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Forord 

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Geomatikk AS. Bakgrunnen for oppdraget er nylige forslag 

til endringer i plan- og bygningsloven knyttet til registrering og utveksling av ledningsinformasjon, sendt 

på høring av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20. september 2016. 

Ved siden av nevnte høringsnotat, er kunnskapsgrunnlaget for rapporten basert på følgende dokumen-

ter: 

 «Høring – Utkast til lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kom-

munikasjon» (Juni, 2016) av Samferdselsdepartementet  

 «Samfunnsøkonomisk analyse av informasjonsutveksling om ledninger i grunnen» (2015) av 

Samfunnsøkonomisk analyse 

 «Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbånddirektivet» 

(2015) av Oslo Economics og Simonsen Vogt Wiig 

 «Rapport fra arbeidsgruppe graveskader» (2015) av Samarbeidsforum for ledninger i grunnen. 

 «Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om led-

ninger i grunnen» (2015) av Oslo Economics 

 «Høring – Forslag om innføring av krav etter plan- og bygningsloven om dokumentasjon, for-

valtning og utveksling av geodata for ledninger og andre anlegg i grunnen» (September, 2013) 

av Miljøverndepartementet. 

Rapporten utnytter også informasjon ervervet gjennom intervjuer med følgende aktører i forbindelse 

med vår rapport fra 2015: 

 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 (MEF) v/Stein 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 

Sist, men ikke minst, har vi hatt stor nytte av kontakt med Promis og Maskinentreprenørenes forbund 

(MEF) om kostnadsberegningene, samt kontakt med Geomatikk for oppklaring av tekniske problemstil-

linger. 
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Sammendrag 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt et forslag til endringer i plan- og bygningsloven 

og en mindre justering i matrikkellova på høring. Ett av forslagene omhandler rutiner for registrering og 

utveksling av stedfestingsopplysninger om ledninger i grunnen. Bakgrunnen for forslaget er store sam-

funnsøkonomiske kostnader som særlig knytter seg til utfordringer med upresis, mangelfull og upålitelig 

informasjon om ledningers beliggenhet i grunnen. 

Endringsforslaget innebærer i hovedtrekk at det innføres en plikt om registrering og arkivføring av led-

ningers beliggenhet i grunnen, samt plikt om å levere ut slike data ved forespørsel. I tillegg foreslår 

Høringsnotatet at det etableres et sentralt ledningseierregister (LER) med informasjon om hvor den 

enkelte ledningseier har ledninger i grunnen. 

I denne rapporten gjennomfører vi en samfunnsøkonomisk analyse av forslagene i Høringsnotatet. Vi 

har funnet det nødvendig å strukturere forslagene i Høringsnotatet, og dele dem inn i tre tiltak som 

analyseres separat. Dette er viktig for å unngå at nyttegevinster eller kostnader knyttet til ett tiltak feil-

aktig tilskrives et annet. De tre tiltakene er: 

 Tiltak 1: Krav om registrering av ledningsdata 

 Tiltak 2: Krav om utveksling av ledningsdata 

 Tiltak 3: Opprettelse av et ledningseierregister (LER) 

Som følge av at tiltakene langt på vei betinger på at ett eller flere av de andre tiltakene også implemen-

teres, har vi i sammenstillingen av virkningene vurdert følgende tiltakspakker opp mot hverandre: 

 Tiltak 1 

 Tiltak 1 og 2 

 Tiltak 1, 2 og 3 

Tabell A på neste side oppsummerer resultatet av lønnsomhetsvurderingen av de ulike tiltakspakkene. 

Vår vurdering er at nesten alle nyttegevinster av forslaget kommer gjennom implementering av Tiltak 1, 

som omfatter krav til innmåling av nye ledninger og arkivføring av eksisterende ledningsdokumentasjon. 

Tiltaket vil på lang sikt bedre kvaliteten på den samlede informasjonen om ledningers beliggenhet i 

grunnen, og derigjennom redusere samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til gravearbeider, graveska-

der og håndteringen av krise- og beredskapssituasjoner. Disse nyttegevinstene vil etter vår vurdering 

overgå summen av prissatte og ikke-prissatte kostnader som følge av implementeringen. Tiltaket er 

dermed vurdert som samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

Tiltak 2, som innebærer plikt om utlevering av ledningsdata, vil trolig kun tilføre marginale nyttegevinster 

utover Tiltak 1. Tiltaket vil imidlertid ikke øke de samlede samfunnskostnadene, og Tiltak 1 og 2 samlet 

er derfor vurdert til å være marginalt mer lønnsomt enn kun Tiltak 1. 

