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ANSVARSFRASKRIVELSE OG RETTIGHETER 

Denne rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse AS for Geomatikk AS i samsvar 

med avtalen mellom partene. 

Samfunnsøkonomisk analyse kan ikke holdes økonomisk eller på annen måte ansvarlig for beslut-

ninger tatt eller handlinger utført på bakgrunn av innholdet i denne rapporten. Samfunnsøkono-

misk analyse baserer sine analyser på offentlig tilgjengelige data og informasjon, egne data og 

data eller informasjon som blir gjort tilgjengelige for oss i forbindelse med spesifikke oppdrag. Vi 

vurderer alltid om kvaliteten på dataene er god nok til at de kan brukes i våre analyser, men kan 

likevel ikke garantere for kvalitet og sannferdighet i data vi ikke selv eier rettighetene til. Usikker-

het er et element i alle analyser. Som en del av metodedokumentasjonen til våre analyser forsøker 

vi alltid å synliggjøre og drøfte usikkerhetsfaktorene. 

Alle rettigheter til denne rapporten er uttømmende regulert i avtalen mellom Samfunnsøkono-

misk analyse AS og Geomatikk AS. 
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Forord 

Denne rapporten er skrevet av Samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag for Geomatikk. Bakgrun-

nen for oppdraget er en nylig publisert analyse fra Oslo Economics for Kommunal- og modernise-

ringsdepartementet om effekter av eventuelt nye krav til registrering og utveksling av informasjon 

om ledninger i grunnen. Vi gjør nye vurderinger og har en fyldigere analyse av dagens løsninger. 

Samtidig lemper vi på essensielle forutsetninger som gjøres i Oslo Economics’ rapport. 

Det er viktige funn i rapporten fra Oslo Economics. Disse legger også vi til grunn. Videre har vi hatt 

stor nytte av Høringsnotatet fra Klima og miljødepartementet fra september 2013 om forslag om 

krav til registrering og utveksling av geodata om ledninger i grunnen, samt rapporten «I veien for 

hverandre» av Energi Norge m.fl. fra 2008. De samlede vurderingene i rapporten må likevel helt 

og holdent betraktes som våre egne. 

I arbeidet med rapporten har vi videre hatt stor nytte av samtaler med sentrale aktører i bransjen. 

Samtalene har vært helt nødvendige for å sikre oss en grundig og balansert innføring i ulike 

problemstillinger, samtidig som de har sikret at ulike aktørers synspunkter og utfordringer er blitt 

belyst. Vi ønsker derfor å takke følgende aktører: 

• Hafslund nett v/Jens Tore Holene og Tommy Skagseth 

• Eidsiva nett v/Svein Arne Rakstang 

• Telenor v/Are Greibrokk m.fl. 

• Broadnet v/Jostein Solheim 

• Rådgivende ingeniørers forening v/Tom Baade-Mathiesen (Norconsult) 

• Maskinentreprenørenes forbund v/Svein Gunnes 

• Tom Hvaal AS v/Atle Lofstad 

• Oslo kommune v/Theresa Karin Fett i Bymiljøetaten 

• Oslo Brann og redningsetat v/Egil Larsen m.fl. 

• NVE v/Ole-Petter Kordahl 

Takk også til Knut Bratsberg, Eldar Brænden og Magne Kippervik i Geomatikk, som har bidratt 

med informasjon om dagens løsning for informasjonsutveksling. 

 

 

2. juli 2015 

Roger Bjørnstad 

Prosjektleder 

Samfunnsøkonomisk analyse AS 
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Sammendrag 

Det skjuler seg omkring 200 000 kilometer ledninger og rør i eller langs veigrunnen. Dette gir store 

utfordringer ved gravearbeider, både fordi informasjonen om hva som befinner seg hvor er mang-

elfull, og fordi denne informasjonen ikke finnes fritt tilgjengelig. Det utføres årlig godt over 

140 000 tiltak i grunnen, og det rapporteres om flere tusen graveskader hvert år. Bare repara-

sjonskostnadene ved et komplisert ledningsbrudd i en gate beløper seg fort til mer enn 100 000 

kroner per tilfelle. I tillegg kommer alle samfunnsøkonomiske kostnader ved tapt leveranse av 

infrastruktur og forlengelse av de konsekvensene gravearbeidet medfører i seg selv. 

Det kan derfor ligge store gevinster i tiltak som forbedrer kvaliteten på ledningsdokumentasjonen, 

og som gjør denne informasjonen mer tilgjengelig for gravere og prosjektører. Det vil imidlertid 

være motstridende hensyn knyttet til tilgjengeliggjøring av ledningsinformasjon. På den ene siden 

vil lett tilgjengelig informasjon redusere kostnader knyttet til graving, prosjektering og planlegging 

av nye ledningsanlegg. Samtidig vil tilgang på detaljert ledningsinformasjon være til nytte for be-

redskapsinstitusjoner. Men på den andre siden vil netteiernes og myndighetenes hensyn til infor-

masjonssikkerhet trekke i retning av mindre tilgjengeliggjøring. Tatt dekningsgraden og pålitelig-

heten til dagens ledningsdokumentasjon i betraktning, vil samtidig økt tilgjengeliggjøring kunne 

medføre flere graveskader, ved at feilaktig informasjon utveksles. 

Dagens tjenester for informasjonsutveksling drives i hovedsak av Geomatikk, og dekker omkring 

70 prosent av det samlede ledningsnettet under bakken, målt som andel av transaksjonsvolumet 

på landsbasis. Tjenestene er utviklet i samarbeid med netteiere og myndigheter, og balanserer 

behovet for informasjonsutveksling med risikoen for graveskader og misbruk av ledningsinforma-

sjon. Vi viser hvordan netteiernes tilslutning til et slikt sentralt informasjonspunkt gir store sam-

funnsgevinster gjennom stordriftsfordeler og redusert fare for graveskader, sammenlignet med 

en desentralisert løsning hvor hver enkelt netteier utveksler informasjon om eget nett.  

I en samfunnsøkonomisk analyse vurderes tre nye systemer for informasjonsutveksling i forhold 

til dagens løsning (nullalternativet): 

1) Kontaktinformasjonsdatabase 

2) Database med melding om planlagte tiltak 

3) Sentral ledningsinformasjonsdatabase 

I tillegg vurderes et null-plussalternativ som inkluderer nært forestående investeringer i dagens 

tjenester. Tatt forventet utvikling i kvaliteten på ledningsdokumentasjonen over analyseperioden 

i betraktning, er det vår vurdering at kun alternativ 2 og null-plussalternativet vil være samfunns-

økonomisk lønnsomme. Sammenlignet med null-plussalternativet, vil de ekstra nyttegevinstene i 

alternativ 2 overgås av langt høyere drifts- og investeringskostnader. På bakgrunn av dette vil vi 

ikke anbefale at det investeres i noen av de tre overnevnte alternativene på nåværende tidspunkt. 
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Alternativ 3, opprettelse av en sentral ledningsinformasjonsdatabase, vil gi samfunnsgevinster 

som følge av reduserte kostnader ved prosjektering og gjennomføring av gravearbeider. Vår vur-

dering av at alternativet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt innenfor analyseperioden skyldes, 

ved siden av store investerings- og driftskostnader, økt risiko for misbruk av ledningsinformasjon 

og økt fare for graveskader som følge av at upålitelig og upresis informasjon blir utvekslet. Vi kan 

imidlertid ikke utelukke at alternativet kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt i framtiden, når 

kvaliteten på ledningsdokumentasjonen er vesentlig bedre enn i dag. Om, og eventuelt når alter-

nativet vil kunne anbefales, avhenger av hvor raskt kvaliteten på eksisterende ledningsdokumen-

tasjon kan forbedres, samt framtidens vektlegging av informasjonssikkerhet. Det forutsetter imid-

lertid at det forskriftsfestes nye rutiner for innmåling og dokumentasjon av ledningers beliggenhet. 
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1. Utfordringer ved tiltak i grunnen 

Det skjuler seg drøyt 700 000 kilometer med ledninger, rør og kabler i grunnen i Norge, og av disse 

befinner omkring 200 000 kilometer seg i eller langs veigrunnen. Dette enorme nettverket av rør 

og kabler leverer samfunnskritisk infrastruktur til befolkningen gjennom elektrisitetskabler, vann- 

og avløpskabler, elektronisk kommunikasjon, fjernvarme og gassledninger. Gjenskaffelsesverdien 

for anlegget i veigrunnen har blitt estimert til omkring 430 milliarder kroner (Energi Norge et al., 

2008). 

Det enorme nettverket av ledninger i grunnen skaper 

store utfordringer i forbindelse med gravearbeider og til-

tak i grunnen. God kjennskap til hva som ligger hvor i 

grunnen er derfor essensielt før gravearbeider kan utfø-

reres. Det er imidlertid mange ulike netteiere, og hvem 

som eier hva og hvor kan ofte framstå som uoversiktlig 

for de som skal utføre gravearbeidene. Informasjon om 

hvilke ledninger som ligger hvor er ofte ukjent, selv for 

ledningseiere. Samtidig vil tilgjengelig ledningsdata i 

mange tilfeller være feilaktig eller av utilstrekkelig kvali-

tet, slik at ledningseiere er restriktive på utlevering av in-

formasjonen i frykt for graveskader. Prosjekteringsfasen 

i forkant av gravearbeider vil altså i mange tilfeller kunne 

bli svært omfattende. 

Når prosjekteringsarbeidene er gjennomført kommer 

utfordringene ved selve gravearbeidene. Særlig i byene 

vil det være knapt om plassen i veigrunnen, og således en utfordring knyttet til å finne ledig plass 

for nye kabler og rør. Det er rapportert om at veigrunnen flere steder begynner å bli full. Kombi-

nert med at informasjonen om hvilke ledninger som ligger i grunnen ofte er av utilstrekkelig kva-

litet, i de tilfellene den foreligger, innebærer dette at selve utførelsen av gravearbeidene kan være 

utfordrende. Dette medfører at det rapporteres inn et betydelig antall graveskader hvert år. 

I forbindelse med gravearbeid møter altså entreprenører og gravere på følgende hovedutford-

ringer: 

1. Usikkerhet knyttet til hvilke ledningseiere som berøres i forbindelse med gravearbeidene. 

2. Usikkerhet knyttet til hvilke ledninger som ligger i grunnen i det aktuelle området, og nøy-

aktig hvor de ligger. 

3. Utfordringer knyttet til den praktiske utførelsen av gravearbeidene. 

 
Kilde: Geomatikk AS 
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Disse utfordringene medfører kostnader både for entreprenører og netteiere, samtidig som de 

samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til selve gravingene og eventuelle graveskader er bety-

delige. 

1.1 Kostnader ved gravearbeider 

Det er altså forbundet store kostnader med gravearbeider. Kostnadene kan overordnet deles inn 

i bedriftsøkonomiske kostnader for ledningseiere og entreprenører, og samfunnsøkonomiske 

kostnader ved graving som ledningseiere og entreprenører ikke blir stilt til rette for (heretter om-

talt som eksterne kostnader). 

Figur 1: Kostnader ved gravearbeider 

 

1.1.1  Bedriftsøkonomiske kostnader 

De bedriftsøkonomiske kostnadene kan grovt sett deles inn i tre hovedkategorier: 

1. Prosjekteringskostnader 

2. Kostnader knyttet til selve gjennomføringen av gravearbeidene 

3. Kostnader i forbindelse med graveskader (reparasjons- og KILE-kostnader) 

For entreprenører som ønsker å grave i grunnen er det viktig å kartlegge hva som befinner seg 

under jorda før arbeidet igangsettes. I første omgang innebærer det å kartlegge hvilke ledningsei-

ere som opererer i det aktuelle området. Dette kan vise seg å være en krevende oppgave i seg selv, 

da det særlig i byer kan være mange potensielle eiere. Videre må ledningseierne kontaktes for å 

Bedriftsøkonomiske 
kostnader

Prosjekteringskostnader

•Kartlegging av netteiere i aktuelt område

•Kartlegging av ledningstype og nøyaktig 
beliggenhet

Kostnader knyttet til selve gravingen

•Arbeidskraft

•Materialkostnader

Kostnader forbundet med graveskader

•Reparasjonskostnader

•Tap av omdømme

•Internaliserte kostnader (eks. KILE-
kostnader)

Eksterne kostnader

Ulemper som følge av selve gravingen

•Trafikkavvikling og kødannelse

•Tapt omsetning for næringsliv

•Redusert livskvalitet for innbyggere

Ulemper som følge av graveskader

•Avbrutt forsyning av infrastruktur
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kartlegge hva som finnes av ledninger i grunnen, og eventuelt ledningenes nøyaktige lokalisering. 

Slik informasjon er ofte utilgjengelig – også for netteierne selv. Selv om de fleste ledningseiere har 

noe informasjon om ledningenes beliggenhet, er informasjonen ofte av utilstrekkelig kvalitet for 

graveformål.1 Usikkerhet og utilgjengelighet innebærer altså kostnader i form av utførte timeverk 

i prosjekteringsfasen for entreprenørene som ønsker å grave i grunnen. Prosjekteringsfasen vil 

ofte også innebære noe arbeid for netteier, gjennom utlevering og kvalitetssikring av data. 

Den største kostnadskomponenten entreprenørene står overfor i forbindelse med gravearbeider 

er imidlertid knyttet til gjennomføring av selve gravearbeidene. Det gjennomføres årlig omkring 

140 000 gravearbeider i Norge.2 Gravekostnadene vil avhenge av om det graves i veigrunn eller 

jord, omfanget av eksisterende ledningsnett i graveområdet, trafikkbelastning, etc. Oslo Econo-

mics (2015, s. 21) har, basert på intervjuer med entreprenører og netteiere, på overordnet nivå 

beregnet den gjennomsnittlige kostnaden ved graving til å være i størrelsesorden 35 000 – 

100 000 kr.  

Utilstrekkelig kvalitet på ledningsdata eller uforsiktighet ved graving resulterer ofte i graveskader. 

Bare i Oslo rapporteres det om flere hundre graveskader hvert år. For 2014 registrerte Geomatikk 

i overkant av 3 000 graveskader for hele landet. Det faktiske antall graveskader er imidlertid langt 

høyere. Bare Telenor hadde om lag 6 000 graveskader på egen infrastruktur det samme året. Kost-

nadene ved reparasjon av et komplisert ledningsbrudd i gate beløper seg fort til mer enn 100 000 

kroner per tilfelle. I tillegg kommer kostnader knyttet til KILE-ordningen, som innebærer at nett-

eier blir økonomisk belastet for avbrudd i strømforsyningen. Fordelingen av kostnadene ved gra-

veskader vil avhenge av om skaden skyldtes feil hos entreprenør eller netteier. Tall fra Geomatikk 

viser at om lag 54 prosent av skadene som ble innrapportert i 2014 skyldtes svikt hos entreprenør, 

enten som følge av utilstrekkelig forarbeid eller uforsiktighet ved graving. 45 prosent skyldtes der-

imot feil i netteiers ledningsdokumentasjon. 

En ytterligere kostnad ved graveskader er tapt omdømme for både netteier og entreprenør. Av-

brudd i leveransen av infrastruktur vil ofte skape misnøye blant husholdninger, bedrifter og of-

fentlige etater, med den konsekvens at etterspørselen etter infrastrukturen fra gjeldene leveran-

dør reduseres. På samme måte vil naturligvis omdømmet til gravere som forvolder skader bli svek-

ket relativt til konkurrenter.  

