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Side. 2

Betingelser for ledningsopgravning Randers kommune
”Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers kommune” indeholder de ændringer og
tilføjelser til ”udbudsforeskrifter for ledningsarbejder AAB” dec 2008” og ”Ledningsarbejder
Vejledning dec 2008”, som kan findes på vejregeldatabasen.

Betingelser
Betingelserne er baseret på gældende lovgivning. De tager desuden udgangspunkt i at en
myndighed er berettiget til at stille saglige vilkår, i forbindelse med tilladelser der gives til
ledningsejere, som ønsker at grave i kommunens veje, cykelstier, fortove, rabatter og pladser.
Tilladelsen gælder ikke uden for veje og stier.
Betingelserne er givet, for at sikre at disse områder lider unødigt overlast, og at borgere og
trafikanter sikres mod uheld eller urimelige gener forårsaget af ledningsejernes arbejder.

Love og bestemmelser
Tilladelsen gives af Randers Kommune som vejmyndighed.
”Vejmyndighed” dækker såvel over begrebet ”vejbestyrelse”, således som det er defineret i lov
om offentlige veje § 3, som over begrebet ”vejmyndighed”, som det er defineret i privatvejsloven
§ 6.
Gravetilladelsen gives på betingelse af gældende lovgivning på området, først og fremmest i
vejlovene og følgende love og bestemmelser:
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Lov om offentlige veje m.v.
Udbudsforskriften ledningsgrave
Bekendtgørelse af lov om forurenet jord
Bekendtgørelse af lov om private fællesveje
Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere
Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje
DS 475 (Norm for etablering af ledningsanlæg i jord 2012-11-19)
Vejledning til Vejloven
Vejregler og tilladelser
Afmærkning af vejarbejder mm - Vejdirektoratet
Tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområde
Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land

Gyldighedsområde
Regulativ og betingelser finder anvendelse på arbejder i og over offentlige veje/stier og private
fællesveje/fællesstier i Randers Kommune, når disse arbejder udføres af andre bygherrer end
vejmyndigheden selv. Betingelserne gælder dog kun for private fællesveje, hvis vejene ligger i
områder, der er omfattet af ”Bekendtgørelse af lov om private fællesveje” Afsnit III, Private
fællesveje i byer og bymæssige områder.
På private veje eller private fællesveje i landområder, skal bygherren aftale med ejeren.

Tidsrammer
Vejmyndigheden kan af hensyn til trafikafviklingen kræve arbejdet udført på bestemte tider af
døgnet, på bestemte tider af året, eller inden for en bestemt frist.
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I den indre bydel i Randers må der, bortset fra ledningsbrud, ikke foregå gravearbejder i
tidsrummet 15. november til 2. januar og 1. juli til 1. august og i Randersugen i august
mdr.

Opstilling Teknikskabe
Såfremt ledningsejere ønsker at opstille teknikskabe til vand, el, telefon, fjernvarme,
lyslederanlæg, fællesantenneanlæg, signalskabe, styreskabe, transformatorskabe/ huse,
antenneskabe/ huse på vejareal, skal Randers Kommunen godkende skabene og placeringen.
Som hovedregel skal skabene opstilles samlet.
Det er ledningsejerens pligt at renholde og rengøre teknikskabe for graffiti, plakater m.m.

Afspærringsplaner
Afspærringsplaner og evt omkørselsplaner skal være vedlagt ansøgning. For så vidt
arbejdet udføres på kørebane eller indrager kørebane, skal politiets samtykke indhentes og
derfor skal afspærringsplanen medsendes.
Når den er vedhæftet sender Randers Kommune den til godkendelse ved politi, samt til
orientering til Falck, busser, affald og medier mv.
Graves der i fortov og eller rabat, cykelsti skal der under ansøgningsproceduren angives
hvilke afspærringsplan der bruges.
Afspærring og afmærkning skal være i henhold til ”Afmærkning af vejarbejder m.m”
September 2016.
På randers.dk kan de fleste almindelige afspærringsplaner hentes ned som word
dokument og man kan så rettet og tilføje skilte og derefter vedhæfte den med
ansøgningen.

Ansøgning
Ansøgning om gravetilladelse i Randers kommunes veje skal gøres via
https://indberet.virk.dk/integration/Randers/Ansoegning_om_tilladelse_til_gravearbejde
Er man som entreprenør eller ledningsejer ikke oprettet, kan det ske når man ansøger i
virk hvorefter at man bliver oprettet ved godkendelsen hos Randers Kommune eller via en
mail til Veje.og.Trafik@randers.dk med de nødvendige oplysninger.
Der kan tilføjes flere kontaktpersoner til samme entreprenør eller ledningsejer

Ansøgningsfrist
Ansøgning om gravetilladelse i Randers kommunes er som følger
Kommunale veje
8 arbejdsdage når trafikken kan opretholdes
10 arbejdsdage når der skal etableres omkørsel, som skal
godkendes af politi. Randers kommune sørger for at informere
busser og rutebiler
Private fællesveje
20 arbejdsdage da de grundejerer eller vejberettige skal
informeres

Afspærringsplan
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Med ansøgningen skal der være vedlagt afspærringsplan, ellers vil der ikke blive
givet gravetilladelse
Ved brud (vand, el osv) kan arbejdet påbegyndes med det samme, men efterfølgende skal
der ansøges om gravetilladelse
Der vil ikke blive givet tilladelse til opgravning i den indre Randers by i december
måned og i den periode hvor Randersugen foregår.

