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ALTA KOMMUNE 
Drift og utbygging 

Etter bestemmelsene i vegloven, § 32 og 57, og forskrifter om varsling 
av arbeid på offentlig vei/arealer søkes det med dette om gravetillatelse i 
Alta kommune.

Skal det graves i/under/langs/til kommunale veier 

Skal det graves i/under/langs/til - Europa-, riks- og fylkesveier

 Ja  Nei       

 Ja  Nei 

Foreligger godkjent 
trafikkaviklingsplan

 Ja  Nei

Jeg er kjent med 
graveforskriftens 

innhold og vedlegg 
              

Det skal graves for: legging / utskifting / reparasjon (stryk ut) Eksisterende dekke:  Berører arbeidene kommunale: 
 Vannledning    Telekabel   Asfalt   Parkanlegg 
 Avløpsledning   TV - kabel   Brostein  Plantearealer 
El - kabel  Annet   Annet…………………………………………..

Gate-/vegnavn og husnr.: ................................................. Ansvarlig kontaktperson: ....................................................

Lengde på grøft: ............................................................... Telefon nr. : ................................../.........................................

Opplysninger om gravingen: ..........................................................................……………………………………………….. 
OBS: dersom det skal graves for vann og avløp må det leveres sanitær 
melding, før gravetillatelse gis. 
Fra eiendom gnr.: .................bnr.:...............fnr.:………......... Slik det er vist på vedlagt kart/skisse 

Arbeidet ønskes påbegynt: ............................. uke ......... og forventes avsluttet: ............................................uke ......... 

Berører arbeidet fortau/gs-veg?  Ja Nei Må sperringer stå ute lør-/søndag?  Ja  Nei 

Må gaten stenges helt?   Ja Nei Når på døgnet vil arbeidet pågå? Kl. ...............................
Jeg er kjent med de plikter som gjelder for undersøkelse av gravestedet. Arbeidet skal utføres etter regler for graving i offentlig
vei- og gategrunn og etter anvisning fra berørte parter. Jeg er kjent med de forpliktelser som graving i offentlig vei medfører
etter reglene og er ansvarlig for at melding blir gitt til brann, politi og ambulanse. Det bemerkes at det er straffbart å 
fjerne/skade fastmerker.  Jfr. lov av  09. 07. 1923. 

Ansvarshavende entreprenør:...................................... Rørlegger:..........................................................................….. 

......................................................................................... ......................................................................................……….
Behandlet gravemelding: Ønskes tilsendt Hentes Faksnr. ........................ Mail............…......…………...

Søknaden er forelagt: 
Nornett                                  påvises        Ja        NeiAlta kraftlag A/L        påvises  Ja  Nei

Dato: Dato:

       
      .......................... .......................... ...................

Underskrift
.............................. ............................................

Underskrift

Telenor nett:    Statens vegvesen                   påvises       Ja  Nei
Dato:    

                        Se vedlagt skjema

.............................. ............................................
Underskrift

Alta kommune          påvises       Ja  Nei              Tlf. 78 45 50 00

ALTA den ................/...................

Tillatelse er gitt og gjelder i 1 mnd. fra utstedelse    .........................................................................
Drift og utbygging 

ALTA KOMMUNE 
Drift og utbygging D

Rev. dato: 2009.06.26 
IK-nummer: 00134 

Gravemeldingstjenesten Avdeling kommunalteknikk 

Lnr.:Dato:

GRAVEMELDINGSTJENESTEN

  �ALTA KOMMUNE �ALTA KRAFTLAG  � NORNETT A/S  � TELENOR NETT  ALTA KOMMUNE  
Faks 78 45 50 23              Faks 78 45 09 10             Faks 78 45 7570  Faks 80 08 01 46 Mail:  gravemelding@alta.kommune.no

lf 78 45 50 00                 Tlf 78 45 09 00               Tlf 81 54 43 43         Tlf  09 146                   Tlf 78 45 50 00T

Skriv ut skjema



Ferdigmeldingsskjema
Ved gitt gravetillatelse i kommunale veiareal skal utfylt ferdigmeldingsskjema leveres til veiholder når 
arbeidet er avsluttet. Graving, gjenfylling og asfaltering skal utføres i samsvar med retningslinjene til 
graveforskriften og Statens Vegvesenets HB 018. 
Fyll ut det som er relevant. 

Løpe nr: .........../......... Gravested/adresse: ........................................... Avsluttet dato: .................

Ansvarshavende entreprenør: ……………………………………

Ved graving utenfor vei/veiskulder:           
        Ja  Nei    Merknader

- Veiskulder er ikke blitt skadet under gravearbeid.           ……………………… 

- Massene er komprimert iht. håndbok 018.          ………………………

- Berørte stikkrenner er blitt åpnet ved eventuell gjentetting  
   under gravearbeidet.                 ………………………. 

