Blankett i PDF-format

Ansökan om tillstånd av schaktöppning och/eller
trafikanordningsplan för vägarbete på offentlig plats.
Ärendenummer:

Ansökningsblanketten bifogas i ärendet via Infracontrol.

Schakttillstånd nr:

Gata / nr:
Delsträcka:
Arbetet önskas påbörjas:

Arbetet avslutas:

Ansvarig sökande samt företagsnamn:
Adress:
Telefon samt e-postadress till ansvarig sökande:
Skyltansvarig:

Telefon skyltansvarig:

Typ av arbete:
Arbetet avser:

Arbetet berör:

Schakt utförs i:

planerat arbete
akut arbete

körbana

halva körbanebredden

gång- och cykelbana

hela körbanebredden

trottoar

gång- och cykelbanan

parkmark/skogsmark

parkmark/skogsmark

annan yta

Arbetet kommer att bedrivas som:

dagarbete 06.00-22.00

nattarbete 22.00-06.00

Tekniska
förvaltningen
Kommentarer
Utmärkning och avstängning skall utföras enligt bestämmelser för Borås Stads "Handbok arbete på väg 2015”. För att få arbeta på stadens
gator och vägar krävs att alla på arbetsplatsen, under de senaste fem åren genomgått erforderlig utbildning i ”Arbete På Väg”.
Denna ansökan ska vara Tekniska förvaltningen tillhanda senast 10 arbetsdagar före det att arbetet önskas påbörjas. Ett godkänt
schaktöppningstillstånd, en bifogad trafikanordningsplan samt en tydlig bifogad karta över önskad schaktväg är en förutsättning för ett
godkännande för arbete på offentlig plats.
Vi har tagit del av Tekniska förvaltningens regler och anvisningar för schaktnings-, återfyllnings-, och återställningsarbeten i
allmän platsmark samt bestämmelserna för Borås Stads "Handbok arbete på väg 2015" och förbinder oss att följa desamma.
Godkänt tillstånd skall förvaras på arbetsplatsen för att kunna uppvisas för kommunal tjänsteman, Arbetsmiljöverket eller polis. Om inte ovan
nämnda bestämmelser, regler och anvisningar följs äger Tekniska förvaltningen rätt att stoppa arbetet.

Tekniska förvaltningens beslut
Sökande skall informera:
Berörda fastighetsägare
Övriga berörda hyresgäster, abonnenter och dylika

Trafikanordningsplanen/
Schaktöppningstillståndet
beviljas
Datum

Berörda näringsidkare
Lokalradio (vid akuta arbeten)

Namnteckning, trafiksäkerhetssamordnare

Namnteckning, trafikhandläggare (schakt offentlig plats, gata)

Namnteckning, (schakt offentlig plats, park/skog)
OBS!
Även andra tillstånd kan erfordras.
Personuppgifter i denna ansökan kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen som underlag för beslut om
schaktöppning. På boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter.
Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig för Tekniska förvaltningen, och nås via e-post tekniska@boras.se eller via tekniska
förvaltningens IT- och GIS-samordnare genom Tekniska förvaltningens växel 033-35 74 00.

