
 

Grävning i allmän mark 

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK    
 

Gällande Dals-Eds kommuns vägar 
 

Gällande normer och anvisningar för ledningsdragning typ el, tele, VA och fjärrvärme samt 
entreprenörer vid schaktning, fräsning av kabelgravar inklusive återställningsarbeten 

• Före arbetets början skall skriftlig Ansökan om grävtillstånd och Trafikanordningsplan  
inlämnas och godkännas.  

• Förutsättning för arbetets utförande är att det utförs av yrkeskunnig personal samt att 
utförandet följer vad som kan förväntas i tekniskt avseende.                                             
Den som är ansvarig för utmärkning/skyltning skall ha genomgått kurs i Säkerhet på väg, 
och vara godkänd.  

• Att Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete efterföljs. 

• Kringfyllning och läggningsdjup för kablar eller rör skall utföras enligt AMA Anläggning. 
Markeringsband utlägges för respektive kabelsort; el gul, tele orange och kabelteve grön 
färg.   

• Ledningsschakt som korsar väg skall utföras så att trafiken inte onödigt hindras och skall 
vara återfylld inom två dygn.   

• Schaktmassor får ej läggas vid sidan av ledningsgraven så att trafik eller vägunderhåll 
hindras.   

• Resterande fyllning sker med eventuellt uppschaktade, uppfrästa massor om dessa 
överensstämmer med AMA Anläggning, annars anskaffas nytt godkänt material.                   
I hårdgjorda ytor skall överbyggnaden vara av samma typ som i intilliggande yta.      
Packning skall utföres.   

• Asfaltbeläggningen kantskäres parallellt eller vinkelrätt med gatan.                 
Beläggningskanter får inte läggas i hjulspår och skall förskjutas minst 50 cm i förhållande 
till schaktkanter på samtliga sidor. Är asfaltkanten belägen <100 cm från kantsten eller 
annat asfaltslut skall även denna del beläggas om. 
Om befintlig asfaltbeläggning är <3 år skall beläggningskanten läggas i gatumitt alt. skall 
hela gatubredden beläggas om. Provisoriska lagningar i trafikerade ytor skall omgående ske 
med asfaltmassa typ AG till intill liggande beläggningshöjd.                                     
Beläggningen skall vara av samma typ och tjocklek som den borttagna, dock minst 4 cm 
och maximalt 10 cm. 
Beläggningsarbeten när det gäller toppbeläggningar får ej ske efter 15 oktober och ej heller 
före 1 maj.    

• Sättningar i ledningsschakter, som uppstår inom 3 år efter avslutat arbete, skall åtgärdas på 
bekostnad av ansvarig ledningsägare.   

• Inmätning av ledningarna skall göras av ledningsägaren. 
Inmätning skall göras i kommunens koordinatsystem.  

• Ledningarna skall återutsättas av ledningsägaren, utan kostnad, om så begärs. 