1.1.2  Eksterne kostnader 

Ved siden av de bedriftsøkonomiske kostnadene, medfører som oftest gravearbeider ulemper for 

trafikk, næringsliv og innbyggere i de berørte områdene. Omdirigering av trafikk og stengte veier 

kan være opphav til forsinkelser og kødannelser, med de samfunnsøkonomiske kostnadene det 

                                                        
1 Ofte foreligger informasjon om X- og Y-koordinatene, mens Z-koordinaten er ukjent. Mer om registrering av 
ledningsinformasjon i kapittel 3. 
2 Basert på antall årlige gravehenvendelser til Geomatikk, og ekskluderer gravearbeider som ikke er meldt inn 
til Geomatikk. 
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innebærer. Støy og omlegging av gangfelt kan samtidig påføre næringslivet i det aktuelle området 

ulemper i form av svekkede besøkstall og omsetning. Et illustrerende eksempel er de nylig avslut-

tede gravearbeidene i handlegata Bogstadveien i Oslo. Næringsforeningen anslår det samlede ta-

pet i omsetning, som følge av sjenerende anleggsarbeider og redusert framkommelighet, til minst 

750 millioner kroner i løpet av de tre årene arbeidene har pågått.3 Gravearbeider vil i tillegg ofte 

være til sjenanse for innbyggere og kontorlandskaper i området det graves i, som vil kunne resul-

tere i svekket livskvalitet for husholdninger og redusert effektivitet i bedrifter. 

De negative effektene ved gravearbeider for samfunnet utgjøres trolig likevel i hovedsak av tapt 

leveranse av infrastruktur til kunder ved graveskader. Konsekvensene for den enkelte husholdning, 

bedrift eller offentlig etat som følge av strømbrudd, stopp i vannforsyning, brudd på bredbånd, 

telefoni, og leveranser fra fjernvarme og gass kan være svært store. Graveskader innebærer dess-

uten en forlengelse av gravearbeidene og de konsekvensene dette påfører samfunnet. 

De samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til gravearbeider og graveskader blir i svært liten 

grad belastet netteiernes eller entreprenørenes regnskaper,4 med den konsekvens at det å gjen-

nomføre risikofylte gravearbeider framstår urettmessig billig. Feilaktig lav pris på slike gravearbei-

der medfører at det igangsettes graving uten tilstrekkelig forhåndsregler i forhold til hva som er 

samfunnsøkonomisk optimalt, og reduserer samtidig incentiver for koordinering og effektivisering 

av gravearbeider. Feilaktig lav pris på graveskader medfører også at konsekvensene for netteiere 

av utilstrekkelig kvalitet på ledningsdata er for små. Det samme gjelder konsekvensene for entre-

prenører som utviser utilstrekkelig aktsomhet i gravearbeidene. Man kan derfor anta at det ikke 

gjøres tilstrekkelig arbeid for å redusere både antall gravearbeider og antall graveskader. 

De samlede potensielle samfunnsøkonomiske kostnadene ved gravearbeider er derfor høye. Det 

er således store gevinster å hente på å redusere antallet gravearbeider, gjøre gravearbeidene mer 

effektive og minimere sannsynligheten for graveskader. 

  

                                                        
3 http://www.nrk.no/ostlandssendingen/kan-ha-tapt-750-millioner-1.11626485 
4 Eiere av strømledninger straffes riktignok økonomisk ved avbrudd i strømforsyningen gjennom KILE-ord-
ningen. Ordningen omfatter brudd i høyspentledninger og langvarige brudd i lavspentledninger. Netteier kan 
viderefakturere noe til skadevolder, men maksimalt 60 prosent. Netteierne kan også bli stilt til ansvar for lang-
varige brudd i EKOM-ledninger til bedrifter, men dette er mindre vanlig praksis. 
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1.2 Markeder for påvisning av ledninger og koordinering har oppstått 
for å redusere kostnader ved gravearbeider 

De bedriftsøkonomiske kostnadene knyttet til gravearbeider og graveskader er alene opphav til 

en betalingsvillighet for tjenester som kan redusere og effektivisere antall gravearbeider, samt 

redusere sannsynligheten for at det oppstår graveskader. Analogt med Figur 2, kan vi dekompo-

nere tiltak eller tjenester som vil kunne gi bedriftsøkonomiske besparelser i ulike faser av grave-

arbeidene. De ulike fasene er markert med grått, tiltak er markert med blått, mens positive og 

negative effekter av tiltakene er markert med henholdsvis grønt og rødt. 

Figur 2: Tiltak for og effekter av bedriftsøkonomisk kostnadsbesparende tiltak 

 

1.2.1 Bedre utveksling av informasjon om ledninger i grunnen 

I prosjekteringsfasen vil entreprenører trenge informasjon om eksisterende infrastruktur i grun-

nen. I utgangspunktet innebærer det å kartlegge hvilke netteiere som opererer i det aktuelle om-

rådet, hva hver enkelt netteier har liggende i grunnen, og nøyaktig hvor hver enkelt ledning er 

lokalisert. Slik informasjon kan være ressurskrevende å innhente for entreprenører, og kan samti-

dig legge beslag på ressurser hos netteier i forbindelse med utlevering. Fordi entreprenøren gjerne 

må henvende seg til mange netteiere, som igjen innebærer at mange netteiere må være i kontakt 

med entreprenøren, er det nærliggende å anta at en samordning av ledningsdata fra ulike nett-

eiere, det være seg lokal, regional eller sentral, vil kunne utløse effektivitetsgevinster i prosjekte-

ringsfasen. 

Netteier har imidlertid et motstridene hensyn knyttet til informasjonssikkerhet. Informasjon om 

ledningers beliggenhet i grunnen vil kunne misbrukes til spionasje mot offentlige organer og be-

drifter, og til øvrig destruktiv atferd. Videre kan blottlegging av systemkritisk infrastruktur øke fare 

for terror. Slike bekymringer vil i mange tilfeller vanskeligjøre utlevering av informasjon om led-

ningers beliggenhet. 
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Et ytterligere motstridende hensyn er knyttet til utlevering av ledningsdata av utilstrekkelig eller 

uviss kvalitet. Tilgjengeliggjøring av unøyaktig informasjon vil kunne resultere i flere graveskader, 

og netteier vil risikere å bli økonomisk skadelidende i skadetilfeller som skyldes feil i dokumenta-

sjon. Et premiss for tilgjengeliggjøring av ledningsdata vil derfor være at kvaliteten og presisjonen 

på informasjonen er tilstrekkelig til at netteier ser seg tjent med å utveksle den. 

1.2.2 Bedre kvalitet på informasjon om ledninger i grunnen 

Ved graving i grunnen, er presis og pålitelig informasjon om ledningers beliggenhet avgjørende. 

Netteieres informasjon om nedgravde ledningers beliggenhet er imidlertid ofte mangelfull, og av 

utilstrekkelig kvalitet. Selv om de fleste ledningseiere i dag har systemer med detaljinformasjon 

om sine ledningsnett, er rutiner for registrering og oppdatering av disse varierende. Mye av led-

ningsnettet i grunnen er fra en tid hvor nøyaktig registrering av beliggenhet var langt mer utford-

rende sammenlignet med i dag. Mens man i dag har metoder for kostnadseffektiv GPS-registrering 

av nøyaktige X-, Y- og Z-koordinater til ledningers beliggenhet, inneholder registreringer av eldre 

ledninger, i den grad de eksisterer, som regel bare informasjon om beliggenhet i X- og Y-planet. 

Samtidig er beliggenheten på eldre ledninger ofte målt relativt til ustabile referansepunkter, som 

kan ha forandret seg med årenes løp. 

Utilstrekkelig kvalitet på informasjon om ledninger i grunnen medfører at de som graver stadig 

støter på uforutsette hindringer underveis i gravearbeidene. Da må gravearbeidene ofte stanse 

inntil ledningens eier er kontaktet, og videre plan for gravearbeidene avklart. Fordi man i mange 

slike tilfeller ikke kan legge ledningen som opprinnelig planlagt, resulterer den uforutsette hind-

ringen i omprosjektering av gravearbeidet. Unøyaktig og mangelfull registrering av ledninger i 

grunnen gir således økte prosjekteringskostnader ved gravearbeider. 

Omprosjektering innebærer videre forlengede og mindre effektive gravearbeider. Samtidig vil det 

totale antall gravearbeider øke dersom eksisterende ledninger i grunnen krever at gravearbeidene 

flyttes. Kostnader knyttet til selve gjennomføringen av gravearbeider vil derfor øke, både som 

følge av økte gjennomsnittlige kostnader per arbeide, og som følge av flere gravearbeider. 

Den viktigste kostnaden ved mangelfull og unøyaktig ledningsinformasjon er imidlertid forbundet 

med økt fare for graveskader. Geomatikks graveskadestatistikk for 2014 viser at om lag 45 prosent 

av de innrapporterte graveskadene skyldtes feil i netteiers dokumentasjon av eget ledningsnett. 

De bedriftsøkonomiske kostnadene ved graveskader kan som nevnt fort bli betydelige, selv om de 

på langt nær avspeiler de samfunnsøkonomiske kostnadene ved avbrutt leveranse av infrastruktur. 

Feil i netteiers dokumentasjon kan skyldes unøyaktige innmålinger, feilaktige registreringer i nett-

eiernes GIS-systemer eller utdaterte registreringer som følge av endring i målingens referanse-

punkt. Ved slike skadetilfeller sitter netteier selv med det økonomiske ansvaret for reparasjon av 

skaden. Eiere av strømledninger vil i tillegg bli belastet gjennom KILE-ordningen. Netteiere har 

således incentiver til å kvalitetssikre dokumentasjon om egne ledningers beliggenhet i grunnen, 
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før slik informasjon utleveres til entreprenører, men sammenliknet med de samfunnsøkonomiske 

kostnadene er de ikke store nok. 

1.2.3 Påvisning av ledninger i grunnen 

Manglende dokumentasjon og utilstrekkelig kvalitet på eksisterende ledningsdata kan både resul-

tere i graveskader og omprosjekteringer som følge av uforutsette hindringer i grunnen. Dette re-

sulterer som nevnt i bedriftsøkonomiske kostnader både for netteiere og entreprenører. Fordi 

netteiere må stå til rette for graveskader som følge av feil i dokumentasjon, vil det være betalings-

villighet for tjenester som kan påvise og kartlegge ledningers beliggenhet. Det oppstår dermed et 

marked for påvisning av kabler og rør i grunnen så lenge kvaliteten på eksisterende ledningsdata 

er utilstrekkelig. 

Det er naturlig å anta at netteiernes nytte av påvisningstjenester vil avta ettersom kvaliteten på 

ledningsdata stadig forbedres. Men selv i en verden der informasjonen om kablers og rørs belig-

genhet i grunnen er tilnærmet perfekt, vil entreprenørene og samfunnet være tjent med påvisning 

i forkant av gravearbeider. Påvisning av ledninger i felt gir entreprenøren en viktig veiledning i 

gravearbeidet. Dette vil være særlig viktig for gravere med manglende erfaring og kompetanse på 

bruk av kart. Etterspørselen etter påvisningstjenester kan således like gjerne forstås som etter-

spørsel etter kunnskap om hvordan man unngår graveskader. 

1.2.4 Koordinering av gravearbeider 

Bedre kvalitet på informasjonen om ledninger i grunnen, forbedringer i utveksling av denne infor-

masjonen og påvisninger av ledninger i felt, er alle tiltak som har til hensikt å redusere kostnaden 

per gravearbeid. I den grad slike tiltak virker etter intensjonen, vil de redusere de samlede kost-

nadene forbundet med gravearbeider. En opplagt strategi for å redusere kostnadene ved grave-

arbeider vil også være å redusere antallet gravearbeider.  

Hvis vi tar for gitt at arbeider som innbefatter arbeider i grunnen ikke kan utføres uten å grave, 

blir utfordringen å gjøre mest mulig arbeid når gravearbeidet først settes i gang. Mange aktører 

kan ha behov for å grave i samme område, og hver aktør kan ha framtidige graveplaner. Tatt de 

bedriftsøkonomiske kostnadene både entreprenører og netteiere står overfor ved gravearbeider 

og eventuelle graveskader i betraktning, bør aktørene se seg tjent med å koordinere arbeider i 

grunnen. En kan se for seg et system der alle aktører som planlegger arbeider i grunnen sender et 

varsel om hva som skal gjøres hvor til en koordinator, som videreformidler informasjonen til alle 

øvrige aktører i systemet. De som planlegger arbeider i samme område kan så melde tilbake et 

ønske om koordinering av arbeidene. 

Koordinering vil gi både bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske besparelser gjennom færre 

gravearbeider. For en gitt sannsynlighet for graveskade per gravearbeid, vil også antallet grave-

skader reduseres. Det innebærer ytterligere besparelser for entreprenører og netteiere, og sam-

funnet for øvrig. 
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Det er uklart om, og i så fall hvordan, sannsynligheten for graveskade avhenger av antall gravear-

beider som utføres. Sannsynligheten vil bli påvirket dersom entreprenører som typisk koordinerer 

seg har en annen sannsynlighet for graveskade enn entreprenører som ikke koordinerer seg. På 

samme måte vil den bli påvirket dersom sannsynligheten for graveskade i de områder der koordi-

nering er lett gjennomførbart, er en annen enn i de områder der koordinering er vanskelig å få til. 

For eksempel er det nærliggende å anta at både sannsynligheten for graveskade og muligheten 

for koordinering er størst i tettbebygde områder med omfattende infrastruktur i grunnen. Det 

innebærer i så fall ytterligere besparelser ved å etablere systemer for koordinering av gravearbei-

der.  

1.2.5 Ineffektiviteter i markedet for å redusere kostnader ved gravear-
beider 

Kun et fåtall av de samfunnsøkonomiske kostnadene ved gravearbeid og graveskader, er kostna-

der som aktørene i markedet belastes for. Markedet for gravearbeider er derfor trolig ikke sam-

funnsøkonomisk optimalt innrettet. Isolert sett innebærer dette at gravearbeider og reparasjon 

av graveskader framstår urettmessig billig for netteiere og entreprenører. Det gir i utgangspunktet 

bedriftene reduserte incentiver til å effektivisere gravearbeidene gjennom koordinering og til å 

redusere sannsynligheten for graveskader. Det er derfor naturlig å legge til grunn at antallet gra-

vearbeider som gjennomføres er større, og at investeringer i effektivisering og skadeforebyggende 

tiltak er mindre enn hva som er optimalt sett fra et samfunnsøkonomisk ståsted. 

Det er altså gode grunner til at private aktører alene ikke er i stand til å gjøre tilstrekkelige inves-

teringer i tiltak som kan effektivisere gravearbeider og redusere sannsynligheten for graveskader. 

Dette er et argument for at offentlige aktører bør være pådrivere for og støtte opp om tjenester 

som har til hensikt å forbedre kvaliteten på ledningsinformasjonen, systemer som sikrer hensikts-

messig og sikker informasjonsutveksling og løsninger som tilrettelegger for koordinering av grave-

arbeider. Samtidig bør det arbeides mot å redusere juridiske hindringer som står i veien for reali-

seringen av slike tjenester, i den grad slike endringer ikke kommer i konflikt med øvrige samfunns-

økonomiske hensyn. 
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2. Geomatikks løsninger på dagens utfordringer 

Geomatikk er den enkeltaktøren i landet som har investert mest i tjenester og systemer for å ef-

fektivisere informasjonsutveksling om ledninger i grunnen. Selskapet ble opprettet som en del av 

Telenor-konsernet i 1996, og har i løpet av snart 20 år opparbeidet seg kunnskap og erfaring om 

hvordan man unngår graveskader, og hvordan informasjon om ledninger i grunnen kan utveksles 

på en sikker og hensiktsmessig måte. 

Tjenestene Geomatikk tilbyr kan overordnet sies å tjene tre formål: 

Figur 3: Formål med Geomatikks tjenester 

 

Spør først 

Sannsynligheten for å støte på uforutsette hindringer i grunnen kan reduseres betydelig dersom 

graveentreprenøren innhenter opplysninger om hva som befinner seg i bakken før gravingen 

igangsettes. Geomatikk drifter en gravemeldingstjeneste på vegne av mer enn 130 ulike infrastruk-

tureiere. Entreprenører med graveinitiativ kan ta kontakt med Geomatikk, som sjekker graveom-

rådet opp mot netteiernes egne kartverk. Dersom planlagt gravearbeid ikke kommer i konflikt med 

eksisterende infrastruktur i grunnen, gis det klarsignal for graving. Finnes det derimot nedgravde 

ledninger eller rør i området, vil Geomatikk utlevere kart som viser infrastrukturens beliggenhet, 

eller reise ut i felt og påvise ledningene. Påvisning skjer i de tilfellene der gravearbeidene kommer 

tilstrekkelig nær infrastruktur i grunnen, der infrastrukturens beliggenhet anses som upresis, eller 

der graveentreprenørens forutsetninger for å grave etter kartene ikke er tilstrekkelige. Geomatikk 

mottar omkring 140 000 henvendelser årlig på denne tjenesten, og utfører om lag 60 000 utreiser 

i året. I de tilfellene der ledningsinformasjonen enten er mangelfull, eller antas å være upresis eller 
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upålitelig, kan Geomatikk bistå netteier med oppmåling av ledning i felt og oppdatering av nettei-

ers dokumentasjon. 