- Veiareal og veigrøft er istandsatt til det opprinnelige.        ……………………..... 

Ved graving i vei, gang/sykkelsti og parkeringsareal:

               Ja Nei Merknader

- Brosteiner, parkanlegg ol. er istandsatt til det opprinnelige.       ……………………… 

- Asfalten ble skjært min 50 cm utenfor topp grøft før  
   gravingen startet.            ……………………… 

- Kryssende asfaltkutt har en vinkel lik 40-50°.               ……………………… 

- Asfaltkutt er permanent istandsatt.          ……………………… 

- Asfaltkutt er midlertidig istandsatt.          ……………………… 

- Midlertidig dekke er av: 

 Oljegrus  Kald asfalt                …………………….... 

- Asfaltkutt med midlertidig dekke skal permanent 
istandsettes dato: ………........

Ferdigmeldingsskjemaet sendes/fakses til Alta kommune senest 1 uke etter at gravearbeidet er ferdigstilt 

Faks: 78 45 50 23 
E-post: gravemelding@alta.kommune.no (E-post merkes med løpenr.xxx/xx) 





40 - 50°

KUTT I ASFALT



 
 

 1. Utførelse av gravearbeider: 

 1.1 Beskyttelse av omkringliggende asfalt: 
Før graving starter, skal asfalten skjæres/kuttes min 50 cm utenfor antatt topp 
grøftekant og parallelt med denne, slik at asfalt dekke utenfor gravingen ikke 
undergraves og skades.  
 
Når grøften ligger inntil kantstein, gjerder og lignende skal det skjæres/kuttes 
minimum 1,2 meter utenfor disse. Etter at grøfteprofilen er gjenfylt kan det 
kreves etterskjæring dersom grøfteprofilen er utvidet. 
 
Utstyr eller redskap som kan skade asfalten må ikke komme i direkte kontakt 
med asfaltdekke utenfor gravestedet. Dette gjelder for eksempel beltegående 
maskiner og maskiner med støttelabber. Dersom slikt utstyr blir brukt, må 
spesielle beskyttelsestiltak settes i verk, for eksempel lemmer eller 
gummilabber. 
 
Dersom asfalten utenfor gravingen er påført skade, vil arealet bli målt inn i 
gravingen og det vil bli forlangt fullverdig reparasjon etter spesifikasjoner fra 
veiholder. 

1.2 Asfalt som fjernes: 
All asfalt som fjernes skal kjøres til godkjent deponi, eller avhendes på annen 
lovlig måte. 

 1.3 Sikring mot ras: 
Entreprenøren har ansvaret for at grøfteprofilen utformes slik at ras unngås og 
hensynet til arbeidssikring ivaretas i henhold til gjeldene bestemmelser.  
Dette gjelder også sikkerheten for all trafikk ved gravestedet. 

1.4 Undergraving: 
Dersom det viser seg at veidekket, kantstein, kummer, sluk m.v. er 
undergravet, skal disse konstruksjoner tas ned, slik at hele 
grøfteprofilet og veiens fundamentering og overbygning blir 
tilfredsstillende gjenfylt og komprimert. 

 1.5 Lagring av utgravde masser: 
Utgravde masser skal ikke lagres i veibanen eller være til hinder for den øvrige 
trafikken eller gående. Kantstein, brostein og heller skal legges i depot utenfor 
veibanen. Masser som ikke skal gjenbrukes på gravestedet er entreprenørens 
ansvar å transportere til godkjent depot. 

1.6 Stempling/ spunt: 
Evt. stempling/spunt skal utføres slik at det ikke oppstår setninger mellom 
stempling/spunt og veioppbygning  
All spunting og stempling må tilbakefylles med grus/sand eller andre 
komprimerbare masser og komprimeres. 



 1.7 Graving om vinteren: 
Ved graving om vinteren skal snø og is fjernes fra grøftetraseen og det skal 
påses at snø, is og masser med tele ikke tilbakeføres i grøften ved gjenfylling.  
 
Istandsetting av veidekket skal utføres straks etter gjenfylling.  
I tilfeller hvor det ikke er mulig å utføre reparasjonsarbeidet permanent, skal 
reparasjon utføres midlertidig med egnet dekke materiale f. eks kaldasfalt. 
Arbeidet skal gjenopptas så snart de klimatiske forhold tillater det,  
og det skal sluttføres innen rimelig tid. 
 
Ved værforhold som tilsier at de tilbakefylte masser ikke kan komprimeres 
tilfredsstillende, skal arbeidene utføres med masser i henhold til  
Statens vegvesen håndbok 018. 
 
Dersom arbeidet ikke blir gjenopptatt som nevnt ovenfor forbeholder veiholder 
seg retten til å utføre arbeidet for søkerens regning. 

