
  

 
 
Checklista – Grävning Östhammars kommun 
 
 Besiktning arbetsområde   
 Slutbesiktning 
 
Entreprenör:………………………………………………………………………… 

 

Område:…………………………. 

 

Sökt tillstånd JA NEJ Kostnad vite 

Grävtillstånd    

TA-plan    

Förlängt tillstånd    

Avgifter för ledningar    

Ledning, kabel m.m.    

Ledning, kulvert m.m.    

Fundament under mark    

Fundament till parasoller, 
köstolpar, elskåp m.m. 

   

Konstruktioner under 
mark 

   

Grundkonstruktion, oljetank, 
pelare, regnvattenanläggning, 
fettavskiljare och dylikt 

   

Tillstånd    

 
Godkänt grävtillstånd     
 
Godkänd TA-plan    
Har tidsförlängning inte 
begärts minst fem 
arbetsdagar innan sluttid 
(gäller både grävtillstånd och 
TA- plan) 

   



  

Dokumenterad 
egenkontroll     

 JA NEJ Kostnad viten 
 
Viten - Särskilda villkor     
Uppfyller entreprenören 
inte  kraven enligt 
särskilda villkor 

   

 
Utmärkning    

Finns TA planer tillgängliga 
på arbetsplatsen    
Saknas grundläggande 
vägmärken i godkänd TA-
plan  

   

Saknas enstaka detaljer eller 
är d e  bristfälliga    

 
Fysisk avstängning    

Är godkänd TA-plan 
inte tillämplig    
Följs inte TA-plan 

   
Finns enstaka detaljer eller är 
d e  bristfälliga    

 
Personal och 
arbetsområde 

   

Är utmärkningsansvarige 
inte på arbetsområdet eller 
nåbar på en fast arbetsplats 

   

 
Har personalen godkänd 
utbildning 

 
 

 

  

 
Har personalen varselkläder    

 
Medverkar inte personalen på 
plats till att anmärkning 
åtgärdas på begäran 

   

 
Entreprenadområde 
 

   

Tas mark i anspråk eller 
ske r  schakt utanför 
entreprenadområdet 

   

 
 
 
 

   



  

 
 
 
 
 
 
Framkomlighet 
för trafikanter 
Går det att komma fram och 
eller det är farligt att ta sig 
fram i trafikzonen 

   

Om fordon eller maskiner 
som används för arbetet, där 
det klart framgår av TA-
planen att dessa skall 
rymmas innanför den 
fysiska avstängningen, 
istället vistas i trafikzonen. 

   

Vid tillfälliga störningar. 
Exempelvis: inga 
motlägg/fasning 1:3 mot 
kantstöd, bristande 
snöröjning eller 
halkbekämpning. 
TA-material kvarlämnat 
efter avslutat arbete. 

   

 

 

Datum:………………………………………….. 

 

Underskrift, Östhammars kommun  

………………………………………………………………….. 

 

Namnförtydligande:……………………………………………. 
 
 
 
 

Underskrift, Entreprenör 

………………………………………………………………….. 

 

Namnförtydligande:……………………………………………. 
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