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Søren Rahbek, Frederikshavn Kommune 

Frederikshavn Kommune har udarbejdet en håndbog med krav til retablering af veje og belægninger. 

Håndbogen er uddelt til medarbejderne i Park og Vejs egen entreprenørafdeling og til de eksterne 

entreprenører og bliver brugt i det daglige, når der føres tilsyn med vejarbejder. Hør om erfaringerne med 

at føre tilsyn med gravearbejder og om hvordan håndbogen hjælper til bedre retableringer  

Udstedelse af gravetilladelser gives på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med 

retningslinjerne i Ledningspakken 

• Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Dec. 2011 

• Norm for etablering af ledningsanlæg i jord, (DS475) 

• Udbudsforskrift for ledningsgrave, (AAB) 

Tidligere stod Park & Vej for næsten alt grave arbejde for forsyningsvirksomhederne, og der blev kun udført 

stikprøvevis tilsyn, eller på baggrund af konkrete henvendelser. Hvis der var noget som ikke var i orden, var 

det jo Park & Vej selv som skulle lave det om. Efter at der er kommet andre entreprenører til at forestå 

disse gravearbejder for forsyningsvirksomhederne, er det jo ikke Park og Vej som skal betale for evt. fejl og 

mangler – derfor har vi for 2 år siden påbegyndt tilsyn efter færdigmelding af alle gravetilladelser, samt 

tilsyn under gravearbejdet for udvalgte sager. Garanti tilsyn foretages inden udløb af 2 år dagen for 

godkendt færdigmeldingsdato.  

Det har således en stor betydning for bevarelse af kommunens vejkapital at grave og retablerings arbejdet 

ikke udføres til et ringere niveau.  

Håndbogen er lavet for at kunne have et lille og simpelt materiale ved hånden når vi er på tilsyn for at 

kunne skabe en bedre dialog med de udførende entreprenører i marken. I Håndbogen er fremhævet de 

særlige forhold vi har i Frederikshavn kommune og en forklaring på de mest forekomne spørgsmål.  

Erfaringen fra marken viser at det yderst sjældent at de udførende medarbejdere hos entreprenørerne 

kender til Ledningspakken og dermed de vilkår som er stillet for gravearbejdet.  

Ledningsejerne har i de fleste tilfælde godt kendskab til ledningspakken, men har tidligere frit kunne vælge 

niveau for retableringsarbejder, når der næsten aldrig blev ført tilsyn. De fleste ledningsejere har ændret 

holdningen, så det håndværksmæssige niveau er øget og entreprenørernes medarbejdere kan få noget 

faglig stolthed tilbage i hverdagen.  

Ikke godkendte sager ligger nu omkring 10 % contra 25 % som blev kasseret i den første periode med tilsyn 

af alle gravetilladelser.  

I indlægget vil der blive vist foto eksempler på nogle af de mest forekomne fejl og mangler i grave og 

retableringsarbejdet, inden for asfalt, genmarkering af striber, fortove og græs rabatter. 

 


