Type: Ansøgning

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Center for Miljø og Plan
Vej og Parkering
Rådhuset
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 97 30 00 lokal 3587 og lokal 3560

ANSØGER:
M J eriksson
Gl. Køge Landevej 773

KONTROL
UDSKRIFT
LEDNINGSEJER:

2660 Brøndby Strand
Jesper Hjære
Kontaktperson:
jhj@mje.dk
E-mail
3863
Ansøgers journalnummer:
mobil:30515289
Tlf.
ENTREPRENØR:
M J eriksson
Gl. Køge Landevej 773
2660 Brøndby Strand
Jesper Hjære
Kontaktperson:
E-mail jhj@mje.dk

Tlf.

mobil:30515289

Kontaktperson:
E-mail

GRAVETILLADELSE
Sagsnr.:

18-01656

ROVnr.:

5615-000881

Journalnr:
Side 1 af 6

GRAVETILLADELSE

Sagsnr.: 18-01656

Side 2 af 6

IDENTIFIKATION:

Vejnavn: Jægersborgvej
Husnr
:Frakørsel:

-

0

Stationering

Bekrivelse af gravested:

-

0

/

42

Evt. rutenr.
3,00

Bredde; længde; dybde:

0

/

;

Distrikt

Lyngby-Tår

Adm.vejnr.

200,00 ; 1,00

Udførselsmetode:

Kommunevej
1730398

- 0

Gravning

Ombygning af kryds for at forbinde Frem med Lyngby Hovedgade.

Venstre

Cykelsti

Ingen belægningsoplysninger fundet
Venstre

Fortov

Ingen belægningsoplysninger fundet
Venstre

Kørebane

Bel.type:TBk, Modificeret:Ja, Forsøgsbel.:Nej, Støjred.:Ja, Kornkurve:0/6, Udlagt:2016

Vejnavn: Lyngby Hovedgade
Husnr
:Frakørsel:

-

1

Stationering

Bredde; længde; dybde:
Bekrivelse af gravested:

241 -

/

-

1

/

298

Evt. rutenr.
;

Distrikt

Lyngby-Tår

Adm.vejnr.
Udførselsmetode:

;

Kommunevej
1730535

- 0

Gravning

Ombygning af kryds for at forbinde Frem med Lyngby Hovedgade.

Venstre

Cykelsti

Ingen belægningsoplysninger fundet
Venstre

Fortov

Ingen belægningsoplysninger fundet
Venstre

Kørebane

Bel.type:PA, Udlagt:1995

Vejnavn: Frem
Husnr
:Frakørsel:

-

0

Stationering

-

Bredde; længde; dybde:
Bekrivelse af gravested:

7

/

-

0

/

Evt. rutenr.
;

;

45

Distrikt

Lyngby-Tår

Adm.vejnr.
Udførselsmetode:

Ombygning af kryds for at forbinde Frem med Lyngby Hovedgade.

Venstre

Cykelsti

Ingen belægningsoplysninger fundet
Venstre

Fortov

Ingen belægningsoplysninger fundet
Venstre

Kørebane

Ingen belægningsoplysninger fundet
VARIGHED:

Påbegyndes:

14-01-2019

Afsluttes:

31-05-2019

SPECIFIKATION:
Arbejdets art:

Ledningsnetdel:

Fornyelse

Ledningstype

Vand

Stikledning

Er det muligt at koordinere gravearbejdet med andre gravearbejder

Ja

Der er ikke andre graveaktører i området pt. men der kan samarbejdes senere hvis der kommer andre.

Privat fællesvej, By
1730232
Gravning

- 0

GRAVETILLADELSE

Sagsnr.: 18-01656

BESKYTTELSESNIVEAUER:
Trafikværn/påkørselsdæmper

Vejnavn: Frem
husnr:

-

stationering:

0

/ 7

til

0

/

45

Specifik afmærkningsplan vedhæftet (Fase 1 afspærringsplan.pdf)

Afmærkning:

Afmærkningsplan omfatter
Vejnavn: Jægersborgvej
husnr:

-

stationering:

0

/ 0

til

0

/

42

Specifik afmærkningsplan vedhæftet (Fase 1 afspærringsplan.pdf)

Afmærkning:

Afmærkningsplan omfatter
Vejnavn: Lyngby Hovedgade
husnr:
Afmærkning:

-

stationering:

1

/ 241

til

1

/

298

Specifik afmærkningsplan vedhæftet (Fase 1 afspærringsplan.pdf)

Afmærkningsplan omfatter
RETABLERINGS ANSVAR

Entreprenør har ansvaret for reetablering af Alt
Retableringsmetode:

Asfaltbærelaget udlægges til overside slidlag, så jævn overflade opnås. Et af de
følgende år affræses området med en overbredde på min. 100 mm i hver side og nyt
slidlag udlægges.

