
 

 

 

Kompetansekrav til entreprenører som søker om forhåndsgodkjenning for 

graving i offentlig kommunal veg i Narvik kommune 

 

 
 

Generelt 
Veg og park har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av offentlig kommunale veger og parker 

i Narvik kommune. De vegtekniske vurderingene blir gjort på bakgrunn av normaler gitt i medhold av 

vegloven.  

 

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. 

 

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. 

 

 

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.  

 

Fra 01.01.20 ble tilsvarende godkjenning- og kompetansekrav gjort gjeldende for graving i offentlig 

kommunal veg i hele Narvik kommune. Dette medfører at entreprenører som har hatt sitt virke i 

tidligere Ballangen og Tysfjord kommuner, og ikke innehar godkjenning for graving i offentlig 

kommunal veg i Narvik kommune, må søke om godkjenning. 

 

Søknad med kopi av firmaets kompetanse og referanseliste som vedlegg sendes Veg og park på epost 

til : postmottak@narvik.kommune.no 

 

 

 

 

 
Veg og park, 09.juli 2020 
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