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Hvordan sikre god kvalitet på 
reparasjonsarbeider etter graving i vei?



Hovedstyret valgt på landsmøtet i Hamar 2016



• MEF er anleggsbransjens organisasjon
• Arbeidsgiver og bransjeorganisasjon
• MEF står utenfor NHO-systemet
• MEF har over 2000 medlemmer
• 30 000 mennesker jobber i en MEF-

bedrift
• 85 % av alle ansatte i anleggsbransjen

Fakta om MEF



Et samarbeidsorgan mellom bedrifter og virksomheter om inntak og 
opplæring av lærlinger og lærekandidater. OKAB skal: 

• være en ressurs for medlemsbedriftene på området fagopplæring 
• bistå medlemsbedriftene i gjennomføringen av lærlingenes læretid 
• øke bedriftenes tilgang på kvalifisert arbeidskraft gjennom 

rekrutteringsarbeid 
• være med å utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere innen 

anleggsbransjen 
• bidra til å øke fagenes kompetanse og renommé

• OKAB Sørøst: Antall lærlinger: Ca 290 
• OKAB Sørvest: Antall lærlinger: Ca 240 

OKAB – opplæringskontoret for anleggs- og 
bergfagene



• MEF skolen – kurs i bla prosesskoder, 
arbeidsvarsling

• 37 forskjellige kompetansetilbud (kurs og skoler)
• 275-300 planlagte gjennomføringer (økning på 10 -

20% fra 2016)
• Ca. 6500 deltakere
• Bedriftslederskolen, prosjektlederskolen og 

mellomledskolen
• Sprengningssertifikater

MEF skolen



Antall ansatte i MEF bedrifter

Ansattegrupper Antall MEF-bedrifter Andel

1 ansatt 375 18 %

2-5 ansatte 793 38 %

6-10 ansatte 348 17 %

11-20 ansatte 265 13 %

21-50 ansatte 199 10 %

51-100 ansatte 56 3 %

+ 100 ansatte 28 1 %

Sum 2 064 100 %



• Hvordan sikre riktig kvalitet ved 
gravearbeider i vei?

• Hvilket verktøy kan vi bruke for sikre 
dette, inkl. krav til riktige kvalifikasjoner i 
utførelsen av gravearbeidene?

Hva er målet?



Anleggsentreprenøren



Fagutdanning og bransjerelatert utdanning 
• Anleggsmaskinførerfaget
• Vei- og anleggsfaget
• Fjell- og bergverksfaget
• Anleggsgartnerfaget

• Bransjerelatert utdanning - MEF 
i anleggsbransjen (tilsvarer nivå for
mesterbrev i relasjon til SG):

- Mellomlederskolen
- Prosjektlederskolen
- Bedriftslederskolen   
+ Fagbrev         (veidrift og vedlikehold, anleggsrørlegger, boreriggoperatør)

• Teknisk fagskole        - Ingeniør (Bachelor / Master)

• ADK1 utdanning – legging av rør i grøft (VA)



Fagopplæringen pr. i dag. 

• MEF-bedriftene kan vise til en lærlingevekst på 50 
prosent siden 2011 (ca. 1.400 pr. i dag). 

• Om søkerutviklingen til anleggsfagene: Dvs. at det er 
41 prosent flere søkere enn tilgjengelige skoleplasser 
på landsbasis. 

• Attraktiv bransje for unge søkere, og lærlinger og 
fagutdannede som har en anleggsfaglig utdanning er 
etterspørres av bedriftene. 



Fagopplæringen pr. i dag. 

• Fagopplæringen tilknyttet anleggsbransjen er i dag 
ikke godt nok tilpasset entreprenørenes etterspørsel 
etter lærlinger og fagarbeidere. 

• Utfordring: Anleggsfagene er kostbare fag. Derfor 
vanskelig å få myndighetene til å prioritere utvidelse av 
skoletilbudet. 



Sentral godkjenning benyttes ofte for å 
kreve kvalifikasjoner i gravearbeidene
• Kommunale graveinstruksene – krav om tiltaksklasse (1 - 3) og 

sentral godkjenning. En del kommuner stiller obligatorisk krav 
om min tiltaksklasse 2. 

• KOFA: Ikke adgang for offentlige oppdragsgivere til å stille krav 
om at entreprenøren har sentral godkjenning som vilkår for å 
tildele oppdrag. 

• Sentral godkjenning en frivillig ordning. 