Udfyldning af ansøgning
Ved udfyldning af ansøgning skal arealet indtegnes på det kort der findes under
ansøgningsproceduren. Det skal være indtegnet så det er muligt at se hvor der
graves.
Ændring af graveområdet skal det ske via mail til veje.og.trafik@randers.dk

Arbejdets udførsel-Asfalt
Arbejdet skal udføres i henhold til de gældende bestemmelser og de evt ændringer og
tilføjelser der aftales.
I ”ledningsgrave vejledning” dec 2008 afsnit 4.6 er angivet hvilket retableringsmetode der
skal benyttes medmindre andet er aftalt.
På stærkt trafikerede veje kan asfaltbærelaget i første omgang
udlægges til overside slidlag, således at der opnås en jævn overflade.
Inden for de efterfølgende 1-2 år foretages en affræsning med en
overbredde på min. 100 mm i hver side, hvorefter fræsearealet rengøres
(støvsuges) og klæbes, og slidlaget udlægges.
Kriterierne for anvendelse af denne metode er vejens tilstand og
trafikbelastning. Metoden kan især finde anvendelse i veje med nyt
slidlag (alder af slidlag
mindre end f.eks. 5 år) og/eller tung trafikbelastning (for eksempel
mere end 150 lastbiler pr. døgn på vejen i begge retninger til
sammen).
Endvidere kan metoden bringes i anvendelse i kolde perioder, hvor
asfaltslidlag kan være vanskelige at skaffe og udlægge
forskriftsmæssigt.
Det gøres opmærksom på at udlægning af slidlag udføres af Randers Kommune og
afregnes med ledningsejer, med mindre aandet er aftalt.
Hvis graveprofilet i kørebanen er tættere end 50 cm på kantsten eller belægningskant, opbrydes
hele belægningen. Af hensyn til stabiliteten af kantsten og ubundne lag, kan denne
belægningsstribe fjernes umiddelbart inden retableringen. DS 475, 5.1.2)
I forbindelse med arbejder på cykelsti og større arbejder på vejbanen, skal Veje og trafik
kontaktes! tlf 8915 1900 eller på mail veje.og.trafik@randers.dk veje og trafik kontaktes for
evt ekstra udlægning af asfalt, for Randers Kommunes regning.
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Arbejdets udførsel-Fliser
Revnede og defekte fliser skal udskiftes. Nye kan afhentes på Kommunens Materielgård.
Gravetilladelsen medbringes til registrering.
Såfremt kommunen ønsker dokumentation for antallet, skal der optælles inden opgravning. Ved
indkørsler med tung trafik, eller overkørsler til sideveje, skal der lægges kørebanefliser. Hvis de
ikke var der i forvejen, kan de også afhentes på Kommunens Materielgård.
Belægningen skal afleveres rengjort.

Private fællesveje
Efter ”Privatvejsloven” § 68, stk. 1, må nedlægning eller omlægning af underjordiske
ledninger i private fællesveje kun foretages med vejmyndighedens godkendelse
(gravetilladelse).
Efter bestemmelsens stk. 4, kan grundejerne ikke modsætte sig udførelsen, hverken når
det gælder almen interesse for beboerne, eller når det tjener et privatretligt formål, f. eks.
kommunikation mellem to private ejendomme.
Det er ledningsejeren eller entreprenøren der skal orienterer de berørte grundejere eller
en evt. oprettede grundejerforening på en privat fællesvej i form af en skrivelse eller
personlig.
Asfalt, retableres straks med både bærelag og slidlag. Er der en grundejerforening for alle, kan
der aftales, at i stedet for udlægning af slidlag kan pengene udbetales til
grundejerforening/ejerlav.
Det kan være aktuelt hvor grundejerforeningen senere ønsker at lægge nyt slidlag på hele
vejen.

Færdigmelding
Færdigmelding (incl asfaltbærelag) af arbejdet skal ske via virk.dk Senest 5 dage efter
arbejdet er udført.
Areal for evt asfaltslidlag, som afregnes med ledningsejer, skal også inberettes (længde
og bredde samt areal) sammen med færdigmelding og indrapporteres via virk.dk
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Kontakt/Telefonliste
Ved større opgravninger kan Veje og trafik tlf 89151900 kontaktes for en evt fælles
opmåling.

Gravetilladelser.

Laksetorvet, 8900 Randers C
Veje og trafik
Email, Veje.og.Trafik@randers.dk

8915 1900

Opstilling teknikskabe

Laksetorvet, 8900 Randers C
Veje og trafik
Email: Veje.og.Trafik@randers.dk

8915 1900

Østjyllands Politi

Randers Dragonvej 1, 8930 Randers
Email: ojyl-vejteknik@politi.dk

8731 1448

Kollektivtrafik/skolebusser

Laksetorvet, 8900 Randers C
Veje og trafik
Email: Veje.og.Trafik@randers.dk

8915 1900

Falck Randers

Hadsundvej, 8930 Randers NØ
Email: vgth2307@falck.dk
Falcks landsdækkende telefon

8712 2321
7010 2030

Vagtcentral Midt

Skejby
Email: vc_midt@falck.dk

Beredskab og Sikkerhed

Vestergrave 30 8900 Randers C
Vagthavende indsatsleder
Email: post@bsik.dk

8915 2112

Forurenet jord

Laksetorvet, 8900 Randers
Miljø
Email: Miljoe@randers.dk

8915 1515

Naturbeskyttelse og vandløb

Laksetorvet, 8900 Randers
Natur
Email: Natur@randers.dk

8915 1515

Affaldskontoret

Laksetorvet, 8900 Randers
Vagthavende i affaldskontoret
Email: affaldskontoret@randers.dk

8915 1617

Miljøteam Randers
Marius Pedersen A/S
Ølstedvej 20 B, 8200 Aarhus N
Vagttelefon uden for åbningstid: Email: aarhus@mariuspedersen.dk

2925 7683
7013 4040

Materielgården

8915 1675

Gudenåvej 2, 8900 Randers
Email: driftsafdelingen@randers.dk
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