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1 Innledning 
Denne spesifikasjonen stiller krav til graveentreprenørens leveranse av innmåling. Dokumentet tydeliggjør 

nøyaktighetskrav til blant annet innmåling og bilder for å ivareta krav i ledningsregistreringsforskrift. 
 

Spesifikasjonen kan finnes på Lnett sin hjemmeside: 

 

Proffbrukere / entreprenører - Lnett (l-nett.no) 
Tekniske krav - Lnett (l-nett.no) 

1.1 Revisjonshistorikk 

 

2 Generelt 
All innmåling av infrastrukturen til Lnett og andre selskap i Lyse skal foregå på åpen grøft. Innmåling kan 

foregå med totalstasjon eller GPS utstyr (CPOS) som gir tilstrekkelig nøyaktighet. Se kap. 3. 

Det er kun ledningstraséer tilhørende selskaper i Lysekonsernet som skal oversendes. 

Ref RENblad 8045 Felles retningslinjer REN 
Ref lovdata ledningsregistreringsforskriften 
Ref NRL  Nasjonalt register over luftfartshindre 
Ref EFS Etterretninger for sjøfarende 
  

Revisjon 

(publisert) 

Utarbeidet av Sjekket av Godkjent av Godkjent dato Planlagt revidert innen 

6 Signe Lise Haaland Gaute Garpestad Øyvind Ediassen 10.05.2021 1Q 2022 

1A Signe Lise Haaland Gaute Garpestad Øyvind Ediassen 25.02.2022 4Q 2022 

2A Signe Lise Haaland Øyvind Ediassen Øyvind Ediassen 01.03.2023 1Q 2024 

https://www.l-nett.no/byggeoggrave/grave-og-arbeide-nar/proffbrukere-entreprenorer/
https://www.l-nett.no/tekniske-krav/
https://www.ren.no/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-12-18-2986
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/luftfartshinder/
https://www.kartverket.no/til-sjos/efs/innmelding-av-rettelser-til-efs
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2.1 Generelle krav 

• Alle kabler og rør som er avdekket skal måles inn. Dette gjelder både nye, eksisterende og 
kondemnerte kabler og rør, men kun infrastruktur som eies av Lnett og andre selskap i Lyse. 

• Midlertidige kabler skal måles inn dersom kablene er overdekket med masse, og/eller skal 

ligge lenger enn 1 måned. 

• I grenseskille mot eksisterende nett skal siste anleggsdel i eksisterende nett måles inn. Det 

vil si kabel-ender, rør-ender, ventil, skap, stolpe, etc. 

• Alle målepunkt skal registreres med høydeverdi. 

• Alle kabler skal måles inn enkeltvis. 

• Alle punkt og linjer kodes i henhold til krav kapittel 7. 

• Kabeltraséer skal defineres som linjer. 

• Det skal angis på punkt og linje hvem som har utført innmåling.  

• Dato for måling skal oppgis. 

• Lnett og andre Lyse selskap har rett til å foreta kontroll og prøving av arbeider. 

• Bilder skal leveres i .jpg. 

• Sosi-fil skal leveres innen fem dager etter innmåling (2 dager for høyspent og Lyse Neo). 

• Det skal leveren en (1) sosifil per Lyse selskap (Lnett/Lyse Lux/Lyse Fiber/Lyse Neo). 

• Alle hovedtema/nettyper har krav til innmåling og hvilke anleggsdeler som skal måles inn. (Se 

kapittel 7): 

o Høyspentkabler 

o Lavspentkabler 

o Trekkerør 

o Veglyskabler/gatelyskabler 

o Fiberrør/fiberkabel 

o Gassrør 

o Fjernvarme 

o Fjernkjøling 

• Minimum nøyaktighet: 

o Det skal brukes nøyaktighet på 25cm på linjen og 10cm på punkt. 
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3 Nøyaktighetskrav 
Kabeltraséen skal måles inn med tilstrekkelig antall punkt til å beskrive traséens forløp og utstrekning, 

tverravvik mellom bue og rettlinjen mellom to innmålingspunker skal maks være 0,15 m.  
 

Nøyaktighetskrav for hvert målepunkt er: grunnriss 50 mm høyde 80 mm. 

Kvalitet skal kodes med sosi koder for dette. Målemetode, synbarhet og nøyaktighet. 

Målepunktene langs senter kabeltraséen skal ligge så tett at avstanden fra en rettlinje mellom to målepunkt 

og senter trasé ikke overstiger 0,15 m. 

 

 
 Bilde ref #457505 
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3.1 Krav til målenøyaktighet 

Refererer seg til hvor nøyaktig målemetoden greier å bestemme posisjonen (x, y og z) til punktet som det er 

valgt å stedfeste. Feil innmåling av valgt punkt skyldes i første rekke feil i GNSS målingene (Global 
Navigation Satellite System). 

 

Det må påses at all innmåling gjøres med fix i måleboken. Det skal ikke leveres data som er målt inn med 

float. Det er viktig å påse at en har fix løsning gjennom hele målingen. 
Hvis det ikke er mulighet for å måle inn med tilstrekkelig nøyaktighet pga vegetasjon, bygninger etc skal 

andre løsninger benyttes. 

Påse at målestanga er loddrett, samt nøyaktig måling av stanghøyde. 
 

 
 Bilde ref #457506 

3.2 Krav til stedfestningsnøyaktighet 

All innmåling av ledningsanlegg i grunnen skal foregå på åpen grøft, det vil si direkte på objektet med x, y og 
z verdier. Synbarhet skal kodes som følger: 

 

• 1 ”Fullt ut synlig”  
 

Dersom innmåling ikke foretas direkte på objektet, skal dette angis og begrunnes i innsendelsen. Avvik 

meldes til prosjektleder hos Lyse for godkjenning, og følgende koder skal benyttes ved innmåling. Z-

koordinat skal registreres med ledningens sannsynlige z-verdi: 
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• 2 ”Dårlig gjenfinnbar” (Opplyttet) 
Brukes i de tilfeller hvor det er foretatt opplytting av kabler/lyttetråd i grøft 

• 3 ”Dårlig synlig” (Påvist grøft) 
Brukes i de tilfeller hvor grøft er lukket og ikke synlig, men påvist av entreprenør 

• 4 ”Middels synlig” (Lukket grøft) 

Brukes i de tilfeller hvor trasé er lukket men synlig i terreng 
 

Alt skal måles på åpen grøft. Bruk av kode 2,3 og 4 skal derfor ikke benyttes annet en i spesielle tilfeller. 

