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1. Utarbeide utkast til felles krav til innmåling av ledninger og anlegg i 
grunnen og sjøen 
a) Aktuelle innmålingsmetoder 
b) Minimumskrav som skal være felles for alle typer viktige ledninger 

og liknende anlegg. 
2. Utkastet skal være utformet slik at det egner seg som referanse ved 

bestilling av oppmålingsoppdrag 
3. Kravene skal legge til rette for mer effektiv utveksling av 

stedfestingsdata for ledninger og anlegg i grunnen og sjøen, om hvilke 
volum som okkuperes av eksisterende anlegg ved planlegging av nye 
anlegg. 

4. Utkastet skal utarbeides i samarbeid med ledningsaktørene og andre 
berørte, samt aktører som har særlig innsikt i utfordringene med å 
dokumentere slike anlegg
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Ny standard vil føre til krav omNy standard vil føre til krav om
• stedfesting på åpen grøft
• stedfesting av 3D-objekter 

(x, y og z koordinater, samt utstrekning)
• 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

NB! Standarden gjelder for nyetablerte, flyttede, avdekkede og påviste ledninger



ArbeidsgruppeArbeidsgruppe



Enkle «volum-objekter»Enkle «volum-objekter»

Volum
=

senterlinje i grunnriss
+

høydereferanse
+

bredde og høyde / diameter



Enkle «volum-objekter»Enkle «volum-objekter»
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Krav til stedfestingenKrav til stedfestingen
Stedfestingsområder:

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

Nøyaktighetskrav for ledningsanlegg:



Feilkilder, 
stedfestingsnøyaktighet
Feilkilder, 
stedfestingsnøyaktighet
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Maks avstand mellom to 
ledningsobjekter og målepunkt
Maks avstand mellom to 
ledningsobjekter og målepunkt





Registrering forøvrigRegistrering 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



Andre anleggAndre anlegg

Spuntvegger

Tunnel



38 høringssvar



Justeringer som følge av 
høringsrunden
Justeringer som følge av 
høringsrunden
• Beholdt 4 Stedfestingsområder, men definisjonene er forenklet og gjort tydeligere. 
• Forklaringen av Maksimalt 3D avvik er forbedret slik at det skal bli lettere å forstå 

hva det betyr.
• Definisjonen av Ukjente ledninger er litt endret. 
• Presisert at Stedfesting på bakgrunn av påvist trase skal gjøres på bakken, og gitt 

tydeligere krav om når dette skal skje.
• Bergsikringsområde er tatt inn som en del av dokumentasjonen av tunneler
----
• Objekttype inndelingen i produktspesifikasjonen for etablerte eller flyttede ledninger 

er forenklet.
• Objekttypene Trase, Kanal, Kulvert og Borehull etterstatter objekttypen 

UkjentLedningstrase i produktspesifikasjonen for påviste eller avdekkede ledninger.
• Beholdt GML som eneste utvekslingsformat
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Hva nå?Hva nå?
• Programvareleverandørene må tilpasse sine 

systemer slik at ledningseierne har anledning til å 
registrere, forvalte og utveksle data iht. standard 
og produktspesifikasjoner.

• Behov for bevisstgjøring og kompetanseheving i 
bransjen for å kunne oppfylle standardens 
premisser og krav.

• Behov for opplegg og krav i forhold stedfesting av 
andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag (f.eks. 
underjordiske parkeringsanlegg)

• Når forskrift til §2-3 i plan og bygningsloven trår i 
kraft, kan det bli nødvendig med enkelte 
endringer og presiseringer i standarden.

Teknisk ukeblad, 15. okt 2018




