KOMMUNKANSLIET / Teknisk service

Ansökan nyttja och gräva i gata/mark
Gata / Plats …………………………………………………………………………………………
Tidplan ………………………………………………………………………………………………
Bilagor

Arbetets art

Slutbesiktning utförd.

 karta
 ritning
 trafikanordningsplan
 vattenledning
 spillvattenledning
 dagvattenledning
 datakommunikationsledning

 fjärvärmeledning
 svagströmledning
 starkströmledning
 annat arbete …………

Datum ……………….

Sökande ………………………………………………………………………………
Adress …………………………………………………………………………………
Telefon ………………………………………………………………………………….
Org nr tillhörande debiteringsadressen ……………………………………….............
Debiteringsadress …………………………………………………………………….
Order/beställningsnummer …………………………………………………………..

Har tagit del och godkänner regler för nyttjande av väg/markområde
Underskrift ……………………………………………….

Datum …………….

Namnförtydligande ……………………………………..
Handläggningsavgift debiteras enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Information i enlighet med personuppgiftslagen.
För er information vill vi meddela att dina uppgifter används för att behandla din ansökan om nyttja
och gräva i gata. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas är vi
tacksamma för skriftligt besked om detta till Avesta kommun, Kommunkansliet, Teknisk service,
774 81 AVESTA.

Trafikanordningsplan vid vägarbete
Typ av arbete:________________________
Tidplan: ____________________________

Avstängningar utformas enligt Sveriges kommuner
och landstings publikation UTMÄRKT, Avesta
kommuns riktlinjer samt Trafikverket/Sveriges
kommuner och landstings ”Arbete på väg”.
Förändringar skall rapporteras till Avesta kommun
tel 0226/645120 eller 0226/645457, fax 0226/19690.

Gata/väg nr:_________________________

Löpnr TA-plan ____________________________

Plats och läge:________________________

________________________________________

Färdriktning: ________________________

LTF enl TrF (1998:1276) 10 kap 14 § ___________
________________________________________

Företag:______________________________________________________________________
Ansvarig arbetsledare: ___________________________________________________________
Adress: _______________________________________________________________________
Telefon:___________________ Telefax:__________________ Mobiltelefon ________________
Övriga uppgifter: _______________________________________________________________

Utmärkningsansvarig: ____________________________________________________________
Telefon:_________________ Telefax:_________________ Mobiltelefon:___________________
Ansvarig arbetsledare ej ordinarie arbetstid: ___________________________________________
Telefon:_________________ Telefax:_________________ Mobiltelefon:___________________

Avesta kommun _________________________________________________________________
Telefon:_________________ Telefax:__________________ Mobiltelefon:___________________
Godkännande:________________________________ Datum:____________________________

REGLER FÖR NYTTJANDE AV VÄG/MARKOMRÅDE
ANSÖKAN
 Ansökan om tillstånd görs av ledningens ägare senast tre veckor innan arbetet påbörjas.

 Tillstånd för att gräva i och nyttja gata/mark för bland annat markförlagda ledningar skall sökas
hos Kommunkansliet, teknisk service på särskild blankett och åtföljas av trafikanordningsplan.
 Tillstånd för nyttjande av vägområde för exempelvis byggnadsställning, skylift, kran,
container med mera, samt avstängning av gata eller del av gata söks hos polisen i Avesta
(3 kap 1 § ordningslagen) och skall åtföljas av trafikanordningsplan.

SAMRÅD / BESIKTNING
 Samråd skall ske tre veckor före avstängning så att polis, ambulans, räddningstjänst, post,

lokaltrafik samt andra berörda kan informeras.
 Fastighetsägare och annan berörd skall av sökande informeras om arbetets art och omfattning
samt tidplan.
 Besiktning skall ske före och efter ingrepp i väg/markområde.

MATERIAL / UTFÖRANDE / INMÄTNING / LEDNINGSINFORMATION
 Asfalt och annan till gatan tillhörande utrustning och material skall transporteras till
kommunens förråd, asfalt till upplag på Uppsjöplanen för återvinning.
 Korsning av befintliga ledningar skall ske vinkelrätt.
 Ledning placeras efter samråd med respektive ledningsägare.
 Riktlinjer för skydd av träd vid grävarbeten.
- Schakt bör inte utföras inom kronans dropplinje + 2 meter.
- Vedartade rötter bör så långt det är möjligt inte skadas vid grävning. Om det är möjligt bör det
handgrävas runt rötterna.
- Schaktens sidor bör vattnas och täckas under det att arbetet pågår.
- Rötter som måste kapas, skall beskäras med beskärningssåg eller sekatör.
- Schakten bör fyllas igen så snart som möjligt.
- Generellt bör inte rötter över 3 cm i diameter kapas.
 Ledningar och till ledningar tillhörande utrustning skall mätas in och dokumenteras,
relationsritningar skall upprättas vilka bekostas av ledningsägaren.
 Ledningsägaren förbinder sig att utan kostnad svara för utsättning och markering av befintliga
ledningar där det påkallas.

 Befintliga ledningars läge skall kunna inhämtas via den nationella portalen för ledningsanvisning
www.ledningskollen.se.

ÅTERSTÄLLNING / EFTERBESIKTNING
 Träd, buskar och planteringar ersätts av sökanden efter samråd med teknisk service.
 Beläggningsyta som uppgrävs nyttjas som är 75 % eller mer av totala gatu, cykel eller
gångbanebredden skall återställas till gatans, cykelvägens eller gångbaneytans hela bredd.

 Ledningsägare svarar för ökad väghållningskostnad, skada på väg eller till väg tillhörande
anordning, samt skada mot trafikant fram tills arbetet är besiktat och godkänt.
 Förändring av väg/gata, ledning och tillhörande anordningar som förorsakats av
ledningsägaren skall bekostad av ledningsägaren.
 Ledningsägaren skall utan kostnad för kommunen flytta ledning om den utgör hinder vid mark,
gatu- och ledningsarbeten.
 Återställning av asfalt skall alltid beställas från Teknisk Service. Debitering görs enligt gällande
taxa. Övriga återställningsytor exempelvis plattor och grönytor återställs efter samråd med
teknisk service.
 Teknisk service har rätt att färdigställa arbetet på ledningsägarens bekostnad om arbetet inte
fullföljs inom planerad tidsram eller på föreskrivet sätt.
 Ledningsägaren skall snarast efter arbetets slutförande göra anmälan till teknisk service
(kontaktperson gata, va, park) för besiktning och godkännande.

GARANTITID
 Sökanden bekostar sättningar och andra brister inom nyttjat vägområde (gata, park m m) under
garantitiden som är 3 år från godkänd slutbesiktning.
 Träd som inom 5 år efter återfyllnad och besiktning visar tecken på försämrat hälsotillstånd +
skall ersättas av sökanden efter samråd med teknisk service.
 Ledningsägaren svarar för allt framtida ledningsunderhåll.

KONTAKTPERSON TILLSTÅND
 Jan Hedman

0226-64 54 57

KONTAKTPERSONER SAMRÅD BESIKTNING
 Gata

Emil Forslund

0226-64 51 66

 VA

Stefan Olsson
Ola Wallman

0226-64 51 32
0226-64 51 21

 Park

Anders Hofrén
Patrik Håll

0226-64 51 48
0226-64 51 45

 Stadsnät optokabel

Marcus Eriksson

0226-64 51 94

 Adress

AVESTA KOMMUN
Kommunkansliet, teknisk service
774 81 AVESTA
teknik@avesta.se
Fax 0226-645088

