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VARSLING
Varsling og godkjennelse av grunneier, evt. veivesen  
eller kommune, skal alltid innhentes før oppstart av graving.

KVALIFIKASJONER 
Dersom det skal benyttes egen graver / entreprenør, sørg for  
at disse innehar de nødvendige kvalifikasjoner for utførelse  
av graveoppdraget.

PÅVISNING AV KABLER OG RØR
Informasjon om kabel-/rørføringer eller annen informasjon  
som kan være relevant for gravevirksomhet skal innhentes  
fra følgende instanser:

• Energiverk (strøm)
• Telenor (tele)
• Kommune (VA-ledninger, veier)
• Vegvesen (veier)
• Andre teleoperatører, evt. egen infrastruktur for telekabler 

(Kabel-TV/fiber)
• Evt. andre instanser (Statnett, Statkraft, private aktører etc.
• Kulturminneavdelingen Møre & Romsdal fylke

Det skal aldri graves uten at kabelpåvisning er foretatt,  
eller at klarsignal er gitt om at det ikke er kabel-/rørføringer  
i nærheten av aktuelt graveområde.

Herunder er graving i nærheten av strømførende ledningsnett 
spesielt risikofylt. Sikkerhetsmargin til høyspentkabler skal  
alltid defineres av energiselskap, og ved graving innenfor denne 
sikkerhetsavstand skal det alltid være med sikkerhetsleder  
fra energiselskapet. 

For telekabler skal det alltid innhentes kartgrunnlag før graving. 
Ved visshet om at det kan graves uten å komme i konflikt med 
telekabler, kan det graves med tilsendt kart som grunnlag.

Det skal også utøves særskilt forsiktighet i forbindelse med 
arbeid i og ved kummer. 

ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR 
Riktig arbeidstøy og verneutstyr skal alltid benyttes. Benytt  
eksempelvis alltid vernesko og klær med fluoriscerende farger 
ved alt arbeid ute.

Merk for øvrig varslingsrutiner, skilting og merking ifm arbeid  
ved eller i nærheten av vei. Rent generelt skal alt arbeid  
i nærheten av vei skiltes iht godkjent skiltplan.

All nedlegging av rør, samt innmåling av ferdig grøft med  
GPS og relaterte bilder skal oppdateres og registreres i  
Svorkas kartsystem.

Det er eier av fiberkabel som til enhver tid er ansvarlig for  
at gjeldende regelverk blir fulgt.

Retningslinjene i dette dokumentet skal:

• Sikre mot uhell i forbindelse med graving
• Sikre at graving og fylling blir utført i henhold til prosedyrer og forskrifter
• Sørge for at all graving blir utført på en tilfredsstillende måte

VIKTIG INFORMASJON

GRAVEDYBDE
80 cm. på innmark  
50 cm. i øvrige områder 
20-30 cm. på plen (spadedybde)

TYPE MASSE
Stedlige masser kan benyttes, men må sorteres  
for objekter som kan forårsake skade på rør.

Det må legges igjen rør i alle tomtegrenser, også der det 
pr. i dag ikke er bestilt fiber eller er ferdig utbygd tomt.

Rør inn til hus skal ALLTID avsluttes på yttervegg, og 
i samråd med huseier. Rør skal ikke føres inn i huset, 
hvis ikke dette er avtalt på forhånd. Dette på grunn 
av tilgang til røret når det skal blåses inn kabel. Det er 
også fare for at det legger seg vann i røret, og dette vil 
komme ut når det blir satt lufttrykk på røret.  
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