VARSLINGSPLAN VEG
Namdalseid kommune

VED STENGING AV KOMMUNAL VEG
(Benytt denne siden ved vegstenging, men side 2 ved innsnevring )

Ansvarlig etter § 33 i Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger
Ansvarlig person (dokumentasjon på godkjent opplæring vedlegges)*

1.
ANSVARSHAVENDE

2.
GATE / VEG

Ansvarlig utførende entreprenør/etat*

4.
BRUK AV
MATERIELL

Mobiltelefon

E-post

Telefaks

Gate(r) / veg(er) som berøres (skriv eventuelt inn fra – til adresser for berørte områder)*

Arbeidet starter:
3.
TIDSPUNKT

Telefon*

Dato*

Arbeidet avsluttes:
Klokkeslett

Dato*

Klokkeslett

Følgende varslings- og sperremateriell skal benyttes:
Skilt nr:
Beskrivelse av skilt:
Antall:
106.1
Smalere veg
110
Vegarbeider
306.1
Forbudt for motorvogn
808.30
Gjelder gjennomkjøring
906H
Stående striper sort/gul
742
Midlertidig omkjøringsveg
744
Omkjøringspil
Sperremateriell:

Ved stenging og åpning flere ganger kan
egen oversikt legges ved

(ansvarshavende er ansvarlig for å skaffe dette materiellet)

SKISSE: (Eventuelt eget vedlagt kartutsnitt)

Antall:

Sperreplank
Sperrevogn
Kjørefeltskilter
Sperresnor
Sperrebukk
Trafikkjegle
Sperrenett
Lykter med fast lys
Annet:




Planen er godkjent med hjemmel i ”Skiltforskriften”
Ansvarshavende er ansvarlig for varsling
 Kommunen påtar seg varsling på vegne av ansvarshavende

Merknader

5.
BEHANDLING
(Fylles ut av
kommunen)

Referansenummer gravemelding

Sted

Dato

Referansenummer varslingsplan

Underskrift og stempel fra kommunen

Følgende skal varsles senest 1 – 2 dager i forveien ved stenging av kommunal veg:
TELEFON

6.
VARSLING
(Se avkryssing
under punkt 5)

AMBULANSE

74215400

BRANNVESEN

74227200

POLITI

74278650
02800

Dato varslet:

Bekreftelse for varsel:

Andre

Side 1 av 2 *Feltet skal alltid fylles ut.

Opprettet 10.01.07 Sist revidert: VEBRE 10.01.07

VARSLINGSPLAN VEG
Namdalseid kommune

VED INNSNEVRING AV KOMMUNAL VEG
(Benytt denne siden ved innsnevring, men side 1 ved vegstenging)

Ansvarlig etter § 33 i Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger
Ansvarlig person (dokumentasjon på godkjent opplæring vedlegges)*

1.
ANSVARSHAVENDE

2.
GATE / VEG

Ansvarlig utførende entreprenør/etat*

Mobiltelefon

E-post

Telefaks

Gate(r) / veg(er) som berøres (skriv eventuelt inn fra – til adresser for berørte områder)*

Arbeidet starter:
3.
TIDSPUNKT

Telefon*

Dato*

Arbeidet avsluttes:
Klokkeslett

Dato*

Klokkeslett

Ved stenging og åpning flere ganger kan
egen oversikt legges ved

Følgende varslings- og sperremateriell skal benyttes (i h.h.t skisse):
(ansvarshavende er ansvarlig for å skaffe materialet)
Skilt
Beskrivelse av skilt:
Antall:
nr:
106.1 Smalere veg
2
110
Vegarbeider
2
906H Stående striper sort/gul
3
Sperremateriell:
Antall:

4.
BRUK AV
MATERIELL

Sperreplank
Sperrevogn
Kjørefeltskilter
Sperresnor
Sperrebukk
Trafikk-kjegle
Sperrespett
Lykter med fast lys
Annet:



Planen er godkjent med hjemmel i ”Skiltforskriften”

Merknader

5.
BEHANDLING
(Fylles ut av
kommunen)

Referansenummer gravemelding

Sted

Side 2 av 2 *Felt skal alltid fylles ut.

Dato

Referansenummer varslingsplan

Underskrift og stempel fra kommunen

Opprettet 10.01.07 Sist revidert: VEBRE 20.02.07

VARSLINGSPLAN VEG
VED STENGING AV KOMMUNAL VEG

Namdalseid kommune

VED STENGING AV KOMMUNAL VEG (Side 1 av skjemaet)
Denne siden av skjemaet skal benyttes om trafikken ikke kan føres forbi arbeidsstedet.
Punkt i skjema
Kommentar
1.
Data om personen på arbeidsstedet som er ansvarlig for arbeidsvarslingen
Ansvarshavende
fylles ut. Dokumentasjon for godkjent opplæring skal følge med
varslingsplanen.
2.
Gjeldende kommune og veg/gate angis her. Utstrekning av arbeidet skal
Gate/Veg
angis i form av fra til adresse eller vist på en kartskisse. Kart som grunnlag
for skisser eller skiltplan kan fås på kommunenes servicekontor.
3.
Start og sluttidspunkt for arbeidet angis her. Ved stenging og åpning flere
Tidspunkt
ganger, kan egen oversikt legges ved. Om arbeidet tar lengre tid enn planlagt
må skiltmyndigheten og instanser listet opp under pkt. 6 varsles.
4.
Ved enkle sperringer der omkjøring ikke trenger skilting kan situasjonen og
Bruk av materiell
bruk av materiell angis i skjemaet. Medfører arbeidet behov for større
omkjøringer og midlertidige trafikkreguleringer legges egen skiltplan ved
varslingsplanen.
5.
Her angis kommunens godkjenning og om kommunen påtar seg å varsle
Behandling
instanser listet opp i pkt 6 på vegne av ansvarshavende. Krever kommunen at
ansvarshavene varsler det kommende arbeidet ved annonsering, melding til
vegsentralen eller ved informasjon i berørte naboers postkasser vil det bli
angitt under merknader.
6.
Her angis instanser som alltid skal varsles ved vegstenging. Om kommunen
Varsling
påtar seg ansvar for varsling (se pkt. 5) vil dokumentasjon for varsel være
påført skjemaet før utlevering til ansvarshavende. Skal ansvarshavende
varsle må dokumentasjon av varsling dokumenteres ved forespørsel
VED INNSNEVRING AV KOMMUNAL VEG (Side 2 av skjemaet)
Denne siden av skjemaet skal benyttes om trafikken kan føres forbi arbeidsstedet.
Punkt i skjema
Kommentar
1.
Data om personen på arbeidsstedet som er ansvarlig for arbeidsvarslingen
Ansvarshavende
fylles ut. Dokumentasjon for godkjent opplæring skal følge med
varslingsplanen.
2.
Gjeldende kommune og veg/gate angis her. Utstrekning av arbeidet skal
Gate/Veg
angis i form av fra til adresse eller vist på en kartskisse. Kart som grunnlag
for skisser eller skiltplan kan fås på kommunenes servicekontor.
3.
Start og sluttidspunkt for arbeidet angis her. Om arbeidet tar lengre tid enn
Tidspunkt
planlagt, må skiltmyndigheten varsles.
4.
Her oppgis hvilket materiell som skal benyttes.
Bruk av materiell
5.
Her angis kommunens godkjenning. Krever kommunen at ansvarshavene
Behandling
varsler det kommende arbeidet ved annonsering, melding til vegsentralen
eller ved informasjon i berørte naboers postkasser, vil dette bli angitt under
merknader.
Opprettet 10.01.07 Sist revidert: VEBRE 20.02.07

