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1. GENERELLE BESTEMMELSER 

• Dokumentet er en forklaring på hvordan en søker om gravetillatelse i 
kommunale trafikkarealer og av behandling- og utføringsprosessen.

• Opplysningene og vedleggdokumentene ligger i Sandnes kommune 
hjemmeside. Se linken: 
https://www.sandnes.kommune.no/Globalmeny/om-
kommunen/Administrasjonen/Teknisk/Bymiljo/Vei/Naring/Graving-i-
kommunale-trafikkarealer/

• GRAVEREGLEMENT for Sandnes kommune.
Hoveddokumentet som regulerer graveprosessene.



2. SØKNAD

• Gravesøknadene legges inn i http://www.rosyweb.no/



2. SØKNAD

• Søknadsprosessen i Rosyweb

Velge her hvem som søker Trykk «Neste»



2. SØKNAD

• Søknadsprosessen i Rosyweb

Trykk «Neste»

Velg byggherre fra listen 
eller tast inn opplysningene

Nye byggherrer vil bli 
lagt inn i listen



2. SØKNAD

• Søknadsprosessen i Rosyweb

Trykk «Neste»

Velg entreprenør fra listen 
eller tast inn opplysningene

Nye entreprenører vil 
bli lagt inn i listen



2. SØKNAD

• Søknadsprosessen i Rosyweb

Trykk «Neste»

TEGNING AV GRAVESTEDET
1. Finn veien

2. Tegn grøft eller område

Tegneverktøy

Det er mulig a tegne flere grøfter eller 
områder.

Fjerne tegnet areal:
1. Klikk verktøy
2. Velge arealet som skal fjernes 

Se mer om hvordan man tegner i følgende 
2 sider

Navnet på involverte veier kommer 
automatisk etter tegningen. 1

2



2. SØKNAD

• Tegne en grøft

1. Velge: «Tegn grøft»
2. Tast inn grøftbredden (minstebredde 1 m)

3. Klikk på begynnelse av grøften
4. Dobbeltklikk ved slutten av grøften 

5. Grøften vises som et rektangel

1

2

3

4

5



2. SØKNAD

• Tegne en område

1. Velge: «Tegn område»

2. Klikk på begynnelse av området

3. Klikk på andre punkt av området

4. Klikk på tredje punkt av området
5. Dobbeltklikk på siste punkt av 

området

6. Området vises som et rektangel

1

2

3

4

56



2. SØKNAD

• Søknadsprosessen i Rosyweb

Trykk «Neste»

GRAVESTEDET BESKRIVELSE

Det gis 1 gravetillatelse pr gate/vei eller strekning.

Etter avtale med kommunen, kan det inngås i en 
tillatelse:
- flere krysninger eller strekninger i samme vei,
eller
- flere veier i sammenhengende graveareal (grøft).



2. SØKNAD

• Søknadsprosessen i Rosyweb

Trykk «Neste»

DATO og SPESIFIKASJONENE

Vedlegge malen som excel-fil med:
- Risikovurdering
- Varslingsplan

Malen skal fylles ut av entreprenør

Gravesøknad blir ikke behandlet før 
risikovurderingen og varslingsplanen er 
levert

Se mer om malen i følgende 2 sider



2. SØKNAD

• Risikovurdering / Arbeidsvarslingsplan / Loggbok

Før arbeid på offentlig vei settes i gang, skal det foreligge godkjent varslingsplan, 
herunder hvordan skilting og arbeidsvarsling skal foretas.

Veiholder vil godkjenne eller justere varslingsplanen og fatte nødvendige skiltvedtak.

Veiholder sørger dessuten for at berørte etater og virksomheter blir varslet om 
eventuelle stengninger.