• Men tilsvarende krav som den sentrale godkjenningen stiller, 
kan tas inn i konkurransegrunnlaget

• ESA overvåker godkjenningsordningen

• Offentlige myndigheter må harmonisere kravene med bruken 
av sentral godkjenning



Bakgrunnen for sentral godkjenning
• Byggefeil i byggebransjen, manglende ansvar og 

kompetanse i byggeprosjekter
• Etablert i 1997
• Hjelpemiddel i byggesaksbehandlingen 

(prekvalifisering av kvalifikasjoner) ved søknad om 
lokal godkjenning

• Godkjenningskatalogen – over 700 
godkjenningsområder

• 2003 – fjerning av godkjenningskatalogen
• 2010 – Innstramning – ca. 100 godkjenningsområder 



SG et hjelpemiddel i 
byggesaksbehandlingen ved søknad om 

tillatelse etter pbl

• Frivillig ordning
• Prekvalifisering for ansvarsrett – ansvarsrett erklæres 

ovenfor kommunen
• Søknadspliktige tiltak med ansvarsrett (pbl. § 20-2 og § 20-

3, jf. § 20-1).

• Søknadspliktige tiltak uten ansvarsrett (pbl. §§ 20-2, 20-4, 
20-5, 20-6, 20-7 og 20-8)
- små tiltak
- store tiltak behandlet etter annet regelverk som eks. 

offentlige veianlegg (pbl. § 20-6)



Hva godkjenningen og ansvarsretten 
skal ivareta?

• Skal ivareta kvaliteten i tiltaket. 

• Skal ivareta kravene gitt i eller i medhold av plan- og 
bygningsloven og dennes underliggende regelverk 
(SAK10, TEK17, DOC og bindende arealplaner)

• Kvalitetsstyring for at tiltaket er i samsvar med 
ovennevnte (SAK10 kap. 10)

• Annet regelverk, privatrettslig forhold, kontrakter, HMS 
etc.



Sentral godkjenning av foretak for 
ansvarsrett (pbl § 22-1)

• Sentral godkjenning for ansvarsrett gis til kvalifiserte 
foretak

• Godkjenning gis for følgende områder:
− Søknad - SØK
− Prosjektering – PRO (inkl. egenkontroll/kvalitetssikring)
− Utførelse UTF (inkl. egenkontroll/kvalitetssikring)
− Kontroll av prosjektering og utførelse (KPR/KUT) – uavhengig 

kontroll

Godkjenning gis i ulike tiltaksklasser (1, 2, 3)



Innenfor tiltaksklasse 1, 2 og 3:

• Innmåling og utstikking av tiltak
• Vei- og grunnarbeider
• Landskapsutforming
• Vannforsynings- og avløpsanlegg
• Fjernvarmeanlegg
• Plasstøpte betongkonstruksjoner 
• Tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner
• Murarbeider

Godkjenningsområder utførelse:



• Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner
• Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning
• Taktekkingsarbeid
• Arbeid på bevaringsverdige byggverk
• Installasjon av brannalarmanlegg
• Installasjon av ledesystem
• Sanitærinstallasjoner
• Varme- og kuldeinstallasjoner
• Slukkeinstallasjoner
• Ventilasjon- og klimainstallasjoner
• Løfteinnretninger
• Riving og miljøsanering

Fortsettelse …



Utdanningskrav - utførende

•
Tiltaksklasse

3

2

1

Utdanning

Ingeniørhøyskole

Teknisk fagskole eller 
mesterbrev

(MEFs mellomleder, prosjektleder og 
bedriftslederskoler)

Fagbrev

Praksis

5 år

3 år

2 år



Plassering i tiltaksklasser

Godkjenning gis i ulike tiltaksklasser (1, 2, 3)

Tiltaksklasser baseres på kompleksitet, vanskelighetsgrad og 
mulige konsekvenser ved mangler og feil kan få for helse, miljø 
og sikkerhet. (SAK10 § 9-3 – § 9-4)

Veiledningen til byggesaksforskriften (SAK10) – retningslinjer

Hvert fagområde og godkjenningsområde skal vurderes på 
selvstendig grunnlag

Fastsettelse av tiltaksklasse beror på tiltakets kompleksitet og 
vanskelighetsgrad. Er bestemmende for hvilke kvalifikasjoner 
(utdanning og praksis) bedriften må ha. 



Eksempler på kompleksitet - diskusjon
• Enkel jobb men kompleks område – f.eks. gravejobb nær 

en brofundament
• Fylkeskommunal vei i byen; Hva er utfordringene? Mer 

trafikk, flere ledninger i grunnen, flere forbipasserende
• Fylkeskommunal vei i ikke-tettbebygde strøk: Veien er lik, 

men mindre trafikk, mindre infrastruktur i grunnen, færre 
forbipasserende, men veien er lik!

