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REN

Ledende kunnskapssenter for energiforsyningen i 
Norge



Dagens REN-produkter

•RENblad – Innen prosjektering, utførelse, sluttkontroll, 
drift og vedlikehold.

•REN verktøy

•RENberedskap



REN bidrag i skolen



Beredskap

• Utvikle effektive beredskapsløsninger for bransjen.

Sjøkabel lager

Sjøkabel reparasjon

GIS beredsskap

Krafttransformator 

beredsskap



Visualiserer hele nettet
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Visualiserer hele nettet
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Visualiserer hele nettet



Status og utfordringer

Stadig mer infrastruktur legges i grunnen både av praktiske og 

estetiske hensyn. I tettbygde områder fører dette etter hvert til 

problemer med å finne ledig plass til nye ledninger. Nøyaktige 

ledningskart er nødvendige for å finne gode løsninger for 

plassering av nye anlegg, - og å gjenfinne eksisterende anlegg. 

I forbindelse med gravearbeid avdekker man av og til ukjente 

ledninger o.a. under bakken. For å lette senere gravearbeider i 

samme område, er det viktig å dokumentere plasseringen av slike 

ledninger før pågående gravearbeid avsluttes.



DSB regulerer elsikkerhet i bransjen

§4-4 veiledning

Kabler som legges i samme grøft eller på annen måte kom-mer i

nærheten av hverandre skal ha plassering klart dokumentert eller merkes 

slik at forveksling unngås. Kabelens beliggenhet skal inntegnes på kart 

eller tilsvarende.

 



• Hvor nøyaktig skal det innmåles?

• Skal dybden innmåles?

• Hvem skulle utføre det?

• Måling av trasè og/eller snitt?

• Oppdateringsrutiner?

• Kan en stole på kartinformasjonen?

Status og utfordringer



Tu.no Entreprenørene opplever stadig å få oppdrag 

der det ikke finnes noen fullstendige koordinater for 

hvor kablene befinner seg.

Tu.no

Ingen har ansvar for rørkaos

Status og utfordringer



Myndighetene har tatt ansvar!

▪ Mandat fra KMD:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 

gav høsten 2015 Kartverket i oppdrag å utarbeide 

forslag til felles krav til innmåling av ledninger og anlegg 

i grunnen og i sjø. Kartverkets arbeidet er gjennomført i 

tett samarbeid med ledningsaktørene og andre berørte 

parter.



LAGS
Ledninger og Andre anlegg i grunn og sjø

▪ Deltakere fra:
▪ Telenor (Telekom)
▪ BKK (E-Verk)
▪ Forsvarsbygg
▪ Statens Vegvesen
▪ Oslo Kommune (VA)
▪ Glitre Vannverk (VA)
▪ Norconsult
▪ Arkitekter
▪ Statens Kartverk



• Arbeidet med standarden sett fra energiforsyningen viste seg 

å være omfattende. 

• REN ble kontaktet og etablerte en arbeidsgruppe som startet 

arbeidet med å lage en retningslinje for energiforsyningen.

• Gruppen har kommet med innspill til Statens Kartverk i 

arbeidet med standarden.

• Standarden ble godkjent av standardiseringskomiteen for 

Geomatikk desember 2018 og krav er tatt inn i revidert Plan 

og Bygningsloven 2,3 



• Standard for «Stedfesting av ledninger og andre anlegg i 

grunnen, sjø og vassdrag» er nå godkjent av 

Standardiseringskomiteen for geomatikk. 

• Standarden omfatter nasjonale minimumskrav til stedfesting

av nye ledninger og andre anlegg, samt eksisterende 

infrastruktur som flyttes, påvises eller avdekkes.



• Forskrift hadde høringsfrist 3.jan 2020 og når forskriften er klar 

er endringene i Plan og Bygningsloven iverksatt.

• Forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av 

geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i 

grunnen, sjø og vassdrag

• «Ledningsregistreringsforskriften»

• Denne henviser til standard fra kartverk i stor grad



• § 1 Formål 

• Forskriften skal sikre en nøyaktig og pålitelig innmåling av 

ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag, 

og gjøre det enkelt å få tilgang til denne informasjonen



REN - arbeidsgruppe

▪ REN gruppe ble startet 25.04.2016 
og flere selskaper ble invitert til å 
delta. 

▪ Utviklet RENblad 8045 som vil 
komme ut i ny versjon i februar 2020.

Deltakere REN 
Gruppe

Kim Andre Boska
Elektro Utvikling AS 
(REN)

Thore Andersen BKK Nett AS
Ellen Sofie 
Melander Haflund Nett AS

Eivind Aasland Lyse Nett AS

Anne Lise Hellerdal Agder Energi Nett AS

Kristoffer Sletten IstadNett AS



Hva skal de nye retningslinjene gjelde for:
Retningslinjene gjelder for registrering av 

• nye «sentrale» ledningsnett (EL, VA, eKom, Fjernvarme, Søppelsug) i grunnen 

• andre nye ledningsnett i grunnen 

• ledningsnett i sjø/vann 

• påviste ledninger i grunnen 

• andre nye større og mindre anlegg (fjellhaller, tunneler, konstruksjoner o.s.v.) i grunnen  

• «ukjente» eksisterende anlegg som blottlegges i forbindelse med annet gravearbeid. 

