Drammen kommune
Postboks 7500
3008 Drammen
Tlf: 03008
E-post: gravemelding@drmk.no

Godkjent gravesøknad

Sak nr.: 19/93
Entreprenør:

Byggherre:

ANDRE BAKKE MASKIN AS
Fossanveien 523
3175 RAMNES

NIAM V CC DRAMMEN EIENDOM AS
Postboks 164 Skøyen
0212OSLO

Kontaktperson: Andre Bakke
Tlf./Mob.: 41475352

Kontaktperson: Jannecke Rødseth
Tlf./Mob.: 93252524

Stedsansvarlig(e):
Andre Bakke

E-post: andrbakk@online.no

Mobil: 41475352

Ansvarshavende:
Andre Bakke

E-post: andrbakk@online.no

Mobil: 41475352

Berørt(e) adresse(r):
Brandtenborggt Tomtegata 36

Arbeidet gjelder:
Annet

Søkt arbeidsperiode: 18.03.2019 - 22.03.2019
Godkjent arbeidsperiode: 18.03.2019 - 22.03.2019
Varslingsperiode: 19.03.2019 kl. 07:00 - 29.03.2019 kl. 16:00
Denne tillatelsen (inkl fortau) er veiklasse 1. (Gang-/sykkelvei langs veiklasse 1 er veiklasse 2).
Med hjemmel i skiltforskriften av 7. oktober 2005 nr. 1219 §§ 26, 28, 29 og 30 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av
trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/ oppmerking jf vedlagte beskrivelse eller skisse/skiltplan. Bestemmelsene i skiltforskriften og
håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet. Ansvarlig arbeidsleder er ansvarshavende for arbeidsvarsling og skal ha Kurs 2 jf.
håndbok N301.
Gravetillatelsen gis etter veglovens §§ 32 og 57 og med de vilkår som Forskrift om ledninger i offentlig veg (FOR-2013-10-08-1212) fastsetter
dersom annet ikke er angitt i tillatelsen, samt Drammen kommunes graveinstruks.
Asfaltering av fortau og/eller gang-/sykkelvei: Dekke (slitelag og bindlag) 2,5 cm Agb8 over 3 cm Agb11. Annen utførelse skal avtales med
kontrollør.
Vedtak og gravetillatelse er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser, se vedlagte melding om rett til å klage over
enkeltvedtak.
Kommunen kontaktes for avtaler om kontroller m.m. der dette er beskrevet i graveinstruksen (NÅR arbeidet starter, FØR igjenfylling, FØR
asfaltering). Dette gjøres til telefon 99488899 (SMS kan ikke mottas).
Merknad fra saksbehandler:
Det skal ikke asfalters eller åpnes etter anlegget før skilting ihht ny skiltplan for permanente skilt er oppsatt dersom disse skal graves ned. Skal
de på lysmast kan det asfalteres etter avtale med kontrollør.
Snøsmelteanlegg skal også legges uner kantstein som vist i skisse. Alle arbeider skal utføres etter tegninger godkjent av Byprosjekter og etter
kommunens graveinsruks. Avvik skal avklares med kontrollør dersom dette er aktuelt, herunder midlertidig eller permanent isiandsettelse. Det er
også en gravetillatelse på samme fortauet ifbm annen gravesak foir samme byggherre, det må avklares slik at istandsettelse evt også skal omfatte
dette tiltaket. https://drammen.gravearbeider.no/post/view/91861
Alle arbeider skal godkjennes av kontrollør og av Byprosjekter ihht graveinstruks og gjennomføringsavtale som gjelder for tiltaket. Entreprenør
skal derfor i tillegg til øvrige pålagte kontroller innkalle til felles befaring når arbeidet er ferdig FØR ferdigmelding sendes. Dere må sørge for å ha
gydlig gravetillatelse helt til befaringen er godkjent.
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Drammen 15.03.2019

Per Olav Horne, Drammen kommune Vei, Natur og Idrett
Dokumentet er elektronisk signert av saksbehandler

Vedleggsliste
Vedleggsnummer
V1
V2
V3
V4
V5

Navn
Endret_skiltplan_kart_1.pdf
Loggbok
Klagerett
D001-B03-Plantegning-14-03-2019.pdf
D003-B00-SNITT-(2019-03-14-v2).pdf

Opprinnelig journalpostnummer

19/93-4
19/93-4

Drammen kommune Vei, Natur og Idrett

Side 2 av 2

