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GRAVEKLUBBEN I BERGEN

KOORDINERING I GRUNNEN



Tema

• Graveklubbens medlemmer

• Bakgrunn for Graveklubben

• Gjennomføring av prosjekter

• Utfordringer ved planlegging og 
gjennomføring

• Koordinering av plass i grunnen



Hjemmeside

graveklubben.no

VA – ledninger + separering

El – kabler / fiber

Fjernvarmerør

Bossnett – ledninger

Driftskjøring av ny sentral fra

i 2016.

Tele og kommunikasjon 



BAKGRUNN FOR GRAVEKLUBBEN

• Byrådet i Bergen vedtok samordning av 
gravearbeidene i sentrum i 2007 etter 
forslag fra Samferdselsetaten
• Ønsket og få slutt på graving i tid og utid. 

Senarioet var gjerne at en etat ferdigstilte 
arbeidet og 14 dager etter dukket det opp en 
ny etat i nærheten ” på an igjen”

• Slik graving var innebar unødvendig ulempe 
for flere parter. (veiholder – næringsdrivende 
og beboere).



MÅLSETTING MED VEDTAKET.

• Samordnet infrastrukturbygging i 
Bergen legger til rette for kortere 
anleggstid og mindre ulemper for 
utenforstående.
• Entreprenøren blir pålagt produksjon fra 

07.00 – 19.00 ( 22.00)

• Kortere gjennomføringstid, kortere tid 
med ulemper.



GJENNOMFØRING AV ANLEGG 
REGI AV GRAVEKLUBBEN



Typisk Graveklubbprosjekt

Etablering av ny infrastruktur
Bir Nett – etablering av nye bossnettledninger 

BKK Varme – Etablering av nye fjernvarmeledninger

Fornying av eksisterende infrastruktur.
Vann- og avløpsetaten – fornying av VA-anlegg + separering

Trafikk etaten – opprusting av toppdekke

Statens vegvesen- opprusting av toppdekke.



GJENNOMFØRING

• Prosjektleder for Graveklubb prosjekter 
velges for hvert prosjekt, normalt sett de som 
har størst behov i prosjektet eller kapasitet

• Forpliktende avtale i to trinn inngås mellom 
deltakende etater.

– Forprosjekt (ved behov)
– Grunnundersøkelser

– Kontakt med antikvariske myndigheter 

– Hovedprosjekt



GJENNOMFØRING

• Økonomiske fordelingsnøkler 
utarbeides og ligger til grunn for 
felleskostnader som:
• Felles grøft

• Tilstandsrapporteringer

• Trafikkplaner

• Konsulenttjenester osv



• Få oversikt over alle som har behov/interresse i 
prosjektet utover Graveklubben.
• Andre leverandører

• fiberleverandører 

• Antikvariske myndigheter 
• Byantikvaren

• Riksantikvaren

• Beboere 

• Næringsdrivende

Utfordringer



Utfordringer i planleggingsfasen

• Koordinering i prosjekteringsfasen mellom 
etater.
• Hver etat i prosjektet planlegger sine egne 

anlegg.

• Fellesgrøft prosjekteres av byggherrens 
konsulent.

• Plassering av infrastruktur fra etatene 
koordineres og plasseres av byggherrens 
konsulent.

• For å sikre alle parter og deres behov 
gjennomføres hyppige prosjekteringsmøter (hver 
14 dg)



Utfordringer forts.

• Koordinering mot Trafikk etaten og Statens vegvesen
• Utarbeidelse av fase og trafikkplaner ( krav og godkjenning)

• Avklare eventuelle samarbeid ( behov for deltakelse ? )

• Koordinering mot utrykningsetater
• Krav for tilkomst / utførelse av midlertidige veier

• Koordinering mot næringsdrivende
• Leveranse av varer / frekvens for levering / størrelse på 

varebiler

• Bosstømming mm



Utfordringer gjennomføring

• Opprettholde gangveier og tilkomst til bygg i 
hele gjennomføringstiden
• Alle skal ha tilgang hele tiden

• Universell utforming på midlertidige løsninger. Det er 
mange med små og store utfordringer som det må tas 
hensyn til.  Fremkommelighet er Viktig

• Krav fra utrykningsetater
• Maks 15m grøft åpen i gangen. Pga tilkomst



Gjennomføring

• Koordinering og montering av 
infrastruktur i bakken
• Hvem gjør hva til hvilken tid er svært viktig. Alt henger 

sammen med andre ting

• Fremdrift og tilkomst for etater. Viktig med kontinuerlige 
koordineringsmøter.

• Plassering av nødvendig materiell for etatene
• Det er ofte trangt og lite plass for lagring av materiell i 

sentrumsprosjekter.

• Resultatet er daglige leveranser av materiell med de ulemper 
det medfører. Koordinering er viktig i alle ledd.



Overordna krav

• Alle etater har sine spesifikke krav med 
hensyn til:
• Overdekning på rør og kabler

• Avstandskrav innbyrdes og mellom etater

• Disse kravene kan være utfordrerne i 
tverrsnitt som i utgangspunktet er 
trange

• Dispensasjon fra normer og krav 
forekommer med jevne mellomrom.



TRANGT OM PLASSEN

Nøstet



Nøstet





Utfordring med høyvann 



Alternativ for tradisjonell grøft

Kulvertløsning



• Innmåling og Dokumentasjon
• Entreprenør er ansvarlig for innmåling av 

infrastruktur som tilhører Vann- og avløp

• For BKK Varme/Nett og Bir Nett er det BKK 
som måler inn.



Sluttdokumentasjon

• Det har til tider vært utfordrende og få inn 
dokumentasjon til rett tid

• Varierende kvalitet på innmålingsdata
• Vann og avløpsetaten har i flere prosjekter tatt en 

gjennomgang med utførende entreprenør for og sikre 
kvaliteten på innmålingsdataene. God erfaring med og 
gjøre dette.

• Med hensyn til overnevnte synes det og være en 
positiv trend. 
• Bedre kvalitet på innmåling, levert til rett tid. 



Graveklubben bidrar til 
Byfornying



Engen

Dekkefornying



Skottegaten

Dekkefornying – gate i ny drakt



Skottegaten

Bergen standard på fortau



Rosenbergsgaten



Rosenbergsgaten

Universell utforming



Rosenbergsgaten

Overgang mellom gammel og nytt !!



Takk for oppmerksomheten.