Geomatikk drifter ved siden av dette en kontaktinformasjonsdatabase som viser hvem som skal 

kontaktes ved gravearbeider. Databasen er åpent tilgjengelig for alle via Geomatikks hjemmesider, 

og gir kontaktinformasjon for alle netteiere i alle kommunene i Norge – også de som ikke er kunder 

av Geomatikk.  

Å spørre Geomatikk før gravearbeidene settes i 

gang bidrar gjennom disse tjenestene både til å ef-

fektivisere informasjonsutveksling om ledninger i 

grunnen og å redusere faren for graveskader. Ved å 

drifte en kontaktinformasjonsdatabase blir det klart 

hvem som kan tenkes å eie infrastruktur i grunnen i 

området. Gjennom gravemeldingstjenesten vil 

entreprenøren kunne få informasjon om flere led-

ningseieres nett på en gang. Gjennom vurdering av 

informasjonens kvalitet, graveentreprenørs evne til 

å grave etter kart og eventuell påvisning, reduseres 

faren for at det støtes på uforutsette hindringer un-

der gravearbeidene. 

Infrastruktureiere som er kunder av Geomatikk og 

gravemeldingstjenesten, kan til enhver tid få inn-

blikk i pågående og planlagte gravearbeider i nær-

heten av egen infrastruktur. Dette gir netteierne 

anledning til å følge opp gravearbeider med tilsyn, 

og hvis nødvendig iverksette tiltak for å beskytte 

infrastrukturen sin. 

Søkandsbehandling 

Ved siden av gravemeldingstjenesten, drifter Geomatikk en gratis samordnet portal for registre-

ring av gravesøknader, eller andre søknader om disponering av offentlig grunn. Her kan den en-

kelte bedrift holde oversikt over søknader og gravehenvendelser. Kundeportalen åpner videre for 

behandling av søknader for over 40 av landets kommuner. Geomatikk kontrollerer søknaden, før 

den videresendes til rett beslutningstaker i kommunen. Løsningen er fleksibel, og kan konfigureres 

og tilpasses den enkelte kommunes behov. Den åpner også for at flere offentlige aktører kan god-

kjenne ulike tiltak som faller inn under den enkeltes ansvarsområde. Innkommende og utgående 

korrespondanse lagres i et NOARK-5 godkjent arkiv og journalføres i henhold til offentlige krav. 

Denne tjenesten bidrar til å effektivisere gravearbeidene ytterligere, gjennom å forenkle søknads-

prosesser for initiativtaker.  

 Påvisning av kabel i felt. Kilde: Geomatikk 
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Kommuner som benytter seg av søknadsbehandling hos Geomatikk, gir i tillegg publikum tilgang 

til et interaktivt kart som viser godkjente planer, gravesøknader og søknader om disponering av 

offentlig grunn. Her kan innbyggere og næringsliv få oversikt over planlagte og pågående arbeider. 

Koordinering av gravearbeider – KGrav 

I tett samarbeid med Statens vegvesen og Oslo kommune, og med finansiering fra Forskningsrå-

det, har Geomatikk gjennom flere år utviklet KGrav – en nettbasert tjeneste for koordinering av 

gravearbeider, inklusiv samhandling mellom netteiere, entreprenører og kommunen. Løsningen 

sørger for å koordinere ulike netteieres gravearbeider for å unngå gjentatt oppgraving, og dermed 

redusere antall gravearbeider. Samtidig gir tjenesten netteiere som deltar tilgang til en felles led-

ningsdatabase, som viser hvor det ligger infrastruktur i grunnen. Informasjonen om infrastruktu-

rens beliggenhet er nokså detaljert, med mulighet for registrering av nøyaktige X-, Y- og Z-koordi-

nater. Netteiere kan også registrere ledig rørkapasitet i systemet for å unngå unødvendig graving. 

KGrav er en lokalt forankret koordineringsløsning, der den enkelte kommune er beslutningstaker. 

Kommunen avgjør krav til koordinering, omfang, båndlegging av arealer, krav til opplysning om 

ledig infrastruktur med mer. Det er i dag 7 kommuner tilsluttet KGrav, deriblant Oslo og Trond-

heim.5 Løsningen dekker med det 23 prosent av innbyggerne i Norge, og ifølge Geomatikk tilnær-

met 40-45 prosent av oppgavene knyttet til gravekoordinering på landsbasis. 

Gjennom KGrav bidrar Geomatikk til å redusere det totale antall gravearbeider som utføres. Der-

med reduseres de samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til selve gravearbeidene. Videre bi-

drar færre gravearbeider til å redusere det forventede antall graveskader i løpet av året. 

2.1 Samfunnsnytten av Geomatikks tjenester 

Geomatikk hadde i 2013 146 ansatte og omsatte for om lag 175 millioner kroner. Selskapets drifts-

inntekter besto i all hovedsak av salgsinntekter fra tjenester solgt til netteiere, entreprenører, 

kommuner og andre offentlige etater. Etterspørselen etter disse tjenestene bestemmes av nytten 

av tjenestene, og den prisen Geomatikk krever for å utføre dem. I dette avsnittet vil vi forsøke å si 

noe om størrelsen på nytteeffektene, for å på den måten si noe om hvilken verdi Geomatikk bidrar 

med for samfunnet. 

Geomatikk tilbyr mange tjenester til sine kunder, og nytten av disse vil variere mellom tjenestene. 

Ideelt sett skulle man derfor gjort en kartlegging av hver enkelt av tjenestene, men det ville vært 

en langt mer omfattende oppgave enn hva som er formålet med denne analysen. Nytten av de 

ulike tjenestene vil dessuten avhenge av hverandre. Vi vil derfor bruke en mer generell tilnærming, 

der Geomatikk i dag opererer som hovedformidleren av ledningsinformasjon, og vurdere dette 

regimet for informasjonsutveksling opp mot andre alternativer. 

                                                        
5 Oslo, Lørenskog, Asker, Bærum, Drammen, Trondheim og Tromsø kommune 
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2.1.1 Geomatikk som informasjonsformidler 

Entreprenører skal innhente informasjon om ledninger i grunnen der de planlegger å grave. I vur-

deringen av omfanget og grundigheten av dette, kan man generelt anta at entreprenører gjør en 

avveining mellom kostnader ved innhenting av denne informasjonen og forventede kostnader ved 

eventuell graveskade. Denne avveiningen tilsier at etterspørselen etter informasjon om ledninger 

i grunnen avtar med kostnadene ved å tilegne seg informasjonen. Kostnadene vil i stor grad utgjø-

res av ressursbruk i form av tidskostnader for å tilegne seg informasjonen, og er således nært 

knyttet til informasjonens tilgjengelighet. På toppen av dette kommer eventuelle brukergebyrer. 

For å skissere etterspørselen etter informasjon om ledninger der man skal grave, kan vi tenke oss 

to ytterpunkter for informasjonstilgjengelighet. I den ene enden er all informasjon strengt konfi-

densiell, og kostnaden ved å innhente informasjon om ledningers beliggenhet i grunnen er svært 

høy. I den andre enden er all informasjon fritt tilgjengelig, og kostnaden ved innhenting nær null. 

I det ene ytterpunktet vil ingen graveentreprenører kartlegge grunnen før graving, mens nær sagt 

alle vil etterspørre ledningsinformasjon i det andre ytterpunktet. Mellom ytterpunktene vil kost-

naden ved informasjonsutveksling for entreprenøren være fallende i informasjonens tilgjenge-

lighet. En slik sammenheng er skissert med den grønne kurven i øvre panel av Figur 4. 

Nedre panel av Figur 4 viser for det første hvordan sannsynligheten for graveskade avhenger av 

ledningsinformasjonens tilgjengelighet i den oransje kurven. I utgangspunktet vil lettere tilgang på 

informasjon om ledningers beliggenhet redusere kostnadene knyttet til informasjonsutvekslingen, 

noe som medfører at flere entreprenører tar seg tid til å kartlegge grunnen før gravearbeidene 

iverksettes. Dette reduserer sannsynligheten for graveskader. Vi vet imidlertid at kvaliteten på 

ledningsinformasjonen ofte er mangelfull, upresis og upålitelig. Tilgjengeliggjøring av slike data vil 

ha en motsatt effekt på sannsynligheten for graveskader, gjennom at entreprenører kan bli misle-

det av feilaktig dokumentasjon av ledningers beliggenhet. Når tilgjengeligheten blir bedre, vil 

denne effekten etter hvert bli dominerende. Da kommer man til et punkt der ytterligere tilgjeng-

eliggjøring av data vil øke sannsynligheten for graveskader. Det er naturlig at dette punktet er nær 

dagens løsning for ledningsinformasjonsutveksling, siden Geomatikk er engasjert av ledningseiere 

for ikke å tilgjengeliggjøre mer ledningsinformasjon enn hva kvaliteten på ledningsdataene tilsier, 

og på den måten redusere antall graveskader. 

For det andre illustrerer nedre panel av Figur 4 hvordan også sannsynligheten for at ledningsinfor-

masjonen havner i feil hender avhenger av informasjonens tilgjengelighet i den grå kurven. Økt 

tilgjengelighet innebærer økt fare for misbruk, i form av stats- og bedriftsspionasje, sabotasje og 

terror eller innsyn i konkurransehemmeligheter. 

Med forståelse av hvordan fare for graveskade og misbruk av ledningsdata avhenger av lednings-

informasjonens tilgjengelighet, kan vi så skissere kostnadskurven for netteierne i figurens øvre 

panel i den blå kurven. Her er imidlertid sammenhengen med informasjonens tilgjengelighet mer 

kompleks. På den ene siden innebærer økt tilgjengelighet økt sannsynlighet for misbruk av data. 
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Netteierne har bedriftsøkonomiske incentiver til å sikre driftsstabilitet, og må samtidig forholde 

seg til lover og forskrifter som regulerer utveksling av skjermingsverdig informasjon. På den andre 

siden påvirkes også faren for graveskader av hvor tilgjengelig ledningsdataene er. Disse effektene 

vil trekke netteiers samlede kostnader i ulike retninger avhengig av hvilket tilgjengelighetsnivå 

man befinner seg på i utgangspunktet. På toppen av dette innebærer outsourcing av informasjons-

utveksling ressursbesparelser for netteieren. 

Ved svært lav grad av tilgjengelighet, vil netteiers kostnader knyttet til graveskader med stor sann-

synlighet overskygge hensynet til informasjonssikkerhet, og økt tilgjengelighet vil redusere nettei-

erens samlede kostnader. Ved svært høy grad av tilgjengelighet, vil trolig både kostnadene ved 

graveskader og misbruk av data kunne reduseres ved å begrense tilgjengeligheten. Mellom disse 

ytterpunktene vil det finnes et optimalt punkt for informasjonstilgjengelighet, sett med netteiers 

øyne. Dette punktet vil trolig avvike fra hva entreprenøren og samfunnet finner optimalt.  

Figur 4: Kostnad ved informasjonsutveksling og sannsynlighet for graveskade 

 
Note: Figurens øvre panel viser entreprenørs (grønn kurve) og netteiers (blå kurve) kostnader ved informasjonsutveksling av ledningsdata. 

Nedre panel viser sannsynlighet for graveskader (oransje kurve) og fare for misbruk av data (grå kurve). Alt vises for ulike grader av led-

ningsinformasjonens tilgjengelighet.  

I figuren er det markert enkelte regimer for informasjonsutveksling: Ett der entreprenører ikke har 

noen tilgang til ledningsdata; ett der entreprenørene må henvende seg til hver enkelt netteier for 

informasjon; ett der entreprenøren henvender seg til Geomatikk (eller et tilsvarende samordnet 

informasjonspunkt); og ett hvor all ledningsinformasjon er tilgjengelig i en sentral ledningsdata-

base. 
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Mens begrunnelsen bak de tre første regimenes relative plassering er rett fram, er beliggenheten 

til en i dag ikke-eksisterende sentral ledningsdatabase åpen for diskusjon. Målet med en sentral 

ledningsdatabase vil uansett måtte være økt tilgjengelighet sammenlignet med dagens situasjon, 

så det er naturlig å plassere regimet til høyre for dagens. Hvor langt til høyre vil imidlertid avhenge 

av ledningsdatabasens konkrete utforming. Dersom den eksakt etterliknet de tjenestene Geoma-

tikk utfører i dag, ville den ha ligget svært nær eller på samme punkt som Geomatikk uten å bidra 

til mer informasjonsutveksling. Dersom hvem som helst kunne hente ut ledningsinformasjon uten 

krav til kompetanse eller dokumentert nytteverdi, ville punktet vært helt til høyre i figuren. 

Felles for alle regimene er at netteiernes tilknytning foregår på frivillig basis, og at kvaliteten på 

informasjonen som utveksles er den samme. Forskrifter som pålegger netteierne tilslutning til gjel-

dende regime, eller nye regler for registrering og dokumentasjon av kabler, vil kunne innføres i 

alle regimene. Å skulle tillegge de ulike regimene forskjellige lovverk eller ulik kvalitet på informa-

sjonen som ble utvekslet ville vært villedende i sammenlikning av regimene, og gjort det vanskelig 

å skille de effektene som skyldtes organisasjonsform fra effekter som skyldtes bedre kvalitet eller 

endret lovverk. Vi kommer tilbake til virkningene av forbedret kvalitet i avsnitt 2.1.2. 

De ulike regimene har både fordeler og ulemper knyttet til seg. I det første regimet, der all led-

ningsdata er hemmeligholdt, vil netteiers kostnad ved informasjonsutveksling være nær null. Fa-

ren for spionasje, terror og annen destruktiv aktivitet vil være minimal. Den opplagte ulempen er 

at faren for graveskader vil være veldig høy, da ingen entreprenører vet hva som skjuler seg under 

grunnen. Et slikt regime er åpenbart urealistisk. 

Det neste regimet innebærer at alle ledningseiere sørger for informasjonsutveksling om eget nett. 

For netteierne innebærer dette kostnader som følge av ressursbruk på utveksling av informasjon 

og kart, og påvisning i felt i de tilfellene der informasjonen er mangelfull eller upålitelig. Netteier 

har imidlertid full kontroll på hvilken informasjon som utleveres til hvem, slik at behovet for infor-

masjonssikkerhet i stor grad er ivaretatt. For entreprenøren er derimot kostnadene høye. I første 

omgang må potensielle netteiere i graveområdet kartlegges. Deretter må hver enkelt kontaktes 

for kart og eventuell påvisning. Disse barrierene vil innebære at mange velger å grave uten å kart-

legge grunnen på forhånd. Sannsynligheten for graveskader er dermed nokså høy. 

Dagens regime, der Geomatikk opererer som et privat informasjonspunkt for netteierne, innebæ-

rer lavere kostnader for entreprenørene, som kun behøver å forholde seg til én eller svært få ak-

tører når grunnen skal kartlegges. Dermed vil flere entreprenører spørre før de graver, og sann-

synligheten for graveskader vil således reduseres. Kostnadene til netteierne vil reduseres gjennom 

de stordriftsfordelene som følger av at én aktør opererer som informasjonspunkt og påviser in-

nenfor det aktuelle området, samtidig som antall graveskader reduseres. Prisen netteierne må 

betale for tjenestene Geomatikk leverer, og noe økt risiko for misbruk av informasjon, vil dempe 

reduksjonen. 
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Kostnadene og skadesannsynligheten forbundet med en sentral ledningsdatabase vil avhenge av 

hvordan dette regimet er innrettet. Men dersom det skal være noen hensikt med en sentral led-

ningsdatabase, må informasjonstilgjengeligheten være bedre enn ved dagens regime. Økt tilgjeng-

elighet innebærer lavere kostnader for entreprenører, som igjen betyr at flere velger å innhente 

informasjon før graving igangsettes. Denne tilgangen innebærer imidlertid økt sannsynlighet for 

graveskader, som følge av at flere vil velge å grave etter kart framfor å bestille påvisning av led-

ninger i felt. Samtidig vil økt tilgang på ledningsinformasjon øke risikoen for misbruk av data. Nett-

eiers kostnader vil således øke. Ressurser til standardisering av ledningsdata for implementering i 

felles ledningsdatabase vil forsterke denne økningen. 

