Vad gäller vid Lednings och Schaktansökan?
Ledningsägare som har behov av att lägga ner ledningar, laga befintliga ledningar i vägar, och
utförande av annat schaktarbete, som ingår i Orust Glimsås GA:1, skall till Ellös Vägförening
lämna in en "Lednings och Schaktansökan". Med ansökan skall foton, som är tagna innan
ingreppet i vägbanan görs, bifogas ansökningshandlingen. Ansökan skall, om inte ingreppet i
vägbanan kan anses som ringa, kompletteras med kartor och tillhörande handlingar som visar var
och hur schaktningen skall göras. Benämningen byggherre i detta sammanhang är den som avser
att utföra arbeten inom Ellös vägförenings förvaltningsområde.
En trafikanordningsplan skall upprättas och påvisa vad som behöver göras avseende
avspärrningar, skyltning och ev. trafikomläggning samt hur lång tidsperioden som trafikstörningen
kommer att vara. Trafikanordningsplanen skall ta hänsyn till att näringsidkare, boende, cyklister och
gångtrafikanter drabbas minimalt.
Om ett stort akut läckage/ledningsbrott uppstår får ledningsägare och/eller ledningsägarens
entreprenör omedelbart börja vidta åtgärder som behövs för att förhindra följdskador och stora
kostnader samt avstyra besvär för de boende och verksamheter. Emellertid skall Ellös Vägförening
omedelbart meddelas och en skriftlig ansökan om lednings/schakttillstånd skall vara inlämnade till
Ellös Vägförening inom 1 arbetsdag efter den akuta händelsen.
När det gäller medgivande och avtal om schaktning skall Ellös Vägförening, i normalfallet, inom
en vecka efter ansökan inkommit, medge lednings/schakttillstånd med ev. förbehåll.
Om inte ledningsägare ansökt om lednings/schakttillstånd blir det svårt för Ellös Vägförening att
hänvisa till något sådant vid fakturering varvid ledningsägare eller deras entreprenörer kan få svårt
att kontera kostnaderna rätt.
Allt arbete i vägar- och grönområden kräver ett avtal med vägföreningen.
Avtalen är olika till sin karaktär beroende på vilken anläggning eller typ av arbete det gäller.
I förekommande fall utgår slitageavgift för användning av vägar och grönområden.
Alla förändringar eller ingrepp i vägområdet och grönområden skall godkännas av Vägföreningen.
När trafikanters säkerhet äventyras, säkerhetsföreskrifter inte följs, påtalade brister inte åtgärdas
inom av Vägföreningen påtalad tid eller dessa bestämmelser inte följs sker följande:
Om arbete utförs utan starttillstånd eller att förutsättningarna i avtal eller starttillstånd inte följs
debiteras en avgift av 15 000:- per gång. Detta gäller även akuta arbeten som inte anmälts
följande arbetsdag, likaså vid ej återställda schakter efter 30 dagar.
Om trafikanters säkerhet äventyras och påtalade brister inte åtgärdas stoppar Vägföreningen
arbetet och/ eller utför erforderliga kompletteringar. Hela kostnaden debiteras byggherren.

Byggherren ansvarar för:

















Inneha gällande starttillstånd.
Dokumentera utförda kontroller och förändringar.
Se till att nödvändiga beslut finns avseende användning av marken (avtal).
På träffas gatsten skall Vägföreningens anvisning följas om rutin för begagnad gatsten.
Ansvara för arbetsområdet och schakten tills det att väg- och grönområdet är återställt.
Ansvara för att träd och växter som berörs av arbetet inte tar skada.
Ansvara för all skada, förlust och intrång, som kan uppkomma till följd av arbetet gentemot
Vägföreningen, anläggningsägare samt tredje man.
Källsortera restprodukter samt se till att mark och vatten inte förorenas av bensin, olja eller
likvärdigt.
Bevaka och åtgärda eventuella sättningar orsakade av utförandet.
Avveckla arbetsplatsen och lämna platsen i städat och återställt skick.
Lämna teknisk dokumentation till Vägföreningen, inkl. datum och klockslag för uppsättning och
nertagning av respektive vägmärke
Uppstår avvikelser skall dessa rapporteras till Vägföreningen.
Ansvara för att schakt och återställning utförs enligt bestämmelserna för aktuellt arbete.
Ansvara för att funktionskontroll av dagvattenbrunnar inkl. ledning utförs innan arbetet avslutas.
Ansvara för att väg som smutsats ner på grund av arbetet rengörs varje dag.
Se till att utmärkning har avsedd funktion utanför ordinarie arbetstid, mörker och dimma.