Dette må være avklart og godkjent med prosjektleder hos Lyse. Se kap. 9, vedlegg 2 Tematabeller.  

Ledninger som ikke kan søkes opp, skal alltid stedfestes i åpen grøft. Dette gjelder eksempelvis for: 

direktelagte rør (DL), dobbeltvegget rør (DV), fjernkjølingsrør (FK), fjernvarmerør (FV), gass rør (G). 

4 Bilder 
Ny infrastruktur i grunnen skal dokumenteres med georefererte bilder. Alle deler av anlegget som er synlig 
før igjenfylling av grøft eller byggegrop skal fotograferes. Bildene skal tas på en slik måte at eksisterende 

anlegg som ble blottlagt i forbindelse med anleggsarbeidet blir fotografert sammen med nytt anlegg. 

 
Fotografering av alle ytre infrastrukturelementer er viktig for å få dokumentert hvordan grøfta eller 

byggegropa så ut før igjenfylling. Stedfestingsdata og bilder utfyller hverandre, og vil kunne dokumentere 

situasjonen i grøfta/anleggsområdet svært godt. Det vil også være nyttig å ta bilder som dokumenterer 

situasjonen der det er ny og eksisterende infrastruktur ved siden av hverandre, - for eksempel for at eiere av 
eksisterende infrastruktur får dokumentert at deres anlegg ikke har blitt flyttet eller skadet i forbindelse 

med anleggsarbeidet. Det er spesielt viktig at kritiske anleggspunkter fotograferes på en god måte. 

 

4.1 Navngivning av bilder 

Følgende krav stilles til bildedokumentasjon: 

 

• Alle nye og eksisterende objekt som ble blottlagt i forbindelse med anleggsarbeidet, skal 
minimum dokumenteres i et bilde.  

• Alle bilder skal ha en unik identifikasjon. Hvert bilde for hvert prosjekt skal inneha et unikt 

nummer: 
 

Bildefiler skal navngis med regel:  

[Prosjektnummer_Bilde1], [Prosjektnummer _Bilde2], osv. 
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Merk ved flere leveranser:  
Bildenummereringen skal fortsette på neste ledige nummersekvens. 

• Alle bilder skal geotagges, og inneholde informasjon om 

O Posisjonering (x, y koordinater) 
O Fotoretning, orientering i forhold til Nord (N), Sør (S), Øst (Ø), Vest (V), (NØ, NV, SØ, SV) 

O Fotograferingstidspunkt 

O Kamera 

• Overlapp mellom bildene 

• Bildene skal ha god oppløsning, og tas i dagslys. 

• Bildene skal leveres i .jpg format. 

 

Det er ikke tallfestet krav til nøyaktigheten på geotaggingen, men bildenes posisjonering skal være så 
eksakt at det ikke er tvil om hva som er fotografert. 

 

• I sosifilen må det opprettes et attributt “punkt” hvor bildenavnet legges inn. Ref. punkt 4.1. 

• Det er nødvendig med et eget målepunkt pr. bilde. 

• Fotoretningen angis, og legges inn i attributten “fotoretn”. 
 

4.2 Eksempel på oppsett av sosifil for bildeimport 

FID SHAPE OPPR KOORDH KILDE LYSEP PUNKT FOTORETN HØYDESYS KVALITET DATO INFO 

1 Point ZM 3 7,64 Entreprenør 201     NN2000 96 15 0 20220122 4x50 

2 Point ZM 3 7,46 Entreprenør Bilde Prosjektnrr_Bilde1 N NN2000 96 15 0 20220123   

3 Point ZM 3 7,12 Entreprenør 501    NN2000 96 15 0 20220124 H1234  

4 Point ZM 3 6,76 Entreprenør 221    NN2000 96 15 0 20220125 S12345 

5 Point ZM 3 6,92 Entreprenør 101    NN2000 96 15 0 20220126 110 

 

Entreprenør skal opprette et ekstra attributt: INFO.  

Der legges tilgjengelig informasjon om rør-dimensjon, kabeltype, kabelnummer, mastehøyde, 

skapnummer, type og dybde på trekkekummer osv. 
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5 Leveringsformat 

• Data leveres på sosi-filer, versjon 4.0 eller nyere, som skal inneholde både målepunkt og 

linjer.  

• Linjene skal være sammenhengende og kobles til skap og master. 

• Det skal leveres punkter for hele linjen. 

• Det skal leveres et punkt pr bilde. 

• Leveransen skal ikke inneholde gjentakelse av data som allerede er levert i tidligere del-
leveranser. 

• Det skal leveren en (1) sosifil per Lyse selskap (Lnett/Lyse Lux/Lyse Fiber/Lyse Neo). 

• Koordinatsystem: EUREF 89NMT UTM sone 32N. 

• Høydemodell: NN2000. 
Se kapittel 8, Vedlegg 1: eksempel på sosi fil. 

5.1 Navngivning av sosifiler 

• Dato_prosjektnummer_Prosjektnavn_Leveransenr. 

Eks: [ÅÅÅÅMMDD_NNNNNN_Rogalandsprosjektet_Lev01] 
 

6 Leveransetid og leveringsmetode 

• Data og bilder skal sendes til geotec@l-nett.no med bestiller hos Lnett/Lyse på kopi. 

• Kontaktinformasjon til innmåler skal oppgis ved levering. 

• Innmåling av høyspentkabel sendes innen 2 virkedager etter at innmåling er foretatt.  

• Innmåling av Lyse Neo infrastruktur sendes innen 2 virkedager etter at innmåling er foretatt.  

• Andre leveranser skal sendes innen 5 virkedager etter innmåling. 

