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VARSLINGSPLAN VEG 
VED ARBEID PÅ KOMMUNAL VEG Leirfjord Kommune 

1. 
ANSVARS-HAVENDE 

Ansvarlig etter § 33 i Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger 
Ansvarlig person (dokumentasjon på godkjent opplæring vedlegges) * Telefon* Mobiltelefon  
                  
Ansvarlig utførende entreprenør/etat* E-post* Godkjent 

arbeidsvarslingskurs* 

                  

2. 
GATE / VEG 

 

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

      

      

3. 
TIDSPUNKT 

Arbeidet starter:  Arbeidet avsluttes:  
Ved stenging og åpning flere ganger kan egen 
oversikt legges ved 

Dato* Klokkeslett Dato* Klokkeslett 

__________       __________       

4. 
BRUK AV 
MATERIELL 

☐   Innsnevring av veg  

       (Minimum 3m fri kjørebane) 

☐  Stenging av veg 

      (Krever skiltet omkjøringsrute) 

Følgende varslings- og sperremateriell skal benyttes: (ansvarshavende er ansvarlig for å skaffe dette 
materiellet) 
Skilt nr: Beskrivelse av skilt: Antall: SKISSE: (Eventuelt eget vedlagt kartutsnitt)  
106.1 Smalere veg 

 
__ 

      

110 Vegarbeider 

 
__ 

156 Annen fare 

 
__ 

808 Tekst  

 

__ 

810 Svingpil 

     

__ 

906H Stående striper rød/gul 

 

__ 

713 Omkjøringspil 

 

__ 

Annet: 

       

 
__ 

       

 __ 

       

 __ 

       

 __ 

       

 __ 

       

 __ 

       
 

__ 

       

 
__ 
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5. 
BEHANDLING 
(Fylles ut av 
kommunen) 

☐ 
Planen er godkjent med hjemmel i ”Skiltforskriften” 

☐ Ansvarshavende er ansvarlig for varsling 

☐ Loggbok skal føres og leveres sammen med ferdigmelding 

Merknader: 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

 Referansenummer gravemelding Referansenummer varslingsplan 

            

Sted Dato Underskrift og stempel fra kommunen 

      __________       

6.  
FERDIGMELDING 
(Fylles ut av ansvarlig 
utførende når 
arbeidet er utført) 

 

 Herved meldes at graving er utført og at grunn er istandsatt etter graving Veiledning ferdigmelding:  

☐ Midlertidige trafikkskilt benyttet imf arbeidet er fjernet        
➢ Utfylt ferdigmelding 

leveres kommunen 
senest en uke etter at 
arbeidet er utført. 

➢ Avkryssing skal stemme 
med egenerklæring og 
betingelser for 
godkjenning.  

➢ Dato(er) skal være 
påført.   

☐ Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig       

☐ Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket       

☐ Forholdende for syklende og gående er tilfredsstillende       

☐ Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende       

☐ Loggbok sendes med ferdigmelding som vedlegg       

Stad* Dato* Ansvarlig utførenes underskrift* 

      __________  

7. 
VARSLING 
(Se avkryssing 
under punkt 5) 

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

Sted og Kontaktinfo Telefon Epost Dato varslet Bekreftelse for varsel 

 

 
AMBULANSE 

-Mosjøen- Espen Jensen 9770 6824 

postmottak@helgelandssyk
ehuset.no 

__________       

-Sandnessjøen-Tor Ragnar 9586 51 90 __________       

-Brønnøysund: Monica 
Kaspersen 

9028 5507 __________       

-Rana: Bengt Endre Erlingssønn 9487 8 80 __________       

 110   

BRANNVESEN 
Sandnesjøen, Bardal, Leland 

 Dagfinn Ness Andreassen 

7507 56 13 dagfinn.ness.andreass
en@alstahaug.komm
une.no 

__________       
113 

POLITI- 
Mosjøen 
politistasjon 

Mosjøen 7558 90 00 
post.nordland@politiet.no 

 __________       Ring politiet 02800 

Nødnummer 112 
HJEMME-
TJENESTEN Leirfjord kommune 7507 40 00 post@leirfjord.kommune.no __________       

Teknisk og 
eiendom Leirfjord kommune 7507 40 00 post@leirfjord.kommune.no __________       

BUSS Reisnordland 91009 600 sentrumsterminalen@boreal.no __________       

      

        

*Feltet skal alltid fylles ut. 

 

http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-20051007-1219.html
https://helgelandssykehuset.no/avdelinger/prehospitale-tjenester/ambulanse#les-mer-om-ambulanse---bil-og-bat
mailto:postmottak@helgelandssykehuset.no
mailto:postmottak@helgelandssykehuset.no
mailto:Dagfinn.Ness.Andreassen@alstahaug.kommune.no
mailto:dagfinn.ness.andreassen@alstahaug.kommune.no
mailto:dagfinn.ness.andreassen@alstahaug.kommune.no
mailto:dagfinn.ness.andreassen@alstahaug.kommune.no
mailto:post.nordland@politiet.no
https://www.leirfjord.kommune.no/
mailto:post@leirfjord.kommune.no
https://www.leirfjord.kommune.no/
mailto:post@leirfjord.kommune.no
https://www.reisnordland.no/
mailto:sentrumsterminalen@boreal.no

