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Overordnet
BYM som vegmyndighet besvarer høringen på vegne av Oslo kommune
• Kommunen har ulike interesser

Erstatter veileder for ledninger i riksveg - fra oktober 2013

https://www.regjeringen.no/contentassets/e8f7cf72d6ab4534a60aaffd690b0d33/veileder_1
31009_ledning.pdf

Kvaliteten på veiledningen til de rettslige vurderingene og utgangspunktene i forskriften, 
gir lite til vurderingene ut over det som allerede er kjent

Kvaliteten synes bedre på det faktiske knyttet til arbeidsmetoder, istandsettelse mv 
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Noen enkeltpunkter

Knefester prinsippet om at det er ønskelig å legge mest mulig infrastruktur i vegen, 
samtidig som at vegmyndigheten skal sikre trygg og god fremkommelighet, også i 
graveperioden.

Det skal søkes om tillatelse til alle typer inngrep ifm arbeid på ledningsanlegg, enten det 
skjer ved graving, boring, legging, omlegging, utskifting, fjerning eller lignende tiltak jf §
3. 
• både på eksisterende og nye anlegg
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Noen enkeltpunkter

Samtykke fra privatrettslig grunneier?
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Noen enkeltpunkter

Krever GT og AT. En forutsetning for disse at det først foreligger en tillatelse etter 
ledningsforskriften § 5. 

Ett/to/tre trinns saksbehandling? I dagens veileder synes to trinns saksbehandling som 
hovedregelen
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Uklare ansvarsforhold for arbeidsstedet og for gravearbeidet?

Entreprenør eller ledningseier?

• Må tydeliggjøres – vegmyndigheten må kunne forholde seg til en aktør – ansvarspulverisering
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Microtrenching

Full istandsettelse?

Kommunale vegmyndigheter kan ha lokale normer som avviker fra SVV

Beregning av overdekningen
• Men hvilke «særlige grunner» kan begrunne større overdekning?
§ Ved graving i gater med gatevarme skal det settes andre krav til overdekning…
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frode.finstad@bym.oslo.kommune.no

908 28 152
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Maloppsett

Velg alltid riktig maloppsett, 
tilpasset innholdet du skal vise

Valgene vist til høyre her, finner du 
i nedtrekksmenyen ‘nytt lysbilde’
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Oppsett for forsider og 
skillesider

Oppsett for tekstsider

Oppsett for bilder, grafikk 
og sitater