• Kabler vil ikke bli spenningsatt før Lnett har mottatt innmåling. 

• For prosjekter som benytter seg av Interaxo kan data og bilder sendes via dette systemet. 

• Det må opplyses om type leveranse (del- eller sluttleveranse). 

6.1 Emnefelt i e-post 

Emnefeltet i e-post skal inneholde:  

• Prosjektnummer-Prosjektnavn-Kommune. 

Eks: [NNNNNN-Rogalandsprosjektet–1103 Stavanger] 
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7 Krav for innmåling av Lnett 

7.1 Lnett høyspent (HS) 

• Hver HS-kabel måles inn enkeltvis på åpen grøft med x, y og z verdi; kode 501, inkludert 

bildefil. 

På rette strekk kan en ha 2-3 meter mellom hvert målepunkt. 
Hvis kabelen kurver, må målepunktene være tettere.  

Tverravvik skal maks være 0,15 meter. Se punkt 2. Nøyaktighetskrav. 

• Alle HS-skjøter måles inn; kode 531, inkludert bildefil av skjøter. 

• Lytteballer som leggers ved HS-skjøter skal måles inn; kode 5M1, inkludert bildefil  

• Eksisterende kabler som er avdekket måles inn; kode 5E1. 
Eks: Når høyspentkabler blir skjøtt skal en måle inn eksisterende kabel som er avdekket. 

• Kabelender måles inn; kode 551, inkludert bildefil. 

• Legges HS-kabel i rør, skal rør med kabel måles inn; kode 5R1, inkludert bildefil av begge 

rørender. 

• Det skal leveres innmåling av jording langs HS-kabel. 

• Hver HS-kabel har et unikt nr. Nr skal legges inn i attributten INFO i sosi-filen. 

• Kondemnerte kabler som avdekkes under arbeid skal fjernes, endene og resterende kabel 

skal måles inn; kode 5K1. 

• Går HS-kabel inn i ett bygningsmessig anlegg gjennom grunnmuren, stedfest fram til 
grunnmuren, inkludert bildefil. 

7.1.1 Kodetabell – HS 

Anleggsdel Måles: Tema 

Høyspent 24kV     

Trasé kurvepunkt/linje 
Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå 

nøyaktighetskrav 
501 

Nettstasjoner/fordeler Måles bygningshjørner, topp ytterkant 521 

Muffe Måles senter muffe 531 

Mast/fundament Måles på bakkenivå mast/topp fundament 541 

Kabelende Måles på enden av kabel 551 

Eksisterende HS kabel 
Måles på eksisterende anlegg. Måles med tilstrekkelige antall 

punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav 
5E1 

Kondemnerte kabler 
Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå 

nøyaktighetskrav 
5K1 

Markør (ballmarkør) Måles på markør 5M1 

HS kabel i trekkerør 
Måles på begge endene korte strekk. Lengre strekk måles ca hver 5 

meter 
5R1 



 

Spesifikasjon innmåling Lnett 
Krav  

  

 

 

Dokumentreferanse Status Side 

426811_v2A Ferdigstilt 12 av 40 

 

7.1.2 Bildeeksempel HS 

  
Bilde ref #457508        Bilde ref #457509  

 

7.1.3 HS Nettstasjoner 

• Hjørner på nye og eksisterende nettstasjoner måles inn, topp ytterkant med x, y og z verdier; 

kode 521. 

• Jording som legges rundt nettstasjonen; kode J01, samt jordspyd måles inn med x, y og z 

verdier; kode JS1. 

7.1.4 Kodetabell – Jording 

Anleggsdel Måles: Tema 

Jording     

Trasé kurvepunkt/linje 
Måles med tilstrekkelige antall punkter 

langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav. 
J01 

Jordspyd Måles topp jordspyd JS1 
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7.1.5 Bildeeksempel nettstasjon 

 
 Bilde ref #457511       Bilde ref #457510 

7.1.6 HS Master 

• Nye og eksisterende HS master (alle fundamenteringspunkt) måles inn; kode 541, inkludert 
bildefil. Ref bilder 7.1.8. 

• Jording som legges ved HS master; kode J01, og jordspyd måles inn med z, y og z verdi; kode 

JS1. 

• Senterpunkt topp mast (senter masteanretning) måles inn med x, y og z verdi ref. bilder 7.1.8; 

kode 5T1. 

• Flymarkører på linjer må måles inn; kode 5F1. 

• Når ny linje trekkes i eksisterende master, skal eksisterende master (alle 
fundamenteringspunkt) måles inn; kode 541 og senterpunkt topp; kode 5T1. 

• Luftspenn med vertikal avstand med en høyde på 15 meter eller mer over terreng/sjø eller 

regulert vann, skal måles inn iht krav fra Luftfartsverket/NRL. 

• Barduner som krysser eller følger vei skal måles inn iht til krav fra Luftfartsverket/NRL. 
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7.1.7 Kodetabell - HS master 

Anleggsdel Måles: Tema 

HS Master med jording     

Jording/Trasé kurvepunkt/linje 
Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå 

nøyaktighetskrav. 
J01 

Jordspyd Måles topp jordspyd JS1 

Mast/fundament Måles på bakkenivå mast/topp fundament 541 

Toppmast Måles toppsenter masteinnretning 5T1 

Flymarkør linje Måles senter 5F1 

 

7.1.8 Bildeeksempel HS master 

 

  
Bilde ref #457512    Bilde ref #457513 
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7.2 Lnett høyspent over 24kV 

• Hver HS-kabel måles inn enkeltvis på åpen grøft med x, y og z verdi; kode 601, inkludert 
bildefil. 

På rette strekk kan en ha 2-3 meter mellom hvert målepunkt. 

Hvis kabelen kurver, må målepunktene være tettere.  

Tverravvik skal maks være 0,15 meter. Se punkt 2. Nøyaktighetskrav. 

• Alle HS-skjøter måles inn; kode 631, inkludert bildefil. 

• Lytteballer som leggers ved HS skjøter skal måles inn; kode 6M1, inkludert bildefil. 

