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Søknad om arbeidsvarsling,
Plan for varsling og sikring mv. for
arbeid på eller ved vei,
etter gjeldende Statens vegvesens håndbok HB N301.

1. Ansvarlig utførende entreprenør

Kontaktperson på
ansvarshavende:
Kontaktperson på
stedansvarlig:
Firmanavn:
Adresse:
Postnr.:
Mobil:
E-post:
Evt. annen fakturaadresse
og/eller fakturareferanse

Organisasjonsnr.:
Poststed:

Evt. utførende av arbeidsvarsling (annen enn utførende entr.)
Kontaktperson:
Firmanavn:
Adresse:
Postnr.:
Mobil:
E-post:
Evt. annen fakturaadresse
og/eller fakturareferanse

2. Byggherre / tiltakshaver

Firmanavn:
Adresse:
Postnr.:
Kontaktperson
Fornavn:
Mobil:
E-post:

Organisasjonsnr.:
Poststed:

Organisasjonsnr.:
Poststed:
Etternavn:

3. Berørte vei nr.

Vei nr. / Strekning / Adresse / Sted

Nr. fra

Nr. til

Nærmere beskrivelse av arbeidssted / Kartutsnitt / Oversiktstegning

Post og besøksadresse
Drangedal kommune
Gudbrandsveien 7
3750 Drangedal

Telefon: 35 99 70 00
postmottak@drangedal.kommune.no
Org.nr: 933 277 461
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4. Arbeidet som skal utføres

Arbeidet startes

Hvis arbeidets start er før dagens dato, begrunn hvorfor:

Arbeidet forventes avsluttet
Arbeid som skal utføres, beskriv:

5. Risikovurdering for arbeid på eller ved vei

Benyttes eget regneark i Excel, Risikovurdering for arbeid på eller ved vei.
Legges ved som vedlegg til Søknad om arbeidsvarsling.

6. Plan for varsling og sikring mv. for arbeid på eller ved vei

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i Skiltforskriftens §29 og §30.
Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.
Varslingsmateriell:
Skisse:
Skilt nr.:

Ant.:

Merknader:

Plan til fordeling:

☐ Utførende entreprenør
☐ Ansvarshavende
☐ Politi
☐ Brannvesenet
☐ Ambulanse
☐ Andre:

Post og besøksadresse
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7.

Særskilt vedtak og betingelser for godkjent plan for varsling og sikring mv.
for arbeid på eller ved vei

SAK NR:
Godkjent varslingsperiode, til - fra:
Se plan og les merknader som måtte tilkomme i planen.

Betingelser for varslingsarbeidet:
1. Statens vegvesens håndbok HB N301 Arbeid på og ved veg «Krav og retningslinjer til varsling og sikring» gjelder for
arbeidet.
2. Alle pålegg gitt under utfyllingen av arbeidsvarslingen skal overholdes.
3. Ferdigmelding skal sendes postmottak@drangedal.kommune.no snarest, senest 14 dager etter arbeidets slutt.
Unnlatelse kan medføre at senere arbeidsvarslinger ikke vil bli innvilget.
4. Betingelsene er gjeldende også dersom arbeidene er påbegynt (meldeplikt i etterkant).
Merknader:
Drangedal
Dokumentet er elektronisk signert av saksbehandler
Tillatelsen og godkjente planer skal oppbevares på arbeidsstedet og fremvises ved kontroll.

Bruk av varslingsskjema.
Det er bare nødvendig å fylle ut de hvite feltene i tabellene.
NB: Særskilt vedtak skal fylles ut av skiltmyndigheten.
Ved søknad om arbeidsvarsling skal fylles ut i riktig rekkefølge:
1. Arbeidsbeskrivelse
2. Risikovurdering
3. Arbeidsvarslingsplan
5. Risikovurdering for arbeid på eller ved vei og 6. Plan for varsling og sikring mv. for arbeid på eller ved vei
kan kopieres hvis man trenger flere rader til farer eller tiltak, eller man trenger mer plass til skisser for
arbeidsvarslingsplan evt. plass til å beskrive flere faser med forskjellig planer. (Er det kun et kart man vil legge til,
kan man bruke tilleggsopplysninger-fanen.)
En må fylle inn cellen med ansvarshavendes bekreftelse nederst på risikovurderingen i Excel.
Alt fylles ut på PC i Word og Excel.
Ikke behov for håndskrevet signatur.
Feil i regnearket eller ønsker om endringer kan sendes til postmottak@drangedal.kommune.no.
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