Malen kan lastes ned på Sandnes kommune nettside, samt som noen eksempler av 
generell varslingsplaner. Se linken:
https://www.sandnes.kommune.no/Globalmeny/om-
kommunen/Administrasjonen/Teknisk/Bymiljo/Vei/Naring/Graving-i-kommunale-
trafikkarealer/



Fylles ut av godkjenningsmyndighet

Fylles ut av godkjenningsmyndighet



2. SØKNAD

• Søknadsprosessen 
i Rosyweb

Trykk «Neste»



2. SØKNAD

• Søknadsprosessen i Rosyweb



2. SØKNAD

• Vei- og tiltaksklasse

Det kommunale veinettet er delt i 2 veiklasser med hensyn til krav til graving og 
istandsetting: 

- Veiklasse 1: Hovedveier, gater og trafikkarealer i sentrum; hovedveier og 
samleveier i bydeler og boligområder, inklusiv fortau tilhørende, og gang-
sykkelveier langs veiklasse 1. 
- Veiklasse 2: Boligveier uten gjennomkjøring, inklusiv fortau tilhørende, og 
andre gang- og sykkelveier. 

Entreprenører må tilfredsstille gjeldende krav til entreprenørgodkjenning:
For veiklasse 1 → tiltaksklasse 2.
For veiklasse 2 → tiltaksklasse 1 eller høyere.

Entreprenør er forpliktet til å ha norsktalende representant på arbeidsstedet.



2. SØKNAD

• Veier med ny asfalt

Det vil normalt ikke bli gitt gravetillatelse i veier som er ny asfaltert eller reasfaltert i 
løpet av de tre siste årene.

Dersom tiltaket skyldes brudd i eksisterende anlegg og at reparasjon derfor ikke kan 
utsettes, vil tillatelse til graving bli gitt, men kan kreves spesielle vilkår:

- For graving av tvergående grøft skal reparasjonsarealet dekke hele bredden. 
Avhengig av veiklasse, kan kreves at det asfalteres 15 m lengde i full bredde.

- For langsgående grøft lenger enn 10 meter kan istandsettingsarealet ut over 
grøftens lengde reduseres etter avtale med veiholder.



3. BEHANDLING

Som godkjenningsmyndighet, kan ikke bymiljø selv utforme søknader om graving og 
varslingsplaner. 

Dersom søknad og tilhørende planer med vedlegg er mangelfulle, vil søknaden ikke 
bli behandlet før feilene er rettet.

Søknad behandles normalt i løpet av 1 til 5 arbeidsdager (5 til 10 arbeidsdager 
dersom det kreves trafikkavviklingsplan).

Gravetillatelser i trafikkareal behandles hovedsakelig av Raul Rosa, Torstein Dahle 
og Anna Svihus hos Bymiljø.



3. BEHANDLING

• Gravetillatelse, godkjent varslingsplan 
og pinkode

XXXX.

Godkjent varslingsplan



4. ARBEIDETS UTFØRELSE

• Sikring og varsling

Entreprenøren har ansvaret for tiltaket 
og anleggsområdet fra arbeid blir 
igangsatt på gravestedet og til 
istandsetting er ferdig og anlegget er 
overlevert til veiholder.

Skader/ulykker av enhver art som 
forårsakes av entreprenøren eller 
dennes underentreprenører, er 
entreprenørens ansvar.

Riktig utført sikring og varsling. 



4. ARBEIDETS UTFØRELSE

• Reparasjonsarealet

Skjæring skal alltid foretas vinkelrett på eller parallelt 
med veiens lengderetning.

For alle tversgående grøfter som kommer nærmere 
gammel asfaltskjøt enn 5 meter, skal reasfalteringen 
føres helt fram til gammel skjøt, enten ved fresing eller 
hel reasfaltering.

Når det graves i fortau eller gang- og sykkelvei, skal hele 
bredden asfalteres i hele gravingens lengde.

Reparasjonsareal kan eksepsjonelt avvike fra generelle 
bestemmelsene, etter avtale med veiholder.

Istandsettingsareal 
for ulike typer 
gravinger. 



4. ARBEIDETS UTFØRELSE

• Reparasjonsarealet

Uønsket endring av grøftetrase. Minst 5 meter til neste skjøt. 



4. ARBEIDETS UTFØRELSE

• Reparasjonsarealet

Feil istandsetting – ikke godkjent. Riktig - etter pålegg om endring. 



4. ARBEIDETS UTFØRELSE

• Grøfter

For punktgravinger, for eksempel ved 
lekkasjer, kabelbrudd eller reparasjon 
av kummer og sluk, skal avstanden fra 
topp grøft til skjærekant ikke være 
mindre enn 50 cm i noen retning.