Gevinster ved dagens løsning 

Fra graveskadestatistikken kan vi gi et estimat på sannsynligheten for graveskade gitt at Geoma-

tikk er kontaktet. Statistikken gir samtidig en oversikt over innrapporterte skader der den ansvar-

lige for gravearbeidet ikke hadde tatt kontakt med Geomatikk på forhånd. Men fordi vi ikke vet 

det totale antallet gravearbeider som utføres uten at Geomatikk har blitt kontaktet, er det umulig 

å beregne sannsynligheten for graveskade i disse tilfellene. Statistikken gir imidlertid et bilde av 

det forventede antall årlige graveskader der Geomatikk ikke blir kontaktet på forhånd. Så selv om 

vi ikke kan beregne reduksjonen i sannsynlighet for graveskade ved at Geomatikk kontaktes, kan 

vi altså beregne reduksjonen i forventet antall graveskader. 

Hvis vi lar 𝑚 betegne antall gravearbeider der Geomatikk ikke kontaktes, 𝑆 være en indikator for 

om arbeidet resulterer i graveskade og 𝐺 være en indikator for om Geomatikk blir kontaktet i for-

kant av arbeidet, altså: 

  𝑆 = {
1 ℎ𝑣𝑖𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑘𝑎𝑑𝑒          
0 ℎ𝑣𝑖𝑠 𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑘𝑎𝑑𝑒

  og  𝐺 = {
1 ℎ𝑣𝑖𝑠 𝐺𝑒𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑘𝑘 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡𝑒𝑠          
0 ℎ𝑣𝑖𝑠 𝐺𝑒𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑘𝑘 𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡𝑒𝑠

 

, er forventet antall graveskader der Geomatikk ikke ble kontaktet på forhånd definert ved: 

 𝑚 ∙ 𝑝(𝑆|𝐺 = 0) (1) 

For 2014 registrerte Geomatikk 137 graveskader der de ikke hadde blitt kontaktet på forhånd, det 

vil si 𝑚 ∙ 𝑃(𝑆|𝐺 = 0) = 137. Holder vi dette konstant, vil vi for en gitt 𝑃(𝑆|𝐺 = 0) implisitt be-

stemme 𝑚. Dermed kan vi konstruere ulike par av 𝑃(𝑆|𝐺 = 0) og 𝑚 som resulterer i det samme 

antall graveskader som i statistikken for 2014. Det er naturlig å legge til grunn at den samlede 

graveskadesannsynligheten fra statistikken utgjør et absolutt nedre gulv for sannsynligheten for 

graveskade, gitt at Geomatikk ikke kontaktes. 



Rapport 20-2015                                                     Utveksling av informasjon om ledninger i grunnen                                      

22 

 

Figur 5: Antall graveskader bespart ved Geomatikks koordinering av ledningsinformasjon 

 

Figur 5 illustrerer hvordan reduksjonen i antall graveskader, ved at Geomatikk opptrer som et sen-

tralt informasjonspunkt for netteierne, varierer med reduksjonen i antall gravearbeider der entre-

prenør ikke tar kontakt før den graver. De ulike kurvene illustrerer ulike antakelser om sannsyn-

lighet for graveskade gitt at Geomatikk ikke kontaktes. Legger vi til grunn mellomalternativet, 

𝑃(𝑆|𝐺 = 0) = 5%, og antar at 5 prosent av de som tok kontakt med Geomatikk før graving i 2014 

ikke ville tatt kontakt dersom de måtte kontaktet hver enkelt netteier, innebærer det en reduksjon 

på om lag 200 graveskader i året. Det gir en årlig besparelse i rene reparasjonskostnader på mel-

lom 3 og 6 millioner kroner. I tillegg kommer de eksterne gevinstene for samfunnet som følge av 

færre graveskader. 

Gevinsten over kommer utelukkende av færre graveskader som følge av sentralisering av grave-

melding- og påvisningstjenester. For netteierne er det naturlig å anta at de bedriftsøkonomiske 

besparelsene ved selve outsourcingen av disse tjenestene spiller en langt viktigere rolle. Det ligger 

opplagte stordriftsfordeler i at én aktør påviser alle ledninger for alle netteiere innenfor et område, 

sammenliknet med at alle ledningseierne gjorde det hver for seg. Det er naturlig å anta visse stor-

driftsfordeler også i gravemeldingstjenester, selv om redusert lokalkunnskap her kan trekke i mot-

satt retning. 

Fra samtalene vi har gjennomført med netteierne, har vi fått anslag på hvilke ressurser netteierne 

måtte lagt ned i gravemelding- og kabelpåvisningstjenester i fravær av Geomatikk. Ved å koble 

disse anslagene med antall registrerte transaksjoner6 og påvisninger hos Geomatikk, kan vi gi et 

overordnet estimat på størrelsen på stordriftsfordelen. Ved hjelp av netteiernes anslag, har vi på 

et overordnet nivå beregnet at ett årsverk kan behandle 5 000 henvendelser eller 850 påvisninger. 

                                                        
6 Én transaksjon må her forstås som kontroll av én netteiers kabler i ett område. Geomatikk mottar årlig om-
kring 140 000 henvendelser. For hver henvendelse kontrollerer Geomatikk databasene til alle netteierne med 
infrastruktur i området. Én henvendelse inneholder dermed ofte flere transaksjoner. I en desentralisert løsning 
ville disse transaksjonene tilsvart antall henvendelser, da tiltakshaver måtte henvendt seg til hver enkelt nett-
eier. 
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Geomatikk utfører årlig nær 850 000 transaksjoner, og om lag 120 000 påvisninger. Det gir et sam-

let behov for 308 årsverk, dersom netteierne skulle utført tjenestene på egenhånd. Geomatikk har 

i dag ansatt 129 årsverk knyttet til gravemeldings- og påvisningstjenesten. Det gir en gevinst til-

svarende 179 årsverk. 

Legger vi til grunn en årsverkskostnad på 890 000 kroner, tilsvarende som for Geomatikk, vil stor-

driftsfordelen beløpe seg til 160 millioner kroner i året. Med en fakturering på 127 millioner kroner 

årlig, innebærer det en fordeling av stordriftsfordelene som gir netteierne en gevinst på 148 mil-

lioner kroner, og Geomatikk et driftsresultat på 12 millioner kroner. Tabell 1 og Figur 6 oppsum-

merer resultatet. 

Figur 6: Fordeling av beregnete stordriftsfordeler av at Geomatikk koordinerer ledningsinformasjo-
nen. Millioner kroner 

 

Beregningen må forstås som et overordnet anslag på hvilken størrelsesorden stordriftsfordelene 

er av. En sentral forutsetning er at estimatet på antall hevendelser eller påvisninger per årsverk 

lar seg generalisere for alle netteiere. Også for den enkelte netteier vil det være stordriftsfordeler, 

der store netteiere trolig kan håndtere flere henvendelser per årsverk enn hva små aktører kan. 

Det kan også tenkes at ulike ledningsaktører kan håndtere ulike mengder henvendelser per års-

verk. Videre er det grunn til å tro at netteiers geografiske beliggenhet også spiller en rolle. Likevel 

mener vi vårt estimat på bakgrunn av samtalene med ledningsaktørene er representativt for alle 

netteiere i en overordnet beregning. 
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Tabell 1: Stordriftsfordel av å sentralisere gravemeldings- og påvisningstjenester 

 Mottak Påvisning Samlet 

Kapasitet per årsverk netteier 5 067 844 - 
Transaksjoner Geomatikk 845 124  119 471 - 
Årsverk netteiere i desentralisert løsning 167 141 308 
Årsverk Geomatikk - - 129 
Stordriftsfordel i årsverk   179 
Kostnad per årsverk   890 000 NOK 
Stordriftsfordel i kroner   160 MNOK 
Fakturering Geomatikk   127 MNOK 

Gevinst netteiere   148 MNOK 
Driftsresultat Geomatikk   12 MNOK 

 

2.1.2 Effekten av økt kvalitet på ledningsdata 

For å kunne gi en mest mulig balansert evaluering av alternativer for informasjonsutveksling, må 

kvaliteten på ledningsdata holdes på samme nivå i alle alternativene. Det samme gjelder lovverket 

infrastruktureierne må forholde seg til, både hva gjelder krav om utveksling av ledningsdata og 

behandling av skjermingsverdig informasjon. Dersom kvaliteten på informasjonen som blir utveks-

let forbedres, eller dersom det kommer nye lover og forskrifter for deling av ledningsdata, vil dette 

ha konsekvenser for alle alternativene for informasjonsutveksling. 

I Figur 7 skisserer vi effekten av at kvaliteten på informasjonen som utveksles blir bedre.7 End-

ringen illustreres ved hjelp av skift i kurvene, der stiplede kurver viser den nye situasjonen med 

forbedret kvalitet. Veien til denne nye situasjonen kommer ikke fram, men vi kan som en forenk-

ling se for oss at kurvene ville skifte gradvis, der skiftene vil bli større jo bedre kvaliteten blir. 

Økt kvalitet vil for det første påvirke kostnaden entreprenøren står overfor, som følge av økt bruk 

av kart framfor påvisning i felt. Entreprenører kan som regel sette i gang gravearbeidene noe ras-

kere i fravær av påvisning, og redusert behov for påvisning reduserer dermed tidskostnaden. 

Denne kostnadsreduksjonen forutsetter at det i dag utføres «unødvendige» påvisninger. Det kan 

for eksempel skyldes påvisning der netteier, som følge av mangelfull dokumentasjon, er usikker 

på om det finnes eksisterende infrastruktur i graveområdet, og derfor krever påvisning. 

For det andre vil sannsynligheten for graveskader påvirkes. Ifølge Geomatikks graveskadestatikk 

for 2014, skyldtes om lag 45 prosent av skadene feil i netteiers dokumentasjon. Bare Telenor har 

i gjennomsnitt hatt 1 400 årlige graveskader forårsaket av kartfeil de fire siste årene. Reduksjonen 

i sannsynligheten for graveskade vil være større jo flere som tar kontakt før de graver, altså jo 

bedre tilgjengeligheten er. Samtidig vil bedre kvalitet på kartene redusere faren for graveskader 

som følge av at entreprenører nøyer seg med kart, og ikke bestiller påvisning. Således vil alterna-

tiver langt til høyre i figuren framstå som mer gunstige sammenlignet med resten av alternativene, 

                                                        
7 Økt kvalitet kan både innebære at nøyaktigheten og påliteligheten til eksisterende dokumentasjon forbedres, 
og at tidligere ikke-dokumenterte ledninger blir målt inn og registrert. 
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jo bedre kvaliteten på informasjonen er. Men selv i grensetilfellet, med perfekt kvalitet på led-

ningsinformasjonen, vil økt bruk av kart framfor påvisning innebære økt sannsynlighet for grave-

skade. Denne effekten skyldes påvisningens veiledende rolle overfor gravere med begrenset kunn-

skap og erfaring med lesing av og graving etter kart. 

Figur 7: Kostnad ved informasjonsutveksling og sannsynlighet for graveskade, og effekten av økt 
kvalitet på ledningsinformasjonen. 

 
Note: Figurens øvre panel viser entreprenørs (grønn kurve) og netteiers (blå kurve) kostnader ved informasjonsutveksling av ledningsdata. 

Nedre panel viser sannsynlighet for graveskader (oransje kurve) og fare for misbruk av data (grå kurve). Alt som funksjon av informasjonens 

tilgjengelighet. Stiplede kurver illustrerer effekten av et positivt skift i kvaliteten som utveksles. 

Kostnadene for netteieren vil endres tilsvarende kostnadsreduksjonen som følge av færre grave-

skader. Vi har ikke tatt stilling til hvorvidt faren for misbruk av ledningsdata blir påvirket av bedret 

kvalitet. Trolig vil bedre dekningsgrad og mer presis informasjon om ledningers beliggenhet gjøre 

det lettere å gjennomføre vellykket sabotasje eller andre destruktive handlinger, men dette vil 

mest sannsynlig være av underordnet betydning. Risikoen for misbruk av data er først og fremst 

bestemt av informasjonens tilgjengelighet. 

2.1.3 Mangler og utfordringer ved dagens situasjon for informasjon om 
ledninger i grunnen 

Selv om de løsningene Geomatikk tilbyr i dag er av stor verdi for samfunnet, slik vi viste i foregå-

ende avsnitt, vitner et stort antall årlige graveskader om at dagens situasjon for informasjon om 

ledninger i grunnen ikke er optimal. 
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Mange av ineffektivitetene i dagens situasjon må imidlertid sies å først og fremst være knyttet til 

det faktum at kvaliteten på data om eksisterende nett er mangelfull, upålitelig og upresis. Store 

deler av eksisterende ledningsnett har vært lagt ned i bakken i en tid der kravene til dokumenta-

sjon ble fastsatt av den enkelte netteier, og der kompetansen knyttet til dette var svært mangelfull 

og i noen tilfeller helt fraværende. Av den grunn er det store hull i dokumentasjonen av eksiste-

rende ledningsnett. Videre mangler de fleste netteiere metadata om kvalitet på informasjonen. 

Det medfører at mye av foreliggende informasjon om ledningers beliggenhet ikke er pålitelig. Fra-

værende registrering av ledningers høydekoordinat, og at eldre registreringer ble foretatt ved 

hjelp av dårligere måleutstyr, innebærer dessuten at presisjonsnivået på dokumentasjonen er va-

rierende. 

Det investeres årlig mellom 5 og 8 milliarder kroner i utbygging av ny infrastruktur.8 Denne måles 

inn med høyere nøyaktighet enn eldre kabler, og blir i stor grad dokumentert i moderne GIS-sys-

temer. Andelen av ledningsnettet som er dokumentert blir dermed stadig høyere, og kvaliteten 

på dokumentasjonen blir stadig bedre. Slike forbedringer i dokumentasjonen av ledningsnettet vil 

umiddelbart komme brukerne av Geomatikk til nytte. Utleverte kart blir mer pålitelige, samtidig 

som bedre dekningsgrad gjør at kart kan utleveres oftere framfor påvisning i felt. Dekningsgrad og 

kvalitet på ledningsinformasjon blir i tillegg stadig bedre som følge av ledningspåvisning av Geo-

matikk eller andre aktører i forbindelse med gravearbeider. Når det oppdages avvik i forhold til 

eksisterende dokumentasjon, blir dette dokumentert og sendt over til netteier for oppdatering. 

På den måten kan man si at ledningsinformasjonen forbedres kontinuerlig. 

Ved siden av dårlig kvalitet, skyldes flere av de ineffektivitetene aktørene opplever juridiske ut-

fordringer. Netteiere er for det første ikke forpliktet til å slutte seg til sentrale informasjonspunkter. 

Enkelte netteiere kan se seg tjent med å utføre disse tjenestene selv, enten som følge av behovet 

for informasjonssikkerhet, eller fordi stordriftsfordelene ved outsourcing ikke oppleves som store 

nok. Fordi de samfunnsøkonomiske kostnadene ved gravearbeider og graveskader går utover hva 

netteiere og entreprenører betaler, vil ikke nødvendigvis netteiers avveining om hvorvidt den skal 

slutte seg til sentrale informasjonspunkter eller ikke, være i tråd med hva som er ønskelig fra et 

samfunnsøkonomisk ståsted. 

For det andre er netteierne bundet av lover og forskrifter som begrenser utlevering av skjermings-

verdig informasjon. Konsekvenser som følger av at slik informasjon ikke blir utvekslet, er ikke nød-

vendigvis ineffektiviteter, men kan være kostnader som overstiges av nyttegevinsten av å skjerme 

informasjonen. 

