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Norgesnett: 

Fusjon av nettselskapene 

• Askøy Nett 

• Fredrikstad Nett

• Follo Nett (tidligere Energi 1 Follo Røyken)

• Et selskap i Fredrikstad Energi konsernet



Norgesnett AS – distribusjonsnett
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• 93 500 kunder i 7 kommuner og 4 fylker

• 3033 nettstasjoner

• 50 ansatte fordelt på 3 lokasjoner

• 8.største nettselskap i landet

• Eier: Fredrikstad kommune 51% og Hafslund ASA 49%

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=norgeskart&source=images&cd=&docid=SLrcRcof2umFCM&tbnid=F4GbXH9OrGNe8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.habu.no/dt_main_allatonce.asp?g3=x&g1=x&g35=x&gid=36&tgid=1&ei=RbsIUvX-M6LJ0AXAkoCAAg&psig=AFQjCNFXkgY1WyEJJOMUkCxtk2S9RU2WuQ&ust=1376389922993912


Nettselskapets rolle i Geovekst:



nesten usynlig



Geovekst

Vegvesen
Everk
Kommune
Statens Kartverk
Telenor
(Landbruket, Fylkesmannen, BaneNor m fl)



MÅL for samarbeidet:

• Gjennomføre felles kartleggingsprosjekter, samt 
etablere og vedlikeholde et felles sett av 
geografiske data som tilfredsstiller et bredt 
brukerbehov. 

• Gjennom samfinansiering kan det produseres 
større mengder data samtidig som det blir 
rimeligere for hver av partene.



Får noe igjen for å engasjere seg:
• Lærer mye om kartproduksjon

• Blir kjent med bransjen

• innblikk i kompleksiteten

• påvirke utviklingen

• går glipp av mye info fra kartbransjen ved å ikke delta aktivt



Geovekstforum
Har en koordinerende rolle og representerer alle parter

Oppgaver:

• Tiltak for oppfølging av avtaleverket

• Behandling av saker av overordnet og prinsipiell art

• Utarbeiding og revisjon av veiledningsmateriell

• Utvikling og revisjon av standarder og retningslinjer

• Gjensidig orientering av partene

• Være referansegruppe for opplæringstiltak

• Evaluering av Geovekst samarbeidet

• Testing og evaluering av ny teknologi



Plikter i Geovekst



Hva er Geovekst?
• Pålagt samarbeid for nettselskapene

• Forplikter oss

• Eier av kartobjektene skal levere data (FKB-ledning)

• kun har vært en betalende part?

• Lite fokus fra bransjen og den nasjonale avtaleparten







FBK-ledning
• Vedlikeholdes stort sett gjennom konstruksjon fra flybilder

• Nettselskapene har i liten grad levert endringsdata

• Nettselskapene har i liten grad benyttet laser og fotogrammetridata 
til å forbedre kvaliteten

• Nettselskapene er databasevert for sin infrastruktur

• Objekter med flere brukere- eier som er ansvarlig (f eks mast med 
fellesføring)



Objekttyper til FKB-ledning
• Master m/omriss
• Belysningspunkt
• Trase
• Nettstasjoner m/ omriss
• Skap

• Vindturbiner
• Flymarkører
• Åk
• Kanal
• Ledningskum
• Nettstasjonsadkomst
• Trafostasjoner: bygninger, veger, gjerder etc skal også registreres av nettselskapene



Påkrevde egenskaper for mast

• Mastefunksjon
• Nettverkstype
• Høydereferanse
• Datafangstdato
• Registeringsversjon
• Kvalitet



Mulige egenskaper
• Mastekonstruksjon
• Vertikalutstrekning
• Luftfartshindermerking
• Fellesføring
• Identifikasjon
• Eier
• Driftsmerking
• Linjebredde
• Medium



Hvorfor er ikke nettselskapene 
mer på banen?



Mye annet å tenke på….



Inntektsramme
Plusskunder
KBO
AMS-utrulling
KILE-kostnader
Scada-system
NVE-rapportering
Sikker jobbanalyse
Smarte nett

NEK 399
El-sikkerhet
DSB-tilsyn
Digitalisering- effektivisering
Funksjonelt og selskapsmessig
skille
Beregning av anleggsbidrag
U=IxR
Restlevetid på komponenter



Forskrift om leveringskvalitet (FOL)
Forskrift om forsyningssikkerhet (FSE)
Beredskapsforskriften (Bfe)
Byggherreforskriften
Nøytralitetssforskriften
Norsk standard
REN (bransje standard)
Veiloven
Kommunale regler
Plan og bygningsloven
Kulturminneloven
Energiloven
Skatteloven



Mange grunner til ikke å engasjere seg i 
Geovekst:
• Ting Tar Tid

• Ikke prioritert oppgave

• Ikke tradisjonell e-verksoppgave

• Mer opptatt av de tekniske dataene i NIS

• Lite fokus på kartkompetanse og Geovekst i bransjen- hvor er 
Energi Norge/KS bedrift og NVE i dette samarbeidet?



• Fokuset vårt har vært stedfesting av 
objekter under bakken 
(påvisning/sikkerhet)

• Produktspesifikasjonen er skremmende!









Beredskapsforskriften har 

hemmet oss?



Beredskapsforskriften





Beredskapsforskriften

-ikke lov å gi ut info om «kartfestede 
jordkabler» over større områder



Forskrift om luftfartshinder:



• Luftfartshinder/flymarkør- hvordan 
registrere dette i NIS for leveranse av 
data?

