
Høring - Nye krav til stedfesting
av ledninger og andre anlegg i 
grunnen, sjø og vassdrag

BA-nettverkstreff, 2018-05-24

Geir Myhr Øien





https://kartverket.no/geodataarbeid/Standarder/Horinger/horing-om-stedfesting-av-ledninger-og-andre-anlegg-i-grunnen/
https://kartverket.no/geodataarbeid/Standarder/Horinger/horing-om-stedfesting-av-ledninger-og-andre-anlegg-i-grunnen/


Ny nasjonal 
geografisk 

bransje 
standard



Målsetning

Utarbeide felles retningslinjer for stedfesting og 
registrering av informasjon i forbindelse med 

• etablering av nye eller flytting av eksisterende 

• blottlegging av ukjente eksisterende

• påvisning av ikke tidligere stedfestede

ledninger og andre anlegg i grunnen eller i sjø 

Med fokus på at samfunnets behov for dokumentasjon 
av slike anlegg blir tilfredsstilt 



Standarden skal bidra til
• forenkling av forvaltning/vedlikehold

• reduserte kostnader for samfunnet og bedre forsyningssikkerhet fordi det blir færre 
graveskader

• enklere og raskere planlegging og prosjektering av nye bygg og anlegg

• reduserte omfang og kostnader ved gravearbeider

• styrking av beredskapsmyndighetenes og anleggseiernes evne til å håndtere akutte 
krise- og beredskapssituasjoner

Bilde: Orkdal Energi



Arbeidsgruppe



Generelle krav
• Plan- og bygningslovens § 2-3 krever at alle nye eller flyttede anlegg i grunnen, sjø og 

vassdrag skal dokumenteres. Denne standarden angir minimumskrav som alltid skal 
være oppfylt for de anlegg som er omfattet av § 2-3. Den enkelte anleggseier kan på 
eget initiativ bestemme at de vil stille strengere krav til stedfesting og dokumentasjon 
enn hva standarden krever. Med anlegg i sjø og vassdrag mens anlegg på bunnen, i 
vannsøylen og på vannflaten.

• Ytre avgrensning (volum) av anlegg i grunnen, sjø og vassdrag skal stedfestes på en 
slik måte at de kan beskrives i form av volum objekter (3D). 

• Anleggseier står fritt til å velge hvilken metode de ønsker å benytte for å bestemme 
objektets beliggenhet, så lenge valgt stedfestingsmetode tilfredsstiller 
minimumskravet til stedfestingsnøyaktighet. 

• De nasjonale minimumskravene til stedfesting
gjelder kun registreringer av anleggets ytre avgrensning. 



Stedfestingsnøyaktighet –
fire områdetyper





Nye ledningsanlegg

• Omfatter alle ledningsanlegg i grunnen, 
sjø eller vassdrag, midlertidige eller 
permanente.

• Private fellesledninger koplet til annet 
hovednett, skal stedfestes og forvaltes i 
ledningskartsystemet til eier hovednettet. 

• I felles traseer skal hver enkelt 
ledningseier registrere opplysninger om 
ytre avgrensning av egen trase og 
fagområde(r).

• Når ledningseier leier plass i en kanal, 
kulvert o.l. skal ytre avgrensning av den 
aktuelle konstruksjonen være registrert i 
eget ledningskartsystem.





Ledningstraseer  -
Stedfestes ved senterlinje og ytre 
bredde/høyde eller diameter









Koplingsobjekt - Stedfestes ved 
senterpunkt/diameter/høyde
eller ytre avgrensning og høyde 



Krav til stedfestingsnøyaktighet

Stedfestingskravene er gitt som maksimalt tillatt avvik, - avhengig av områdetype 



Feilkilder, 
stedfestingsnøyaktighet

Målt
bredde

Målt
høyde

Kulvert

ΔZ

Målefeil breddeMålefeil bredde

Målefeil høyde

Stedfestet punkt

Senterpunkt

Bredde

Høyde

ΔXY



Maks avstand mellom to 
ledningsobjekter og målepunkt



Registrering forøvrig

• Ledningstraseer i grunnen skal
stedfestet i åpen grøft

• Microtrenching, boring, «no dig»

• Overgang bakke - luft

• Registrering av stikkledninger

• Stedfesting i forbindelse med 
kabelpåvisning

• Bildedokumentasjon

• Landmålingsrapport



Høringen –
Ønskes spesielt tilbakemelding om

• Det stilles ulike nøyaktighetskrav til stedfestingen, avhengig av hvor anlegget ligger. 
For dette formålet er det definert 4 områdetyper. Det ønskes innspill på 
områdeinndelingen og de ulike krav til nøyaktighet mv. for hver områdetype. (jf. bl.a. 
pkt 6.3 og 7.1 i Standarden) 

• Kravene til stedfesting av stikkledninger som er tilknyttet felles ledningsnett foreslås å 
gjelde helt frem til husveggen, men med noe svakere nøyaktighetskrav. (jf. pkt 7.6.2 i 
Standarden) 

• Det foreslås at påviste ledninger som tidligere ikke er stedfestet skal stedfestes i 
forbindelse med påvisningen. Det er ønskelig med innspill til kvalitetskoding og 
stedfestingsmetodikk. (jf. pkt 8 i Standarden)



Produkt-
spesifikasjoner



Produktspesifikasjoner –
utveksling av data iht. standarden



Stedfestingsdata for ledningsnett som 
er etablert eller flyttet 



Stedfestingsdata for ledningsnett som 
er avdekket og har ukjent eier



Produktspesifikasjoner –
utvekslingsformat: GML



Produktspesifikasjoner –
utvekslingsformat: GML



Høringen –
Ønskes spesielt tilbakemelding om

• I SOSI standarden, Ledningsnett 4.6, er meter angitt som enhet for bredde, høyde og 
diameter, noe som er videreført i produktspesifikasjonene. Er meter en hensiktsmessig 
enhet, eller bør andre enheter benyttes? 

• Det legges opp til at datautveksling i henhold til produktspesifikasjonene kun skal skje 
på GML-format med referanse til utarbeidede applikasjonsskjemaer. Dersom det i 
tillegg ønskes en SOSI realisering (muligheten for å utveksle dataene i form av en 
SOSI-fil) bes det om tilbakemelding på dette, helst med en kort begrunnelse for 
behovet. 




