uden forudgående aftaler.
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Udførelse
LEDNINGERNES PLACERING
Ledninger skal placeres vinkelret og/eller parallelt med vejen.
Jordfortrængningsudstyr ”Raket” må ikke anvendes under kørebane.

PASSAGE AF TRÆER
Passage af vejtræer indenfor en afstand af 2.0 m. fra stammen skal ske i forerør,
mindst 4.0 m. lange, der skydes under træet.

ÅBNE LEDNINGSGRAVE
Når arbejdet påbegyndes skal arbejdet søges udført hurtigst muligt. Ledningsgraven
på ikke stå urørt i længere tid.

STYRET UNDERBORING
Styret underboring skal ske vinkelret under vejareal.

BRUG AF ”RAKET”
Jordfortrængningsudstyr ”Raket” må ikke anvendes under vejareal.

Reetablering
REETABLERING AF CYKELSTI
Ved gravearbejder på cykelstier skal reetableringen ske i fuld bredde.

REETABLERING AF VEJBANER
Ved gravearbejder i vejbaner skal langsgående samlinger i kørespor undgås. Det vil
sige langsgående samlinger skal være midt i kørebanen eller mellem kørebaner.

GEONET
Geonettet skal reetableres – dette gøres ved at lave et overlap på 1 m mellem
eksisterende geonet og nyt geonet, det vil medføre at der opnås den trækstyrke, som
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et intakt geonet ville have. (Forfindes bl.a. i busbaner på Herlev Hovedgade,
Lyskær mellem Herlev Ringvej og Lyskær, Cykelstier Herlev Ringvej ved Lyskær)

ASFALTARMERING
Asfaltarmering skal retableres med typen HaTelit® eller tilsvarende.
I samtlige retninger skal overlap være 35 cm, som sprøjtes med ca. 0,15 kg/m²
bitumen emulsion. Kurveforløb udlægges så den følger forløbet ved at fastgøre
nettet til underlaget med søm og 30 mm spændeskiver. Er dette ikke muligt må
mindre stykker tilpasses og udlægges med overlap. Ved kanter, riste eller andet
tilskæres asfaltarmeringen med en kniv. Ligeledes kan rullers bredder og længder
tilpasses. (Forfindes bl.a. i busbaner på Herlev Hovedgade).

FORTANDINGSFRÆSNING
Der skal udføres fortandingsfræsning mod eksisterende belægning, når eksisterende
belægning er > 120 mm. Ligeledes skal der udføres fortandingsfræsning mellem
bærelag og slidlag.

Færdigmelding
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.

Andre myndigheder
ANDRE MYNDIGHEDER
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.
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