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GRØFTETEKNISKE KRAV VED DELT ENTREPRISE 
 

 
1 GENERELT 
 Dette dokumentet gjelder for prosjekter der det utføres delt entreprise mellom grøfteteknisk og 
 rørtekniske arbeider. Grøftesnittet ligger på side 2 i dokumentet. 
 Hovedkravene til grøfteteknisk entreprenør er beskrevet i dette dokumentet. For rørtekniske 
 entreprenør inngår dette dokumentet som en del av deres kontrakt med Fortum Oslo Varme (FOV).  
 Rørtekniske og Grøfteteknisk entreprenør skal forholde seg til ”Instruks for fjernvarmeutbygging” 
 Versjon fra januar 2017. 
 Grøftetekniske- og rørtekniske- entreprenør skal samarbeide og de skal i fellesskap optimalisere 
 fremdriftsplaner og selve gjennomføringen av prosjektet. Dette er også beskrevet i de 
 underliggende punktene i dette dokumentet 
 

 
2 KRAV 
 Rigg, og drift av rigg for rørtekniske entreprenør holdes utenfor. 

• Omfang av byggherremøter befaringer etc. avklares i forkant. 

• Rørteknisk entreprenør er ikke hoved bedrift, og har således ikke det overordede HMS 
ansvaret. Rørtekniske entreprenør er underlagt de HMS krav som stilles i det aktuelle 
prosjektet. 

• Arbeidene skal utføres i henhold til krav i FOV’s ”Instruks for fjernvarmeutbygging”. 
• https://www.hafslund.no/fjernvarme/for_entreprenorer/3069 

• Grøftetekniske entreprenør skal i utgangspunktet klargjøre min. 60 meter grøft inkludert utlagt 
fundament av gangen. Lengre strekninger reduserer den totale byggeperioden. Det planlegges 
med angitt antall oppmøter for rørteknisk entreprenør i forhold til 60 meter. Tidspunkt for ferdige 
grøfter skal fremgå av omforent framdriftsplan og bekreftes pr. E - post min. 10 virkedager før 
utførelse. Varslet sendes direkte til rørtekniske entreprenør med kopi til FOV’s prosjektleder. 

• Fjernvarmerørene er av stål med isolasjon og ytterkappe av plast. De leveres i opptil 16 meters 
lengder (+ eventuelle tilpasninger, buer og andre rørdeler). Grøfteteknisk entreprenør skal 
tilrettelegge slik at rørene kan fraktes inn langs grøftetraseen med kranbil (semitrailer). 
Alternativt må grøfteteknisk entreprenør sørge for utlegging av rør med for eksempel 
gravemaskin. Rørleverandørens anvisning for håndtering av rørene skal følges.  

• Rørteknisk entreprenør skal for gitte 60 meter ha min10 arbeidsdager til rådighet. (inntransport 
av rør, sveising, røntgen, muffing). Ved montering av f.eks. avgreninger eller andre 
kompleksiteter må det påregnes noe lengre byggetid. 

• Rørteknisk entreprenør varsler grøftetekniske entreprenør om fjerning av skolingene. 
Skolingene legges samlet. De skal hentes av rørteknisk entreprenør. 

• Rørene skal deretter måles inn. Koordineres og utføres av rørteknisk entreprenør.  

• Grøftetekniske entreprenør må sørge for å holde grøftene fri for snø, is og nedraste 
grøftemasser fram til rørene blir fylt igjen. 

• Igjenfylling av grøften kan ikke starte før rørteknisk entreprenør har bekreftet på e-post at alle 
arbeidsoperasjoner er utført og godkjente. 

• Rørteknisk entreprenør leverer varslenett til grøfteteknisk entreprenør som sørger for utførelse. 

• Grøftetekniske entreprenør må sørge for å ta med alle kostnader med ovennevnte krav i sitt 
prisoppsett, eventuelt i egne spesifiserte poster. 
 

 
3 DOKUMENTASJON / RAPPORTERING 
 Det er viktig å holde en god dialog. Bruk av e-post er god kommunikasjon. FOV sin 
 prosjektleder skal holdes fortløpende informert om prosjektet. Dokumentasjon iht til tidligere nevnte; 
 Instruks for fjernvarmeutbygging. 

 

https://www.hafslund.no/fjernvarme/for_entreprenorer/3069



