
Vi beskytter samfunnets nervetråder.
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Praktisk tilnærming til ny forskrift og standard



Oms. MNOK Ansatte 

280

350

55

362

405

40

>320
netteiere totalt

270,000
kabelpåvisninger

1,960,000
transaksjoner

400,000
gravehenvendelser

Geomatikk gruppen

Samordnet 
gravemelding og 
kabelpåvisning

Søknadsbehandling vei 
og VA - GeoSak

Koordinering av 
planer - KGrav

GIS-tjenester

Innmåling av
ledningsnett

Kart for planlegging og 
prosjektering



KRAV TIL INNMÅLING 

FORSKRIFT OG STANDARD



FORSKRIFT/STANDARD

• Stiller krav til innmåling 
på åpne grøfter og mer 
informasjon enn 
tidligere

• Stiller krav til innmåling 
av feil i dokumentasjon

• Standard stiller krav til 
innmåling av ukjente 
kabler- men er tatt ut av 
forskrift



FORSKRIFT § 4



VA-NETT

• Er avhengig av riktig z-verdi

• Har gode programvare som 
støtter z-verdi og dimensjoner 

• Mye av LAGS er allerede 
innarbeidet

• Langsom framdrift, god tid til 
innmåling på åpen grøft

• Stikkledninger 

• Mye mangelfull dokumentasjon 
på beliggenhet



ENERGISELSKAPER

• Mange har allerede krav til 
innmåling på åpen grøft 

• Det er et stort ønske om 
god dokumentasjon 

• GIS/NIS trenger 
programvareutvikling

• Kostnad på innmåling

• Lagring av bildedata



FIBER/BREDBÅND

• Ofte kartlagt på lukket grøft

• Ofte huseier som graver 
inntakskabler

• Kan ikke lyttes uten lyttetråd

• Veldig stor framdrift på graving. 
Måling på åpen grøft vil sinke 
framdrift.

• Netteier har ofte ikke brukt for 3D 
data

• GIS/NIS kan ikke ivareta z-verdi og 
bilder, trenger programvareutvikling



PÅVISTE 
LEDNINGER

• Avviker mer enn 2 meter

• Kun innenfor påvistområde

• Egen kode for nøyaktighet



INNMÅLING AV AVVIK 
VED PÅVISNING

• Kreves i Standard

• Kreves i REN

• Kun innenfor påvist område



NYTTEN AV 
DIGITALE DATA

• Pilot test

• Nesten 60 % av avvikene 
kan rettes med sikkerhet 
med digital fil

• Ofte mindre avvik

• Enkel måte og heve kvalitet 
på dokumentasjon.



FORSKRIFT § 5



UTLEVERING AV 
OPPLYSNINGER

• Stor forskjell på hva 
GIS/NIS kan levere

• Trenger mye 
programvareutvikling

• Mye varierende data.

• Varierende kvalitet på data



FORSKRIFT § 6



TILBAKERAPPORTERING

• Flyttede kabler

• Ikke flyttede kabler



GEOREFERERTE 
BILDER



Vi beskytter samfunnets nervetråder.

Takk for oppmerksomheten