Utfordringer ved tjenestene Geomatikk leverer strekker seg imidlertid utover dårlig kvalitet og 

juridiske hindre. En grunnleggende begrensning ved Geomatikks tjenester er at de ikke dekker alle 

ledningseiere. Selv om Geomatikk har avtale med mer enn 130 infrastruktureiere, står mellom 500 

og 600 ledningseiere utenfor samarbeidet. De fleste av disse er små og har ledninger i grisgrendte 

                                                        
8 Ifølge opplysninger fra Geomatikk. 
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strøk, men det innebærer likevel at entreprenører i enkelte områder må henvende seg til flere 

instanser i arbeidet med å kartlegge ledninger i grunnen før graving. Aktører vi har snakket med 

peker på at dette gjør graveprosessen unødvendig komplisert. Flere netteiere utfører også led-

ningspåvisning i felt selv, noe som innebærer at samme graveområde i mange tilfeller blir påvist 

flere ganger. Dette er åpenbare ineffektiviteter ved dagens løsning. 

Mange områder er imidlertid allerede godt dekket av tjenestene til Geomatikk. Av de ledningsei-

erne som ikke har avtale med Geomatikk, utgjøres om lag 350 av kommuner med mindre enn 

10.000 innbyggere. Målt ved andel av transaksjonsvolumet på landsbasis, opplyser Geomatikk at 

deres tjenester dekker i overkant av 70 prosent av det samlede ledningsnettet under bakken. 

Blant aktørene vi har vært i kontakt med på entreprenørsiden, har noen påpekt at påvisning av 

ledninger i grunnen bør brukes mer aktivt tidlig i planleggingsfasen av prosjekter. Gitt dagens kva-

litet på data, vil tidlig påvisning kunne bekrefte eller avkrefte dokumentasjonen på ledningers be-

liggenhet. På den måten kan man unngå omprosjektering som følge av feil kartgrunnlag. En 

ulempe ved tidlig påvisning vil være at vær og vind gjør tidligere påvisninger ubrukelige, og dermed 

krever flere runder med påvisninger. Dette kan likevel være effektivt, dersom kostnadene ved 

omprosjektering overgår kostnadene ved ny påvisning. 

Noen av aktørene vi har vært i kontakt med har meddelt at de ikke er tilfreds med dagens utfor-

ming og bruk av KGrav, og at ressursinnsatsen ved bruk av systemet fort kan overgå utbyttet ved 

koordinering. For det første må tiltakshavere melde inn planlagte graveprosjekter fem uker i for-

kant av arbeidet. 9 Dette innebærer ofte at tiltakshaver ikke kan legge ledningene så tidlig som de 

ønsker. For det andre melder aktørene om at det kan være ressurskrevende å følge med på alle 

innmeldte potensielle samarbeidsprosjekter, som sjelden resulterer i faktisk koordinering. Plan-

leggingshorisonten til mange av netteierne er rett og slett for kort. Flere har ytret et ønske om at 

KGrav i større grad bør benyttes til å gi oversikt over ledig rørkapasitet, samtidig som veieier bør 

stille krav om antall ekstra trekkerør som skal legges når det først graves.  

2.1.4 Nylige og nært forestående investeringer i Geomatikks tjenester 

Det er imidlertid viktig å ta hensyn til at «dagens situasjon» er dynamisk. Geomatikks tjenester er 

i stadig endring. For eksempel lanserte Geomatikk i februar 2015 en kontaktdatabase for netteiere 

i alle landets kommuner, også netteiere som ikke har avtale med Geomatikk. Her kan både entre-

prenører og privatpersoner få oversikt over hvilke netteiere som potensielt kan ha infrastruktur i 

grunnen som kommer i konflikt med gravearbeider. 

Det er nylig også lansert en bestillingsportal for underlag til planlegging og prosjektering for råd-

givende ingeniører og entreprenører. Siden kartgrunnlaget hentes fra KGrav, er det netteierne 

selv som bestemmer detaljgraden på kartene som leveres ut. Netteiernes sikkerhetshensyn blir 

                                                        
9 Krav for innmeldingsfrister bestemmes av hver enkelt kommune og kan derfor variere. Fem uker er gjeldende 
praksis i Oslo kommune, og inkluderer 3 uker til kommunal saksbehandling. 
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da ivaretatt gjennom liten detaljeringsgrad, streng brukeradgang, samt sporing av hvilken infor-

masjon som blir gitt til hvem. 

I tillegg til nylig gjennomførte investeringer, er det relevant å ta høyde for allerede planlagte og 

nært forestående investeringer i tjenestene Geomatikk leverer. I september 2015 vil det lanseres 

en utvidelse av den nye kontaktdatabasen for netteiere, som vil innebære at alle ledningseiere i 

et område blir varslet kostnadsfritt ved gravearbeider i nærheten av egen infrastruktur. Varslingen 

vil inneholde inntegnet graveområde, samt kontaktinformasjon til entreprenør. 

Videre vil tilgangen til gravemeldingstjenesten forbedres i løpet av høsten 2015, ved at også pri-

vatpersoner gis tilgang til kartverktøy for innmelding av planlagt arbeid i grunnen. Gjennom et 

nært samarbeid med Maskinentreprenørenes forbund, vil tilgjengeligheten til kundeportalen for-

bedres ytterligere gjennom heldigitale løsninger og utvikling av mobilapplikasjoner. Registrering 

av gravehenvendelser, søknader og ferdigmeldinger vil da kunne skje digitalt fra en mobiltelefon 

eller et nettbrett ute i felten. 
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3. Krav til registrering av ledningsinformasjon 

Dagens krav til registrering av ledningsinformasjon varierer med ledningstype og på tvers av kom-

muner.10 For ledningsanlegg som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven stilles det krav 

til stedfesting, men denne plikten faller langt på vei bort som et resultat av omfattende unntak. 

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg krever dokumentasjon av elektriske kablers beliggenhet, 

men stiller ikke krav til hvordan, eller med hvilken nøyaktighet, ledningene skal måles inn og do-

kumenteres. For vann- og avløpsledninger finnes det ingen nasjonale krav til stedfesting og re-

gistrering, men en rekke kommuner har tatt i bruk Norsk VA-norm, som skal sikre en mer enhetlig 

registrering. For infrastruktur lagt i eller ved veigrunnen er det den enkelte veieiers graveinstruk-

ser som fastsetter krav til graving, innmåling og dokumentasjon. 

Tatt i betraktning det store antall årlige graveskader som følge av mangelfull eller feilaktig registre-

ring av ledningsdata, og de samfunnsøkonomiske kostnadene forbundet med disse graveskadene, 

er det store gevinster å hente på å øke dekningsgraden, nøyaktigheten og påliteligheten ved do-

kumentasjonen av ledninger i grunnen. Teknologiske framskritt, og netteiernes erkjennelse av et 

økende behov for bedre dokumentasjon, har medført at rutiner for stedfesting og registering av 

ledninger i grunnen stadig blir bedre. For eksempel opplyser Eidsiva Nett at de startet registrering 

av X- og Y-koordinater i 1990, og at de i tillegg har registrert høydekoordinaten i minst 10 år. En 

stadig større andel av det totale ledningsnettet må derfor forventes å tilfredsstille behovet for 

nøyaktig og pålitelig dokumentasjon. Sammen med kondemnering av eldre anlegg og oppdatering 

av dokumentasjon, må vi derfor forvente at kvaliteten på ledningsnettet i landet er i kontinuerlig 

forbedring. 

Rutiner for innmåling og dokumentasjon varierer imidlertid mellom netteiere, samtidig som flere 

av aktørene vi har vært i kontakt med melder om useriøse aktører på markedet. Det er derfor 

hensiktsmessig å vurdere hvorvidt dagens krav til registrering og dokumentasjon av ledningers 

beliggenhet i grunnen er tilstrekkelige. En slik vurdering er gjort både i høringsnotatet, og i den 

samfunnsøkonomiske analysen fra Oslo Economics, som begge foreslår innføring av nye krav til 

registrering av ledningsinformasjon. 

3.1 Forslag til nye krav om registrering av ledningsinformasjon 

Forslaget i Høringsnotatet (heretter Høringsforslaget) om nye krav til registrering av ledninger i 

grunnen omfatter krav om stedfesting av: 

1) Nye ledninger som legges i grunnen 

2) Uregistrerte/ukjente/kondemnerte ledninger som blottlegges i forbindelse med tiltak i 

grunnen.  

                                                        
10 Se kapittel 5 i Høringsnotatet (Miljøverndepartementet, 2013) for en grundig gjennomgang. 
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Hvilken informasjon som kreves registrert, krav til nøyaktighet i stedfestingen og formatkrav fram-

går ikke av Høringsnotatet. Det vil dog være naturlig å legge til grunn at en skjerpelse av dagens 

regelverk innebærer krav om registrering av X-, Y- og Z-koordinater, og i henhold til SOSI-4.5 led-

ningsstandard11. Høringsforslaget inneholder videre konkrete forskriftsendringer. 

Forslaget fra Oslo Economics (heretter omfattende registering) omfatter i tillegg til Høringsforsla-

get omregistrering av allerede foreliggende informasjon om ledninger i grunnen. I forslaget for 

omfattende registrering legges det til grunn et minstekrav om registrering av både X-, Y- og Z-

koordinater, med unntak av omregistrering av allerede foreliggende informasjon om ledninger 

som ikke blottlegges ved tiltak i grunnen. 

Mottakelsen av forslagene for nye krav til stedfesting av ledningers beliggenhet i grunnen er vari-

erende blant aktørene vi har vært i kontakt med. Vårt inntrykk er at de aller fleste er positive til å 

få på plass nye standarder for innmåling og registrering av ledningsdata, samt en felles nasjonal 

graveinstruks. Mange er imidlertid uenige i hvordan de nye standardene skal utformes, og hvilke 

ledninger som skal omfattes av de nye reglene. 

Selv om de fleste er enige i at registrering av høydekoordinaten for nye ledninger vil gi gevinster i 

form av lettere lokalisering og potensielt færre graveskader, er det delte meninger om hvor rea-

listisk det er å få til en slik registrering. Ved legging av EKOM-kabler vil gravearbeidene gjerne 

berøre lengre strekninger. Flere aktører melder om tidvis lang ventetid på personell som skal måle 

inn koordinater, med den konsekvens at grøften lukkes igjen for å sikre rask framdrift i gravear-

beidet. Det vil da være vanskelig å registrere høydekoordinaten med tilstrekkelig nøyaktighet.12 

En forskriftsendring som krever innmåling på åpen grøft må avveies mot økte kostnader som følge 

av lengre graveperiode, og hensynet til bilister og fotgjengere.13 

Videre er det ytret skepsis til hvordan registrering av andre, kanskje ukjente, aktørers ledninger 

skal fungere i praksis. For det første er det uklart hvordan høydekoordinaten for ledninger som 

blottlegges ved tiltak skal registreres. Høydekoordinaten kan variere mye selv på korte strekninger, 

særlig i tettbebygde strøk der eksisterende infrastruktur i grunnen har gjort det vanskelig å trekke 

ledninger med konstant høyde. Høydekoordinaten for den blottlagte delen av ledningen kan der-

med være en annen enn for resten av strekningen. For det andre er det naturligvis knyttet skepsis 

til hvem som skal dekke ekstrakostnadene ved registrering av andres infrastruktur. 

                                                        
11 Samordnet opplegg for stedfestet informasjon. 
12 Fiberkabler kan ikke lyttes opp ved mindre det er lagt ved peiletråd. Denne legges gjerne høyere enn, og ikke 
inntil fiberkabelen, blant annet for å sikre fiberkabelen mot overspenningsfeil som kan skade kabelen ved for 
eksempel lynnedslag. 
13 I følge Oslo kommune må ønsket om måling på åpen grøft ofte vike, nettopp av hensyn til reasfaltering for 
bilister og fotgjengere. 
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Utvikling i kvaliteten på ledningsdokumentasjonen 

Dersom vi tar utgangspunkt i at forslaget for omfattende registrering av ledningsdata er gjennom-

førbart og forskriftsfestes, er neste steg å vurdere hvordan den faktiske kvaliteten på ledningsnet-

tet vil utvikle seg med årenes løp. Selv med oppdatering av dokumentasjonen på alle ledninger 

som avdekkes i forbindelse med gravearbeider, vil det ta lang tid før den samlede kvaliteten på 

alle ledninger i grunnen blir merkbart bedre. 

Oslo Economics anslår fornyelses- og utbyggingstakten av ledningsnettet til mellom 1 og 3 prosent 

årlig. La oss i et regneeksempel legge til grunn en årlig utbyggingstakt på 2 prosent, og forutsette 

at kvaliteten på alle nye ledninger tilfredsstiller de nye kravene. I tillegg vil alle kabler som avdek-

kes ved tiltak i grunnen oppdateres med perfekt dokumentasjon. Som et anslag på ledninger som 

berøres av tiltak i grunnen, kan vi legge til grunn antall ledninger som påvises i løpet av ett år av 

Geomatikk. Geomatikk har omkring 60 000 utreiser i året, og påviser i snitt to ledninger per utreise. 

Hvis vi legger til grunn Geomatikks markedsandel på 70 prosent, gir det i overkant av 170 000 

påviste ledninger i året totalt. La oss videre anta at man i snitt kan oppdatere dokumentasjonen 

for 25 meter per ledning per påvisning. Gitt disse forutsetningene, vil man kunne oppdatere do-

kumentasjonen for nær 4 300 km ledninger i året, eller for 2,1 prosent av det totale ledningsnettet 

under bakken. 

Hvis vi benytter en kvalitetsindikator som løper fra 0 til 4, der 0 betyr at dokumentasjonen mangler 

og 4 indikerer perfekt kvalitet, kan vi si at kvaliteten på alle nye ledninger er 4. Som et tankeeks-

periment, kan vi fordele eksisterende nett inn i disse fem kvalitetsgruppene, og anta følgende 

fordeling: 

Tabell 2: Et regneeksempel på hvordan kvaliteten på ledningsdokumentasjonen kan utvikle seg 

Kvalitet 

4 3 2 1 0  

Presise X-
,Y- og Z-ko-
ordinater 

Presise X- 
og Y-koor-

dinater 

Upresise X- 
og Y-koor-

dinater 

Veldig 
upresis be-
liggenhet 

Dokumen-
tasjon 

mangler 

Gjennom-
snittlig kva-

litet 
 

Andel av nett 10 % 40 % 30 % 10 % 10 % 

Km år 0 20 000 80 000 60 000 20 000 20 000 2,30 

Km år 1 27 857 78 286 58 714 19 571 19 571 2,37 

Km år 10 98 856 64 419 48 314 16 105 16 105 2,88 

Km år 40 365 929 33 635 25 226 8 409 8 409 3,68 

 

Hvert år vil det altså bygges ut nytt nett tilsvarende 2 prosent av eksisterende ledningsnett. I tillegg 

vil 2,1 prosent av ledningsnettet kunne oppdateres ettersom ledninger avdekkes i forbindelse med 

gravearbeider. Antall ledningskilometer med dårlig kvalitet vil derfor stadig reduseres, samtidig 

som høy utbyggingstakt vil innebære at andelen ledninger med mangelfull dokumentasjon blir 

stadig lavere. De fire nederste radene av Tabell 2 viser antall kilometer ledning av ulik kvalitet i 
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dag, etter 1 år, etter 10 år og etter 40 år. Vi ser at den samlede kvaliteten på ledningsnettet vil bli 

stadig bedre, men at utviklingen går tregt. 

Utviklingen er også skissert i Figur 8 nedenfor. Vi ser at forbedringen i kvalitet per år er avtakende 

med tiden. I eksempelet skyldes dette at de dårlige kablene utgjør en stadig mindre andel av den 

totale ledningsmassen, og følgelig også en stadig mindre andel av kablene som avdekkes i forbin-

delse med tiltak i grunnen. I virkeligheten vil krumningen på kurven trolig være sterkere, som følge 

av at det graves hyppigst i områder der hvor ledningstettheten er høyest. 