Tiltak 3 vil trolig ikke være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Opprettelsen av LER vil innebære høye drifts- 

og investeringskostnader, samt økte transaksjonskostnader for tiltakshaver. Selv om tiltaket vil redusere 

transaksjonskostnader for netteiere, samt trolig bidra til å redusere prosjekteringstiden i forkant av gra-

vearbeider noe, er ikke dette nok til å oppveie for de økte kostnadene. Tiltak 1, 2 og 3 samlet er derfor 

rangert sist i lønnsomhetsberegningen. 

Det er heftet stor usikkerhet ved flere av forutsetningene som ligger til grunn for dette resultatet. De 

fleste av disse usikkerhetene er imidlertid av en art som ikke vil påvirke den kvalitative retningen av 

lønnsomhetsberegningene eller rangeringen av tiltakspakkene. 
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Lønnsomhetsberegningene viste at Tiltak 2 kun medfører marginale samfunnsgevinster utover gevins-

tene ved implementering av Tiltak 1. Tiltak 2 innebærer at det innføres en lov om utlevering av lednings-

data til aktører med saklig behov. Med mindre den varslede forskriften fra departementet definerer hva 

som menes med «saklig behov» på en utvetydig måte, vil det i mange tilfeller måtte gjøres en skjønns-

messig vurdering av hvorvidt den som etterspør stedfestingsopplysninger har krav på slik informasjon. 

Dette vil potensielt kunne medføre administrative kostnader knyttet til tvister og avklaring av disse. Slike 

kostnader har vi sett bort fra i kostnyttevurderingen. Videre vil man aldri kunne utelukke utilsiktede ne-

gative følger av en lovendring. Sett i sammenheng med disse momentene mener vi den marginale sam-

funnsgevinsten av å implementere Tiltak 2 er for liten til å forsvare gjennomføring av tiltaket. 

På bakgrunn av dette er vår samlede anbefaling at man implementerer Tiltak 1, som innebærer krav til 

innmåling av nye ledninger i tre dimensjoner og arkivføring av nye og eksisterende ledningsdata. Vi 

anbefaler ikke implementering av Tiltak 2 eller Tiltak 3. 

 

Tabell A: Sammenstilling av virkninger av tiltakene 

Samfunnseffekt Betydning Tiltak 1 Tiltak 1 og 2 Tiltak 1, 2 og 3 

 

Investeringskostnader 
Prissatt 
effekt 

15 mill. 15 mill. 38 mill. 

Driftskostnader 
Prissatt 
effekt 

N/A N/A 111 mill. 

Ressursbruk innhenting av infor-
masjon for graver 

Prissatt 
effekt 

N/A N/A 175 mill. 

Ressursbruk utlevering av infor-
masjon for netteier 

Prissatt 
effekt 

N/A N/A - 71 mill. 

Sum prissatte kostnader 
Prissatt 
effekt 

15 mill. 15 mill. 252 mill. 

Kostnader for innmåling og re-
gistrering av ny ledningsdata 

Liten - - - - - - 

Kostnader for omregistrering av 
eksisterende ledningsdata 

Liten - - - 

Gravearbeidenes tid og omfang Middels + + + + + + + + + 

Prosjekteringstid Liten +  + +  + + + 

Håndtering av krise- og bered-
skapssituasjoner 

Stor + + + + + + + + + + + + 

Antall graveskader Stor + + + + + + + + + + + + 

Rangering etter lønnsomhet  2 1 3 
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1. Bakgrunn 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

har sendt på høring et forslag til endringer i 

plan- og bygningsloven og en mindre justering i 

matrikkellova – heretter «Høringsnotatet». 1 

Denne rapporten berører følgende forslag til 

endring i plan- og bygningsloven: 

«Forslaget går ut på at eier av ledninger i 

grunnen skal føre arkiv med opplysninger 

om plasseringen av ledningene, herun-

der annen fysisk infrastruktur i grunnen 

og i sjø. Ifølge forslaget skal ledningseier, 

med de begrensninger som følger av sik-

kerhetsloven, utlevere opplysninger om 

plasseringen av ledningene til den som 

har et saklig behov for slike opplysninger. 

Enhver som mottar slike opplysninger, el-

ler under gravearbeider får kjennskap til 

eksisterende ledning, plikter ifølge forsla-

get å gjennomføre tiltak for å hindre at 

uvedkommende får kjennskap til slik in-

formasjon. Det legges til rette for at sta-

ten skal føre oversikt over ledningseiere 

og områder der de har ledninger. Regis-

teret skal på forespørsel fra noen med 

saklig behov, opplyse om hvilke ledning-

seiere som har ledninger i et avgrenset 

område. Registermyndighet for lednings-

registeret kan ifølge forslaget ilegge over-

tredelsesgebyr til den som forsettlig eller 

uaktsomt overtrer eller medvirker til over-

tredelse av den nye bestemmelsen.» 

