
 

 

Kryssing av kommunale veger, gater og annet 
Tekniske bestemmelser 

For kryssing av kommunale veger, gater og annet ved graving eller annen løsning 
gjelder følgende bestemmelser: 

 Arbeidet skal utføres uten unødig trafikkhindring. Arbeidsstedet skal 
varsles og avsperres etter de regler for skilting og annet som måtte være 
gjeldende på utførelsestidspunkt. 
 

 Brann og redning, AMK og politiet skal varsles ved kryssing av større veger 
og veger uten flere mulige innkjøringer. 
 

 Ved legging av ledninger i eksisterende veg, kreves minimum overdekning: 
a) 80 cm for ledninger med utvendig diameter større enn 125 mm som 

legges i veger med årsdøgntrafikk (ÅDT) større enn 5000 
b) 60 cm for ledninger med utvendig diameter større enn 125 mm i veg, 

med ÅDT til og med 5000 
c) 40 cm for ledninger med utvendig diameter til og med 125 mm i veg 

når de har mekaniske egenskaper som tilsier at det ikke er behov for 
tradisjonell omfyllingsmasse 

d) 40 cm i terreng inntil 3 meter utenfor vegkant 

Hvis det er nødvendig av hensyn til veginteressen, er eier av ledningen 
forpliktet til å endre eller fjerne ledningsanlegget – som følge av vegtiltak. 
Eier må da selv betale kostnadene. 

 Eventuelle skap skal plasseres minimum to meter fra vegkanten. 
 

 Ledningsgrøft skal fylles igjen med de samme massene som de oppgravde. 
Komprimering foretas i 40 cm tykkelser. Der dette ikke forekommer i 
eksisterende veg skal massene spleises ut mot vegareal som ikke er berørt i 
forbindelse med grøftearbeidet. 
 

 Etterfylling og planering er søkerens ansvar. Ved mangelfull istandsetting 
vil kommunen foreta utbedringer på søkers/ansvarlig firmas regning. 
 

 Veg med asfalt skal reasfalteres to meter utenfor graveområdet og spleises 
med eksisterende asfalt ved hjelp av 50 cm fortanning. Asfalten som legges 
skal ha samme tykkelse som eksisterende veg, ellers minimum seks cm 
komprimert asfalt. 
 

 Tillatelse til graving over privat eiendom må innhentes fra aktuell 
grunneier. Eiere av private avkjørsler som blir berørt av tiltaket, skal varsles i 
god tid dersom avkjørsler må stenges midlertidig. 
 

 Bestemmelsene er ikke uttømmende. Søker/ansvarlig firma har ansvar for å 
varsle andre med interesse i arbeidet, kontakte Geomatikk for å undersøke 
om det er kabler i graveområdet, og undersøke vedtatte planer og lover. 
 

 Andre krav til dokumentasjon og utførelser kan bli stilt i den enkelte sak. 