Figur 8: Eksempel på utviklingsbane for kvaliteten på dokumentasjon av ledningsnettet 

 

Det viktigste med dette eksempelet er ikke å gi en presis bane for utviklingen i kvaliteten på led-

ningsdokumentasjonen, men å illustrere at dette vil være en lang prosess. Dette er imidlertid ingen 

unnskyldning for ikke å innføre strengere krav til nye ledningsanlegg og oppdatering av eksiste-

rende dokumentasjon. Det er snarere et argument for at arbeidet med nye nasjonale forskrifter 

bør fremskyndes. Jo lenger tid det tar før nye forskrifter kommer på plass, desto mer omfattende 

vil prosessen med å forbedre kvalitet på eksisterende dokumentasjon være. 

At prosessen med å forbedre kvaliteten på ledningsdokumentasjonen vil være lang, har imidlertid 

noen viktige implikasjoner hva gjelder de samfunnsøkonomiske gevinstene av en ny forskrift. Vi 

må nemlig forvente at reduksjonen i antall graveskader som følge av utilstrekkelig ledningsdoku-

mentasjon også vil komme gradvis. Tar man utgangspunkt i nåverdien av de samfunnsøkonomiske 

kostandene knyttet til graveskader som følge av feil i ledningsdokumentasjonen over 40 år, vil kun 

en begrenset andel av dette nyttepotensialet kunne utløses. 
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4. Samfunnsøkonomisk analyse 

I dette kapittelet gjennomfører vi en samfunnsøkonomisk analyse av alternativer for utveksling av 

informasjon om ledninger i grunnen. Det legges til grunn for analysen at omfattende krav til inn-

måling og registrering av ledninger i grunnen, lik de som anbefales av Oslo Economics, forskrifts-

festes. Den langsiktige effekten av slike omfattende krav til registrering, som belyst i kapittel 3, 

ligger også til grunn for analysen. 

Vår analyse skiller seg fra den som nylig er gjennomført av Oslo Economics på tre viktige punkter. 

For det første legger vi til grunn at lovverket og kvaliteten på ledningsdokumentasjonen er den 

samme i alle alternativene. Det er nemlig mulig å gjennomføre ønskete endringer i alle alternativer. 

Kostnader og nyttegevinster fra slike endringer kan derfor ikke knyttes til enkelte alternativ. For 

det andre legger vi til grunn en symmetribetingelse om at dersom det antas økt tilgjengeliggjøring 

av ledningsinformasjon av dårlig eller utilstrekkelig kvalitet, må man både forvente nyttegevinster 

og anta at omfanget av graveskader og risikoen for spionasje og sabotasje øker. For det tredje 

oppdaterer vi nullalternativet til å inkludere nylig innførte endringer, og vi innfører et null-pluss-

alternativ som inneholder vedtatte og lett tilgjengelige endringer.  

4.1 Metode 

En samfunnsøkonomisk analyse er et viktig verktøy for å identifisere og synliggjøre virkninger og 

konsekvenser av ett eller flere tiltak for berørte grupper i samfunnet. Hensikten med en samfunns-

økonomisk analyse er å avgjøre om tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt, samt å kunne rang-

ere og prioritere mellom ulike tiltak. Et tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt dersom samlet be-

talingsvillighet for nyttevirkningene er høyere enn samlede kostnadsvirkninger og ulemper.  

Det er avgjørende at den samfunnsøkonomiske analysen gjennomføres i henhold til den offentlige 

metodikken som eksisterer. På den måtes sikres sammenlignbarhet mellom ulike analyser, og det 

gir et godt rammeverk for på en systematisk måte å kartlegge, sammenligne og vurdere virkninger 

som oppstår ved ulike prosjekter og alternativer. Analysen i denne rapporten er gjennomført i tråd 

med Direktoratet for økonomistyring (DFØ) veileder for samfunnsøkonomiske analyser (2014) og 

Finansdepartementets rundskriv R-109/14: Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøko-

nomiske analyse mv. 

Gjennomføring 

Første trinn i den samfunnsøkonomiske analysen er å beskrive nullalternativet og de ulike alter-

nativene. Her har vi tatt utgangspunkt i de ulike alternativene som er foreslått i rapporten «Sam-

funnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i 

grunnen» av Oslo Economics. Neste fase innebærer å beskrive virkninger for alle berørte grupper 

av de aktuelle tiltakene, men begrenset til der virkningene er av en viss betydning og omfang. 

Dette omfatter både nytte- og kostnadsvirkninger ved de ulike alternativene sammenlignet med 
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nullalternativet. Vi har søkt å prissette de identifiserte nytte- og kostnadsvirkningene av de ulike 

alternativene så langt dette har vært mulig (prissatte virkninger). For de virkninger der dette ikke 

er mulig har vi vurdert disse kvalitativt (ikke-prissatte virkninger).  

Prissatte virkninger 

Hovedprinsippet for å verdsette virkningene er at nyttevirkningen settes lik befolkningens sam-

lede betalingsvillighet for å oppnå dem, mens kostnadsvirkningen er lik verdien disse ressursene 

har i beste alternative anvendelse. For å tallfeste dette benyttes kalkulasjonspriser14 som skal re-

flektere betalingsvilligheten for nyttevirkningene og verdien av ressursene som inngår i tiltaket i 

deres beste alternative anvendelse. I tråd med Finansdepartementets rundskriv R-109/14: Prin-

sipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyse mv. har vi gjort følgende forut-

setninger om kalkulasjonsrente, analyseperiode og skattefinansieringskostnad: 

 Analyseperiode på 40 år 

 Kalkulasjonsrente på 4 prosent i analyseperioden 

 Alle priser er oppgitt eksklusiv skatter og avgifter 

 Skattefinansieringskostnad på 20 øre per krone. 

Videre har vi lagt til grunn en realprisjusteringsfaktor på 1,4 prosent, tilsvarende forventet vekst i 

disponibel realinntekt (Finansdepartementet, 2013, s. 44). 

Ikke-prissatte virkninger 

Det kan i tillegg være virkninger av tiltakene som ikke lar seg verdsette i kroner (ikke-prissatte 

virkninger). Dette kan være endring i kvalitet, trygghet, personvern, arbeidsmiljø osv. Disse skal 

imidlertid kartlegges og omtales på en måte som gir et godt grunnlag for å vurdere hvordan virk-

ningene vil påvirke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Dette kan gjøres ved å kvalitativt 

vurdere verdien av de ikke-prissatte virkningene gjennom den såkalte «pluss-minusmetoden». Tre 

viktige begreper i denne metoden er betydning, omfang og konsekvens. Først vurderes hvilken 

betydning det området som blir berørt av tiltaket har for grupper av samfunnet og for samfunnet 

som helhet. Deretter vurderes i hvilken grad de ulike tiltakene påvirker dette området sammen-

lignet med nullalternativet (omfang). Med utgangspunkt i vurderingene for betydning og omfang 

etableres en konsekvensmatrise hvor man avleder konsekvensen av tiltaket relativt til nullalterna-

tivet. Tabell 3 viser en konsekvensmatrise for ikke-prissatte virkninger. 

Vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

Til slutt sammenstilles alle de beregnede prissatte og ikke-prissatte virkningene for å vurdere den 

samlede samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved tiltaket. Et tiltak defineres som samfunnsøko-

nomisk lønnsomt dersom betalingsvilligheten for alle tiltakets nyttevirkninger er større enn sum-

men av kostnadene. Det er viktig at de ikke-prissatte virkningene ikke tillegges mindre vekt bare 

                                                        
14 Som hovedregel i samfunnsøkonomiske analyser skal alle priser være reelt uendret gjennom analyseperioden. Det kan 
imidlertid være tilfeller der noen priser forventes å utvikle seg forskjellig fra konsumprisindeksen. Der dette er teoretisk 
eller empirisk begrunnet, kan det være aktuelt med realprisjusteringer. 
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fordi de ikke er prissatte. Hvor stor vekt de skal tillegges må imidlertid bero på hvor sentrale de 

ikke-prissatte virkningene er i analysen, slik som i Tabell 3. 

Tabell 3: Konsekvensmatrise for ikke-prissatte virkninger 

                   Betydning 
Omfang Liten Middels Stor 

Stort positivt +++ ++++ +++++ 

Middels positivt ++ +++ ++++ 

Lite positivt + ++ +++ 

Intet 0 0 0 

Lite negativt - - - - - - 

Middels negativt - - - - - - - - - 

Stort negativt - - - - - - - - - - - - 

4.2 Nullalternativet 

Nullalternativet skal tjene som et referansepunkt i den samfunnsøkonomiske analysen, som alle 

andre alternativer skal måles i forhold til. Dette referansepunktet skal representere en forsvarlig 

videreføring av dagens situasjon.  

Aktører med tjenstlige behov kan i dag få informasjon om ledningers beliggenhet i grunnen ved å 

ta kontakt med Geomatikk, eller direkte med netteier hvis netteieren ikke benytter seg av Geo-

matikks tjenester. Målt som andel av transaksjonsvolumet på landsbasis, dekker Geomatikk i over-

kant av 70 prosent av det samlede ledningsnettet under bakken. Informasjonstjenestene som til-

bys av Geomatikk er diskutert i detalj i kapittel 2, og repeteres ikke her. Utover de tjenestene 

Geomatikk tilbyr, har ledningsaktører i Stavanger og Bergen dannet felles «graveklubber», som 

har til hensikt å redusere antallet gravearbeider i kommunene gjennom koordinering. 

I avsnitt 1.1 diskuterte vi både bedriftsøkonomiske og andre samfunnsøkonomiske kostnader til-

knyttet gravearbeider. Kort oppsummert kan de bedriftsøkonomiske kostnadene overordnet de-

les inn i tre hovedkategorier: 

1) Prosjekteringskostnader 

2) Kostnader knyttet til selve gjennomføringen av gravearbeidene 

3) Kostnader i forbindelse med graveskader 

Gjennom spørreundersøkelser har Oslo Economics estimert prosjekteringskostnader forårsaket av 

ineffektiv utveksling av ledningsinformasjon til å være mellom 5 og 30 millioner kroner. Videre har 

de fått indikasjoner fra netteiere om at kostnadene ved selve utføringen av gravearbeidene kan 

reduseres med 1-2 prosent, altså en årlig besparelse på mellom 50 og 280 millioner kroner, ved 

bedre informasjon om andre aktørers ledninger.15 

                                                        
15 Basert på en gjennomsnittlig kostnad per gravearbeid på 35 000-100 000 kroner. 
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Geomatikks graveskadestatistikk for 2014 viser at 137 skader var forårsaket av gravere som ikke 

innhentet informasjon om hva som skjulte seg i grunnen. Økt tilgjengelighet av ledningsdokumen-

tasjon kunne forhindret enkelte av disse skadene. Oslo Economics har estimert gjennomsnittlige 

reparasjonskostnader ved gravearbeider til mellom 15 000 og 30 000 kroner. Det innebærer en 

årlig kostnad på mellom 2 og 4 millioner kroner, dersom alle disse graveskadene kunne vært unng-

ått. 

Disse anslagene er oppsummert i Tabell 4, og kan betraktes som et uutløst nyttepotensiale. De 

samfunnsøkonomiske kostnadene som ikke internaliseres hos bedriftene kommer i tillegg. 

Tabell 4: Kostnader knyttet til ineffektiv informasjonsutveksling om ledninger i grunnen. Millioner 
kroner 

 Årlig kostnad Nåverdi 
 Fra Til Fra Til 

Kostnad prosjekteringsfase 5 30 124 745 
Kostnad gravearbeider 50 280 1.241 6.950 
Kostnad graveskader 2 4 51 102 

Totalt 57 314 1.416 7.797 
Note: Nåverdi er neddiskontert kostnad over 40 år, med 1,4% realprisappresiering og 4% diskonteringsrate. 

 
Informasjon om ledningers beliggenhet i grunnen er også viktig i forbindelse med beredskapsar-

beid. I nødssituasjoner vil det for brannvesenet være særlig viktig å ha kjennskap til høyspentled-

ningers beliggenhet i nærheten av skadeområdet, av hensyn til egen og andres sikkerhet. Videre 

vil det være avgjørende med informasjon om vanntilførsel i forbindelse med slukkearbeid, samt 

kjennskap til særlig samfunnskritisk infrastruktur med høy redningsprioritet. 

Dagens tilbud av tjenester for utveksling av ledningsinformasjon har imidlertid forandret seg noe 

siden Oslo Economics gjennomførte sin samfunnsøkonomiske analyse. Det er implementert en 

løsning for utlevering av kart til prosjektering fra KGrav, som må antas å utløse en betydelig del av 

nyttepotensialet knyttet til unødvendig mye graving i grunnen. Det er likevel tidlig å konkludere 

med hvor godt den nye tjenesten fungerer. Det kan derfor være hensiktsmessig etter noen år å 

gjennomføre undersøkelser blant netteiere og tiltakshavere som har benyttet seg av tjenesten for 

å avgjøre i hvilken grad den fungerer etter hensikten. 

Deler av nyttepotensialet over vil også utløses gjennom gradvis bedre kvalitet på utvekslet led-

ningsinformasjon, som følge av forskriftsfesting av nye rutiner for innmåling og registrering av 

ledningers beliggenhet. Uforutsette hindringer i grunnen kan medføre omprosjektering og at ar-

beidet må flyttes eller haler ut i tid. Bedre kvalitet på ledningsdokumentasjonen må forventes å 

redusere antall uforutsette hindringer. Som diskutert i avsnitt 3.1, må vi imidlertid forvente at 

forbedringen i kvalitet vil skje gradvis over en lang tidsperiode. Andelen av nyttepotensialet som 

er realiserbart i løpet av analyseperioden er derfor begrenset. 
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Null-pluss alternativet 

Vi har valgt å inkludere et null-pluss alternativ i den samfunnsøkonomiske analysen, som inklude-

rer allerede planlagte investeringer i dagens tjenester.  Som beskrevet i avsnitt 2.1.4, vil det i løpet 

av høsten 2015 settes i drift en utvidelse av gravemeldingstjenesten til Geomatikk. Utvidelsen in-

nebærer automatisk gratis videreformidling av gravehenvendelser til netteiere med eksisterende 

infrastruktur i området, men som ikke har avtale med Geomatikk. Dette gjør det lettere for alle 

netteiere å ta kontakt med tiltakshaver og iverksette ønskede sikringer og tiltak i forbindelse med 

arbeidet.  

Videre vil tilgangen til gravemeldingstjenesten forbedres gjennom høsten 2015, ved at også pri-

vatpersoner gis tilgang til kartverktøy for innmelding av planlagt arbeid i grunnen. Gjennom et 

nært samarbeid med Maskinentreprenørenes forbund, vil tilgjengeligheten til kundeportalen for-

bedres ytterligere gjennom heldigitale løsninger og utvikling av mobilapplikasjoner. 

4.3 Foreslåtte alternativer for informasjonsutveksling 

I den samfunnsøkonomiske analysen utført av Oslo Economics, vurderes tre nye alternativer for 

informasjonsutveksling. Dette avsnittet gir en kort redegjørelse av disse alternativene. 

Alt.1. Kontaktinformasjonsdatabase 

Alternativ 1 innebærer en sentral brukerportal med oversikt over hvilke infrastruktureiere som 

har ledninger i grunnen innenfor et avgrenset geografisk område. Tiltakshaver får enkelt oversikt 

over hvem som eier infrastruktur i nærheten av graveområdet, og kan melde inn planlagte tiltak 

til de berørte eierne. 

Alt.2. Database med melding om planlagte tiltak 

Alternativ 2 innebærer en sentral brukerportal med oversikt over hvilke netteiere som har led-

ninger innenfor et avgrenset område (som i alternativ 1). Tiltakshaver skisserer i tillegg planlagte 

tiltak i grunnen for eksempel i en online kartløsning, og ledningseiere med infrastruktur i nærhet 

av skissert tiltak får en frist til å melde tilbake om de har noe liggende i grunnen. Sammenlignet 

med alternativet over, innebærer løsningen en overføring av ansvar for å unngå konflikter med 

eksisterende infrastruktur fra tiltakshaver til netteier. 

