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Jeg har fått henvendelse fra leder av «Det Tyrkiske Trossamfunn i Drammen og omegn»  
adr: Rømersvei 4, 3016 Drammen.  
 
Menigheten ønsker fibernett oppkobling fra Viken Fiber men får svar fra selskapet at Drammen 
kommune har sperrefrist for graving ut 2020. Så vidt jeg har skjønt så var det snakk om å grave mellom 
bygget til menigheten og et tomt bak Thams gate p-hus.  
 
Er det noen snarlig mulighet å tillate Viken Fiber å grave slik at menigheten kan få fibernett og evt. 
utfordringer/begrensninger? 
 
Svar 
 
Drammen kommune har som hovedregel at det er såkalt sperrefrist i veier som er asfaltert de siste 3 
årene. Alle ledningseiere får systematisk varsel om kommunes asfaltplaner slik at de kan legge om 
ledninger der de har behov for dette før det asfalteres. Dersom ledningseier har behov for å grave for 
utskifting av ledninger i grunnen eller ønsker å legge ned nye eller flytte fra luft til bakke eller andre 
planer melder de dette til kommunen slik at dette kan bli utført før kommunen asfalterer veien. Og til 
slutt blir veien asfaltert og det legges en 3 års sperrefrist.  
 
I kommunens graveinstruks er dette regulert slik: 
 

2.3.2 Veier med ny asfalt. Sperrefristbestemmelser 
Det vil normalt ikke bli gitt gravetillatelse i veier som er nyasfaltert eller reasfaltert i løpet av de 
tre siste årene regnet fra tidspunktet for avsluttet asfaltering.  
 
Dersom tiltakshaver likevel ønsker å grave pga husbygging, tilknytning til eller fornyelse av ulike 
ledningsanlegg og lignende som ikke anses for akutt, vil veiholder kreve full utkiling (se pkt. 5.5.6 
nedenfor) ved graving av tversgående grøft, og at veien freses og asfalteres 5 meter til begge 
sider ut over gravingens istandsettingsareal, minimum 15 m lengde, og i full bredde. 
 
Ved punktgraving skal reparasjonsarealet dekke hele bredden (som for tversgående grøft) før 
veien asfalteres i minimum 15 m lengde fordelt i begge retninger, se foranstående avsnitt.  
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Dersom tiltaket skyldes akutt brudd i eksisterende anlegg og at reparasjon derfor ikke kan 
utsettes, vil tillatelse til graving bli gitt. Krav til istandsetting gjelder normalt som foran nevnt, 
men kan fravikes i spesielle tilfeller etter avtale med veiholder. Søknad om fravik skal fortrinnsvis 
avklares før tillatelse gis.  
 
Om selve utførelsen av arbeidene vises til pkt 5.6.1-4 nedenfor. 

 
I andre avsnitt er det åpning for at man allikevel kan grave, men at det da blir stilt krav om at man må 
asfaltere ett større areal enn ved gravingen i veier uten sperrefrist. Arealet er satt så stort at man må 
benytte asfaltutlegger for å utføre arbeidet slik at veien blir så tett opptil like god som da det var 
nyasfaltert og slik at veikapitalen opprettholdes. Det er viktig å bemerke at slik sperrefrist kun gjelder i 
kjørebane.  Sperrefrist gjelder ikke i fortau, gang/sykkelveier eller park/friareal, der er det ordinære krav 
som gjelder. 
 
Alle ledningseiere i Drammen er godt kjent med hvordan sperrefristen i kommunen praktiseres og at det 
stort sett åpnes for graving uten sperrefrist mot slutten av 3 årsperioden. Dvs at vi ofte tillater graving 
de siste 3-4 månedene det siste året. Slike spørsmål kan man avklare med kommunen ved å henvende 
seg til kommunens graveforvaltning hos Samferdsel, vei og park.  
 
I denne saken kan ikke kommunen se at Viken fiber har rettet noen henvendelse om fiber til dette 
aktuelle stedet. Så det er ikke gitt noe svar fra kommunen om dette til Viken fiber. Hadde slik 
henvendelse kommet ville vi, dersom gravingen hadde omfattet vei med sperrefrist, gitt slik tillatelse 
etter ordinære regler da man er på slutten av sperrefristperioden. 
 
Spørsmålsstiller skriver i sin henvendelse at han har skjønt det var det snakk om å grave mellom bygget 
til menigheten og et tomt bak Thams gate p-hus. Dersom dette er rett område er det ikke noen 
sperrefrist i vei som ligger til dette området som da grenser til Thams gate og ikke Rømers vei. Det kan 
derfor se ut som om graving kun vil omfatte fortau og/eventuelt kun grøntområde mellom menigheten 
og Thamsgt p-hus. 
 
Kommune vil etter søknad fra Viken fiber kunne gi tillatelse til å legge inn fibernett til menigheten og 
etter ordinære regler uten sperrefrist.  
 
Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrifter 
 
 
 