TILLADELSE:

Ansøgt den:

06-12-2018

Sagsbehandler:

GUNNI

Gunnar Lund

VEDHÆFTEDE FILER:

AN-I-1.08 Belægningsplan.pdf; Ansøgning 005615-000000000881 2018-12-06.pdf; Fase 1 afspærringsplan rev A.pdf; Fase
1 afspærringsplan.pdf; Frem (stikvej) - Tilladelser i forbindelse med byggeri på Lyngby Hovedgade 63.pdf; Frem - Foreløbig
tiladelse til anlæg af Frem råden over vej til bla byggeplads samt gravning 1.pdf; Frem - Tiladelse til anlæg af Frem råden
over vej til bl.a. byggeplads samt gravning i vej til 6.pdf; Garantidokument.pdf; Gyldendalsvej - Tilladelser i forbindelse med
byggeri på Lyngby Hovedgade 63.pdf; Lyngby Hovedgade - Tilladelser i forbindelse med byggeri på Lyngby Hovedgade
63.pdf; SAB2017 - LTK.pdf; Tidsplan vejkryds.xlsx
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SPECIFIKKE VILKÅR:
Bygherrer.

Tilladelsen er betinget af, at KPC København A/S er bygherrer og arbejdet/projektet udføres i henhold til
Lyngby-Taarbæk Kommunes tidligere udstedte tilladelser til KPC København A /S, som er betinget af
anfordringsgaranti jf. nedenstående.
Betingelser og vilkår til tilladelsen.

Udførelse af krydsopbygningen, fase 1,og reetablering efter denne, er betinget af, at alle betingelser og vilkår anført i
vedlagte 4 tilladelser udstedt til KPC København A/S; "Frem (stikvej) - Tilladelser i forbindelse med byggeri på Lyngby
Hovedgade 63" af d. 08-10-2018, j.nr. 05.00.00-G01-24-15, udstedt af Lyngby-Taarbæk Kommune, "Lyngby
Hovedgade - Tilladelser i forbindelse med byggeri på Lyngby Hovedgade 63" af d. 08-10-2018, j.nr.
05.00.00-G01-24-15, udstedt af Lyngby-Taarbæk Kommune, "Gyldendalsvej - Tilladelser i forbindelse med byggeri på
Lyngby Hovedgade 63" af d. 08-10-2018, j.nr. 05.00.00-G01-24-15, udstedt af Lyngby-Taarbæk Kommune, samt
"Frem - Tilladelse til anlæg af Frem (stikvej), råden over vej til bl.a. byggeplads, samt gravetilladelse" af d. 14-01-2019,
j.nr. 05.00.00-G01-24-15, udstedt af Lyngby-Taarbæk Kommune, iagttages.
Garantistillelse.

Udførelse af krydsombygningen og reetablering efter denne, er omfattet af vedhæftede garanti nr. 6380301/3 af d.
5/10-2018 udstedt af Tryg Garanti og tilladelsen er betinget af denne .
Arbejde på byggepladsen på Frem.

Under arbejde på byggepladsen, hvortil der til KPC København A/S er udstedt særskilt tilladelse til råden over
vejarealet, skal vilkår og betingelser nævnt i tilladelse nr.18-01632/Rovnr. 14855-13 iagttages.
Adgangsforhold til Jægergården.

Der skal til enhver tid sikres gående adgang til Jægergården (Jægersborgvej 1-7A) og Lyngby Hovedgade.
Information

Entreprenøren og/eller totalentreprenøren skal informere beboerne, samt butikkerne i området om arbejdet, tidsplan,
samt kontaktoplysninger min. én uge før opstart af arbejdet. Der skal fremsendes kopi af informationen til
vejmyndigheden samtidigt med beboerne/butikkerne.
Elektronisk log.

