
Gravevilkår i Hjørring Kommune 

 

Specifikke vilkår 

 

Krydsning af veje kl. 1 

• Krydsning af kørefaste vejbelægninger skal ske ved styret underboring 

 

Krydsning af veje kl. 2-4 

• Krydsning af kørefaste vejbelægninger skal ske ved jordfortrængning eller styret underboring 

 

 

Generelle vilkår 

 

Ledningspakken 

• Vejbestyrelsens tilladelse forudsætter at følgende vilkår overholdes: 

o Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Trafikministeriet oktober 2016  

o DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord 

o Dansk Standard 1994 Udbudsforskrifter for ledningsgrave, Vejregelsekretariatet 2008 

 

Kontaktoplysninger på tilsynsførende 

• Arbejdets påbegyndelse SKAL meddeles respektive tilsynsførende senest 24 timer før arbejdets 

påbegyndelse.  

• Arbejdet SKAL snarest muligt efter arbejdets udførelse færdigmeldes til den respektive 

tilsynsførende. SMS accepteres  

o Lars Christian Thomsen (4122 6823)  

o Per Michael Pedersen (4122 6822) 

 

Retableringstillæg 

• Som udgangspunkt retableres alle asfaltbelægninger efter metode 4, hvor vejen retableres med 

bærelag til top af eksisterende slidlag. Efter 1 år bassinfræses med 100-200 mm. overlæg og der 

udlægges slidlag. 

Undtaget fra dette er lokalveje, hvor slidlaget er ældre end 5 år. Her retableres efter metode 2, 

hvor slidlag udlægges med det samme. 

• Al eksisterende beplantning bevares eller retableres med tilsvarende. 



 

Afstande til beplantning og andre ledningsejere 

• Gravning i umiddelbar nærhed af beplantning kræver, at der tages kontakt til vejformanden inden 

gravningen foretages. Graveaktør er erstatningspligtig i en 2-års periode for eventuel beplantning, 

der som følge af gravearbejdet, tydeligt mistrives eller er gået ud.  

• Derudover skal respektafstande til andre ledningsejere overholdes, i henhold til "DS 475: Norm for 

etablering af ledningsanlæg i jord". Hvor gængse afstandskrav ikke kan opfyldes pga. 

pladsproblemer, skal ansøger gå i dialog med relevante ledningsejere om praktisk løsning, der kan 

accepteres af alle parter 

 

Busomlægning 

• I tilfælde hvor rutebusser afskæres fra at betjene sædvanlige stoppesteder, skal entreprenøren 

kontakte busselskabet med henblik på opsætning af midlertidigt stoppesteder samt henvisnings-

/oplysningsskilte i forbindelse med dette.  

• Ved omkørsel orienterer vejmyndigheden busselskaber, politi, beredskab, Falck og andre relevante 

interessenter. 

 

Afhentning af affald 

• Hvis afspærringen umuliggør afhentning af dagsrenovation, skal entreprenøren som udgangspunkt 

transportere affaldet til enden af nærmest tilgængelige vej. Ved tvivl om tidspunkt for tømning, 

kontakt da Team Affald på tlf.: 7233 6769 / 7233 6567. 
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