
Betingelser for graving i kommunalt trafikkareal 
 
Randaberg kommunes retningslinjer for graving i kommunale trafikkarealer følger de utførelser som gjelder for 
den vedtatte kommunale veinorm. Retnings-linjene skal følges for all graving i eller ved kommunalt trafikkareal.  
 
Entreprenør kan finne den kommunale veinormen på kommunens internettadresse www.randaberg.kommune.no,  
 
Ansvarshavende entreprenør må levere samtidig med søknad om gravetillatelse; en godkjent varslingsplan,  et 
situasjonskart 1:1000 med beskrivelse av arbeidsomfang . 
 
Ansvarshavende entreprenør og underentreprenør skal være godkjent iht UTF.150.2/ UTF.150.3  
 
Asfaltentreprenør skal være godkjent iht UTF.191.2/ UTF.191.3  
 
Kabler og ledninger skal plasseres i fortauer og gang-/ sykkelstier. Unntak vil være dersom det er plassmangel i 
disse arealene. Veiholder kan kreve å se dokumentasjon på at arealene er ”fulle” . 
 
 
Ansvarshavende entreprenør 
 
Det skal alltid være en ansvarshavende entreprenør (eventuelt offentlig etat) for graving i offentlig vei. 
 
Den som skal være ansvarshavende entreprenør for et anlegg i eller ved offentlig vei skal ha de nevnte 
retningslinjer og vedkommende skal ha fullt kjennskap til dem. Ved underskrift på søknadsskjema skal 
entreprenøren forplikte seg til å følge reglene og påta seg det ansvar som følger med. 
 
Ansvarlig entreprenør har et særlig ansvar for at det er gjort tilstrekkelig undersøkelse om det er andre anlegg i 
veien på det stedet der det skal graves. Entreprenøren må ha full oversikt over forholdene selv om andre har gjort 
undersøkelsen. Avkryssing på søknadsskjema skal gjelde som forpliktende erklæring om at tilstrekkelig 
undersøkelse er gjort. Manglende avkryssing kan føre til avvist søknad. 
 
Før istandsettingsarbeidene begynner skal entreprenøren sette seg nøye inn i veinormens krav til gjenfylling og 
reetablering . 
 
Ansvarlig entreprenør skal gi nødvendig orientering om reglene til oppdragsgiver. 
 
Egenkontroll skal utføres og garantitid løper 2 år fra signert søknadsskjema er registrert hos kommunen . 
 
 
Ansvarshavende eier (oppdragsgiver) 
Søknad om gravetillatelse skal alltid underskrives av eier av det aktuelle anlegg (oppdragsgiver). 
 
Ved sin underskrift skal eieren (oppdragsgiveren): 
 

- Påta seg byggherreansvaret for det planlagte anlegget, og  for hendelser og skader som anlegget måtte 
medføre på veien og tredjemann. 

- Være garantist for at entreprenørens forpliktelser etter retningslinjene blir oppfylt. 
- Godta de til enhver tid gjeldene offentlige betingelser for å ha anlegg i offentlig veigrunn. 

 
 
 
Rapporteringsansvar  
Ansvarshavende entreprenør skal rapportere alle endringer / inngrep på kommunale vann- og avløpsledninger, 
(anboringer, avgreninger, stikk på kummer) på kumkort / stikkledningskisse og kartutsnitt, med høyde og 
grunnriss (N, E) med kartreferanser for direkte overføring til kommunens Euref kartbase.  
 
Entreprenøren skal kontakte kommunens driftsavdeling tlf 51 41 31 21 eller 908 39 403 før anlegget 
lukkes.  Dette for visuell kontroll av utførelsen  av anboringen / tilkoplingen.  