• Grunnforhold viktig?



Ambisjonene med tiltaksklasser er at det største volumet av tiltak skal være 
som illustrert i skissen.



Vei- og grunnarbeider – UTF -
tiltaksklasse 1

• Eksempel på utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 kan være:
• fjellarbeider i dagen, sprengning av grop eller skjæringer uten krav til kontur 

og med liten risiko for skader,
• graving uten krav til midlertidig sikring av byggegrop, «lett» komprimering iht. 

NS 3420 kap. F, fjellavdekking med krav til renhet, 
• gravings-, avstivnings-, sprengnings- og gjenfyllingsarbeider for kabel, 

dreneringsarbeider og VA ledninger med grøfter grunnere enn 2 meter,
• legging av dekker med belegningsstein, grusdekker, betong og asfaltdekker 

for gang- og sykkelveg, innkjørsler, interne veier o.l.,
• utførelse av fundament (forsterknings- og bærelag) for veger som er definert 

som atkomst- og samleveger med forutsatt ÅDT høyst 1500 etter 
Vegvesenets normal N100,

• utførelse av fundament (forsterknings- og bærelag) for andre veger av 
tilsvarende kompleksitet,

• planeringsarbeider, mindre betongarbeider, utførelse av forstøtninger og 
skråningsbeskyttelse tilsvarende «vanlige forhold» i følge Vegvesenets 
normal N200,

• rørpressing og boring i fjell eller i løse masser



Vei- og grunnarbeider – UTF -
tiltaksklasse 2

• Eksempler på utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2:
• graving med krav til midlertidig sikring av byggegrop, «normal» komprimering i hht. 

NS 3420 kap. F, dreneringsarbeider med krav til filterlag, utlegging av drenerende 
lag,

• graving, avstivning, sprengning, fundamentering for vann- og avløpsledninger ved 
normale grunnforhold med grøfter dypere enn 2 meter (ansvarsområde omfatter 
også gjenfylling av grøfter med hensyn til frostskader og trafikkbelastning),

• utførelse av fundament (forsterknings- og bærelag) for veger med forutsatt ÅDT 
høyst 5000

• planeringsarbeider, utførelse av forstøtningskonstruksjoner og 
skråningsbeskyttelse tilsvarende «vanskelige forhold» i følge Vegvesenets normal 
N200,

• sprenging med skjæringshøyde inntil 8 m fra opprinnelig nivå,
• oppfylling av løsmasser med avvik inntil 5 m fra opprinnelig nivå,
• fjellarbeider i dagen med tilhørende sikringsarbeider, sprengning av grop eller 

skjæringer med mindre høyde enn 8 meter, med krav til kontur i utførelsesklasse 2 
i henhold til NS 3420 og med middels risiko for skader,

• sprengning av grop i tett bebyggelse,
• fjellsikring og mindre sprengningsarbeider i vann



Vei- og grunnarbeider – UTF -
tiltaksklasse 3

• Eksempler på utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3:
• veg- og grunnarbeider som omfatter planeringsarbeider, utførelse av 

forstøtninger og skråningsbeskyttelse tilsvarende «ekstreme forhold» i følge 
Vegvesenets normal N200, skråninger mot vann eller utførelse av 
erosjonsbeskyttelse,

• graving med krav til midlertidig sikring av byggegrop (staging, spunting) eller 
midlertidig grunnvannssenkning, komprimering som for NS 3420 Kap. F 
«normal» komprimering, dreneringsarbeider med stor risiko for vannskader 
(arbeidene kan også omfatte utførelse av grunnforsterkning av setningsømfintlig 
masse),

• utførelse av fundament (forsterknings- og bærelag) for veger med stor 
belastning over 5000 ÅDT,

• graving, avstivning, sprengning og gjenfylling av grøfter for store rørdimensjoner 
for vann, avløp, fjernvarme mv. ved høye vanntrykk og kompliserte grunnforhold 
(ansvarsområde omfatter også gjenfylling av grøfter med hensyn til frostskader 
og trafikkbelastning),

• sprenging med skjæringshøyde mer enn 8 m fra opprinnelig nivå,
• oppfylling av løsmasser med avvik mer enn 5 m fra opprinnelig nivå,
• fjellarbeider i dagen med tilhørende sikringsarbeider, sprengning av grop eller 

skjæringer med høyde over 8 meter, med krav til fjellkontur i henhold til NS 3420 
og med stor risiko for skader, og store sprengningsarbeider i vann,

• fjellsikring i vanskelig terreng, fjellforankring og stagforankring,
• prefabrikkerte pele- og spuntarbeider med avstivning eller forankring



Eksempler på kompleksitet



Statens Vegvesen – Region sør: Veiledning 
gravetillatelser 



• Statens vegvesen krever at entreprenører innehar 
kompetanse tilsvarende tiltaksklasse 1, 2 eller 3 avhengig 
av graveområdets og gravetiltakets kompleksitet.