• Eksisterende kabler som er avdekket måles inn; kode 6E1. 

Når ny HS-kabler blir skjøtt med eksisterende skal ny kabel måles inn kode; 601 og 
eksisterende kabel som er avdekket måles inn; kode 6E1.   

• Kabelender måles inn; kode 651, inkludert bildefil. 

• Legges HS kabel i rør, skal rør med kabel måles inn; kode 6R1, inkludert bildefil begge ender. 

• Det skal leveres innmåling av jording langs HS-kabel. 

• Kondemnerte kabler som avdekkes under arbeid skal fjernes, endene og resterende kabel 
skal måles inn; kode 6K1. 

• Går HS-kabel inn i ett bygningsmessig anlegg gjennom grunnmuren, stedfest fram til 
grunnmuren, inkludert bildefil. 

 

7.2.1 Kodetabell – HS over 24kV 

Anleggsdel Måles Tema 

Overføringskabler >24kV     

Trasé kurvepunkt/linje 
Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å 

oppnå nøyaktighetskrav. 
601 

Nettstasjoner/fordeler Måles bygningshjørner, topp ytterkant 621 

Muffe Måles senter muffe 631 

Mast/fundament Måles på bakkenivå mast/topp fundament 641 

Kabelende Måles på enden av kabel 651 

Eksisterende HS kabel 
Måles på eksisterende anlegg. Måles med tilstrekkelige 

antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav 
6E1 

Kondemnerte kabler 
Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å 

oppnå nøyaktighetskrav 
6K1 

Markør (ballmarkør) Måles på markør 6M1 

HS kabel i trekkerør 
Måles på begge endene korte strekk. Lengre strekk måles 

ca hver 5 meter 
6R1 

 



 

Spesifikasjon innmåling Lnett 
Krav  

  

 

 

Dokumentreferanse Status Side 

426811_v2A Ferdigstilt 16 av 40 

 

7.2.2 Master 

• Nye og eksisterende HS master (alle fundamenteringspunkt) måles inn med x, y og z verdi; 
kode 641. Ref bilder 7.1.8. 

• Jording som legges ved HS master (kode J01) og jordspyd måles inn med x, y og z verdi; kode 

JS1. 

• Senterpunkt topp mast (senter masteanretning) måles inn med x, y og z verdi ref. bilder 7.1.8; 

kode 6T1. 

• Flymarkører på linjer må måles inn; kode 6F1. 

• Når ny linje trekkes i eksisterende master, skal eksisterende master (alle 
fundamenteringspunkt) måles inn; kode 641, og senter punkt topp; kode 6T1. 

• Luftspenn med vertikal avstand med en høyde på 15 meter eller mer over terreng/sjø eller 

regulert vann, skal måles inn iht krav fra Luftfartsverket/NRL. 

• Barduner som krysser eller følger vei skal måles inn iht til krav fra Luftfartsverket/NRL. 

 

7.2.3 Kodetabell – HS master over 24kV 

Anleggsdel Måles: Tema 

HS Master over 24kV     

Jording/Trasé kurvepunkt/linje 

Måles med tilstrekkelige antall 

punkter langs trasé for å oppnå 

nøyaktighetskrav. 
J01 

Jordspyd Måles topp jordspyd JS1 

Mast/fundament 
Måles på bakkenivå mast/topp 

fundament 
641 

Toppmast Måles toppsenter masteinnretning 6T1 

Flymarkør linje Måles senter 6F1 
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7.2.4 Bildeeksempel høyspent over 24kV 

 
 Bilde ref #457514 
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7.3 Lnett fiberrør 

• Fiberrør for Lnett måles inn på åpen grøft med x, y og z verdi; kode 701. 
På rette strekk kan en ha 2-3 meter mellom hvert målepunkt. 

Hvis rørene kurver, må målepunktene være tettere.  

Tverravvik skal maks være 0,15 meter. Se punkt 2. Nøyaktighetskrav. 

• Eksisterende fiberrør som er avdekket måles inn; kode 7E1. 

Eks: Når fiberrør blir skjøtt skal en måle inn eksisterende rør som er avdekket. 

• Rørender måles inn; kode 751, inkludert bildefil. 
Det skal legges lytteball, måles inn; kode 7M1. 

• Legges fiberrør i trekkerør, skal røret måles inn; kode 7R1, inkludert bildefil. 

• Nye og eksisterende fiberskap som fiberrørene ender/starter i skal måles inn; topp skap kode 

721. 

• Nye og eksisterende kummer som fiberrørene ender/startet i skal måles inn; kode 771. 

• Ved trekking av fiberkabel i master måles mastene inn; kode 241. 

7.3.1 Kodetabell – Lnett fiber 

 

  

Anleggsdel Måles: Tema 

Lnett fiber rør     

Trasé kurvepunkt/linje Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav. 701 

Pidestall/fordeler Måles med senterpunkt topp skap 721 

Lavspent 

stolpe/fundament 
Måles på bakkenivå mast/topp fundament 241 

Rørende Måles på rørende 751 

Trekkekum Måles senter kum 771 

Avgreining Måles i avgreiningspunkt 791 

Eksisterende fiber rør 

kabel 

Måles på eksisterende anlegg. Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé 

for å oppnå nøyaktighetskrav 
7E1 

Markør (ballmarkør) Måles på markør 7M1 

Fiber rør i trekkerør Måles på begge endene korte strekk. Lengre strekk måles ca hver 5 meter 7R1 
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7.3.2 Bildeeksempel HS med fiberrør (kommunikasjonskabel) 

 
 Bilde ref #457515 
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7.4 Lnett  lavspent (LS) 

• Hver LS-kabler måles inn på åpen grøft med x, y og z verdi; kode 201, inkludert bildefil. 
På rette strekk kan en ha 2-3 meter mellom hvert målepunkt. 

Hvis kabelen kurver, må målepunktene være tettere.  

Tverravvik skal maks være 0,15 meter. Se punkt 2. Nøyaktighetskrav. 

• Alle LS-skjøter måles inn; kode 231, inkludert bildefil av skjøter. 