 

Objekter som ikke omfattes av retningslinjene er 

• Allerede eksisterende ledningsnett og andre anlegg i grunnen og i sjø/vann (med unntak av 

ukjente anlegg som blottlegges ved nye gravearbeider)  

• Bygningsmessige anlegg i grunn eller i sjø som er søknadspliktige i hht. Plan- og 

bygningsloven. 



Oppbygging av el-forsyningsnettet

▪ Det elektriske nettet i kortversjon.

▪ TS – transformatorstasjoner.

▪ NS – nettstasjoner.

▪ KS – Kabelskap

▪ TKS - tilknytningsskap



Grensesnittet – nettselskap og kunde

Metode A 

For anlegg med 
overbelastningsvern ≤ 125 A 

Metode B 

For anlegg med 
overbelastningsvern > 80 A og 
≤ 1250 A

Metode C 

For anlegg med 
overbelastningsvern > 1250 A

Nettselskap eier stikkledningen



Ulik kvalitet i forskjellige områder

Område Beskrivelse

1 Alt landareal*, - unntatt areal som har arealformål «LNFR» i kommuneplanenes arealdel og som ligger 

mer enn 25 meter fra eksisterende og planlagte 

• bygninger som, med en buffer på 25 meter, utgjør et sammenhengende areal større enn 50 dekar

• bane 

• offentlig veg

2 Alt annet landareal*

3 Sjø og vassdrag inntil 30 meters dybde fra land **

4 Sjø og vassdrag dypere enn 30 meter



Innmåling av traseer

▪ Alle ledningstraseer (enkeltledninger eller flere ledninger i samme trase) skal som 
minimum registreres med en senterlinje, ytre bredde og høyde. I tillegg må 
høydereferanse angis.

▪ Den enkelte ledningseier kan avgjøre om han ønsker å stedfeste alle ledningsobjekter 
samlet i en ledningstrase i form av ei senterlinje, eller hvert enkelt rør / kabel,



Koblingsobjekter
Koplingsobjekt i form av kummer, og nettverksstasjoner under bakken, skal registreres med sitt ytre 

volum. Det stilles ikke krav om at koplingsobjekt som er innenfor ledningens ytre volum, for 

eksempel skjøt, bryter mv., skal stedfestes som egne koplingsobjekter.

Alle ikke-sirkulære koplingsobjekt skal være stedfestet med:

▪ Posisjonsbestemte punkt på ytterkant med z-koordinater for nederste 

(eller øverste) del av objektet (x, y og z koordinater)

▪ Ytre høyde

Alle koplingsobjekt som er sirkulære i grunnriss skal være stedfestet med:

▪ Posisjonsbestemt senterpunkt (x, y og z koordinat)

▪ Ytre diameter og høyde



KRAV TIL INNMÅLINGSNØYAKTIGHET
▪ senterlinje i horisontalplanet med z-koordinat og målt dimensjon (bredde/høyde, ev. 

diameter) på langsgående ledningstraseer

▪ senterpunkt og diameter i grunnriss samt høyde på stående sylindriske koplingsobjekt 
(f.eks. vanlige kummer eller runde tanker)

▪ utvalgte punkt på ytre avgrensning samt høyde på andre koplingsobjekt (f.eks. 
rektangulære kummer, tanker, trekke-/skjøtekummer og andre ikke-sylindriske 
koplingsobjekter). 



KRAV TIL INNMÅLINGSNØYAKTIGHET

▪ For at to eller flere ledninger skal kunne innmåles som en trase, kan ikke avstanden 
mellom den enkelte ledning eller grupper av ledninger være for stor. Verdien for 
maksimal tillatt avstand er vist i tabellen nedenfor. Er avstanden større enn tillatt 
maksimalavstand i grunnriss og/eller høyde skal det registreres to eller flere 
ledningstraseer.



KRAV TIL INNMÅLINGSNØYAKTIGHET

▪ Målepunktene langs senter kabeltrase, i vertikal/horisontal retning, skal ligge så tett at 
avstanden fra en rettlinje mellom to målepunkt, og sentertrase ikke overstiger 15 cm. 

▪ Nytt målepunkt dersom: P ≥ 15cm.



Innmåling i åpen grøft / lukket grøft

▪ All innmåling av ledningsanlegg i grunnen skal foregå direkte på objektet, 
det vil si i åpen grøft. I enkelte tilfeller er det likevel tillatt å stedfeste i 
lukket grøft. Dersom innmåling ikke gjøres direkte  på objektet, skal dette 
angis og begrunnes (angis i innmålingsrapporten).

