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Kort om standarden

• Standarden, med tilhørende produktspesifikasjoner, ble 
utgitt av Statens kartverk januar 2019.

• Standarden ble utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.

• Standarden er utarbeidet i samarbeid med sentrale 
ledning- og anleggsaktører i Norge, og er godkjent av 
Standardiseringskomitéen for geomatikk. 

• Standarden omfatter også regler som det ikke er henvist til 
i ledningsregistreringsforskriften.

• Da standarden ble utgitt to år før 
ledningsregistreringsforskriften ble kunngjort, er det ikke 
100% samsvar mellom alle begreper og definisjoner, uten 
at dette bør skape noen større komplikasjoner.

Denne presentasjonen fokuserer kun på de delene av 
standarden som omfattes av ledningsregistreringsforskriften

https://kartverket.no/globalassets/standard/bransjestandarder-utover-sosi/stedfesting-av-ledninger-og-andre-anlegg-i-grunnen-sjo-og-vassdrag-versjon-1.0.pdf


Standard stiller krav om

• stedfesting på åpen grøft*

• stedfesting av 3D-objekter 
(x, y og z koordinater, samt utstrekning)

• hvor nøyaktig de enkelte objektene må stedfestes

• registering av informasjon om stedfestingen 
(datafangstdato, posisjonskvalitet, maks 3D avvik)

• bildedokumentasjon

• utveksling av data iht. felles nasjonal 
produktspesifikasjon

Dette krever

• oppdatert programvare (GIS, NIS, målebøker mm.) som 
håndterer standardens krav

• kjennskap til og kompetanse rundt hvordan tilfredsstille 
kravene standarden setter

* finnes enkelte unntak, se standarden



Krav til stedfestingen
Stedfestingsområder:

Område 1: Brunt
Område 2: Grønt
Område 3 og 4: Blå

Nøyaktighetskrav for ledningsanlegg:



Maks 3D-avvik – hva betyr det?

Maksimalt avvik for ytre avgrensning av stedfestet framføringsvei, koplingsobjektet eller 
konstruksjonen i 3D (volum). Ingen deler av det fysiske objektet skal befinnes seg utenfor 
det kartlagte volumets ytterkanten, pluss/minus angitt lovlig avvik.

NB! Merk at maksimalt tillatt avvik ikke er det samme som standardavvik som normalt 
benyttes til å angi nøyaktighet på kartdata.



Maks avvik bestemmes av
MålenøyaktighetPunktidentifikasjonsnøyaktighet

Nøyaktighet på målt 
høyde/bredde eller diameter

Avvik fra rett linje (pilhøyde)



Utlevering av dokumentasjon 
om ledninger

Ledningsregistreringsforskriften §5 andre ledd:
«Gjelder forespørselen ledningsanlegg som skal være dokumentert i henhold til kravene 
i § 4 eller § 6, skal opplysningene utleveres i henhold til standard utgitt av 
Statens kartverk eller likeverdig internasjonalt akseptert standard. Gjelder 
forespørselen ledningsanlegg som ikke er dokumentert i henhold til de forannevnte 
kravene, skal ledningseieren gi opplysninger om anlegget så langt dette er kjent.»

Departementets merknader til Ledningsregistreringsforskriften §5 andre ledd:



Godkjent og vedtatt standard 
og produktspesifikasjoner

https://kartverket.no/globalassets/standard/bransjestandarder-utover-sosi/stedfesting-av-ledninger-og-andre-anlegg-i-grunnen-sjo-og-vassdrag-versjon-1.0.pdf
http://sosi.geonorge.no/produktspesifikasjoner/Produktspesifikasjon_Kartverket_LedningsnettEtablertEllerFlyttet_20190101.pdf
http://sosi.geonorge.no/produktspesifikasjoner/Produktspesifikasjon_Kartverket_LedningsnettP%C3%A5vistEllerAvdekket_20190101.pdf


https://kartverket.no/geodataarbeid/standar
disering/sosi-standarder2/standarder-
geografisk-informasjon/stedfesting-av-
ledninger-i-grunnen

https://kartverket.no/geodataarbeid/standardisering/sosi-standarder2/standarder-geografisk-informasjon/stedfesting-av-ledninger-i-grunnen
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