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”I forbindelse med en vejmyndigheds arbejder efter § 77, der iværksættes af 
vejmyndigheden inden for rammerne af de formål, som vejmyndigheden kan 
varetage, skal vejmyndigheden tage hensyn til ledninger i eller over 
vejarealet.

Stk. 2. Vejmyndigheden skal så tidligt som muligt drøfte et planlagt arbejde 
med ledningsejeren med henblik på at undersøge, hvordan arbejdet kan 
tilrettelægges på den mest hensigtsmæssige måde for vejmyndigheden og
ledningsejeren.”

VEJLOVENS § 79, STK. 1 OG 2
VEJMYNDIGHEDENS PLIGT TIL AT TAGE HENSYN OG KOORDINERE VEJ- OG 
LEDNINGSARBEJDER
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PROJEKTPLAN 

IDÉUDVIKLING PROJEKTERING ANLÆG AFLEVERING

Vigtigt at inddrage ledningsejere under alle faser
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PROJEKTPLANENS FASER 



5

• Vejlovens § 79, stk. 2 → krav om inddragelse af ledningsejeren så tidligt som 
muligt 

• Hvad er formålet med projektet? 

• Hvordan løses projektet mest hensigtsmæssigt for begge parter? →
udveksling af løsninger  

• Koordinering af projekter med andre graveaktører →mulighed for 
koordinering af gravearbejder? 

FASE 1: IDÉUDVIKLING
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• Vilkår: 

• Forhandling af ledningsprotokolaftale

• Hvad er vigtigt for ledningsejerne? 

• Vigtigt hurtigt at klargøre projektgrundlaget, som ledningsejerne skal arbejde på

• Herunder projektændringer og/eller ledningsomlægninger

• For at sikre et godt samarbejde: 

• Tilrettelæggelse på den mest hensigtsmæssige måde for begge parter 

• Ledningsejers mulighed for at komme med ændringsforslag

• Kan projektet tilrettelægges på en mere samfundsøkonomisk hensigtsmæssig måde? 

FASE 2: PROJEKTERING 
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• Sker der ændringer i tidsplanen? 

• Sker der ændringer i faktiske forhold på stedet? 

• Vigtigt at holde ledningsejer opdateret

• Kan sikre samarbejdsvillighed, mindske fordyrelser og undgå forsinkelser 

FASE 3: ANLÆG 
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• Afleveres projektet som aftalt? 

• Hvordan håndteres situationer, hvor der er fejl i bygværket? Eller graveskader 
på ledningerne?

• Vigtigt at indgå i konstruktiv dialog med ledningsejere om løsning heraf 

FASE 4: AFLEVERING 



99

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
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#1 Indgå i dialog og samarbejde med ledningsejere så tidligt som muligt (allerede i idéfasen)

#2 Sæt de nødvendige ressourcer af til samarbejde med ledningsejer

#3 Giv ledningsejer mulighed for ændringsforslag så tidligt som muligt 

#4 Få aftalegrundlaget, herunder projekteringsgrundlaget, på plads hurtigst muligt

#5 Udarbejd en tidsplan og hold ledningsejer opdateret ved ændringer 

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
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