Alt.3. Sentral ledningsinformasjonsdatabase 

En sentral ledningsinformasjonsdatabase er det mest omfattende av alternativene for utveksling 

av ledningsinformasjon. Databasen vil synkroniseres med hver enkelt netteiers egne ledningsda-

tabaser. Detaljeringsnivået på informasjonen som utleveres vil avhenge av brukerens behov og 

tillatelser. For tiltakshavere i planleggingsfasen vil databasen gi oversikt over traseer over større 

områder. Detaljerte kart til prosjektering viser derimot bare begrensede utsnitt. Det legges opp til 

krav om autorisasjon av brukere og sikkerhet for data ved registrering, endring og spørring mellom 

systemer. 
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4.4 Virkninger av de foreslåtte alternativene 

De ulike alternativene for informasjonsutveksling vil variere i både kostnader og samfunnseffekter. 

For prissatte virkninger er det lagt til grunn en årlig realprisvekst på 1,4 prosent og en diskonte-

ringsrate på 4 prosent. Det er lagt til grunn at alle foreslåtte alternativer vil drives av private aktø-

rer. Skal alternativene derimot leveres av en offentlig aktør, må man i tillegg ta høyde for skatte-

finansieringskostnaden tilsvarende 20 prosent på kostnader utover brukerbetaling. Ikke-prissatte 

effekter er vurdert ved hjelp av pluss-minusmetoden. 

Investeringskostnader 

Investeringskostnadene for alternativ 1-3 er allerede estimert av Promis for Oslo Economics. Det 

tas her utgangspunkt i at det skal investeres i nye systemer for informasjonsutveksling, framfor å 

basere seg på eksisterende systemer. Vi ser ingen grunn til å avvike fra disse estimatene. For Null-

pluss alternativet har vi innhentet opplysninger fra Geomatikk. 

Null-plussalternativet 

Mange av investeringene i null-plussalternativet er allerede gjennomført, og tas ikke stilling til 

her. Det gjenstår investeringer tilsvarende 500 000 kroner i tjenesten for automatisk videre-

formidling av gravemeldinger til netteiere uten avtale med Geomatikk, 700 000 kroner i for-

bedret tilgang til gravemeldingstjenesten for privatpersoner og 2 millioner kroner i utviklingen 

av heldigitale løsninger. 

1) Kontaktinformasjonsdatabase 

Investeringskostnadene er anslått å være i størrelsesorden 10-20 millioner kroner, med en 

forventningsverdi på 15 millioner kroner.  

2) Database med melding om planlagte tiltak 

Investeringskostnadene er anslått å være i størrelsesorden 30-50 millioner kroner, med en 

forventningsverdi på 40 millioner kroner. 

3) Ledningsinformasjonsdatabase 

Investeringskostnadene er anslått å være i størrelsesorden 100-150 millioner kroner, med en 

forventningsverdi på 125 millioner kroner. 

Driftskostnader 

Driftskostnadene for alternativ 1-3 er også estimert av Promis for Oslo Economics. Vi ser det også 

her naturlig å lene oss på disse estimatene. Driftskostnadene må betraktes som kostnader utover 

dagens, da det legges til grunn en videreføring av eksisterende tjenester. For Null-pluss alternati-

vet har vi innhentet opplysninger fra Geomatikk. 

Null-plussalternativet 

Årlige driftskostnader er anslått til 100 000 kroner for automatisk videreformidling og 200 000 

kroner for heldigitale løsninger. Portal for privatpersoner i gravemeldingstjenesten vil inne-

bære ressursbesparelser, som følge av færre telefonhenvendelser. Besparelser i driftskostna-

der er anslått til 350 000 kroner årlig. I sum innebærer derfor null-plussalternativet netto 
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driftsbesparelser tilsvarende 50 000 kroner årlig. Netto nåverdi av besparelsene over en peri-

ode på 40 år beløper seg til 1,2 millioner kroner. 

 

1) Kontaktinformasjonsdatabase 

Driftskostnadene er anslått å være i størrelsesorden 2-4 millioner kroner, med en forvent-

ningsverdi på 3 millioner kroner. Netto nåverdi over en periode på 40 år beløper seg til 74 

millioner kroner. 

2) Database med melding om planlagte tiltak 

Driftskostnadene er anslått å være i størrelsesorden 6-12 millioner kroner, med en forvent-

ningsverdi på 9 millioner kroner. Netto nåverdi over en periode på 40 år beløper seg til 223 

millioner kroner. 

3) Ledningsinformasjonsdatabase 

Driftskostnadene er anslått å være i størrelsesorden 10-20 millioner kroner, med en forvent-

ningsverdi på 15 millioner kroner. Netto nåverdi over en periode på 40 år beløper seg til 372 

millioner kroner. 

Gravearbeidenes tid og omfang 

Gravearbeider påfører samfunnet store kostnader, både gjennom entreprenørkostnader og øvrige 

negative virkninger på samfunnet. Tidlig oversikt over infrastruktur i grunnen vil kunne gjøre gra-

vearbeidene mindre omfattende gjennom at tiltakshavere kan velge å unngå områder med mye 

eksisterende ledninger. Effektens betydning vil avhenge av kvaliteten på informasjonen som ut-

veksles, og må derfor antas å øke i omfang utover i analyseperioden. Tiltakshavers anledning til å 

velge alternative traseer vil imidlertid ofte være begrenset, og dette begrenser effekten. Reduk-

sjon av gravearbeidenes tid og omfang vurderes til å ha middels betydning for samfunnet. 

Null-plussalternativet 

Vi kan ikke se at dette alternativet vil påvirke gravearbeidenes tid og omfang. 

1) Kontaktinformasjonsdatabase 

Vi kan ikke se at dette alternativet vil påvirke gravearbeidenes tid og omfang. 

2) Database med melding om planlagte tiltak 

Vi kan ikke se at dette alternativet vil påvirke gravearbeidenes tid og omfang. 

3) Ledningsinformasjonsdatabase 

Sammenlignet med nullalternativet gir dette alternativet bedre innsikt tidlig i prosjekterings-

fasen. Gjennom lett tilgjengelige trasekart over store områder, kan tiltakshaver velge å legge 

nye anlegg til områder med lite eksisterende infrastruktur. Dette vil kunne resultere i mindre 

omfattende gravearbeider, og at gravearbeidene kan gjennomføres raskere når de først er satt 

i gang. Vi anslår at alternativet vil ha en middels positiv effekt på gravearbeidenes tid og om-

fang. 

 

 



Rapport 20-2015                                                     Utveksling av informasjon om ledninger i grunnen                                      

40 

 

Antall gravearbeider 

Ved siden av å effektivisere tidsbruken ved og omfanget av gravearbeider, vil det samtidig ligge 

store samfunnsøkonomiske gevinster i å redusere det samlede antall gravearbeider. Færre grave-

arbeider innebærer reduserte kostnader for tiltakshaver, og ikke minst en reduksjon i øvrige sam-

funnskostnader forbundet med gravearbeider, som omlegging av trafikk, kødannelse og konse-

kvenser for omkringliggende boligbebyggelse og næringsliv. En reduksjon i antall gravearbeider 

anslås derfor å ha middels betydning for samfunnet. 

Null-plussalternativet 

Dette alternativet vil innebære at netteiere får opplysninger om planlagte arbeider nær egen 

infrastruktur. Eiere av trekkerør med ledig kapasitet kan da kontakte tiltakshaver, og på den 

måten unngå at det graves unødig. Vi anslår at alternativet vil ha en svak positiv effekt på 

antall gravearbeider. 

1) Kontaktinformasjonsdatabase 

Vi kan ikke se at dette alternativet vil påvirke det totale antall gravearbeider. 

2) Database med melding om planlagte tiltak 

Dette alternativet vil, på samme måte som null-plussalternativet, innebære at netteiere får 

opplysninger om planlagte arbeider nær egen infrastruktur. I tillegg vil ulike tiltakshavere 

kunne se hverandres planlagte arbeider, og på den måten koordinere arbeidene. Nytteeffek-

ter av koordinering må imidlertid antas å være utløst gjennom KGrav. Vi anslår derfor at alter-

nativet vil ha en svak positiv effekt på antall gravearbeider. 

3) Ledningsinformasjonsdatabase 

Dette alternativet vil gi tiltakshaver lett tilgjengelig informasjon om ledig kapasitet i trekkerør 

i graveområdet. Antall gravearbeider kan reduseres ved gjenbruk av eksisterende infrastruktur. 

Fokuset på tilgjengeliggjøring av informasjon i dette alternativet, gjør at vi må anta at infor-

masjon om ledig kapasitet er lettere tilgjengelig med en sentral ledningsinformasjonsdatabase 

enn i alternativ 2. Vi anslår derfor at alternativet vil ha en middels positiv effekt på antall gra-

vearbeider. 

Prosjekteringstid 

Gravearbeider krever ofte vesentlig prosjektering og planlegging før selve arbeidet kan utføres. 

Bedre tilgjengelig ledningsinformasjon vil kunne forenkle prosjekteringsarbeidet, og dermed gi be-

driftsøkonomiske besparelser for tiltakshaver. Prosjekteringstiden utgjør imidlertid en liten andel 

av de samlede kostnadene ved gravearbeider, og har ingen negative virkninger for samfunnet for 

øvrig. Reduksjon av gravearbeidenes prosjekteringstid vurderes derfor til å ha liten betydning for 

samfunnet. 

Null-plussalternativet 

Høsten 2015 vil det settes i drift en tjeneste som gratis videreformidler innmeldte gravearbei-

der til netteiere som ikke har avtale med Geomatikk, men som har infrastruktur som kommer 

i konflikt med arbeidet. Dette innebærer at netteiere i større grad kan ta ansvar for å unngå 
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konflikter med eksisterende infrastruktur i grunnen, og iverksette nødvendige sikringstiltak. 

Prosjekteringstiden for tiltakshaver vil derfor reduseres. Vi anslår at alternativet vil ha en svak 

positiv effekt på prosjekteringstiden i forkant av gravearbeider. 

1) Kontaktinformasjonsdatabase 

Geomatikk drifter i dag en database med kontaktinformasjon for alle netteiere innenfor hver 

enkelt kommune. Alternativet legger imidlertid opp til å omfatte mindre geografiske områder, 

og kan dermed gi små tidsbesparelser, ved at tiltakshaver i noe mindre grad opplever å ringe 

netteiere som ikke har eksisterende infrastruktur i graveområdet. Denne effekten anslås imid-

lertid til å være marginalt positiv. 

2) Database med melding om planlagte tiltak 

Dette alternativet vil, i større grad enn i null-plussalternativet, innebære en overføring av an-

svar for å unngå konflikter med eksisterende infrastruktur fra tiltakshaver til netteier. Dette vil 

kunne gi store besparelser i tidsbruk knyttet til kontakt med netteier. Det må likevel antas at 

tidsbruk knyttet til kontakt mellom netteier og tiltakshaver kun utgjør en begrenset andel av 

den samlede prosjekteringstiden. Vi anslår at alternativet vil ha en middels positiv effekt på 

prosjekteringstiden i forkant av gravearbeider. 

3) Ledningsinformasjonsdatabase 

Dette alternativet inkluderer ikke den samme overføringen av ansvar fra tiltakshaver til nett-

eier som alternativ 2. Alternativet gir tiltakshaver kart til prosjektering for graveområdet, som 

viser et begrenset kartutsnitt med detaljert informasjon om eksisterende infrastruktur i grun-

nen. Denne funksjonaliteten er imidlertid allerede implementert i KGrav, og disse gevinstene 

antas derfor allerede å være utløst. Lett tilgjengelige trasekart for oversiktsplanlegging kan 

imidlertid redusere behovet for videre prosjektering, og således redusere prosjekteringstiden. 

Vi anslår at alternativet vil ha en liten positiv effekt på prosjekteringstiden i forkant av grave-

arbeider. 

Ressursbruk knyttet til utlevering av informasjon 

Utveksling av ledningsinformasjon innebærer ikke bare ressursbruk for tiltakshaver. Også nett-

eiere må bruke ressurser på utlevering av informasjon om eksisterende infrastruktur. Lettere til-

gjengelig ledningsinformasjon vil innebære redusert behov for å ta kontakt med netteier. Ressurs-

bruk for netteiere i forbindelse med utlevering av informasjon er imidlertid anslått å være av liten 

betydning for samfunnet. 

Null-plussalternativet 

Videreformidling av gravemeldinger til netteiere med eksisterende infrastruktur i graveområ-

det, vil innebære at netteiere i større grad involveres i gravearbeidene. Det vil trolig ikke være 

til å unngå at netteiere blir kontaktet også i tilfeller der det viser seg at tiltaket ikke kommer i 

konflikt med eksisterende anlegg. Vi anslår derfor at alternativet vil ha en middels negativ ef-

fekt på ressursbruk knyttet til utlevering av informasjon. 
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1) Kontaktinformasjonsdatabase 

Vi kan ikke se at dette alternativet vil påvirke ressursbruken knyttet til utlevering av lednings-

informasjon. 

2) Database med melding om planlagte tiltak 

Alternativet vil, på samme måte som null-plussalternativet, innebære at netteierne i større 

grad involveres i gravearbeidene. Fordi alternativet legger opp til en mer formell ansvarsover-

føring fra tiltakshaver til netteier, er det også grunn til å tro at alternativet innebærer en større 

økning i ressursbruken knyttet til utlevering av ledningsinformasjon enn i null-plussalternati-

vet. På en annen side vil en snevrere geografisk inndeling av netteierne innebære færre unød-

vendige varsler. Vi anslår derfor at også dette alternativet vil ha en middels negativ effekt på 

ressursbruk knyttet til utlevering av informasjon. 

3) Ledningsinformasjonsdatabase 

En felles ledningsinformasjonsdatabase vil gi tiltakshaver all nødvendig informasjon om led-

ningers beliggenhet uten å gå veien om netteier. De fleste store netteiere har imidlertid i dag 

outsourcet mottakstjenesten for ledningshenvendelser til Geomatikk. Fordi Geomatikk har di-

rekte innlogging i netteiernes systemer, krever gravemeldingstjenesten veldig lite av nettei-

erne. Lett tilgjengelig ledningsinformasjon vil imidlertid redusere ressursbruken i gravemel-

dingstjenesten. Vi anslår derfor at alternativet vil ha en svak positiv effekt på ressursbruk knyt-

tet til utlevering av informasjon. 

Håndtering av akutte krise- og beredskapssituasjoner 

Behovet for informasjon om ledninger i grunnen er ikke begrenset til entreprenører med tiltak i 

grunnen. Oslo Brann og redningsetat forteller at de flere ganger i året er i situasjoner som krever 

rask og pålitelig informasjon om skjulte ledningers beliggenhet. Dette gjelder særlig beliggenheten 

til høyspentkabler av hensyn til folkets og sin egen sikkerhet. Videre har etaten et behov for infor-

masjon om beliggenheten til vannuttak, tuneller og kulverter og særlig samfunnskritisk infrastruk-

tur. Tiltak som effektiviserer redningsetaters håndtering av akutte krise- og beredskapssituasjoner 

anslås å ha stor betydning for samfunnet. 

Null-plussalternativ 

Vi kan ikke se at dette alternativet vil påvirke evnen til å håndtere akutte krise- og beredskaps-

situasjoner. 

1) Kontaktinformasjonsdatabase 

Vi kan ikke se at dette alternativet vil påvirke evnen til å håndtere akutte krise- og beredskaps-

situasjoner. 

2) Database med melding om planlagte tiltak 

Vi kan ikke se at dette alternativet vil påvirke evnen til å håndtere akutte krise- og beredskaps-

situasjoner. 

3) Ledningsinformasjonsdatabase 

Dette alternativet innebærer mer tilgjengelig ledningsinformasjon, også for redningsetater. I 

nødsituasjoner er det imidlertid helt essensielt at informasjonen som utveksles er pålitelig. En 
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ledningsdatabase med mangelfull dekning eller imperfekt kvalitet vil ifølge brann og rednings-

etaten i Oslo være verdiløs i nødssituasjoner. Alternativet vil derfor først og fremst være av 

nytte i beredskapssituasjoner når ledningsdokumentasjonens dekningsgrad og kvalitet er nær 

perfekt. Regneeksempelet i kapittel 3 viser at dette vil ta lang tid. 

