
Ny ledningspakke 
 
I slutningen af 2012 kom den nye DS475, hvilket betød hele ledningspakken – bestående at udbudsforskrifter, 
standardvilkår, SD474 og den lille gule (rigtig retablering) - er blevet revideret og opdateret i forhold til 
europæiske standarder.  
 
Indlægget vil bestå at to dele, som hver tager ca. 12 - 13 minutter.   
 

1. Standardvilkår, DS475 og udbudsforskrifter (Caroline Hejlesen) 
Denne del af indlægget vil gennemgå reglerne bag ledningsarbejder. Her vil det blive gennemgået hvilke krav 
vejmyndigheden kan stille til retableringsarbejdet og hvilke ting vejmyndighede ikke kan blande sig i eller stille 
krav om. 
 
Standartvilkårene - erstatter standardregulativet - er sammen med vejlovens §106 det juridiske grundlag for 
udførelse af ledningsarbejder. Mange vejmyndigheder og ledingsejere tage ikke udgangspunkt i 
standardvilkårene, men egne regler og det kan på sigt give problemer og ende med ekstra omkostninger. Ved at 
man som vejmyndighed gør standardvilkårene gældende i sine gravetilladelser, gøres det tekniske grundlag for 
ledningsarbejder også gældende og derved har man grundlaget for at en korrekt retablering. 
  
Ved ledningsarbejde går det ofte galt, da ledningsejeren mange gange ved rigtig meget om deres ledninger, men 
ikke ret meget om geoteknik og vejteknik.  Den ofte ringe retablering medfører større 
vedligeholdelsesomkostninger for vejmyndigheden. Man vælger mange gange at prøve at gøre arbejdet så godt 
som muligt ved at udskifte alle materialer eller øge asfalt tykkelsen men alligevel bliver resultatet ikke rigtig 
godt.   
 
Vejmyndighed, ledningsejer og entreprenør være opmærksom på for at få det bedste resultat, da dette ofte 
også er det billigste for alle parter. Det er vigtigt ledningsejeren gennemarbejder sine projekter inden de går i 
gang. Ledningsgraven åbnes på den rigtige måde, med tilstrækkelig skråningsanlæg, afstivning og banket. 
Ledningsgraven holdes vedlige under ledningsarbejderne og når der skal retableres skal det ske så 
funktionsegenskaberne bliver ens for ledningsgrav og den omkringliggende vej.   
 
 

2. Praktisk anvendelse af ledningspakken i Sønderborg Kommune (Jette Bork) 
 
Denne del af indlægget vil handle om hvordan Sønderborg Kommune tog en beslutning om at øge standarden på 
ledningsarbejder og hvordan de fik det ført ud i virkeligheden. 
 
Sønderborg kommune besluttede for ca.3,5 år siden at de ville øge kvaliteten af retableringen efter 
ledningsarbejder og det lykkedes. Kommune inviterede de lokale ledningsejere, entreprenører og rådgivere på 
selvbetalt kurser i lokalområdet. Kurset blev på den måde billigere end normalt, da der ikke var udgifter til rejse 
og overnatning. Initiativet mødte bred opbakning, og deltagerne gik derfra med stort udbytte.   
Kommunens tilsynsførende deltog naturligvis også i kurserne. 
Efter kurset har kommune ført tilsyn og stillet krav svarende til ledningspakken - som alle nu kender - og det har 
øget kvaliteten på retableringen.  
 
Med ledningspakken er ansvarsfordelingen mellem vejmyndighed, ledningsejer og entreprenør helt klar og det 
gør det enkelt at administrere, også når tingene går skævt. 
 
Vi har i dag et godt samarbejde med alle parter, selvom vi stiller krav. 
 


