Graveinstruks for Drammen 2013 – endring jf årsmelding 2016 (side 75)
1.6 Krav o g k v a l i f i k a s j o n e r til entreprenør
Før graving kan igangsettes, må entreprenøren ha innhentet gyldig gravetillatelse. Gravetillatelse fra veiholder erstatter ikke
byggetillatelse for «Tiltak» i henhold til plan og bygningsloven. Det påhviler derfor entreprenøren å undersøke om et «Tiltak»
er melde-/ søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven eller andre lover som måtte komme til anvendelse.
Entreprenører som ønsker å utføre gravearbeider på i medhold av denne instruksen må tilfredsstille gjeldende krav til
entreprenørgodkjenning med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-1.
Kommunen krever, i samsvar med gjeldende plan- og bygningslov, at entreprenører innehar sentral godkjenning av foretak
innenfor relevant tiltaksklasse/fagområde.
•

For enklere gravearbeider i ukompliserte graveområder, skal veimyndigheten i hvert enkelt tilfelle vurdere om det er
tilstrekkelig med erfaring og kompetanse tilsvarende det som kreves for tiltaksklasse 1.

•

For mer kompliserte gravearbeider, kreves det erfaring og teknisk kompetanse tilsvarende de kompetansekrav som
stilles for tiltaksklasse 2.

•

For oppgaver som tilsier svært vanskelige og/eller komplekse inngrep, eller inngrep som vil kunne skape store
konsekvenser for installasjoner eller konstruksjoner, vil det stilles krav om kvalifikasjoner tilsvarende
kompetansekravene i tiltaksklasse 3.

For graving i alle typer veier, gater, fortau, plasser/torg og gang-/sykkelveier, samt park/friområde, kreves sentral godkjenning
etter gjeldende tabell:
Tiltaksklasse
1
På veier forutsatt ÅDT høyst 1500, samt
park/friområder.
2
For veier med forutsatt ÅDT høyst 5000
3
For veier med stor belastning over 5000 ÅDT
I særskilte tilfeller kan det bli stilt krav om høyere
tiltaksklasse enn angitt i tabell. F eks tiltak der
konstruksjonenes kompleksitet og vanskelighetsgrad
stiller strengere krav.
Se veilister:
ÅDT under 1500
ÅDT over 1500
ÅDT over 5000
Entreprenøren som er gitt gravetillatelse, er ansvarlig for arbeidet og for at reglene i disse retningslinjene følges, selv om han
eller byggherren engasjerer underentreprenør for istandsetting eller andre arbeider. Han er også den som har ansvar for
grøfta/gravearbeidene inntil veimyndighetens godkjennelse av utført arbeid foreligger.
Underentreprenør skal ha sentral godkjenning (ikke krav til samme tiltaksklasse som entreprenør).
Den som får grave- og arbeidstillatelse til graving/arbeid i kommunal vei, må selv eie eller disponere det maskinelle utstyr som
kreves for rask og riktig gjennomføring av et gravearbeid etter disse regler og bestemmelser.
Dersom det er saklig grunn for det, kan kommunen kreve dokumentasjon av fagkunnskap og praksis innen ett eller flere
fagområder, som for eksempel asfalt-, brosteins, eller anleggsgartnerarbeid.
Ansvarlig entreprenør plikter å ha norsktalende representant på anleggsstedet.

