Sjekkliste før innsending av tekniske planer til godkjenning
For at innsending av tekniske planer via det digitale skjemaet skal gå så greit som mulig, kan det være
lurt å se igjennom skjemaet og sjekke at du har klart alt du trenger før du starter selve innsendingen.
Sjekklisten nedenfor er også nyttig å lese gjennom før du starter.
Pkt.

Lurt å sjekke før start av utfylling av skjema for tekniske
planer
Er de tekniske planene ihht
o
o
o
o
o

Reguleringsplan
og/eller gjeldende håndbøker
«Vegnorm for Bergen kommune»
«Forskrift om anlegging av offentlig veg»
«Funksjonskrav for veglys 2019»

Dersom avvik fra punktene over, må dette søkes fravik for
i eget punkt i skjema, og det må skisseres avbøtende
tiltak.
Skal overvannsanlegget knyttes til det kommunale
ledningsnettet?
Dersom ja, må du laste opp forhåndsuttale fra VA-etaten i
skjema.
Er det spesielle forhold som vil medføre kostnader eller
utfordringer utover det normale i fht drift- og vedlikehold
for Bergen kommune?
Dersom ja, må dokumentasjon lastes opp i skjema.
Har du laget oversiktskart som tydelig markerer hvilket
offentlig vegareal det her søkes godkjenning for, og som
skal til overtas til fremtidig drift- og vedlikehold av Bergen
kommune?
Dette må lastes opp i skjema.
Belysningsplan
Dette må du ha klar ved innsending i skjemaet:
o
o
o
o

Plantegning
Tabell for armaturstyrke og mastehøyde
Lysberegning
Kortslutningsberegninger

X

Dine kommentarer

o LCC-analyse
o Samsvarserklæring

Skiltplan
Dersom man endrer eller flytter skilt, skal det sendes inn
skiltplan som del av de tekniske planene. Husk å «skru
av» irrelevante kartlag. Veileder for Bergen kommune
for fremstilling av skiltplan skal følges.
Skiltplan (L-tegning) skal vise alle offentlige skilt i hele
vegens lengde. Ved særlig lang veg/gate kan det avtales
en logisk avgrensning. Dersom plan omfatter mer enn én
veg, skal det lages skiltplan for hver veg/gate separat.
Skiltplanen må skille mellom
 eksisterende og nye/endrede skilt
 skilt i sidegater som er synlig, men ikke berørt.
Dersom det ikke er vedlagt skiltplan skal dette uansett
begrunnes.
Se ellers veiledning på tjenestebeskrivelsen.
Tegninger, generelt
Har du husket tegningsliste?
Denne må lastes opp i skjema.
Har du klar alle relevante tegninger til opplasting?
Husk at skiltplan og belysningsplan skal sendes inn
samtidig med øvrig materiale.
Er alle tegninger godt lesbare og viser kun relevante
kartlag og informasjon?
Les gjerne veilederen som ligger under
tjenestebeskrivelsen for «Veg til kommunal overtakelse».
Har du gitt tegningene navn ihht Håndbok R700 –
Tegningsgrunnlag, både tekst og nummer?