Entreprenør tilsyn skal dokumenteres ved elektronisk log, der løbende skal fremsendes til vejmyndigheden.
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GENERELLE VILKÅR:
Standard vilkår

Denne gravetilladelse gives på betingelse af, at arbejdet udføres i
overensstemmelse med Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje( Transport- og Bygningsministreriet oktober
2016), Norm for etablering af ledningsanlæg i jord (DS 475),
Vejoverbygning, ledningsgrave (AAB) og tilhørende udbudsforskrifter samt vedlagte
Særlige arbejdsbeskrivelse (SAB)
Arbejdsplads:
Ledningsejeren skal sørge for en forsvarlig afmærkning af arbejdet udført i
overensstemmelse med ("Vejregler for afmærkning af vejarbejder af november 2002"),
jf. regulativets § 12. Denne afmærkning, inklusive skiltning, afspærring og markeringslygter,
skal tilses mindst en gang i døgnet.
Retablering:
Alt arbejde skal udføres håndværksmæssigt korrekt og i overensstemmelse med normerne.
Kommunen kan på forlangende kræve dokumentation for den nødvendige
håndværksmæssige uddannelse.
Brug af krydsfinerplader må kun finde sted inden for afspærret arbejdsområde.
Når der anvendes jernplader i asfaltarealer skal disse fræses ned.
Grusfortove som er udført med ikke godkendt belægningsopbygning, eksempelvis græs eller
perlesten, skal retableres som eksisterende belægning.
Ledningsanlæg:
Anlæg af blivende art, såsom skabe og lysmaster, skal placeres således at der holdes en fri afstand på
min. 0,5 meter til brandhaner og vandstophaner.
Registrering:
Flytning af jord fra offentlige vej- og stiarealer skal anmeldes til kommunen jvf.
kommunens "Regulativ for jordflytning 2011" samt den gældende bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i
forbindelse med flytning af jord.
Gravearbejder på forurenede kortlagte arealer skal anmeldes særskilt.
Kortlagte arealer kan findes på www.Arealinfo.dk
Anmeldelse skal ske på www.jordweb.dk .
Læs mere om jordflytningsregler på www.ltk.dk
Ledningsejeren skal senest 24 timer før arbejdets påbegyndelse underrette vejmyndigheden om tidspunktet for
arbejdets påbegyndelse, navn og telefonnummer på den daglige leder af arbejdet samt navn og telefonnummer på den
kontaktperson, som kommunen kan henvende sig til uden for normal arbejdstid, jf. regulativets § 6, stk. 2.
Arbejdet skal færdigmeldes til kommunen snarest efter arbejdets afslutning, dvs. senest 5 dage efter færdiggørelsen
af arbejdet, jf. regulativets § 18
Kommunen forudsætter, at der er ryddet op på arbejdsarealet, fjernet sten, græsarealet tilsået med græsfrø,
asfalt/fliser er fejet og affald og materialer m.m. er fjernet.
Tilladelsen skal under hele arbejdsperioden forefindes på arbejdsstedet og på forlangende forevises for kommunens og
politiets personale, jf. regulativets § 7.
Overtrædelse og tilsidesættelse af ovenstående vilkår kan straffes med bøde , jf. lov om offentlige veje § 113, stk. 1, 3),
og lov om private fællesveje § 67, stk. 1, 2).
Klagevejledning

Klagevejledning
Du kan klage over denne afgørelse til Vejdirektoratet , Havnegade 27, 1058 København K.
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Klagen kan indsendes via Vejdirektoratets elektroniske klageblanket på borger .dk. Benyt linket eller gå ind på
borger.dk – Samfund og rettigheder – Klagemuligheder – Klagemuligheder i Danmark – Klag til Vejdirektoratet over
afgørelser på vejområdet.
Klagen omfatter kun retlige spørgsmål. Det vil sige Vejdirektoratet kun kan tage stilling til , om afgørelsen er lovlig, men
ikke til kommunens skøn indenfor lovens rammer – undtaget ekspropriationssager og sager om handicapparkering,
hvor Vejdirektoratet ligeledes kan tage stilling til skønnet .
Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse og klagen skal være modtaget i Vejdirektoratet inden
udløbet af denne frist.
Afgørelsen kan kun indbringes for domstolene, hvis du har udnyttet din klagemulighed.
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