Langsgående skjærekant tillates kun i 
overgangen mellom kjørefelt eller midt i 
vei.

Endelig grøfteside med ny skjæring og 
fortanning. 



4. ARBEIDETS UTFØRELSE

• Grøfter

Grøfter skal 
tilbakeføres i henhold 
til Vegnorm for Jæren, 
eller etter avtale med 
veiholder.

Grøfter og skråninger 
skal settes i stand til 
samme standard som 
tilsvarende arealer 
utenfor graveområdet. Normalprofil av grøft i vei. 

(Ikke i målestokk. Alle mål i cm)



4. ARBEIDETS UTFØRELSE

• Tilpasning til eksisterende 
dekke og fortanning

Dersom tykkelsen på eksisterende 
asfalt er større enn 8 cm skal det freses 
i 4 cm dybde og i minst 30 cm bredde 
inn på eksisterende dekke utenfor 
skjærekanten, slik at det oppnås en 
fortanning når ny asfalt legges.

Riktig skjæring og fresing av fortanning 

Dersom legging av ny asfalt forlenges ut over selve reparasjonsarealet 
(arealet der asfalten er fjernet), skal tilslutningen til eksisterende dekke gjøres 
ved fresing av fortanning/utkiling tilsvarende tykkelsen på nytt dekke i 1 
meters lengde. Det er ikke tillatt å foreta avslutningen av ny asfalt med å 
redusere asfalttykkelsen til ”0 cm”.



4. ARBEIDETS UTFØRELSE

• Asfaltskjøter

Alle asfaltskjøter skal være tette, også 
etter 3 år. Tetting av åpne skjøter 
gjøres etter avtale med veiholder.

Det skal ikke forekomme sprekker eller 
krakeleringer langs asfaltskjøt, verken i 
eksisterende dekke eller i det 
reasfalterte arealet.

Åpen skjøt pga. manglende klebing og 
fortanning. 



4. ARBEIDETS UTFØRELSE

• Kantstein, normalhøyde og nedsenk

Betongskantstein skal normalt ikke gjenbrukes, men erstattes med ny av samme 
type eller etter avtale med veiholder.

Detalj bred kantstein uten renne. 
(Ikke i målestokk. Alle mål i mm) 

Detalj smal kantstein. 
(Ikke i målestokk. Alle mål i mm) 



4. ARBEIDETS UTFØRELSE

• Midlertidig istandsetting

Dersom permanent istandsetting av en graving 
ikke kan utføres umiddelbart etter gjenfylling, 
skal det legges et midlertidig asfaltdekke med 
min. tykkelse = 4 cm før på setting av trafikk.

Entreprenøren har ansvaret for vedlikehold av 
det midlertidige dekket.

Permanent istandsetting skal gjennomføres så 
snart forholdene tillater det, og senest innen 31. 
mai.

Gravetillatelsen må forlenges inntil permanent 
istandsetting er utført.

Feil utført skjæring.



4. ARBEIDETS UTFØRELSE

• Utstyr, kummer og sluk og andre 
elementer og arealer

For gravinger som omfatter eller berører 
kummer eller sluk, skal hele omkretsen 
graves slik at det ikke oppstår hulrom rundt 
kummen ved gjenoppbygging av veien og 
istandsetting av dekket.

Ødelagt eller fjernet veioppmerking og utstyr 
skal erstattes med samme type som ble 
ødelagt eller fjernet.

Sideareal som fortau, kanstein og lignende 
skal etableres som før graving. 

Slik vil vi ikke ha det.



4. ARBEIDETS UTFØRELSE

• Andre bestemmelser

Veiholder har ikke ansvar for skader eller ulemper på eller for eier av lednings- eller 
kabelanlegg som følge av trafikkbelastningen på veien.

Se alle tekniske bestemmelser i GRAVEREGLEMENT.

Angitt SLUTTDATO på gravetillatelsen innebærer at ALLE ARBEIDER på 
gravestedet skal være AVSLUTTET.



5. FORLENGELSE

Dersom det under arbeidets utførelse oppstår tidsavvik fra den planlagte perioden for 
utførelse, plikter entreprenøren uten opphold å varsle kommunen for å søke om 
fristforlengelse.

