
BESTEMMELSER OM GRAVING, BORING, OPPSETTING AV INNHEGNING OG STILLAS, SAMT 
ARBEIDSBRAKKER OG CONTAINERE I KOMMUNENS GATER/PLASSER. 

1. Ansvarshavende

Ethvert gravearbeid som utføres med gravemaskin, skal ledes av en ansvarshavende fra graveentreprenøren. 

Ansvarshavende er ansvarlig for arbeidets fagmessige utførelse og for at det treffes nødvendige sikringstiltak. 

Dog kan håndgraving anmeldes og utføres av en annen ansvarshavende.  

Maskingraving tillates ikke nærmere kabler/ rør enn 1.0 m. Selv om kart utleveres, omfatter påvisningen kun 

kabler/rør som påviser har markert i terrenget.  

Ved andre arbeider (Boring, oppsetting av innhegninger og/eller stillas) skal ansvarshavende ha de faglige 

kvalifikasjoner som er nødvendig og påse at sikringstiltak blir etterfulgt. Den som utfører gravingen og 

igjenfyllingen av grøften, har ethvert ansvar som følger av at det oppstår skader under arbeidets utførelse. Alle 

sikringstiltak skal skje med godkjent materiell. 

2. Istandsetting etter graving

Se retningslinjer for  utførelse av graving i Lunner kommune 

3. Rørleggerarbeider

NB! Godkjent foretak er ansvarlig for den tekniske utførelsen av alle rørleggerarbeider i grunnen. Nødvendige 

godkjennelser skal være utfylt og godkjent før gravearbeidet settes i gang. 

4. Asfaltering

Hvis Lunner kommune rekvireres for asfaltering etter gravearbeider, vil jobben bli utført av et asfaltfirma hvor 

det faktureres direkte mot entreprenør / tiltakshaver mot et administrasjonstillegg som faktureres av Lunner 

kommune mot entreprenør / tiltakshaver. 

5. Varsling

Ved graving i offentlig og privat grunn skal søknaden forelegges følgende etater/annen myndighet som har 

infrastruktur i grunnen eller kan ha. Dette kan omfatte infrastruktur som tele, statens vegvesen, politi og brann 

v/sperring av vei ol. Det er ansvarshavende å varsle de gjeldende. 

6. Vilkår for gravetillatelsen

De offentlige etater påviser egne ledninger og lignede på arbeidsstedet. Det er forbudt å grave eller å slå ned 

påler dypere enn 0,3 m før denne påvisningen har funnet sted. 

7. Brudd på bestemmelsene

Gravetillatelse kan nektes utstedt for kortere eller lengre tid til de etater og entreprenører som ikke retter seg etter 

pålegg gitt av vegmyndighet eller politi. 



Skilt- / Varslingsplan nr: _____ (Fylles ut av Ringerike kommune) 
LUNNER KOMMUNE 

SKILT- / VARSLINGSPLAN 

Vegnavn: Sted: 
Tidsrom for arbeidet: Fra / -20      kl: Til:  / - 20      kl: 

Arbeid som skal utføres: 

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 § 26, § 28 og § 30 og vegtrafikkloven § 7 treffes 
vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med 
vedlagte eksempel/skisse (kryss av): 

 Fartsgrenseskilt  Trafikklyssignal    Manuell dirigering     Andre trafikkregulerende skilt 

Betingelser for arbeidet: 
1. Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte varslingsplan, datert ……./…….20……
2. Bestemmelsene i «Forskrifter om varsling av arbeidet på offentlig veg» og håndbok-051

«Arbeidsansvarlig» gjelder for arbeidet.

Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av): 

Statens vegvesen  Kontaktperson: 
Annen offentlig etat  Angi hvilken: 
Entreprenør  Angi hvem: 

Ansvarshavende for varslingen: (instruks på baksiden) 

Navn: 
Adresse: Postnr: Sted: Tlf: 

Loggbok føres  JA  NEI 

Spesielle vilkår / betingelser: 

Følgende myndigheter og andre skal varsles om arbeidet (Forskrift § 6) (Kryss av) 

Politi  Brannvesen Ambulanse / Lege 

Skole Angi hvilken: 
Kollektivselskap Angi hvilken: 
Andre Angi hvem: 

Følgende myndigheter skal informeres om arbeidet (Forskrift §7)= (kryss av) 

Vegmeldingssentralen Radio/presse m.m Angi hvem: 

TILLATELSEN GJELDER: 
   Gravetillatelse NB: SE VEDLAGTE VILKÅR FOR GRAVETILLATELSE 

Sted: Dato: / -20 
Etter fullmakt 

Kopi av denne blankett og gravetillatelse skal oppbevares på arbeidsstedet. 



Skilt- / Varslingsplan nr: _____ (Fylles ut av Ringerike kommune) 
LUNNER KOMMUNE 

SKILT- / VARSLINGSPLAN 

ANSVARSHAVENDE SKAL: 

Være til sted på arbeidsstedet og ha kopi av vedtak, varslingsplan og 
eventuelle vilkår som måtte være fastsatt for vedkommende arbeid. Om 
nødvendig skal det føres loggbok. 
Sørge for at skiltene til enhver tid står i henhold til vedlagte varslingsplan. 
Sørge for at skilt og sperreanordninger blir rengjort. 
Melde fra om feil og mangler ved oppmerking til nærmeste overordnede. 
Sørge for at det til enhver tid er sikker og trygg passasje for fotgjengere og 
funksjonshemmede forbi og ved gravestedet. 

Kopi av denne blankett og gravetillatelse skal oppbevares på arbeidsstedet. 



Kopi av denne blankett og gravetillatelse skal oppbevares på arbeidsstedet. 

Strekning: Sted:
Tidsrom for arbeidet: Fra ____/____ -20__  kl: ______ Til:  ___/____ - 20__   kl: ______
Arbeid som skal utføres:
Ansvarshavende:

Følgende varslingsmateriell skal  
benyttes: Antall: 

Skilt nr ………………
Skilt nr ………………
Skilt nr ………………
Skilt nr ……………..
Skilt nr ……………...
Skilt nr ………………

Følgende sperremateriell  skal  
benyttes: Antall: 

Sperreplank
Sperrevogn
Kjørefeltskilter
Sperresnor
Sperrebukk
Trafikk kjegle
Sperrespett
Lykter med fast lys
Annet (angi type)

______________________   den ___/_____20__ _____________________________ 

Etter Fullmakt

SKILT- / VARSLINGSPLAN
Skilt- / Varslingsplan nr: _____  (Fylles ut av Lunner kommune)

 LUNNER KOMMUNE
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