1.8 Kabeldybde: 
Alle kabler, rør o.l. som er plassert under asfalt skal legges med minimum 
0,6m overdekning. Utenfor vei skal overdekning være minimum 0,9m. 

1.9 Langsgående graving i vei: 
Ved graving av slik som kabler/rør tillates det ikke at disse graves i veiskulder.  
Disse skal graves i vei/kjørebaner eller utenfor veiskulder. 
 
Kabler/elkabler skal så langt det er mulig ikke graves i samme trase som  
VA-ledninger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. Gjenfylling/reparasjon og oppbygging av vei: 

 2.1 Varsling: 
Gjenfylling av grøft utføres i henhold til Statens vegvesens håndbok 018. 
Dersom det oppstår vanskeligheter ved gjenfylling skal veiholder varsles. 
 

 

 2.2 Gjenfylling rundt ledninger: 
Alta kommunes VA- norm må følges ved gjenfylling rundt VA- ledninger 
Kabeletatene har egne regler for gjenfylling rundt ledninger.  

2.3 Oppbløtte masser: 
Oppbløtte masser som følge av lekkasjer eller tilstrømmet overvann tillates 
ikke tilbakefylt, men erstattes med nye tilfredsstillende masser etter  
Statens vegvesen håndbok 018. 
  
Ny masse skal skilles fra eksisterende masser med duk.  

 2.4 Bruk av oppgravde masser: 
Ved gjenfylling av grøften kan de oppgravde massene brukes dersom de er 
egnet. Massene skal komprimeres i henhold til standard se pkt 4.8.  
Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal det avtales med veiholder hvilke masser 
som kan benyttes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.5 Fresing/fortanning og skjæring i asfalt: 
Ved graving i asfaltert vei skal asfalten skjære/kuttes rett og jevnt min 50 cm 
utenfor topp grøft.  
 
Veiholder kan kreve fresing ved store asfalttykkelser. For skisse se vedlegg 3 
Kutt i asfalt. 
 
I kjørebanen skal det freses i 4 cm dybde, ved dekketykkelser > 8cm, 
og minimum 30 cm bredde inn på eksisterende dekke utenfor skjærekanten 
slik at fortanning/ utkiling oppnås når ny asfalt legges. 
 
Fortanningen/utkilingen skal klebes. Dersom tilstøtende asfaltdekke 
er for tynt eller er så dårlig at fortanning synes unødvendig eller lite 
hensiktsmessig, kan fortanning sløyfes dersom veiholder godkjenner det. 
 
Andre metoder med oppvarming og klebing i stedet for utkiling kan 
godkjennes etter avtale med veiholder. 
 
Asfaltering etter reparasjon skal utføres med samme kvalitet og tykkelse som 
eksisterende asfaltdekke. 

 2.6 Istandsettelse etter langsgående graving: 
Ved reparasjon av langsgående grøft i kjørefelt, skal skjøtene mellom gammel 
og ny asfalt tilpasses til kjørefeltene slik at skjøtene ikke blir etablert i 
hjulsporene. Dersom mer enn 1/3 av kjørefeltet blir gravd opp, må hele 
kjørefeltet reasfalteres. 
 
Dersom avstanden fra den renskårne asfaltkanten til vertikalt hinder 
(husvegg, kanstein o.l.) eller reguleringslinje blir mindre enn 1,2 m 
skal gammelt asfaltdekke fjernes i sin helhet og nytt dekke legges på  
hele arealet. 
 
Etter graving skal det som et minimum legges ny asfalt i halve 
veibanen.  
 
Dersom kantstein er blitt skadet under gravearbeidet skal kantsteinlinja  
resettes for entreprenørens regning. 
 
Når særskilte forhold tilsier det skal veien rehabiliteres med 
masseutskifting, ny kantsteinlinje, nye gatelysfundament og nytt 
dekke. 

 
 
 
 



2.7 Bærelag og veidekke: 
Samleveier: Asfalteringsarbeider etter graving skal utføres i henhold til 
dimensjoneringstabell for veioverbygninger for hovedveier med ÅDT større 
enn 3000 etter Statens vegvesens håndbok 018.  
 
Atkomstvei: Asfalteringsarbeider etter graving skal utføres i henhold til 
dimensjoneringstabell for veioverbygninger for hovedveier med ÅDT større 
enn 1500 etter Statens vegvesens håndbok 018.  
Slitelag av asfalt skal aldri legges tynnere enn 4 cm. 

 
Gang- og sykkelvei: Asfalteringsarbeider etter graving skal utføres i henhold 
til dimensjoneringstabell for veioverbygninger for hovedveier med ÅDT større 
enn 150 etter Statens vegvesens håndbok 018.  
Slitelag av asfalt skal aldri legges tynnere enn 4 cm. 