• Viktig med korrekt info om HSP-linjer for 
sikkerheten i lufta!



Krav til nettselskapene:

Levere geografisk info om våre objekter 
som skal være i kartet- først og fremst 
hsp-linjer, master og nettstasjoner



Nettselskapene i dag:

• Leveranse til Geovekst har i bestefall vært sporadisk
• Geovekst har krav til kvalitet som vi ikke kan levere
• Bransjen er blitt mer opptatt av ajourførte kart, som  

f eks plandata. Vi vil ha nåtid og fremtidsdata!
• Ulik størrelse på nettselskap- håndteres ulikt
• Betaler- men vet vi hva vi får?
• ¾ av vår organisasjon bruker NIS 



• Alle skal levere til en sentral felles database-
SFKB

• Geosynkronisering- nettselskap/leverandør må 
legge til rette for dette

• Alle ledningseiere ansvarlig for sine data



.GML

Utvekslingsformat for kartdata, basert på XML-format
ISO-standard
Veileder for dette ligger på Geonorge.no
Bruk: 
• geosynkronisering
• Oppsett av WMS-tjenester
• Filbasert distrubusjon



Hva får vi igjen fra Geovekst?
• Oppdaterte kartdata er tilgjengelig 2 ganger i året- eller mer
• Bakgrunnskart for vårt NIS
• Gråtonekart (byggemeldte anlegg)
• Norge i bilder
• Laserdata- linjeryddingsplaner, registrering av mastetopp?

-er ennå litt ukjent for oss, hvordan nyttiggjøre seg disse?
• Oppdatert matrikkel
• Historiske kart-ortofoto
• Skråfoto
• Høydemodell



Kan vi oppfylle kravene i Geovekst?

• Kreves kvalitet på dataene som legges inn i NIS og leveres

• Tvinger oss til å rydde i dataene / heve kvaliteten i NIS-
evighetsprosjekt!

• Fullstendigheten i NIS er av god kvalitet

• Nøyaktigheten er litt mindre god



• innmålingsdata av nettstasjoner ifbm byggemelding

• rapportering av luftfartshinder- kan laser brukes til dette?

• lite fokus på høydedata

• Viktig med riktig eier på objektene

• Ønske om at våre anlegg skal være korrekt i offentlige kart-
sannheten er at offentlige kart er mer nøyaktig enn det vi 
har i NIS



Motsatt….

Nyttig som bakgrunn for plassering 
av våre egne objekter i NIS!



Kan vi levere ledningsdata til 
Geovekst?

• Kan vi stole på ledningsdataene våre?

• Hvordan heve kvaliteten?









Råtekontroll av hsp-master, inkl GPS måling av master.

- oppdaget noen unøyaktigheter



Før etter



før etter



Hsp-linje over sund- vi har kabel



Typisk eksempel



Manglende HSP i grunnkartet HSP i grunnkartet, men er demontert



Utfordringer!

• Må være sosi-kvalitetskoder på objektene som skal 
leveres

• Må kunne stole på at det vi leverer er av god nok 
kvalitet

• Sette krav til innmåling av alle nye objekter over 
bakken, også ved mastebytte



• Utveksling av data må være effektiv og enkel!

• Endringsdata- hvordan håndtere dette i NIS?

• Krav om høydedata-3D (BIM)

• Trase eller ledninger? En trase kan være mange 
meter bred, og inneholde flere ledninger



• Nettstasjon er bygning (polygon), men i NIS 
ofte et punktobjekt. 

• Veilysmaster- ofte annen eier en e-verk 
(veieier, velforeninger)- sikkert ulik praksis

• Master skal også være omriss, et objekt pr 
stolpe? høyde topp/bunn? 





PBL- høring
• Endring i Plan- og bygningsloven har vært på høring, dette kan endre 

hvordan vi skal forvalte våre data. 

• Det ønskes etablert et sentral register over ledninger (under bakken) 

• Settes krav om plikt til å registrere ledninger

• Mål: færre graveskader, enklere prosjektering

• www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-----forslag-til-endring-i-
plan--og-bygningsloven-og-en-mindre-endring-i-matrikkellova



Framover….
• Nettselskapene må ha fokus på geometrisk kvalitet på dataene (ikke 

bare tekniske)

• Må være bevisst på hvilken kvalitet vi har

• Teori og praksis- samsvar

• Nettselskapene må engasjere seg!

• Krever ressurser for å få hevet nivået på FKB-ledningsdataene før 
leveranse



Hjelp å få!
• Fylkeskartkontoret Oslo ønsker å hjelpe oss

• Uttrekk av hsp-linjer fra nettselskapet (sosi)

• Kjører analyser (QGIS)

• Sender tilbake resultater fra analysen (pdf, excel og sosi)

• Rettinger hos e-verk

• Sender tilbake til kartverket

• Analysen kan gjentas flere ganger frem til det er fullstendig 
samsvar mellom datasettene (eller «godt nok»)



…..kabelskap

• skal rapporteres til Geovekst

• Hva med e-kom skap? Ikke en del av Geovekst

• (ikke fokus på dette i Geovekst pr i dag)









Tips til slutt-

Gratisdata fra andre etater: 

• flomsoner
• kulturminner 
• kvikkleire
• skred
• verneområder
• Plandata fra kommunen, veibyggere mm





Nyttige nettsteder (nedlasting/WMS)

Geonorge.no

Norgeibilder.no (flybilder)

Høydedata.no (laserdata)

Norgeskart.no (innsyn)

Atlas.no og xgeo.no (NVE)



Takk for meg!