▪ Ledningstraseer som kan søkes opp og ligger i områdetype 2 kan 
unntaksvis stedfestes på lukket eller delvis lukket grøft. Traseens bredde 
og høyde må være mindre enn 20 cm.



Stikkledninger
▪ Stikkledninger skal stedfestes innenfor 

nøyaktighetskravene som gjelder område-type 2. 

▪ Stikkledninger skal i utgangspunktet stedfestes i åpen 
grøft. 

▪ Unntaksvis kan slike stikkledninger på egen tomt 
stedfestes på lukket eller delvis lukket grøft, f.eks. hvis 
huseier graver ned kabel eller fra 
veikant/eiendomsgrense og fram til tilknytningsskap.

▪ Det presiseres at når kravet om innmåling på åpen grøft 
fravikes, skal det lagres data om at innmålingen er 
foretatt (delvis) lukket grøft, og at z-koordinaten er 
registrert med ledningens sannsynlige 
z-verdi.



Eksisterende ledningsnett

▪ I forbindelse med gravemelding vil det 

være behov for å påvise eksisterende 

ledningsnett som ikke er tilfredsstillende 

stedfestet. Det kan være ledningsnett som 

er unøyaktig posisjonsbestemt, eller 

ledningsnett som bare er skjematisk 

registrert. Med skjematisk registrering 

menes at start- og sluttpunkt er stedfestet, 

- uten mellomliggende punkt på 

ledningstraseen.

▪ Dersom påvist ledningstrase avviker mer 

enn 2 meter i grunnriss fra registrert 

posisjon, - skal eier til påvist ledningstrase 

sørge for at ledningstraseen stedfestes og 

eksisterende ledningskart oppdateres.



Eksisterende ledningsnett

Ledninger som skal flyttes
Flytting av ledning skal alltid avtales med netteier. 

Når det avdekkes og flyttes ledninger i forbindelse med grave- og 

anleggsvirksomhet, skal den nye beliggenheten stedfestes. Det er 

kun krav om å stedfeste den delen av ledningstraseen som blir 

flyttet i forbindelse med arbeidet. Innmålingsdata med tilhørende 

dokumentasjon skal rapporteres til eier av ledningen(e) som er 

flyttet.



Eksisterende ledningsnett

Kondemnerte- og ukjente ledninger
Dersom det avdekkes ledninger som det er opplyst om i forbindelse med gravemelding, -

skal det leveres dokumentasjon til ledningseier som viser at ledningene ikke er flyttet i 

forbindelse med arbeidet. Georefererte bilder er tilstrekkelig dokumentasjon. Bildene vil 

bl.a. dokumentere egenskaper og forhold i grøfta/byggegropa som det ellers vil være 

vanskelig å registrere. 

Avdekkes ukjente ledninger, skal disse stedfestes og dokumenteres med georefererte 

bilder. Dersom det ikke er mulig å levere stedfestingsdata og bilder til rette eier, - skal 

disse lagres og forvaltes av ledningseieren som er ansvarlig for gravearbeidet.  



Klassifisering av trase for utlevering



Utvekslingsformat

▪ Datautveksling skal være på et vektorisert format. 
Fortrinnsvis skal GML-format benyttes, dersom ikke noe 
annet er avtalt mellom oppdragsgiver og entreprenør. 



Georefererte bilder

▪ Ny infrastruktur i grunnen skal dokumenteres med 
georefererte bilder så langt det er mulig. Alle deler av 
anlegget som er synlig før igjenfylling av grøft eller 
byggegrop skal fotograferes. 



Betraktning om innføring av ny forskrift

▪ Innføring av innmålingskrav via forskrift medfører at 

retningslinjene blir fulgt. 

▪ Krav til nøyaktighet er akseptabel for bransjen.

▪ Dokumentasjon av ukjente kabler i grøften er en utfordring.

▪ Utfordring med å få målt inn stikkledninger med tilfredsstillende 

kvalitet.

▪ Dokumentasjonen vil bli mer omfattende og sannsynligvis dyrere

▪ Tidsvinduet der komplett informasjonen er tilgjengelig vil bli 

mindre.

▪ Ulike etater må koordinere kabelleggingen bedre

▪ Det må utarbeides systemer for å overføre innmålingsdata fra 

entreprenør til nettselskap.

▪ En løsning er å innføre felles dokumentasjon (samme landmåler)



Den store nytte gevinsten

Den store gevinsten for nettselskapene:

▪ Reduserer graveskader og KILE kostnader. 

▪ En kombinasjon av grøftesnitt og trasetegning 
vil medføre en god oversikt over innhold i 
grøften. 

▪ Enkelt å finne kabelen som har feil, eller kabel 
som en ønsker å splitte opp for å forsyne nye 
kunder.

▪ Har en nok informasjon kan en beregne 
kapasitet til eksisterende grøft via REN 
programmet «RENgrøft».