Videre vil det i mange situasjoner først og fremst være et behov for informasjon om høyspent-

ledninger. Hvilket e-verk som opererer innenfor det aktuelle området er gjerne kjent informa-

sjon. Fordi brannvesenet ofte ønsker å stenge av eventuelle strømførende kabler, vil de uan-

sett måtte forholde seg direkte til e-verket. Informasjonen om høyspentkablenes beliggenhet 

vil alltid være minst like god i e-verkets egne systemer som i en sentral ledningsdatabase, og 

det vil derfor trolig være hensiktsmessig å hente informasjon om ledningenes beliggenhet i 

kontakten med e-verket. Vi anslår derfor at alternativet vil ha en liten positiv effekt på hånd-

teringen av akutte krise- og beredskapssituasjoner innenfor analyseperioden. 

Antall graveskader 

De vanligste årsakene til graveskader er mangelfull ledningsdokumentasjon eller at graveentre-

prenøren ikke utviser tilstrekkelig aktsomhet i arbeidet. Graveskadene påfører netteierne og 

entreprenørene store reparasjonskostnader, og kostnadene for samfunnet for øvrig antas å være 

svært høye. Tiltak som kan redusere antall graveskader anslås derfor å ha stor betydning for sam-

funnet. 

Null-plussalternativ 

Automatisk videreformidling av gravemeldinger til netteiere som ikke har avtale med Geoma-

tikk, vil i større grad enn i dagens situasjon tilrettelegge for at alle netteiere som kan tenkes å 

ha eksisterende infrastruktur i graveområdet blir involvert i arbeidet. Netteiere kan opprette 

kontakt med tiltakshaver, iverksette nødvendige sikringer og gi eventuelle veiledninger til gra-

veentreprenøren. Erfaringer fra Hafslund Nett viser at slik oppfølging fra netteier har hatt en 

svært positiv effekt på antall graveskader. De fleste store netteiere får imidlertid allerede in-

formasjon om planlagte og pågående gravearbeider i nærheten av egen infrastruktur gjennom 

gravemeldingstjenesten til Geomatikk, samtidig som mange entreprenører på eget initiativ tar 

kontakt med øvrige potensielle netteiere i området. Vi anslår derfor at alternativet vil ha en 

liten positiv effekt på antall graveskader. 

1) Kontaktinformasjonsdatabase 

Vi kan ikke se at dette alternativet vil påvirke antall graveskader. 

2) Database med melding om planlagte tiltak 

På lik linje med null-plussalternativet, vil dette alternativet i større grad enn i dag tilrettelegge 

for innspill og tiltak fra netteiere med eksisterende infrastruktur som kan komme i konflikt 

med gravearbeidet. Selv om en database med melding om planlagte tiltak legger opp til en 

mer formell ansvarsoverføring fra entreprenør til netteier, tror vi interessen av å forhindre 

konflikter mellom eksisterende infrastruktur vil være like stor i begge alternativene. Vi anslår 

derfor at alternativet vil ha en liten positiv effekt på antall graveskader. 
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3) Ledningsinformasjonsdatabase 

Mer tilgjengelig ledningsdata vil på den ene siden redusere kostnaden ved å innhente infor-

masjon om ledningers beliggenhet i grunnen, noe som vil kunne redusere antall graveskader 

gjennom at flere tiltakshavere tar kontakt før de setter i gang å grave. Dette potensialet antas 

imidlertid å være langt på vei uttømt i dagens situasjon. Mer tilgjengelig ledningsdata vil på 

den andre siden kunne medføre at flere entreprenører velger å grave etter ledningskart, og 

lar være å benytte seg av gravemeldings- og påvisningstjenester. Dette vil øke faren for grave-

skader, gitt dagens kvalitet på ledningsdokumentasjonen. Denne negative effekten vil gradvis 

avta som følge av stadig bedring i kvaliteten, men forsvinner ikke – selv ved perfekt kvalitet. 

Det er nemlig naturlig å anta at det ligger en gevinst i de skjønnsmessige vurderinger av om-

rådets kompleksitet og gravers kompetanse som utføres i dag. Uten disse vil trolig antall gra-

veskader øke. Med bakgrunn i dette, anslår vi at alternativet vil ha en middels negativ effekt 

på antall graveskader. 

Risiko for sabotasje og spionasje 

Ledningsinformasjon kan misbrukes til sabotasje, bedrifts- og statsspionasje og i verste fall terror, 

med potensielt fatale konsekvenser. Økt tilgjengeliggjøring av ledningsinformasjon innebærer, 

nærmest per definisjon, økt risiko for misbruk. Netteiere vi har vært i kontakt med melder om at 

retningslinjer for informasjonssikkerhet trolig vil gå i enda mer restriktiv retning i årene som kom-

mer. Tiltak som påvirker risikoen for sabotasje og terror anslås derfor å ha stor betydning for sam-

funnet. 

Null-plussalternativ 

Vi kan ikke se at dette alternativet vil påvirke risikoen for sabotasje og spionasje. 

1) Kontaktinformasjonsdatabase 

Vi kan ikke se at dette alternativet vil påvirke risikoen for sabotasje og spionasje. 

2) Database med melding om planlagte tiltak 

Vi kan ikke se at dette alternativet vil påvirke risikoen for sabotasje og spionasje. 

3) Ledningsinformasjonsdatabase 

Økt tilgjengelighet av ledningsinformasjon vil, nærmest per definisjon, øke sikkerhetsutford-

ringene. Systemer for brukeradgang og autorisasjon vil moderere denne økningen, og for ut-

levering av begrensede kartutsnitt til prosjektering vil trolig risikoen være begrenset. Lett til-

gjengelige trasékart vil imidlertid være heftet med økt risiko, og særlig i kombinasjon med 

detaljerte kartutsnitt. Vi anslår at alternativet vil ha en middels negativ effekt på risiko for 

sabotasje og spionasje. Effekten vil avhenge av den konkrete utformingen av den sentrale led-

ningsinformasjonsdatabasen. Dersom tilgjengeligheten til ledningsdata skal øke sammenlig-

net med dagens situasjon, som jo må sies å være hensikten med en slik database, vil det imid-

lertid være vanskelig å unngå økt risiko for misbruk. 
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4.4.1 Samlede virkninger av alternativer for informasjonsutveksling 

Tabell 5 oppsummerer de prissatte og ikke-prissatte virkningene av alle alternativene, sammen 

med en rangering av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved de ulike alternativene. Vi anslår 

at null-plussalternativet vil gi størst samfunnsøkonomisk lønnsomhet, tatt alle nyttegevinster og 

kostnader i betraktning. Alternativ 2 vil gi noe større nyttegevinster knyttet til prosjekteringstid, 

men disse ekstra gevinstene overgås av nødvendige investerings- og driftskostnader. Alternativ 1 

innebærer kun marginale endringer fra nullalternativet, og vil etter vår vurdering trolig ikke være 

samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

Alternativ 3 vil trolig redusere antall gravearbeider og redusere ressursbruk ved utveksling av in-

formasjon. Samtidig vil det gi noen positive gevinster i håndteringen av krise- og beredskapssitua-

sjoner, men i hovedsak tilknyttet forebyggende tiltak. Disse positive samfunnseffektene vil imid-

lertid overskygges av økt fare for graveskader, og økt risiko for misbruk av ledningsinformasjon. 

Sammen med store drifts- og investeringskostnader, er vår vurdering at innføring av en sentral 

ledningsinformasjonsdatabase ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt i analyseperioden. 

Tabell 5: Sammenstilling av virkninger av de ulike alternativene for informasjonsutveksling 

 

Samfunnseffekt  Betydning Null + Alt. 1. 
Kontaktin-

formasjons-
database 

Alt.2. 
Database med 

melding om 
planlagte tiltak 

Alt. 3.  
Ledningsin-
formasjons-

database 

Investeringskostnader  Prissatt  
effekt 

3,2 mill. 15 mill. 40 mill. 125 mill. 

Driftskostnader  Prissatt  
effekt 

-1,2 mill. 74 mill. 223 mill. 372 mill. 

Gravearbeidenes tid og 
omfang 

 
Middels 0 0 0 + + + 

       
Antall gravearbeider  Middels + + 0 + + + + + 
       
Prosjekteringstid  Liten + (+) + + + 
       
Ressursbruk ved utlevering 
av informasjon 

 
Liten - - 0 - - + 

       
Håndtering av krise- og be-
redskapssituasjoner 

 
Stor 0 0 0 + + + 

       
Antall graveskader  Stor + + + 0 + + + - - - - 
       
Risiko for sabotasje og 
spionasje 

 
Stor 0 0 0 - - - - 

Rangering etter samfunns-
økonomisk lønnsomhet 

 
 1 3 2 4 
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4.5 Usikkerhet 

Det er på et generelt plan heftet usikkerhet ved alle samfunnsøkonomiske analyser. Prissatte ef-

fekter er basert på antakelser og estimater, og det vil noen ganger kunne være uenighet knyttet 

til ikke-prissatte effekter. Dette avsnittet går gjennom de usikkerhetselementer vi mener det er 

særlig behov for å trekke fram. 

Nyttepotensialet 

Vi har basert oss på Geomatikks graveskadestatikk fra 2014 i beregningen av nyttepotensialet 

knyttet til hvordan bedre informasjonsutveksling kan redusere antall graveskader. Statistikk fra 

Telenor viser at på langt nær alle graveskader meldes inn til Geomatikk. Graveskader som ikke 

meldes til Geomatikk vil i stor grad være saker der skadevolder er ukjent, der skadevolder tar di-

rekte kontakt med Telenor og innrømmer skyld, eller der skaden opplagt er Telenors ansvar. Dette 

kan innebære en skjevfordeling av årsaker til graveskader i Geomatikks statistikk. Trolig er antall 

graveskader forårsaket av graveentreprenører som ikke har undersøkt forholdene før graving un-

derrepresentert i statistikken. Dette trekker i så fall i retning av at kostnader forbundet med dette 

vil være høyere enn hva som er lagt til grunn i Tabell 4. 

Deler av nyttepotensialet ved å gjennomføre tiltak er videre basert på anslag gjort av Oslo Econo-

mics. Anslag på redusert prosjekteringstid som følge av bedre systemer for informasjonsutveksling 

er basert på en spørreundersøkelse gjennomført av Oslo Economics med 57 respondenter blant 

rådgivende ingeniører. Vi oppfatter dette som tilstrekkelig, sett i sammenheng med prosjekte-

ringstidens moderate samfunnsbetydning. Anslag på kostnader knyttet til selve gravearbeidet som 

kan reduseres ved bedre utveksling av informasjon, har Oslo Economics basert på indikasjoner fra 

ledningsaktører. Dette anslaget utgjør brorparten av det samlede nyttepotensialet. Det taler for 

at det bør gjennomføres en bredere og mer omfattende undersøkelse av dette kostnadselementet. 

Samtidig som det er stor usikkerhet knyttet til størrelsen på nyttepotensialet, er det usikkerhet 

knyttet til hvor stor andel av nyttepotensialet det er mulig å realisere i de ulike alternativene. Det 

vil trolig ikke være mulig å løse alle utfordringene entreprenørene støter på i forbindelse med 

informasjonsutveksling, og det vil neppe være realistisk å tro at hele potensialet kan utløses. Sam-

tidig vil man trolig ikke kunne eliminere alle graveskader som følge av at tiltakshaver ikke har un-

dersøkt grunnen i forkant av arbeidet. 

Vår vurdering er at disse usikkerhetene i liten grad vil kunne påvirke hvordan vi har rangert de 

ulike alternativene for informasjonsutveksling. 

Bedre kvalitet på ledningsdokumentasjonen 

I vurderingen av alternativer for informasjonsutveksling, har vi lagt til grunn at nye rutiner for inn-

måling og registrering av ledningers beliggenhet i grunnen forskriftsfestes. Dette innebærer en 

gradvis forbedring av kvaliteten på ledningsdokumentasjonen. Som vi illustrerte i kapittel 3, vil det 

ta lang tid før man kan forvente betydelige forbedringer i den samlede ledningsdokumentasjonen. 



Rapport 20-2015                                                     Utveksling av informasjon om ledninger i grunnen                                      

47 

 

Dette er en viktig forutsetning for hvorfor alternativet med en sentral ledningsinformasjonsdata-

base vil kunne føre til flere graveskader, som følge av at dokumentasjon av dårlig kvalitet utveksles. 

Det er samtidig en av årsakene til hvorfor gevinstene knyttet til bedre håndtering av akutte krise- 

og beredskapssituasjoner ikke er større.  

Dersom ledningsdokumentasjonen kan forbedres langt raskere enn antatt i kapittel 3, vil en sen-

tral ledningsdokumentasjon framstå mer gunstig innenfor analyseperioden. Dette taler for en 

nærmere vurdering av hvor raskt nye forskrifter for registrering av ledningers beliggenhet vil re-

sultere i vesentlige forbedringer i den samlede ledningsdokumentasjonens dekningsgrad, presi-

sjon og pålitelighet. 

Den konkrete utformingen av en sentral ledningsinformasjonsdatabase 

Vurderingen av alternativet som innebærer opprettelsen av en sentral ledningsinformasjonsdata-

base i den samfunnsøkonomiske analysen, vil avhenge av databasens konkrete utforming. Med 

henvisning til Figur 4, kan vi se for oss hvordan effektene av en slik database vil variere med hvor 

tilgjengelig ledningsinformasjonen i en slik database i så fall vil bli. Dersom restriksjonene for bru-

keradgang, autorisasjon og loggføring av bevegelser er like strenge som i dagens organisering, vil 

en sentral ledningsinformasjonsdatabase i mindre grad stå overfor mange av utfordringene som 

påpekes i kapittel 4.4. Men samtidig vil den da i mindre grad kunne realisere de samfunnsgevins-

tene som er knyttet til økt tilgjengeliggjøring av ledningsinformasjon, som jo er bakgrunnen for at 

et slikt alternativ er foreslått. Vår vurdering er derfor at den konkrete utformingen av en sentral 

ledningsdatabase ikke vil ha betydning for rangeringen av alternativene i Tabell 5. 

4.6 Samlet vurdering og anbefaling 

Basert på rangeringen av de ulike alternativenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet, anbefaler vi 

ikke at det investeres i noen av de foreslåtte alternativene i dag. Vår vurdering er at denne anbe-

falingen ikke vil påvirkes av usikkerhetsmomentene diskutert over. 

Samfunnsgevinstene av alternativet som innebærer opprettelsen av en sentral ledningsinforma-

sjonsdatabase vil være voksende i kvaliteten på ledningsdokumentasjonen. Ved vesentlig forbed-

ring i dekningsgrad og pålitelighet, vil farene forbundet ved utveksling av feilaktig dokumentasjon 

bli redusert. Vi kan derfor ikke utelukke at opprettelsen av en sentral ledningsinformasjonsdata-

base vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt når datakvaliteten har blitt vesentlig forbedret. På 

den annen side har vi fått signaler fra sentrale aktører om at betydningen av informasjonssikkerhet 

trolig vil bli større i årene som kommer, samtidig som risikoen for misbruk kan øke som følge av 

den politiske utviklingen. Dette vil i så fall medføre at de negative effektene ved tilgjengeliggjøring 

av informasjon som følge av risiko for misbruk vil være større i framtiden. 

Aktørene vi har vært i kontakt med melder om at utveksling av informasjon om ledningers belig-

genhet i hovedsak fungerer godt i dag, men at det er store utfordringer knyttet til kvaliteten på 

informasjonen som utveksles. Det er derfor viktig å få på plass standardiserte rutiner for innmåling 
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av ledningers beliggenhet i grunnen. Videre bør det klargjøres hvilke opplysninger ledningseierne 

skal utveksle, og hvem som skal ha tilgang på ulike opplysninger. En grunnleggende utfordring vil 

være å balansere tiltakshavers ønske om mer tilgjengelig informasjon med netteiers og myndig-

hetenes behov for informasjonssikkerhet. 
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