• «For enklere gravearbeid i ukompliserte graveområder, skal 
vegmyndigheten i hvert enkelt tilfelle vurdere om det er 
tilstrekkelig med erfaring og kompetanse tilsvarende det 
som kreves for tiltaksklasse 1.»

• For mer kompliserte gravearbeider, kreves det erfaring og 
teknisk kompetanse tilsvarende de kompetansekrav som 
stilles for tiltaksklasse 2.

Statens Vegvesen – Region sør: Veiledning 
gravetillatelser 1



KMDs innstramning av SG og fjerning av 
fagbrev (gjennomføringsevne)

1. jan 2016
KMD vedtok innstramning av kvalifikasjonskravene. 

Våren 2016
Innstramningen fikk uante konsekvenser. DiBK vedtok en 
overgangsordning frem til 1. juli 2018 og ba bransjen utarbeide samlet 
forslag om hvordan kompetansen bør vurderes av den sentrale 
godkjenningsordningen.  

Forslag levert DiBK i november 2016. 

Oktober 2018
Praksisendringen vdr. kravet  til gjennomføringsevne Fjerning av krav til 
fagbrev for utførende foretak dersom bedriften har ingeniør.

Desember 2018
Overgangsordningen forlenges til 1. januar 2020. KMD vil nedsette 
utvalg for å lage forslag til nye kvalifikasjonskrav. 



KMD rydder opp i ulovlig praksis
• KMD har signalisert at godkjenningsordningen og dens 

tiltaksklasser må benyttes slik som forutsatt

• En annen praksis vil undergrave ordningen og kunne 
medføre at den oppheves



Praksis for saksbehandling av sentral 
godkjenning justert fra 1. okt 2017

• 1. oktober 2017 justerte DiBK praksis for 
saksbehandling av søknader i vurderingen av 
gjennomføringsevne. 

• Fram til 1.10.2017 har DiBK satt som krav at foretak 
med faglig ledelse med utdanning på ingeniørnivå, må 
ha egne ansatte med relevante fag-, svenne- eller 
mesterbrev for å få sentral godkjenning som utførende.

• Fra 1. oktober 2017 kan foretak med faglig ledelse 
med utdanning på ingeniørnivå få sentral godkjenning 
som utførende uten å ha egne ansatte med fag-, 
svenne- eller mesterbrev.



Hva med kvalifikasjonene i prosjektet? 
• Hvordan kontrollerer dere at det benyttes forventet 

kompetanse i prosjektet?

• Har sentral godkjenning hvor kompetansen er 
dokumentert. Men sitter fagpersonen på kontoret eller 
er faglig ledelse i prosjektet?

• Sentral godkjenning betyr ikke nødvendigvis 
kvalifikasjoner i prosjektet. 

• Kommunen bør føre kontroll med gravejobbene. 



• Like graveregler og krav til istandsetting vil gi bedre 
kvalitet og mindre skader på veinettet.

• Overdekkingskravene – grunne krav medfører sårbar 
infrastruktur. Bør være min. 60 cm

Nye nasjonale graveregler: Endringene i 
ledningsforskriften



Istandsetting eller mer enn 
istandsetting? 

§ 18a 
Ledningseier skal sørge for full istandsetting av vegen slik 
at den får tilstrekkelig funksjonalitet og ikke kan forventes 
å få kortere levetid som følge av ledningsarbeidene.

Kan inngås avtale om annen istandsetting. 

Kan ikke kreve forringelsesgebyr.



Istandsetting

• Ta hensyn til veiens alder for at resultatet skal bli best mulig

• Vei i dårlig forfatning vil bli enda dårligere dersom det 
bygges opp etter gjeldende veistandard

• Må benytte eksisterende masser i eldre veier for å hindre at 
den blir ujevn

• I nye veier bør det benyttes nye masser.

• Veimyndigheten må ta stilling til metoder og avklare hvordan 
veien skal istandsettes. 



• Tilgangen på informasjon om kablene må bedres.
• Trengs klare beskrivelser på hvordan veien skal 

istandsettes for at resultatet skal bli best mulig – skille 
mellom ny og elde vei

• Behov for en veileder med faglige og standardiserte 
anbefalinger om hvordan veien tilbakeføres, bruk av 
masser, krav til entreprenør etc.

• Evaluering av regelverket

Tiltak for å motvirke graveskader


