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Sjø





Status i dag

• Ingen generelle nasjonale krav

• Ulike sektorielle krav til 
stedfesting av LAGS

• Den enkelte netteier lager sine 
egne krav

• Utfordrende for entreprenører å 
forholde seg til ulike krav fra 
prosjekt til prosjekt

• Netteiere har et forhold til X og Y 
koordinater, men i varierende 
grad Z og volum

• Metadata?

• Data utveksles på mange ulike 
formater, og ofte uten å følge en 
produktspesifikasjon





KMDs bestilling til 
Kartverket
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 og 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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Kravene vil omfatte (forslag)

• Alle nye ledninger/ledningsnett/stikkledninger som graves 
ned eller legges i sjø/vann. 
Det gjøres unntak for ledninger som ikke er koblet til omkringliggende 
offentlig eid eller kommersielt hovednett, og som ligger på ledningseiers
egen tomt.

• Ledninger som flyttes i forbindelse med anleggsarbeid

• «Ukjente» eksisterende ledninger som avdekkes i 
forbindelse med anleggsarbeid

• Påviste, ikke tidligere stedfestede ledninger

• Andre nye konstruksjoner og anlegg som ikke er 
søknadspliktige iht. plan og bygningsloven, og som er i 
grunnen og i sjø/vann 

• Nye tunneler og fjellhaller

• Nye ledninger og anlegg som firma, privatpersoner eller 
borettslag/sameier etablerer for å dekke eget 
behov/forbruk, og som ligger på egen tomt.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4



Daglige utfordringer



Stedfestingsområder 
ledning



Stedfesting av nye 
ledninger



Stedfesting av nye 
ledninger
Registreringen skal innebefatte:

• Senterlinje grunnriss, med tilhørende z-koordinat

• Ytre bredde og høyde, eller diameter

• Angivelse av høydereferanse

• Informasjon om stedfesting er utført på åpen/lukket grøft

• Målemetode og antatt posisjonsnøyaktighet for stedfestede punkt

• Antatt posisjonsnøyaktighet for volumet som ledningene beslaglegger

• Dato for når stedfestingen fant sted

• Informasjon om beliggenhet; I grunnen, på sjøbunn, under sjøbunn.

• Ledningsnettverkstype

• Eierinfo



Senterlinje 3
Senterlinje 2

Hva er en ledning?



Stedfesting av nye 
koplingspunkt



Nøyaktighetskrav



Nøyaktighetskrav

Målenøyaktighet

Kumlokk

Punktidentifisering

Avvik fra rett linje

Bredde

H
ø
y
d
e





Grunnriss

Høyde



Tegnforklaring:

Fjernvarme Fjernvarme

Vann

Spill-
vann

Over-
vann

HSP HSP HSP
LSP LSP LSP LSP LSP

Div. 
kommunikasjon

Dim

H = Høyde
B = Bredde
Dim = Diameter
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Objektet registrerte tverrsnitt + 
avvik fra rett linje + 
usikkerhet i stedfestingsnøyaktighet

Målepunkt



Utfordringer
• Hva er ledning?

• Ulike fagområder

• Ulikt begrepsapparat 

• Ulike syn på hva som er viktigst

• Ulike tradisjoner

• Like krav for hele landet?

• Overgang fra grunnen/sjø til land/luft

• Nasjonale minimumskrav

• Praktisk gjennomførbart

• Kost-/nytteverdi



Foto: BKK