• Alle eksisterende kabler som er avdekket skal måles inn; kode 2E1. 

Eks: Når ny LS-kabler blir skjøtt med eksisterende skal ny kabel måles inn; kode 201 og 
eksisterende kabel som er avdekket måles inn; kode 2E1. 

• Kabelender måles inn; kode 251, inkludert bildefil. 
Legges det lytteball måles den inn; kode 2M1, inkludert bildefil. 

• Legges LS kabel i rør, skal rør med kabel måles inn; kode 2R1, inkludert bildefil begge ender. 

• Det skal leveres innmåling av jording langs LS-kabel. 

• Nye og eksisterende skap som LS-kabelen ender/starter i, skal måles inn; topp skap kode 

221, inkludert bildefil. 

• Nye og eksisterende master som LS-kabelen ender/starter i, skal måles inn; kode 241, 

inkludert bildefil. 

• Senterpunkt topp mast (senter masteanretning) for lavspentmaster med vertikal høyde på 15 

meter eller mer måles inn med x, y og z verdi; kode 2T1. 

• Luftspenn med vertikal avstand med en høyde på 15 meter eller mer over terreng/sjø eller 
regulert vann, skal måles inn iht krav fra Luftfartsverket/NRL. 

• Barduner som krysser eller følger vei skal måles inn iht til krav fra Luftfartsverket/NRL. 

• Stolpelengden skal legges inn i attributten «Info» i sosifil. 

• Kondemnerte kabler som avdekkes under arbeid skal fjernes, endene og resterende kabel 
skal måles inn; kode 2K1. 

• Går LS-kabel inn i ett bygningsmessig anlegg gjennom grunnmuren, stedfest fram til 
grunnmuren, inkludert bildefil. 
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7.4.1 Kodetabell – LS 

Anleggsdel Måles Tema 

Lavspent     

Trasé kurvepunkt/linje 
Måles med tilstrekkelige antall punkter 

langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav. 
201 

Kabel fordelingsskap/fordeler Måles med senterpunkt topp skap 221 

Lavspent skjøt Måles senter skjøt 231 

Lavspent stolpe/fundament 
Måles på bakkenivå mast/topp 

fundament 
241 

Lavspent kabelende Måles på kabelenden 251 

Trekkekum Måles senter kum 271 

Avgreining Måles i avgreiningspunkt 291 

Eksisterende LS kabel 

Måles på eksisterende anlegg. Måles med 

tilstrekkelige antall punkter langs trasé for 

å oppnå nøyaktighetskrav 

2E1 

Kondemnerte kabler 
Måles med tilstrekkelige antall punkter 

langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav 
2K1 

Markør (ballmarkør) Måles på markør 2M1 

LS kabel i trekkerør 
Måles på begge endene korte strekk. 

Lengre strekk måles ca hver 5 meter 
2R1 

Toppmast Måles toppsenter masteinnretning 2T1 

 

7.4.2 Kodetabell – Jording 

 

Anleggsdel Måles: Tema 

Jording     

Trasé kurvepunkt/linje 

Måles med tilstrekkelige antall 

punkter langs trasé for å oppnå 

nøyaktighetskrav. 
J01 

Jordspyd Måles topp jordspyd JS1 
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7.4.3 Bildeeksempel fra LS 

 
 Bilde ref #457516      Bilde #457517   
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7.5 Innmåling av trekkerør 

• Alle rørender må måles inn på åpen grøft med x, y og z verdi; kode 151, inkludert bildefil. 
Hvis røret går over et lengre strekk så må det måles inn hver 2-3 meter; kode 101. 

• Lytteballer som legges ved rørender skal måles inn; kode 1M1, inkludert bildefil av 

rørendene. 

• Når det bores under vei/elver for trekkerør, så måles det inn som lyttet trasé; kode 102. Husk 

å korrigere for faktisk høyde i måleboken. Se punkt 3.2. 

7.5.1 Kodetabell – Trekkerør 

Anleggsdel Måles: Tema 

Trekkerør     

Trasé kurvepunkt/linje 
Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå 

nøyaktighetskrav. 
101 

Rørende Måles på enden av røret 151 

Trekkekum Måles senter kum 171 

Avgreiningspunkt Måles på avgreining 191 

Eksisterende rør kabel 
Måles på eksisterende anlegg. Måles med tilstrekkelige antall 

punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav 
1E1 

Markør (ballmarkør) Måles på markør 1M1 

 

7.5.2 Bildeeksempel trekkerør med ball 

 
 Bilde #457518 
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7.6 Innmåling av OPI-kanaler 

• OPI-kanaler måles på begge sider av kanalen, topp kanal, med tilstrekkelig antall punkter 
langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav. Måles inn på åpen grøft med x, y og z verdi; kode 

901, inkludert bildefil. 

• Lytteballer som legges ved rørender skal måles inn; kode 9M1, inkludert bildefil. 

• Eksisterende OPI-kanaler måles inn; eksisterende kode 9E1.  

• Nye og eksisterende kummer skal måles inn; kode 971. 

• Høyden på OPI-kanalen skal oppgis i attributten «INFO» i sosi filen. 

• Det skal leveres bildefil av begge ender, hvor det vises hvilket rør kablene går inn/ut i. 

7.6.1 Kodetabell – OPI-kanal 

Anleggsdel Måles: Tema 

OPI-kanal     

Trasé 

kurvepunkt/linje 

Måles på begge sider av OPI-kanalen, topp kanal, med tilstrekkelige antall punkter 

langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav. 
901 

Rørende Måles på enden av OPI-kanalen 951 

Trekkekum Måles senter kum 971 

Avgreining Måles i avgreiningspunkt 991 

Eksisterende OPI-

kanal 

Måles på eksisterende anlegg. Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé 

for å oppnå nøyaktighetskrav 
9E1 

Markør 

(ballmarkør) 
Måles på markør 9M1 

 

7.6.2 Bildeeksempel OPI-kanal 

 
 Bilde #457519           Bilde #457520 
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7.7 Innmåling av veglys/gatelys (GTL) – Lyse Lux 

• Hvert rør med GTL-kabel måles inn på åpen grøft med x, y og z verdi; kode 3R1, inkludert 
bildefil.  

