
Ansöka om grävtillstånd och/eller 
trafikanordningsplan  
Sedan januari 2021 ska alla ansökningar om grävtillstånd och trafikanordningsplan hos Leksands 

kommun göras i systemet Panorama. I dokumentet beskrivs hur du gör en ansökan i Panorama. Har 

du frågor om ditt ärende är du välkommen att kontakta trafikenheten. 

Innehåll 
Kontaktuppgifter trafikenheten Leksands kommun ............................................................................... 1 

Logga in i Panorama och översikt av funktioner ..................................................................................... 2 

Så här gör du en ansökan ........................................................................................................................ 5 

Efter att du skickat in din ansökan .......................................................................................................... 6 

Komplettering av ansökan ....................................................................................................................... 7 

När din ansökan är godkänd.................................................................................................................... 7 

Efter att grävarbetet är slutfört ............................................................................................................... 8 

Återställning och besiktning .................................................................................................................... 8 

 

Kontaktuppgifter trafikenheten Leksands kommun 
E-postadress: trafik@leksand.se 

Kommunens växel: 0247-800 00 

Länk till Panorama och mer information om grävtillstånd och trafikanordningsplaner hittar du här: 

https://www.leksand.se/medborgare/boende-trafik-och-miljo/trafik-gator-och-vagar/trafik-och-

gator/schakt-och-gravtillstand/  
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Logga in i Panorama och översikt av funktioner 
Logga in med din e-postadress och lösenord. Första gången du ska göra en ansökan behöver du 

registrera din e-postadress. Du kommer då få ett verifieringsmejl till din e-post.  

Obs! Det har varit problem att detta mejl ibland hamnar i skräpposten eller fastnar i spamfilter. 

Kontakta trafikenheten om du inte får något mejl. 

 

När du loggas in kommer du till en kartvy. Om du har gjort ärenden tidigare listas de till höger på 

sidan. 

 

  



Längst upp till vänster i bild kan du välja vilken karta du vill ha som underlag. Vi har själva valt att 

lägga till ortofotot, vilket ger ett väldigt tydligt underlag. Nackdel med detta är att det är väldigt tungt 

och därför tar några sekunder att ladda in.  

 

 

I mitten av kartbilden visas om du har nya notiser i dina ärenden. Klicka på pilen för att se de senaste 

händelserna i dina ärenden. 

 

 

Under ärendet finns flikarna objekt, kontakter, filer, dialog och påminnelser. Använd gärna 

dialogrutan för kontakt med trafikenheten i ett ärende. Då finns all information samlad på ett ställe. 

  



Längst upp till höger i bild finns ett sökfilter där du kan söka bland ärenden, t.ex. få fram de ärenden 

som arkiverats.  

 

Är ni flera användare hos samma ledningsägare kan du söka fram dina egna ärenden, välj då 

”ansökanden” och skriv in ditt namn. 

 

 

Klicka på den här symbolen för att spara ditt sökfilter, eller ändra sorteringen av ärendena i listan. 

 

  



Så här gör du en ansökan 
För att göra en ny ansökan är det enklaste sättet att förflytta dig i kartan till ditt planerade 

grävområde, högerklicka och välj vilket ärende du vill ansöka om. 

 

- Välj grävtillstånd för ärenden som inte har någon påverkan på trafiken, t.ex. grävning i ett 

grönområde eller om ni vill ansöka om grävtillståndet nu och komplettera med en TA-plan 

längre fram. Alternativt om ni har en färdig TA-plan som PDF som ni vill bifoga. 

- Välj trafikanordningsplan för ärenden som påverkar trafiken, som t.ex. uppställning av en 

byggställning inom vägområdet. 

- Välj grävtillstånd & trafikanordningsplan för att kunna göra ett helt ärende om grävtillstånd 

och trafikanordningsplan på samma gång. Här kan du då rita in både schaktområdet och visa 

hur avstängningen kommer göras. 

Efter att du valt vilket ärende du vill ansöka om kommer själva ansökan fram. Ansökan görs genom 

att fylla i informationen under varje flik. Nästa gång du gör en ansökan kommer flera av uppgifterna 

att fyllas i med automatik. 

 

  



Obs! Ligger startdatum för arbetet inom en snar framtid kontaktar du trafikenheten för 

samverkan. 

Under fliken Plats klickar du på kartan för att komma till ritläge. Där kan du sedan rita in 

arbetsområdet, schaktområdet, avstängningar, vägmärken och arbetsfordon med mera direkt i 

kartbilden. 

 

Det finns också möjlighet att ladda upp egna filer, t.ex. foton från grävarbetsplatsen. 

Under sista fliken finns länk till våra anvisningar för grävning i gator, vägar och allmän mark. Ansökan 

kan skickas in när du godkänt att du tagit del av dessa. 

Efter att du skickat in din ansökan 
Du kan göra ändringar i din ansökan så länge den har statusen ”ny ansökan” eller efter att den är 

godkänd. Du kan inte göra ändringar då statusen är ”under handläggning”. Om du vill komplettera 

din ansökan då så skriv i dialog-rutan, eller kontakta trafikenheten. Om du gör ändringar i ansökan 

måste du skicka in den på nytt. 

  



Komplettering av ansökan 
Om ansökan behöver kompletteras skickas den tillbaka till dig med en markering samt kommentar av 

vilken uppgift som behöver kompletteras. Åtgärda detta och kom ihåg att skicka in din ansökan på 

nytt. 

 

 

 

 

När din ansökan är godkänd 
När din ansökan är godkänd och det är dags att påbörja arbetet ändrar du status till pågående. Är det 

uppehåll eller förseningar i arbetet ändrar ni status till uppehåll. När arbetet är klart och vägen är 

tillfälligt återställd ändras statusen till klar. 

Kom ihåg att ändra status på ditt ärende utifrån hur det fortlöper – pågående, uppehåll och klar! 

 

Under fliken dialog kan du skriva meddelanden eller frågor som berör grävarbetet. Önskvärt att 

denna funktion används i så stor utsträckning som möjligt så att all information om ärendet finns 

sparat på samma ställe, i stället för att mejl används för detta. 

Det röda fältet betyder att uppgiften inte är godkänd 

och behöver kompletteras. Under handläggarens 

kommentar ser du varför komplettering behövs. 



Efter att grävarbetet är slutfört 
Efter att ett ärende klarmarkeras kommer det att arkiveras efter 7 dagar. Använd sökfunktionen för 

att få fram dina arkiverade ärenden. 

Återställning och besiktning 
När arbetsområdet är återställt ska du rapportera det i Panorama. 

Klicka i ”Arbetsområde återställt”. Detta alternativ kommer fram när ditt ärende klarmarkerats. 

 

Här fyller du i hur återställningen gjorts, om det är asfalt, grus eller grönyta. För återställning i asfalt 

ska du uppge hur stor yta som asfalterats.  

 

När detta är ifyllt får trafikenheten information om att ärendet är klart för besiktning. Besiktning görs 

och dokumenteras i Panorama. 

Om besiktningen inte godkänns kontaktar vi dig som sökt grävtillstånd. Kort från grävområdet laddas 

upp under filer. 

Efter att besiktning är utförd faktureras intrångsersättning. Mer information om detta finns i våra 

anvisningar för grävning i gator, vägar och allmän mark. 


