
  

  
 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Postadress: 522 83 Tidaholm  

Besöksadress: Stadshuset Torggatan 26A  |  Telefon: 0502-606000   

E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

Villkor grävtillstånd   
 

Grävarbetena ska utföras enligt med grävtillståndet bifogade ritningar. 

Vid ändring av sträckan ska sökande inhämta tillstånd från gatuingenjör 

innan den del av åtgärden som ändrats påbörjas.   

Ledningssträckningen ska korsa Tidaholms kommuns ledningar med så 

rät vinkel som omständigheterna medger. Fräst spår ska göras så rakt 

som möjligt. Om ledningssträckningen delvis löper parallellt med kom-

munens ledningar skall ett minimiavstånd om 2 m finnas mellan befint-

liga ledningar och ny ledning. Ett minimiavstånd om 300 mm måste fin-

nas mellan ledningsschakt och brunnar.   

Vid fräsning av spår ska befintlig asfalt fräsas bort i ett 25 mm djupt och 

minst 300 mm brett område runt spåret och därefter ska ny asfalt läg-

gas. Detta arbete beställs normalt av kommunen och ska göras under 

period då varmasfaltering utförs, samråd ska göras innan med arbetsle-

dare gata, 0502-60 60 75. Sökande svarar för tillsyn av schaktsträck-

orna fram till dess att asfaltering har utförts.   

Vid grävning/fräsning i gångbana ska inspektion av gångbanan utföras 

av kommunens arbetsledare som gör bedömningen om huruvida hela 

gångbanans bredd behöver nyasfalteras.   

Vid grävning i mjukmark ska hänsyn tas till närliggande växtlighet. Gräv-

ning ska utföras utanför kronan på berörda träd, samråd ska göras in-

nan med arbetsledare park, 0502- 60 67 22. Vite utgår om skada upp-

står på närliggande träd och ovanstående rutiner inte följts.   

Under vintern (november - april) kommer grävtillstånd att utfärdas i be-

gränsad omfattning. Krav om tillsyn och underhåll tillkommer också på 

alla schakt 7 dagar/vecka, liksom ansvar för skador vid dåligt under-

hållna schakt.   

Sökande svarar för att vald arbetsmetod klarar av de påfrestningar som 

kan komma att uppstå senare under ledningens livslängd. Främst avses 

här att ledningen skall klara av normala trafiklaster och att tjältining kan 

komma att utföras.  

 

Gatuingenjör 

Tidaholms kommun 