På rette strekk kan en ha 2-3 meter mellom hvert målepunkt. 

Hvis kabelen kurver, må målepunktene være tettere.  

Tverravvik skal maks være 0,15 meter. Se punkt 2. Nøyaktighetskrav. 

• Legges GTL-kabel uten rør skal kabel måles; kode 301. 

• Det skal leveres innmåling av jording langs GTL-kabel; kode J01. Jordingsskjøter; kode J31, 
inkludert bildefil. 

• Alle GTL-skjøter måles inn; kode 331, inkludert bildefil av skjøter. 

• Eksisterende GTL-kabler som er avdekket måles inn; kode 3E1. 

Eks: Når GTL-kabler blir skjøtt skal en måle inn eksisterende kabel som er avdekket. 

• Kabelender måles inn; kode 351, inkludert bildefil. 
Legges det lytteball måles den inn; kode 3M1, inkludert bildefil. 

• Nye og eksisterende gatelysskap som GTL-kabelen ender/starter i, skal måles inn; topp skap 
kode 321, inkludert bildefil. 

• Nye og eksisterende master/fundamenter som GTL-kabelen ender/startet i, skal måles inn; 
kode 341. 

• Kondemnerte kabler som avdekkes under arbeid skal fjernes, endene og resterende kabel 

skal måles inn kode; 3K1. 

7.7.1 Kodetabell – GTL 

 

Anleggsdel Måles: Tema 

Veglys     

Trasé kurvepunkt/linje 
Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå 

nøyaktighetskrav. 
301 

Styreskap/fordeler Måles med senterpunkt topp skap 321 

Skjøt Måles senter skjøt 331 

Veilys mast/fundament Måles topp fundament 341 

Kabelende Måles på enden av kabel 351 

Avgreiningspunkt Måles på avgreining 391 

Eksisterende kabel 
Måles på eksisterende anlegg. Måles med tilstrekkelige antall punkter langs 

trasé for å oppnå nøyaktighetskrav 
3E1 

Kondemnerte kabler 
Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå 

nøyaktighetskrav 
3K1 

Markør (ballmarkør) Måles på markør 3M1 

GTL kabel i trekkerør Måles på begge endene korte strekk. Lengre strekk måles ca. hver 5 meter 3R1 



 

Spesifikasjon innmåling Lnett 
Krav  

  

 

 

Dokumentreferanse Status Side 

426811_v2A Ferdigstilt 26 av 40 

 

7.7.2 Kodetabell – Jording 

Anleggsdel Måles: Tema 

Jording     

Trasé kurvepunkt/linje 

Måles med tilstrekkelige antall 

punkter langs trasé for å oppnå 

nøyaktighetskrav. 

J01 

Skjøt/C-press Måles senter J31 

Jordspyd Måles topp jordspyd JS1 

 

7.7.3 Bildeeksempel GTL 

 

 Bilde #457521 
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7.8 Innmåling av fiber – Lyse Fiber 

• Fiberrør måles inn på åpen grøft med x, y og z verdi; kode 801. 
På rette strekk kan en ha 2-3 meter mellom hvert målepunkt. 

Hvis rørene kurver, må målepunktene være tettere.  

Tverravvik skal maks være 0,15 meter. Se punkt 2. Nøyaktighetskrav. 

• En (1) bunt med fiberrør, dimensjon 8-25mm, måles som en kabel. 

• Når fiberrør blir skjøtt skal en måle inn eksisterende rør som er avdekket. 

• Rørender måles inn; kode 851, inkludert bildefil. 
Det skal legges lytteball, måles inn; kode 8M1. 

• Eksisterende fiberrør som er avdekket måles inn; kode 8E1. 

• Legges fiberrør i trekkerør, skal røret med fiberrør måles inn; kode 8R1, inkludert bildefil av 

begge ender. 

• Nye og eksisterende fiberskap som fiberrørene ender/starter i skal måles inn; topp skap kode 

821. 

• Nye og eksisterende kummer som fiberrørene ender/startet i skal måles inn; kode 871. 

• Ved trekking av fiberkabel i master måles mastene inn; kode 841. 

• Hjørner på nye og eksisterende noderom/hytter måles inn; topp ytterkant, kode 821, inkludert 
bildefil. 

• Ved innmåling av microtrench-grøfter må en huske å legge på dybden på grøften; kode 8X4. 

7.8.1 Kodetabell – Fiber 

Anleggsdel Måles: Tema 

Lyse Fiber     

Trasé kurvepunkt/linje 
Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå 

nøyaktighetskrav. 
801 

Pidestall/fordeler Måles med senterpunkt topp skap 821 

Noderom/hytter Måles bygningshjørner, topp ytterkant 821 

Mast Måles på bakkenivå mast/topp fundament  841 

Rørende Måles på rørende 851 

Trekkekum Måles senter kum 871 

Avgreining Måles i avgreiningspunkt 891 

Markør (ballmarkør) Måles på markør 8M1 

Eksisterende fiber rør kabel 
Måles på eksisterende anlegg. Måles med tilstrekkelige antall 

punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav 
8E1 

Fiber rør i trekkerør 
Måles på begge endene korte strekk. Lengre strekk måles ca 

hver 5 meter 
8R1 

Microtrench-grøfter 
Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå 

nøyaktighetskrav. 
8x4 
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7.8.2 Bildeeksempel fiber (trench) 

 
Bilde #457522                         Bilde #457523 
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7.9 Innmåling av gass – Lyse Neo 

• Hvert gassrør måles inn enkeltvis. Gassrør måles inn på åpen grøft med x, y og z verdi; kode 
G01. 

På rette strekk kan en ha 2-3 meter mellom hvert målepunkt. 

Hvis rørene kurver, må målepunktene være tettere.  

Tverravvik skal maks være 0,15 meter. Se punkt 2. Nøyaktighetskrav. 

• Sveisekappe/rørender måles inn; kode GE1, inkludert bildefil. 

