
 

         GRAVEMELDING 
         Reglement for graving i offentlig kommunal veg 
 

 

Narvik kommune, Veg og park, Kongens g. 51, 8512 Narvik Tlf.: 76 91 20 00 

E-post: postmottak@narvik.kommune.no  

 

 

 

Veg og park er vegholder og myndighet for offentlig kommunale veg- og parkarealer i Narvik 

kommune. Graving i offentlig veg kan bidra til forringelse og det er derfor satt strenge krav til 

utførelsen. Iht. § 57 i Vegloven kan ingen utføre graving i offentlig veg uten tillatelse fra 

vegmyndigheten.  

Skjema for søknad om graving/gravemelding finnes hos Geomatikk. Graving i offentlig kommunal 

veg kan bare utføres av firma som er forhåndsgodkjent av Narvik kommune veg og park. 
 

Om godkjenning av entreprenører  
Narvik kommune Veg og park krever at ansvarlig utførende entreprenør skal dokumentere relevant 

erfaring fra de siste 3 år og inneha kompetanse som utførende innenfor veg- og grunnarbeider. 

Eksempelvis:  

 

 Utførelse av forsterknings- og bærelag for veger opp til 5000 ÅDT.  

 

 Planeringsarbeider eller utførelse av forstøtningskonstruksjoner og skråningsbeskyttelse 

ved vanskelige forhold iht. Statens vegvesen håndbok N200.  

 

 Graving, avstiving, sprengning, fundamentering for vann- og avløpsledninger ved normale 

grunnforhold med grøfter dypere enn 2 meter. Videre også gjenfylling av grøfter med 

hensyn til frostskader og trafikkbelastning.  

 

 Graving med krav til midlertidig sikring av byggegrop, normal komprimering, 

dreneringsarbeider med krav til filterlag og utlegging av drenerende lag.  

 

 Alle som skal jobbe på eller ved offentlig veg i Narvik kommune, skal minimum inneha 

arbeidsvarsling kurs 1 stedsansvarlig iht. Statens vegvesen håndbok N301. 

 

 Innehar søker sentral godkjenning tiltaksklasse 2 innenfor Veg- og grunnarbeider anses 

kompetansekravet oppfylt uten behov for dokumentasjon av våre lokale kompetansekrav. 

 

 
Listen er ikke utømmende, men skal bidra til å gi et bilde av kompetansekrav vi stiller til 

entreprenør som skal grave i offentlig kommunal veg i Narvik kommune. 
 

 

 

Se vilkår side 2 
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         GRAVEMELDING 
         Reglement for graving i offentlig kommunal veg 
 

 

Narvik kommune, Veg og park, Kongens g. 51, 8512 Narvik Tlf.: 76 91 20 00 

E-post: postmottak@narvik.kommune.no  

Vilkår: 

1. Entreprenøren må bringe offentlig eiendom, herunder veg med tilhørende anlegg, tilbake i 

opprinnelig stand. 

2. Lagring av masser i offentlig vegareal er ikke tillatt. Bruk av maskin med stålbelter er ikke tillatt 

på offentlig asfaltert veg. Dette gjelder også innenfor byggegjerder.  

3. Gravetrase skal gås opp i forkant av gravearbeidet ved befaring der tiltakshaver, utførende og 

oppsyn er til stede. Veg og park sine anvisninger skal følges, både med hensyn til grøftens plassering i 

gateprofil og utførelse for øvrig. Ved større arbeider skal Entreprenøren kalle Veg og park inn til en 

forhåndskonferanse for å legge frem sine planer. Viser for øvrig til forskrift om ledninger i offentlig veg. 

4. Lednings-/kabelgrøften skal gjenfylles omhyggelig slik at setninger forhindres, det vil si lagvis 

gjenfylling der hvert 30 centimeters lag komprimeres iht. Statens vegvesen håndbok N200, kap. 6.  

5. Overdekning i veg/fortau skal være iht. 

ledningsforskriften § 5. 

 

6. Langsgående graving i skulder og 

skråning er ikke tillatt uten særskilt tillatelse fra 

Veg og park.  

7. Kabel som skal krysse offentlig gate/veg 

eller føres gjennom vegkryss, skal legges i 

trekkerør uten kostnader for vegholder.  

8. Der grøften krysser offentlig asfaltert 

veg, skal de øverste 5 cm midlertidig lappes med 

kaldasfalt. Utføres umiddelbart og holdes ved 

like fram til asfaltering. I fortau kan det 

aksepteres et tynnere dekke av kaldasfalt. 

9. Entreprenøren plikter å holde 

gravestedet i forsvarlig stand helt til endelig 

asfaltering blir gjennomført. Herunder 

etterfylling og renhold. 

10. Endelig asfaltering blir gjennomført av 

Veg og park for Entreprenørens kostnad. 

Gravemeldingen er å forstå som en bestilling av 

dette arbeidet. 

11. Ved klargjøring blir asfalten saget i en 

bredde på minimum 130 cm for å oppnå 

tilstrekkelig komprimering og kvalitet. 

Sagebredden vil variere med ev. skader, 

manglende renhold og lignende, men vil i grove 

trekk kunne avtales iht. pkt. 3. 

12. Ved graving i fortau skal endelig asfaltering utføres i fortauets fulle bredde uavhengig av 

graveområdets størrelse. Dette for å unngå ujevnt dekke og langsgående skjøter. 

13. Kostnadene for utbedring av skader som følge av setninger e.l. kan belastes Entreprenøren inntil 

60 mnd etter midlertidig ferdigmelding er levert i Geomatikk (ledningssportalen).  

14. Arbeidsvarsling skal utføres av Entreprenøren i henhold til vegvesenets håndbok N301. Plan for 

arbeidsvarsling skal vedlegges søknad om graving i offentlig kommunal veg. 

15. Avvik fra dette reglement, gjeldende forskrifter eller gitte pålegg behandles iht. gjeldende 

lovverk. Bl.a. kan Veg og park trekke tilbake tillatelsen til å grave i offentlig kommunalt vegareal i 

Narvik, jf. vegloven § 57. 
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