Kilde: KMD 16/3147-26 

Forslaget innebærer følgende hovedgrep: 

1. Plikt for ledningseiere om å registrere 

anleggs beliggenhet i grunnen 

2. Plikt for ledningseiere om å utveksle 

slike data ved forespørsel fra aktører 

med saklig behov for slik informasjon 

3. Etablere et sentralt ledningseierregister 

(LER) med informasjon om hvor den 

enkelte ledningseier har ledninger i 

grunnen. 

                                                      
 

1  Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
(2016) 

Høringsnotatet inneholder mer utfyllende infor-

masjon om hva som menes med hvert av de tre 

tiltakene, og vi kommer nærmere tilbake til dette 

i kapittel 4. 

1.1 Utfordringer knyttet til til-
tak 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 infra-

struktur til befolkningen gjennom elektrisitets-

kabler, vann- og avløpsledninger, elektronisk 

kommunikasjon, fjernvarme og gassledninger. 

Gjenskaffelsesverdien for anlegg i veigrunnen 

har blitt estimert til omkring 430 milliarder kro-

ner.2 

Det enorme nettverket av ledninger i grunnen 

skaper store utfordringer i forbindelse med gra-

vearbeider og tiltak i grunnen. God kjennskap til 

hva som ligger hvor i grunnen er derfor essen-

sielt før gravearbeider kan utføreres. Det er 

imidlertid mange ulike netteiere, og hvem som 

eier hva og hvor kan ofte framstå som uoversikt-

lig for de som skal utføre gravearbeidene. Infor-

masjon om hvilke ledninger som ligger hvor er 

ofte ukjent, selv for ledningseiere. Samtidig vil 

tilgjengelig ledningsdata i mange tilfeller være 

feilaktig eller av utilstrekkelig kvalitet, slik at led-

ningseiere er restriktive på utlevering av infor-

masjonen i frykt for graveskader. Prosjekte-

ringsfasen i forkant av gravearbeider vil altså i 

mange tilfeller kunne bli svært omfattende. 

Når prosjekteringsarbeidene er gjennomført 

kommer utfordringene ved selve gravearbei-

dene. Særlig i byene vil det være knapt om plas-

sen i veigrunnen, og således en utfordring knyt-

tet til det å finne ledig plass for nye kabler og rør. 

Det er rapportert om at veigrunnen flere steder 

begynner å bli full.3 Kombinert med at informa-

sjonen om hvilke ledninger som ligger i grunnen 

2 Energi Norge et al. (2008) 
3 Ibid. 
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ofte er av utilstrekkelig kvalitet, i de tilfellene den 

foreligger, innebærer dette at selve utførelsen 

av gravearbeidene kan være utfordrende. Dette 

medfører at det rapporteres inn et betydelig an-

tall graveskader hvert år. 

I forbindelse med gravearbeid møter altså en-

treprenører og gravere på følgende hovedut-

fordringer: 

1. Usikkerhet knyttet til hvilke ledning-

seiere som berøres i forbindelse 

med gravearbeidene. 

2. Usikkerhet knyttet til hvilke led-

ninger som ligger i grunnen i det ak-

tuelle området, og nøyaktig hvor de 

ligger. 

3. Utfordringer knyttet til den praktiske 

utførelsen av gravearbeidene. 

Disse utfordringene medfører kostnader både 

for entreprenører og netteiere, samtidig som de 

samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til 

selve gravingen og eventuelle graveskader er 

betydelige. 

1.2 Kostnader ved gravearbei-
der 

Det er altså forbundet store kostnader med gra-

vearbeider. Kostnadene kan overordnet deles 

inn i: 

1. Bedriftsøkonomiske kostnader for led-

ningseiere og entreprenører.  

2. Samfunnsøkonomiske kostnader ved 

graving som ledningseiere og entrepre-

nører ikke blir stilt til rette for (heretter 

omtalt som eksterne kostnader). 