  
Asfaltering skal være utført umiddelbart/snarest mulig etter at gravearbeid er 
utført.         

2.8 Kvalitet og toleransekrav: 
Ved nyasfaltering skal dekket ha en jevnhet som er i samsvar med det som var 
på stedet før graving. Dersom en måler med en 3 meter lang rettholt i vegens 
lengderetning, skal maksimalt ujevnhet være mindre enn 6 millimeter.  
Krav til jevnhet gjelder også for skjøter.  
 
Dersom setningene etter to år er mer enn 15 millimeter, vil det kreves 
reparasjon av gravestedet. Når asfalten har en tykkelse på 6 cm, freses det ned 
til halv tykkelse før det legges nytt dekke. Ved store setninger vil det bli 
vurdert om alle massene må skiftes og komprimeres lagvis i henhold til 
retningslinjene. 

2.9 Grøfter: 
Minimums krav til skråningshelning for grøftegraving når det ikke kan 
dokumenteres at undergraving / utrasing unngås, er 2:1. For grøfteprofiler se 
vedlegg 2. Generelle grøfteprofiler. 

2.10 Midlertidig istandsetting: 
Dersom permanent istandsetting etter en graving ikke kan utføres umiddelbart 
etter gjenfylling, kan veiholder kreve et midlertidig asfaltdekke med min. 
tykkelse på 4 cm. 
 
Ved slike reparasjonsarbeider kan det kreves at man freser ned asfalten i min 4 
cm tykkelse på gravestedet eller skadet del av dette, og med min 30 cm 
”fortanning” utenom skadet område. 
 
Ved graving om vinteren der varmasfalt ikke er tilgjengelig, skal kaldasfalt 
benyttes som et midlertidig dekke.     
 
 
 
 



2.11 Gang- /sykkelvei og fortausareal: 
Ved graving i gang- og sykkelvei og fortau skal det asfalteres i full bredde. 
Dekketype skal være Agb 11.                                                                                                        

2.12 Komprimeringsregler: 
Gjenfylling utføres lagvis i horisontale sjikt. Hvert lag komprimeres med egnet 
komprimeringsutstyr. 
 
Nedstående tabell viser egnet komprimeringsutstyr med tilhørende lagtykkelse 
og respektivt antall overfarter. Dersom annet utstyr ønskes brukt, skal 
entreprenøren redegjøre for dette og utstyret skal godkjennes av veiholders 
kontrollør. 

 
Veiledende: 

 
Lagtykkelse 

 
 
Komprimeringsutstyr 

 
Maskinkult 

Sand / grus  
grov pukk /  
sams pukk 

 
Antall overfarter 

Vibrasjonsplate: 
50 – 100 kg 
100 – 200 kg 
400 – 500 kg 
600 – 800 kg 

 
 
 
30 cm 
40 cm 

 
15 cm 
20 cm 
35 cm 
50 cm 

4 - 6 

Vibrasjonsstamper: 
(Hoppetusse) 75 kg 

 35 cm 4 - 6 

Håndholdt (”gå”) 
Vibrasjonsvals: 
600 – 800 kg 

 20 cm 4 – 6 

Tandem vibrasjonsvals: 
2000 – 3000 kg 

30 cm 30 cm 8 - 10 

 
2 – 3 tonns vibrasjonsvals kan stort sett benyttes uten restriksjoner i bygater. 
Det er entreprenørens ansvar at det velges komprimeringsutstyr som ikke 
skader bygninger etc. 
 
 



2.13 Trafikktekniske innretninger (gangfelt, stopplinje): 
Ødelagt/ fjernet veimerking (gangfelt, fartsdempere, stopplinje, kjørefeltslinje) 
og trafikktekniske innretninger skal erstattes med samme type som ble 
ødelagt/fjernet.  

2.14 Brostein, kantstein og heller: 
Entreprenør som skal utføre oppbygging av areal med 
heller/brostein/belegningsstein, skal være godkjent av veiholder.  
 
Arbeidene skal utføres umiddelbart etter at gravearbeid er utført, og utførelsen 
skal godkjennes av veiholder. 
 
Ved reetablering skal materialer være renset for fugemateriale og uten 
skader. Setting utføres i samme mønster som tilstøtende arealer. 
Dersom det må brukes nye betongheller skal disse være av samme type  
og kvalitet som hellene de erstatter.  
 
Ved store farge-forskjeller mellom nye og gamle heller kan det kreves 
omlegging av et større område for å dempe fargeforskjellene. 
Omfanget av dette må i tilfelle bestemmes ved befaring før anleggsstart. 
 
Ferdig overflate skal være jevn og maks tillate høydeavvik mot tilstøtende 
areal er 3mm. Målt med 3meters rettholt er største tillate avvik 9mm. 
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