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Bakgrunn

KMDs bestilling til Kartverket (2015):

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



Ny § 2-3

i 

Plan og 

bygningsloven 



Ikrafttredelse 

Ikrafttredelse –
når det foreligger forskrift med tilhørende standard for 
stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen og i

sjø/vassdrag



Godkjent og vedtatt standard og 
produktspesifikasjoner i januar 2019

https://kartverket.no/globalassets/standard/bransjestandarder-utover-sosi/stedfesting-av-ledninger-og-andre-anlegg-i-grunnen-sjo-og-vassdrag-versjon-1.0.pdf
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_LedningsnettEtablertEllerFlyttet_20190101.pdf
http://sosi.geonorge.no/produktspesifikasjoner/Produktspesifikasjon_Kartverket_LedningsnettP%C3%A5vistEllerAvdekket_20190101.pdf
http://sosi.geonorge.no/produktspesifikasjoner/Produktspesifikasjon_Kartverket_LedningsnettP%C3%A5vistEllerAvdekket_20190101.pdf


unntak)

Informasjon om 
standard, 
spesifikasjoner og
høringen i 2018 på
Kartverket.no

https://kartverket.no/geodataarbeid/Standarder/Standarder-for-geografisk-informasjon/stedfesting-av-ledninger-i-grunnen/
https://kartverket.no/geodataarbeid/Standarder/Standarder-for-geografisk-informasjon/stedfesting-av-ledninger-i-grunnen/


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



Ny standard stiller krav om

• Stedfesting på åpen grøft (med et par unntak)

• Stedfesting av 3D-objekter 
(x, y og z koordinater, samt utstrekning i bredde og høyde)

• 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



Arbeidsgruppe



Enkle «volum-objekter»

Volum
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+
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Enkle «volum-objekter»
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Krav til stedfestingen
Stedfestingsområder:

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

Nøyaktighetskrav for ledningsanlegg:



Feilkilder, 
stedfestingsnøyaktighet
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Maks avstand mellom to 
ledningsobjekter og målepunkt



Registrering forøvrig
• Stedfesting på åpen grøft (med et par uttak)

• Regler for stedfesting i forbindelse med 
microtrenching, boring, andre «no dig» 
metoder

• Stedfesting fram til kjellermur, koblingsskap 
eller annen overgang bakke - luft

• Stedfesting av stikkledninger

• Stedfesting i forbindelse med kabelpåvisning 
av dårlig innmålte ledninger

• Bildedokumentasjon

• Landmålingsrapport



Andre anlegg

Spuntvegger

Tunnel



https://www.geonorge.no/
https://www.geonorge.no/


https://www.geonorge.no/
https://www.geonorge.no/


https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/bbf3d0a3-72e2-4d1c-9c6b-d76ccb4dbff1
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/bbf3d0a3-72e2-4d1c-9c6b-d76ccb4dbff1


https://register.geonorge.no/register/versjoner/produktspesifikasjoner/kartverket/stedfestingsdata-for-ledningsnett-som-er-etablert-eller-flyttet
https://register.geonorge.no/register/versjoner/produktspesifikasjoner/kartverket/stedfestingsdata-for-ledningsnett-som-er-etablert-eller-flyttet


Produktspesifikasjon -
datamodell og
definisjoner



Hva nå?
Teknisk ukeblad, 15. okt 2018

• 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 til 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.



Nasjonalt register over 
luftfartshindre –
kommende endringer



Antall luftfartshindre 
i NRL pr. januar 2019:

• Ca. 17 269 eksisterende eller planlagte punkthindre

• Bygninger, kraner, piper, lysmaster, telemaster, 
oljeinstallasjoner, vindturbiner osv.

• Ca. 26 300 km eksisterende eller planlagte kraftlinjer

• En rekke taubaner, bruer osv. 

• Noen brukere av NRL-data:

• Luftforsvaret

• Politiet

• Luftambulansetjenesten

• Andre helikoptertjenester

• Avinor
Kartframstilling av NRL



Rapportering til NRL – slik det gjøres i dag

• Rapporteringsskjema for NRL: kartverket.no/nrl

• NRL forvaltes uavhengig av andre datasett (FKB, N50 osv.)