• Legges gassrør i beskyttelsesrør, skal røret måles inn; kode GB1, inkludert bildefil av 
rørender. 

• Nye og eksisterende ventiler som gassrørene ender/starter i skal måles inn; kode GV1, 
inkludert bildefil. 

• Nye og eksisterende gass-skap som gassrørene ender/starter i skal måles inn; kode GS1, 

inkludert bildefil. 

• Reduksjon i rør måles inn; kode GR1, inkludert bildefil.  

• Markplater/avlastningsplater skal måles inn alle hjørner; kode GP1, inkludert bildefil. 

7.9.1 Kodetabell – Gass 

Anleggsdel Måles: Tema 

Gass     

Trasé kurvepunkt/linje 
Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å 

oppnå nøyaktighetskrav. 
G01 

Rør avgreining Måles på senter avgreining GA1 

Beskyttelsesrør Måles på beskyttelsesrør GB1 

Sveisekappe - endepunkt Måles senter sveisekappe GE1 

Flens Måles senter flens GF1 

Gass Tank Måles hjørnepunkt, topp tank GG1 

Trykk testpunkt Måles senter tryktestpunkt GK1 

Gassmåler Måles senter gassmåler/måleskap GL1 

Markør Måles senter markør GM1 

Markplater/avlastningsplater Måles hjørnepunkt GP1 

Reduksjon Måles senter gassreduksjon GR1 

MR Stasjoner Måles bygningshjørner, topp ytterkant GS1 

Trykk reduksjon stasjon Måles bygningshjørner, topp ytterkant GT1 

Stengeventil Måles senter stengeventil GV1 
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7.9.2 Bildeeksempel gass 

 
 Bilde #457524 

7.9.3 Bildeeksempel gassventil og reduksjon 

 
 Bilde #457525 
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7.10 Innmåling av fjernvarme (FV) – Lyse Neo 

• Hvert FV-rør måles inn enkeltvis. FV-rør måles inn på åpen grøft med x, y og z verdi; kode F01. 

• Alle muffer skal måles inn; kode FM1, inkludert bildefil. 

• Alle reduksjoner skal måles inn; kode FR1, inkludert bildefil. 

• Avgreininger måles inn; kode FA1, inkludert bildefil. 

• Ventiler måles inn; kode FV1, inkludert bildefil. 

• Sveisekappe/rørender måles inn; kode FE1, inkludert bildefil. 

• Bypass måles inn på ventilen; kode FB1, inkludert bildefil. 

• FV-kummer måles inn, senterpunkt for runde kummer og hvert hjørne for firkantede kummer; 

kode FK1. 

• Avlastningsplater skal måles inn alle hjørner; kode FP1. 
Legges det avlastningsplater skal bildefil legges ved.  

• Hjørner på nye og eksisterende fjernvarmestasjoner måles inn; kode F21. 

7.10.1 Kodetabell – FV 

Anleggsdel Måles: Tema 

Fjernvarme     

Trasé kurvepunkt/linje Måles med tilstrekkelige antall 

punkter langs trasé for å oppnå 

nøyaktighetskrav. 

F01 

Fjernvarmestasjoner Måles bygningshjørne, topp 

ytterkant 
F21 

Avgrening Måles senter FA1 

Bypass Måles senter ventil FB1 

Sveisekappe-endepunkt Måles senter FE1 

Flens også blindflens Måles senter FF1 

Kum, rund/firkantet Måles senter/hvert hjørne FK1 

Muffe Måles senter FM1 

Muffe med lekkasjeavgang Måles senter FN1 

Avlastningsplater Måles hjørnepunkt FP1 

Reduksjon Måles senter FR1 

Stenge Ventil Måles senter FV1 

Meldesystem Skap Måles senter FS1 

Meldetråd kurvepunkt/linje Måles med tilstrekkelige antall 

punkter langs meldetråd for å 

oppnå nøyaktighetskrav. 

FT1 
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7.10.2 Bildeeksempler FV 

 
 Bilde ref #457526 

 

 
 Bilde ref #457527 
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 Bilde ref #457528 
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7.11 Innmåling av fjernkjøling (FK) – Lyse Neo 

• Hvert FK-rør måles inn enkeltvis. FK-rør måles inn på åpen grøft med x, y og z verdi; kode K01. 

• Alle muffer skal måles inn; kode KM1, inkludert bildefil. 

• Alle reduksjoner skal måles inn; kode KR1, inkludert bildefil. 

• Avgreininger måles inn; kode KA1, inkludert bildefil. 

• Ventiler måles inn; kode KV1, inkludert bildefil. 

• Sveisekappe/rørender måles inn; kode KE1, inkludert bildefil. 

• Bypass måles inn på ventilen; kode KB1, inkludert bildefil. 

• FK-kummer måles inn, senterpunkt for runde kummer og hvert hjørne for firkantede kummer; 

kode FK1. 

• Ved gjennomføring i vegg skal det legges ved koordinatfestet bilde. 

• Avlastningsplater skal måles inn alle hjørner; kode KP1. 
Legges det avlastningsplater skal bildefil legges ved. 

7.11.1 Kodetabell – FK 

Anleggsdel Måles: Tema 

Fjernkjøling     

Trasé kurvepunkt/linje 
Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å 

oppnå nøyaktighetskrav. 
K01 

Fjernkjølestasjoner Måles bygningshjørne, topp ytterkant K21 

Avgrening Måles senter KA1 

Bypass Måles senter ventil KB1 

Sveisekappe-endepunkt Måles senter KE1 

Flens også blindflens Måles senter KF1 

Kum, rund/firkantet Måles senter/hvert hjørne K1 

Muffe Måles senter KM1 

Avlastningsplater  Måles hjørnepunkt KP1 

Reduksjon Måles senter KR1 

Stenge Ventil Måles senter KV1 
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7.11.2 Bildeeksempel FK 

 
 Bilde ref #457529 
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8 Vedlegg 1: Eksempel på sosi fil 
Linje: 

 
.KURVE 1: 

