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 Bemærkning: Planer: 1 INCA + 5659

 

  

 Der er sendt: 2 planer med TDC kabler/rør

 Påvisning bestilt: Nej

 Underskrift: Maj-Britt Broch Laursen  Fremsendt: 23-01-08  Gyldighed 180 dage

Før der graves

Beskadigelse
Hvis der under gravearbejdet sker skader på kabel/kabelnet, eller du har en formodning herom, vil det være i egen interesse
omgående at rette henvendelse til vores servicecenter på telefon 80 80 80 47.
 
Geografiske kabelplaner
TDC Planudlevering udleverer ledningsoplysninger om alle TDC's kabler og visse andre ledningsejere. Kablerne vil typisk være vist
på samme plan. Hvis dette ikke er gældende - vil der blive udleveret flere planer, som skal benyttes sideordnet, da de hver for sig
giver oplysninger om de forskellige kablers beliggenhed. På disse planer er et eller flere kabler i en vejside normalt kun angivet
med en streg (tracé), med en generel målsætning til bygning, skel, kantsten, asfaltkant eller vejmidte. Stikkabler til bygninger
langs og under vej vil ikke altid være vist. Til private parceller vil stikkablerne normalt kun være vist til umiddelbart efter skel.
Der må ikke optages mål på tegningen - benyt den viste målsætning.
 
Rendedybde
Langs vej placeres kablerne normalt i en dybde af 0,45-1,25 m, men både større og mindre dybder kan forekomme, f.eks. hvor der
er foretaget overfladeregulering. Du kan derfor ikke regne med nogen risikofri gravedybde.
 
Sikkerhedsafstand
Der skal regnes med en sikkerhedsafstand på 0,5m til hver side af de målsatte tracéplaceringer. Ved underjordiske
fordelere/splidsninger skal der regnes med en større sikkerhedsafstand. I alle tilfælde skal der håndgraves prøvehuller for at
stedfæste den aktuelle placering, inden det planlagte gravearbejde påbegyndes.
 
Kabelpåvisning
I tvivlstilfælde kan kablerne påvises på gravestedet, hvis du retter henvendelse herom senest 3 arbejdsdage før arbejdet
påbegyndes. Påvisningen vil normalt resultere i en regning, da TDC som udgangspunkt tager betaling for påvisning. Kun i de
situationer, hvor TDC selv vælger at påvise eller oplysningerne på tegningen er mangelfulde, vil der kunne ske en påvisning uden
beregning. Dog påvises stikkabler på privat parcel ikke.
 
Tegningen er fremstillet i anledning af en konkret henvendelse, og må kun benyttes til dette formål.
Tegning og denne skrivelse skal forefindes på arbejdspladsen, da dette er din dokumentation for, at du har forespurgt
hos TDC.

Hvis uheldet er ude - ring 80 80 80 47
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