• Følgelig må rapportering til NRL gjennomføres separat, 
uavhengig av om et objekt (f.eks. et luftspenn) allerede er lagt 
inn i (eller fjernet fra) andre datasett.

• Dersom man vil vite hva som er registrert i NRL, se f.eks. 
Norgeskart (tema: luftfartshindre) eller kontakt 
nrl@kartverket.no. 

• Mer informasjon om NRL på Kartverkets sider: 
https://www.kartverket.no/geodataarbeid/Nasjonalt-register-
over-luftfartshindre/

http://www.kartverket.no/nrl
https://www.kartverket.no/geodataarbeid/Nasjonalt-register-over-luftfartshindre/


Produktspesifikasjon:

Nasjonalt register over luftfartshindre
(nåværende register)

https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_Nasjonalt%20register%20over%20luft
fartshindre%20-%20NRL_v2_produktspesifikasjon-kartverket-nrl-20180322_.pdf

Eksempel: 
Rapportering
av master og
luftspenn



Høring om endring av luftfartshinderforskriften

høsten 2017  - noen viktige endringsforslag:

• Nytt - Alle signalførende kabler og strømførende ledninger – uavhengig 
av beliggenhet eller høyde – defineres som luftfartshindre. Det samme 
gjelder alle taubaner (skitrekk, stolheiser, zip-liner m.m.) og liknende 
hindre.

• For alle andre objekter vil dagens høydegrenser på 15 meter fortsatt 
gjelde. Dvs. at en mast, bru, bygning, vindturbin, oljeplattform osv. vil 
være rapporteringspliktig dersom den er mer enn 15 meter høy (NB: 30 
meter i byområder).     

• Nytt - Strengere nøyaktighetskrav: Alle luftfartshindre skal rapporteres 
med en nøyaktighet bedre enn 5 meter i grunnriss (endring fra dagens 
krav om 20 meter).

• Høydekrav som tidligere: Nøyaktighet bedre enn 2 meter for luftspenn og 
1 meter for andre hindre. Ikke krav om rapportering av høyde for hindre 
som er lavere enn 15 meter.



Endringsforslaget innebærer at langt flere 
objekter blir rapporteringspliktige, eksempel I

Høyspent Lavspent E-kom

Dagens NRL: ~ 26 000 km
Framtidens NRL: 100 000 km? 

Dagens NRL: ~ 0 
Framtidens NRL: 100 000 km?

Dagens NRL: ~ 0
Framtidens NRL: > 70 000 km?



Rapporteringsplikt - eksempel II

Gatebelysning LysløyperBaneenergi

Dagens NRL: ~ 0
Framtidens NRL: > 10 000 km?

Dagens NRL: < 100 km
Framtidens NRL: 2500 km?

Dagens NRL: ~ 0
Framtidens NRL: ? km



Videre arbeid med forskriften…

• Luftfartstilsynet arbeider med ny forskrift.

• Dato for ikrafttredelse for ny forskrift er ikke bestemt, 
men sannsynlig at dette blir i løpet av 2019. 

• Alt tyder på at kravene til innrapportering blir nokså 
like som i 2017-høringen – dvs. 

• at bl.a. alle strøm-/signalførende ledninger i luft må 
rapporteres til Kartverket og

• at kravene til «horisontal nøyaktighet» skjerpes.

• Siden forskriftens ikrafttredelse er forskjøvet, må også 
fristene for gjennomføring endres (til 2022-23-24?)



Veien videre

• Kartverket arbeider med et prosjekt for å videreutvikle 
NRL. Prosjektet skal gå i perioden 2019 t.o.m. 2024.

• Målet er bl.a. å effektivisere ledningsforvaltningen ved 
en sammenslåing av FKB-Ledning og NRL.

• Prosjektet ser bl.a. på muligheter for forenkling av deler 
av datainnsamlingen til «nye NRL» ved bruk av 
eksisterende data (FKB-Ledning, anleggseiers egne data 
osv.)

• Likevel liten tvil om at mange anleggseiere vil få en stor 
jobb med å samle inn data som oppfyller de nye 
kravene. 