Forlengelse må varsles via e-posten eller telefonen til ansvarlige ansatte i 
kommunen.

Overskridelse av tillatelsens tidsfrister uten at endring er meldt og godkjent, 
innebærer at entreprenør må søke om ny tillatelse. Kommunen vil da kreve nytt 
gebyr.



6. FERDIGMELDING

Gravearbeider anses som godkjent når ferdigmelding er levert og kvittert av 
kommunen.

Senest 14 dager etter arbeidets slutt skal entreprenøren oversende gravetillatelse 
med utfylt ferdigmelding.

Ferdigmelding skal inneholde rapporten av asfaltert arealet. Oppmåling av 
gravearealet gjøres av entreprenøren.

Dersom ferdigmelding og annen påkrevet dokumentasjon ikke er kommunen i hende 
innen 14 dager etter ferdigstillelse, vil kommunen kreve nytt administrasjons- og 
kontrollgebyr for den aktuelle tillatelse der fristen oversittes.



6. FERDIGMELDING

• Ferdigmelding må registreres i http://www.rosyweb.no/, med e-posten 
og pinkoden. 

XXXX.



6. FERDIGMELDING

• Ferdigmelding i Rosyweb

Trykk «Ferdigmeld»

Vedlegge dokumentasjon

Fylle inn arealrapporten



7. GEBYRENE

• Administrasjonsgebyr

Sandnes kommune kan kreve gebyr for dekning av sine administrasjons- og 
kontrollutgifter knyttet til oppfølging av arbeids- og gravetillatelser. Gebyret skal også 
dekke kommunens kostnader til samordning av planer, formidling av informasjon om 
eksisterende ledninger/kabler mv.

Administrasjonsgebyr = kr 1.500,- per tillatelse

Administrasjonsgebyret sendes fra kommunen når tillatelsen er gitt.

Forfallsdato er 30 dager etter fakturadato.



7. GEBYRENE

• Forringelsesgebyr

For graving i veiareal kreves refusjon for økte kostnader til vedlikehold, betegnet som 
kvalitetsforringelse av veien:

- Veiklasse 1 → kr 60,- per kvm
- Veiklasse 2 → kr 50,- per kvm
- Parkareal, friområde eller idrettsanlegg → kr 30,- per kvm

Det vil ikke bli krevd refusjon der tiltakshaver pålegges full utkiling og reasfaltering i 
10 meters lengde (full brede), eller ved langsgående graving lengre enn 25 meter der 
halve kjørebanen blir istandsatt og reasfaltert.

Minste refusjon som kreves tilsvarer 10 m2.



7. GEBYRENE

• Forringelsesgebyr

Forringelsesgebyrene sendes når arbeidet er fullført og ferdigmelding registret og 
kvittert av kommunen. 

Forfallsdato er 30 dager etter fakturadato.



8. GARANTIPERIODEN

Garantiperioden på 3 år etter ferdigmelding registrering.

Vei holder kan kreve bankgaranti for oppfyllelse av ansvar for skader som måtte 
oppstå i løpet av 3 år fra overtagelsen.

Dersom det i løpet av 3 år regnet fra overtagelsen oppstår setninger, skader eller 
andre forhold som kan føres tilbake til mangelfullt arbeid fra entreprenørens side, kan 
kommunen kreve at skaden utbedres innen en bestemt tidsfrist.



9. SANKSJONER

Både tiltakshaver og entreprenør har plikt til å innhente nødvendig informasjon. 
Kommunen vil iverksette sanksjoner ved manglende etterlevelse avhengig av 
mangelens omfang og karakter.

Dersom et arbeid settes i gang uten at tillatelse er gitt, kreves et beløp tilsvarende 2 
ganger refusjonssats for administrasjon og kontroll.

Den som utfører arbeid som avviker fra vilkårene for tillatelsen kan også nektes 
arbeids/gravetillatelse for kortere eller lengre tid.

Kommunen har anledning til å stoppe arbeider dersom det ikke er betalt i rett tid. Så 
lenge det ikke betales, kan kommunen nekte å fatte/gi nye vedtak/tillatelse i samme 
sak eller for samme firma.


