


HVA ER KGRAV?
Portal for behandling, koordinering og oppfølging av 

gravearbeider i Trondheim for eksisterende og planlagte 
ledningsnett/infrastruktur. 

Den overordnede målsettingen for løsningen er å 
koordinere gravingen i Trondheim samt gi tillatelse til å ha 

ledninger/gategods i kommunal veg. 

Hensikten er å begrense de ulemper som gjentatte 
gravinger medfører for naboer, næringsdrivende, 

publikum og trafikanter. 



KGRAV har to funksjoner:

KOORDINERING - utløses av at det graves i/ved veg (3 meter), enten 
kryssing eller langsgående graving over 40 meter.

KRYSSING/NÆRFØRINGSTILLATELSE - utløses av alle typer 
infrastruktur/gategods som skal legges i/ved veg (3 meter).



NÅR SKAL ARBEIDET INN I KGRAV?

All ny infrastruktur/gategods som skal legges i kommunalt vegareal 
inkl 3 meter fra veg SKAL ha en kryssing og nærføringstillatelse. 
Gjelder også utskifting av eksisterende infrastruktur/gategods.

Kryssing av veg samt gravearbeider over 40 meter

EKSEMPLER PÅ INFRASTRUKTUR / GATEGODS
Ledning/rør
kummer/sluk

kantstein
fundament til mur/stolper
fordelerskap/nettstasjon



Private tiltakshavere

➢ Eksempler på private tiltakshavere kan være utbyggingsfirma 
eller privatpersoner.

➢ Det er Geomatikk som er leverandør av KGravportalen

➢ Geomatikk lager KGravplaner mot bestilling; private tiltakshavere 
må kontakte Geomatikk for å få laget en KGravplan. Da er det 

Geomatikk som er planlegger/eier av planen, på vegne av 
ledningseier/tiltakshaver.

https://geomatikk.no/tjenester/koordinering-planer-kgrav/

https://geomatikk.no/tjenester/koordinering-planer-kgrav/


Avklaringer før KGravplan registreres
➢ Hvem eier prosjektet (tiltakshaver)? Oppgi kontaktinfo i plan.

➢ Vi har to typer ledningseiere (oppgi kontaktinfo);
○ de som leverer tjenester til en kunde - eks. TrønderEnergi, fiberleverandør
○ de som legger ledning til eget behov (eks. private stikkledninger)

➢ Vi ønsker EN KGravplan for alt som skal gjøres i prosjektet. Alle 
ledningstyper/gategods må være ferdig prosjektert.

➢ Å lage en KGravplan er den juridiske ledningseieren/tiltakshaver 
sitt ansvar.

➢ Gravemeldingstjenesten ønsker å være premissgiver tidlig i 
planprosessen i forhold til KGravplan



DOKUMENTASJON OG BESKRIVELSE I PLAN

Evt. aktuell dokumentasjon (alle vedlegg i pdf):

1. Arbeidsbeskrivelse for alle faser

2. Komplett tegningsett og målsatt tversnitt over nye og eksisterende 

infrastruktur

3. Detaljert utomhusplan som følge søknad om rammetillatelse.

4. IG Byggetillatelse

5. Tekniske plangodkjenninger eller sanitærmelding. Påregn forhåndsmøte når det 

er prosjekt som utløser teknisk plangodkjenning

6. Rammetillatelse

7. Reguleringsbestemmelser med kart (byplan)

8. Detaljregulering - sluttbehandling (Byplan)

Vi ønsker at alle aktuelle vedtak legges ved KGravplan. Grunnen er at vi ønsker å 

unngå dødtid/stopp i anleggsperioden.



Gi en god og kortfattet arbeidsbeskrivelse!!
Riktig dokumentasjon samt gode beskrivelser gjør at 

saksbehandlingen kan skje raskere, og planen kan 
raskere komme ut til høring /godkjenning.



Planens status

Når en KGravplan som ikke er godkjent, skal endres - skal det alltid 
opprettes en ny versjon før evt endringer gjøres av planlegger!

Når høringsperioden er over må planlegger endre status til 
“koordinert” for at planen skal behandles.

Hvis en plan blir satt til “koordinert” uten at evt 
forutsetninger/bemerkninger er hensyntatt må planlegger opprette 
en ny versjon av plan og sånn sett starte på nytt slik at planen blir 

oppdatert med riktig dokumentasjon.

Det lønner seg å sjekke at planen har alle nødvendige opplysninger før 
den blir satt til “koordinert”.



ENDRINGER

Når en plan er godkjent, og kryssing/nærføringstillatelse er gitt skal 
det i utgangspunktet IKKE gjøres endringer i Kgrav planen.

I enkelte tilfeller kan det oppstå behov for å endre en KGravplan som 
er godkjent. I slike tilfeller ønsker vi en dialog i forkant for å vurdere 

hvordan endringene skal håndteres.



KOORDINERING

 En KGravplan skal opprettes i god tid slik at når høringsfristen er 
over, er det fortsatt god tid frem til anleggets oppstart.

 En plan har en minimum høringsfrist i KGrav på 3 uker, i tillegg 
kommer ferie og helligdager. Dette for å gi andre aktører tid til å 

melde deltakelse / fellesføring. 

 Planlegger har et ansvar for å formidle informasjon til de ulike 
deltakere i planen. 

 
 Det er mulig å lage en KGravplan før prosjekteringen er ferdig - 

da er hensikten å finne alternative løsninger på trase. 
 Velges derimot en løsning som ikke er synliggjort, må planen ha en 

ny høringsperiode.
 



Kryssing/nærføringstillatelse

 Alt av infrastruktur som skal legges i/ved kommunalt vegareal 
skal ha en skriftlig tillatelse for å kunne ligge i/ved veg

 Tillatelsen gir føringer for hvordan arbeidet skal utføres, og skal 
oppbevares på anlegget sammen med godkjent gravesøknad

 En forutsetning at planlegger videreformidler tillatelsen til den 
som skal utføre arbeidet!

 Hver deltaker får en kryssing/nærføringstillatelse



Kryssing/nærføringstillatelsen ser slik ut:







Eksempel med flere deltakere:



Høringsperioden

Som høringspart har man ansvar for å følge med på de planene som 
berører sitt ansvarsområde. Hvis ingen tilbakemelding blir gitt i løpet 
av høringstiden er det gitt at det ikke er noen spesielle bemerkninger 

som må hensyntas.

Når høringspartene gir bemerkninger i en KGravplan er det planlegger 
sitt ansvar og ivareta disse. 

Planlegger legger inn et svar på tilbakemeldingen for å synliggjøre at 
den blir ivaretatt. 



Høringsparter i KGrav



Det som forsinker saksbehandlingen:

➢ Mangelfull beskrivelse av prosjektet
➢ Manglende dokumentasjon
➢ Motstridende informasjon i beskrivelsen/detaljer/dokumentasjon
➢ Feil ledningseier/tiltakshaver
➢ Bemerkninger gjort ved foreløpig godkjenning følges ikke opp
➢ Plan settes til koordinert uten at evt forutsetninger ikke er 

hensyntatt
➢ Viktige merknader fra høringsparter ikke kommentert/bemerket av 

planlegger
➢ Behov for befaring - uavklart tilstand på veg (bilder av nyere dato 

legges ved)

Husk at du som planlegger har ansvar for å sette deg inn i KGrav!



www.gravekoordinering.no