..LYSEK 501 

..KILDE Gravemaskin AS 

..KVALITET 11 25 0 

..DATO 20220123 

..INFO H1234 

..NØH 
22561 86890 69261  

22626 86456 69315  

22626 86456 69315  

22763 86257 69345 ...KP 1 
 

Punkt: 

 
.PUNKT 1: 

..LYSEP 531 

..KILDE Gravemaskin AS 

..KVALITET 11 10 0 

..DATO 20220123 

..NØH 

22561 86890 69261 
 

Punkt med bilde: 

 
.PUNKT 90: 

..LYSEP BILDE 

..KILDE Gravemaskin AS 

..KVALITET 96 10 0 

..DATO 20220123 

..PUNKT BILDE1 

..FOTORETN SV 

..NØH 

22561 86890 69261 

 
Målinger leveres i UTM sone 32, definisjon i sosi kode i henhold til dette. 
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9 Vedlegg 2: Tematabeller 

9.1 Lnett, fiber og trekkrør 

#1 Beskrivelse1 #2 Beskrivelse2 #3 Beskrivelse3 

1 Rør 0 Trasé Kurvepunkt 1 Åpen/Godt Synlig* 

2 Lavspent 2 Fordeler 2 Opplyttet trasé* 

3 Gatelys 3 Skjøt  3 Påvist* 

4 Signalkabel 4 Stolpe/Mast 4 Lukket* 

5 Høyspent 5 Rørende     

6 Overføringskabler (≥ 50kV) 6       

7 Lnett Fiber 7 Trekkekum     

8 Fiber 8       

9 OPI-kanal 9 Avg punkt (punktobjekt)     

J Jording E Eksisterende   

  F Flymarkør   

  K Kondemnert   

  M Markør (ballmarkør)    

    R Rør med innhold     

    S Jordspyd     

  T Topp mast   

  x Microtrench   

*se punkt 3.2 
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9.2 Lyse Neo - Gass 

#1 Beskrivelse1 #2 Beskrivelse2 #3 Beskrivelse3 

G Gass 0 Gassrør kurvepunkt 1 Åpen/Godt Synlig* 
   A Rør avgreining 2 Opplyttet trasé* 
   B Beskyttelsesrør  3 Påvist* 
   E Sveisekappe - endepunkt 4 Lukket* 
   F Flens    
   G Gass Tank    
   K Trykk teste punkt    
   L Gassmåler    
   M Markør    
   P Avlastningsplater    
   R Reduksjon    
   S MR Stasjoner    
   T Trykk reduksjon stasjon    

    V Stengeventil    

*se punkt 3.2 
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9.3 Lyse Neo - Fjernkjøling og fjernvarme 

#1 Beskrivelse1 #2 Beskrivelse2 #3 Beskrivelse3 

K Fjernkjøling 0 Fjernkjølerør Kurvepunkt 1 Åpen/Godt synlig* 
   A Avgrening 2 Opplyttet trasé* 
   B Bypass 3 Påvist* 

    E Sveisekappe-endepunkt 4 Lukket* 

    F Flens også blindflens     

    M Muffe     

  P Avlastningsplater   

    R Reduksjon     

    V Stenge Ventil     

*se punkt 3.2 

 
 

#1 Beskrivelse1 #2 Beskrivelse2 #3 Beskrivelse3 

F Fjernvarme 0 Fjernvarmerør Kurvepunkt 1 Åpen/Godt synlig* 
   A Avgrening 2 Opplyttet trasé* 

  B Bypass 3 Påvist* 
   E Sveisekappe-endepunkt 4 Lukket* 

    F Flens også blindflens   

    M Muffe     

    N Muffe med lekkasjeavgang     

   P Avlastningsplater   

    R Reduksjon     

    V Stenge Ventil     

    S Meldesystem Skap     

    K Kum     

*se punkt 3.2 
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10 Referansedokument 
Referansedokumenter er tilgjengelig på Lnett sin hjemmeside 

Proffbrukere / entreprenører - Lnett (l-nett.no) 
Tekniske krav - Lnett (l-nett.no)  

 

 

 

 

 

Referansedokumenter Dok.nr Dok.ref 

Kodetabell til 

Innmålingsspesifikasjon  

#391306  http://edocs/dmweb/quickstart.asp?show=DOCOPEN:391306 

Beskrivelse av graving og legging 

av kabel i grunn grøft 

#430301 https://www.l-nett.no/elinstallator-1/nyttig-

informasjon/dokumentarkiv/gravearbeid-pa-egen-eiendom 

Beskrivelse av graving og legging 

av kabel på egen eiendom 

#430302 https://www.l-nett.no/elinstallator-1/nyttig-

informasjon/dokumentarkiv/gravearbeid-pa-egen-eiendom 

Informasjon om 

Entreprenørtjenester / sjekkliste 

for graving og legging av Lnett 

Infrastruktur  

#192273 https://www.l-nett.no/getfile.php/13486171-

1664779394/Dokumenter/Tekniske%20dokumenter/Informasjo

n_om_Entrepren%C3%B8rtjenester%20vedlegg3.pdf 

Spesifikasjon - Beskrivelser for 

anleggsarbeider 

#236875 https://edocs.lyse.no/dmweb/quickstart.asp?show=DOCOPEN:

236875 

Graving og arbeid i bakken 

(generell informasjon) 

 https://www.l-nett.no/byggeoggrave/graving/ 

 

Gravearbeid på egen eiendom  https://www.l-nett.no/elinstallator-1/nyttig-

informasjon/dokumentarkiv/gravearbeid-pa-egen-eiendom 

 

REN blad 8045  https://www.ren.no/ 

Ledningsregistreringsforskriften   ledningsregistreringsforskriften 

Forskrift om endring i forskrift om 

rapportering, registrering og 

merking av luftfartshinder 

 https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-10-16-2068 

 

Nasjonalt register over 

luftfartshindre (NRL) 

 https://luftfartstilsynet.no/aktorer/luftfartshinder/ 

 

Etterretninger for sjøfarende 

(EFS) 

 https://www.kartverket.no/til-sjos/efs/innmelding-av-rettelser-

til-efs 
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