GRAVEMELDING
Reglement for graving i offentlig kommunal veg
Vedlegg til søknad om graving
Se også tjenestebeskrivelse på www.narvik.kommune.no
Veg og park er vegholder og myndighet for offentlig kommunale veg- og parkarealer i Narvik. 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 på kommunens nettside. Graving i offentlig
veg kan bare utføres av firma som er forhåndsgodkjent av vegholder iht. Vegloven.
Ansvarlig utførende entreprenør (heretter kalt Entreprenøren) skal som oppstartskrav dokumentere relevant erfaring fra de siste
3 år og inneha sentral godkjenning gitt for følgende fagområde(r):
c.2 Grunnarbeid og landskapsutforming, tiltaksklasse 2, herunder:
•
utførelse av fundament (forsterknings- og bærelag) for veger med forutsatt ÅDT høyst 5000,
planeringsarbeider, utførelse av forstøtningskonstruksjoner og skråningsbeskyttelse tilsvarende
«vanskelige forhold» i følge Vegvesenets normal 018.
c.3 Grunnarbeid og landskapsutforming, tiltaksklasse 3, herunder:
•
grunn- og terrengarbeider som omfatter planeringsarbeider, utførelse av forstøtninger og
skråningsbeskyttelse tilsvarende «ekstreme forhold» i følge Vegvesenets normal 018, skråninger mot vann
eller utførelse av erosjonsbeskyttelse.
•
utførelse av fundament (forsterknings- og bærelag) for veger med stor belastning over 5000 ÅDT. Ved tvil
om stor belastning eller ÅDT, avgjør kommunen basert på kompleksitet, erfaring og referanser.

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.

3.

Trase skal i prinsippet 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 gateprofilet og
utførelse for øvrig.

4.

Lednings-/kabelgrøften skal gjenfylles omhyggelig slik at setninger forhindres, det vil si lagvis gjenfylling der
hvert 30 centimeters lag komprimeres iht. vegvesenets handbok (hb) 018, kap. 4.

5.

Overdekning i veg/fortau skal være min. 60 cm.
Overdekning i veggrøft skal være min. 80 cm.

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.

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 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. Etter langsgående graving i fortau skal endelig asfaltering utføres heldekkende i gravestrekningens fulle lengde.
13. Kostnadene for utbedring av skader som følge av setninger e.l. kan belastes Entreprenøren inntil 36 måneder
etter gravingen, regnet fra sluttdato i påtegnet gravesøknad.
14. Arbeidsvarsling skal utføres av Entreprenøren i henhold til vegvesenets handbok 051.
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. § 57 i Vegloven.
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