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Særlige vilkår for udgravning i vejareal i Næstved 

Kommune 
 

Generelt 

Ingen må foretage udgravning i vejarealer i Næstved Kommune uden forud at have 
fået gravetilladelse af Næstved Park & Vej. For at gravetilladelsen kan gives 
forudsættes det at ledningsejeren og entreprenøren har sat sig grundigt ind i 

vilkårene som findes på: 
http://www.naestved.dk/Borger/VejeTransportRejser/Gravetilladelser På 

hjemmesiden kan man blandt andet finde krav til retablering for belægninger for 
tung- eller middeltung trafik på veje, fortove og cykelstier i Næstved Kommune. 
  

Næstved Kommune henviser til, at de til enhver tid gældende standardvilkår for 
ledningsarbejder i og over veje skal overholdes.  

De omfatter blandt andet DS 475 "Norm for etablering af ledningsanlæg i jord" og 
AAB Udbudsforskrifter for ledningsgrave. 
 

Følgende bekendtgørelser for skiltning og afmærkning skal til en hver tid overholdes: 
• Bekendtgørelse om vejafmærkning (BEK nr 1632) 

• Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. (BEK nr 818) 
• Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning (BEK nr 1633) 

 

  
Der gives ikke tilladelse i Næstved bymidte og Karrebæk, Karrebæksminde og Enø i 

sommerferieperioden (juli/august).  
 
 

Ansvar for skader og retablering 
Ansøgeren har det fulde ansvar for skader på vejnettet og dets installationer samt 

over for tredjemand og dennes ejendom som følge af tilladelsen. 
 
Vejsyn 

Ved arbejder hvor længdegravningen er større end 10 meter kontaktes 
vejmyndigheden med henblik på en gennemgang på stedet. 

 
Rendestensbrønde 

Hvis der under udførelsen af arbejdet har været risiko for at rendestensbrønd eller 
stikledninger er blevet beskadiget eller der er efterladt jord, grus eller asfalt m.v. skal 
det sikres at rendestensbrønde og stikledninger er intakte og funktionsduelige, der 

afsluttes med oprensning og gennemspuling med spulevogn.  
 

Jernplader + gangbroer 
Der må ikke ledes hverken kørende eller gående trafik ind over ubefæstede arealer. 
Er det nødvendigt at lede trafikanter over ubefæstede arealer eller gravninger i vejen, 

skal det ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Jernplader samt gangplader skal ligge så 
fast at de ikke kan vippe eller klapre. 
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Pladerne skal være dimensioneret til den største sandsynlige belastning, og skal hele 
året være belagt med en skridsikker belægning. De skal som minimum kunne bære 

en fejemaskine. 
 
På kørebaner og cykelstier skal alle køreplader nedfræses, med mindre andet er aftalt 

med vejmyndigheden. På alle andre arealer skal der som minimum etableres 
asfaltramper langs pladerne. 

 
Ved trappeopgange og butiksdøre skal adgangsforholdene bibeholdes ved at etablere 
gangbroer, som lægges i niveau med den eksisterende belægning. Derudover skal det 

sikres at fodgængerne ikke kan træde ned i udgravningen langs gangbroen. 
 

 
Retablering af asfaltbelægninger 
Alle opgravninger i befæstede arealer skal være retableret med fast belægning inden 

førstkommende weekend/fredag, med mindre andet er aftalt med Park & Vej. 
  

I alle kørebanearealer der er klassificeret som kørebane med tung trafik anvendes 
metode 4, på øvrige kørebaner kan metode 2 bruges.   
  

Tilbagefræsning og udlægning af slidlag foretages 1 år efter topfyldning med GAB 
asfalt. Ansøger kan færdigmelde opgravningen midlertidigt når der er udlagt GAB 

asfalt.   
  
Ansøger kan ikke endelig færdigmelde opgravningen før der er retableret med slidlag.  

  
Når der graves i cykelsti eller fortov anvendes metode 2 til retablering. Asfaltarbejder 

med en længde større end 50 meter, og en bredde større end 1,3 meter skal 
maskinudlægges. 

 
Koordineringsmøder 
Ved større arbejder som kan have relevans for andre ledningsejere, samt afgørende 

betydning for trafik, afholdes ledningsejermøde. Aftale om koordineringsmøde kan ske 
ved henvendelse til Næstved Park & Vej. 

 
Særligt om kabelskabe 
Placering af kabelskabe på vejarealet og udformning af disse skal aftales med 

Næstved Park & Vej. 
 

Flisebelægning og fortove 

Knækkede og beskadige fliser udskiftes i det omfang det aftales med Næstved Park & 
Vej. Udgiften til fliser påhviler kommunen. Udgiften til knækkede eller beskadigede 
fliser under arbejdets udførelse påhviler ledningsejeren. Udgiften til bortskaffelse af 

fliser eller asfalt påhviler ledningsejeren. Brolægning skal retableres af en faglært 
brolægger. 

Når der skal graves i belægninger bestående af granitfliser, skal disse tages op med 
sugekop/vakuumsuger. 
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Åer og vandløb 

Passage af åer og vandløb skal ske jf. DS 475. Afstanden fra vandløbets bund til top 
af ledning aftales med den pågældende vandløbsmyndighed. Ved færdigmelding 
medfølger en målsat plan over krydsning af åen/vandløb. 

 
Tværgående ledningsføring 

Krydsning af vejareal skal foretages vinkelret på vejens længderetning og som 
udgangspunkt ved jordfortrængning eller styret underboring jf. DS 475.  
 

Fredningszoner og fredede bygninger 
Det påhviler ledningsejeren at undersøge om fredningszoner krydses ved gravningen, 

og i så fald tage kontakt til Næstved Museum. Proceduren for gravning langs fredede 
bygninger: Øverste lag belægning fjernes. Betonsætningspladen skæres, og brækkes 
op med håndkraft således at vibrationer undgås. Komprimering af tilfyldning skal ske 

med håndstamper og vandes inden efterfølgende retablering. 
 

Vejtræer og grønne områder 
Passage af vejtræer indenfor en afstand af 2,0 meter fra stammen skal ske i forerør, 
mindst 4,0 meter lange, som skydes under træet. 

 
Færdigmelding 

Ved færdigmelding bekræfter ansøger at der er retableret korrekt, ryddet op på 
arbejdsarealet, fjernet sten, græsarealet tilsået med græsfrø, eventuelt vejbrønde 
tømt, og asfalt/fliser er fejet. Ved mangelfuld retablering/oprydning forbeholder 

kommunen sig ret til at lade arbejdet udføre for ledningsejerens regning. 