1.2.1 Bedriftsøkonomiske kost-
nader 

De bedriftsøkonomiske kostnadene kan grovt 

sett deles inn i tre hovedkategorier: 

1. Prosjekteringskostnader 

                                                      
 

4 Oslo Economics (2015). 

2. Kostnader knyttet til selve gjennomfø-

ringen av gravearbeidene 

3. Kostnader i forbindelse med graveska-

der (reparasjons- og KILE-kostnader) 

For entreprenører som ønsker å grave i grun-

nen er det viktig å kartlegge hva som befinner 

seg under jorda før arbeidet igangsettes. I 

første omgang innebærer det å kartlegge hvilke 

ledningseiere som opererer i det aktuelle områ-

det. Dette kan vise seg å være en krevende 

oppgave i seg selv, da det særlig i byer poten-

sielt kan være mange eiere. Videre må ledning-

seierne kontaktes for å kartlegge hva som fin-

nes av ledninger i grunnen, og eventuelt led-

ningenes nøyaktige lokalisering. Slik informa-

sjon er ofte utilgjengelig – også for netteierne 

selv. Selv om de fleste ledningseiere har digita-

lisert informasjon om ledningenes beliggenhet, 

er informasjonen ofte av utilstrekkelig kvalitet 

for graveformål. 

Usikkerhet og utilgjengelighet innebærer altså 

kostnader i form av utførte timeverk i prosjekte-

ringsfasen 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 entreprenø-

rene står overfor i forbindelse med gravearbei-

der er imidlertid knyttet til gjennomføring av 

selve gravearbeidene. Det gjennomføres årlig 

omkring 140.000 gravearbeider i Norge.4 Gra-

vekostnadene vil avhenge av om det graves i 

veigrunn eller jord, omfanget av eksisterende 

ledningsnett i graveområdet, trafikkbelastning, 

etc. Oslo Economics (2015, s. 21) har, basert 

på intervjuer med entreprenører og netteiere, 

på overordnet nivå beregnet den gjennomsnitt-

lige kostnaden ved graving til å være i størrel-

sesorden 35.000 – 100.000 kr per tiltak i grun-

nen. 
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Utilstrekkelig kvalitet på ledningsdata eller ufor-

siktighet ved graving resulterer ofte i graveska-

der. Bare i Oslo rapporteres det om flere hundre 

graveskader hvert år. 5  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. Kostnadene ved reparasjon av et 

komplisert ledningsbrudd i gate beløper seg fort 

til mer enn 100.000 kroner per tilfelle.6 I tillegg 

kommer kostnader knyttet til KILE-ordningen, 

som innebærer at netteier blir økonomisk belas-

tet for alvorlige avbrudd i strømforsyningen. 7 

Fordelingen av kostnadene ved graveskader vil 

                                                      
 

5 Energi Norge et al. (2008) 
6 Ibid. 
7 Ordningen omfatter brudd i høyspentledninger og 
langvarige brudd i lavspentledninger. Netteier kan vi-
derefakturere noe til skadevolder, men maksimalt 60 

avhenge av om skaden skyldtes feil hos entre-

prenør eller netteier. Tall fra Geomatikk viser at 

om lag 54 prosent av skadene som ble innrap-

portert i 2014 skyldtes svikt hos entreprenør, 

enten som følge av utilstrekkelig forarbeid eller 

uforsiktighet ved graving. 45 prosent skyldtes 

derimot 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 etter-

spørselen etter infrastrukturen fra gjeldende le-

verandør reduseres. På samme måte vil natur-

ligvis omdømmet til gravere som forvolder ska-

der bli svekket relativt til konkurrenter. 

prosent. Utover KILE-ordningen kan netteierne også 
bli stilt til ansvar for langvarige brudd i EKOM-led-
ninger til bedrifter, men dette er ikke vanlig praksis. 

Figur 1.1: Kostnader ved gravearbeider 

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

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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1.2.2 Eksterne kostnader 

Ved siden av de bedriftsøkonomiske kostna-

dene, medfører som oftest gravearbeider ulem-

per for trafikk, næringsliv og innbyggere i de be-

rørte områdene. Omdirigering av trafikk og 

stengte veier kan være opphav til forsinkelser 

og kødannelser, med de samfunnsøkonomiske 

kostnadene det innebærer. Støy og omlegging 

av gangfelt kan samtidig påføre næringslivet i 

det aktuelle området ulemper i form av svek-

kede besøkstall og omsetning. Gravearbeider 

vil i tillegg ofte være til sjenanse for innbyggere 

og arbeidstakere i området det graves i, som vil 

kunne resultere i svekket livskvalitet for hus-

holdninger og redusert effektivitet i bedrifter. 

De negative effektene ved gravearbeider for 

samfunnet består likevel i hovedsak av tapt le-

veranse av infrastruktur til kunder når graveska-

der oppstår. 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 in-

nebærer dessuten en forlengelse av gravear-

beidene og de konsekvensene dette påfører 

samfunnet.

De samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til 

gravearbeider og graveskader blir i liten grad 

belastet netteiernes eller entreprenørenes regn-

skaper, med den konsekvens at det å gjennom-

føre risikofylte gravearbeider framstår som 

urettmessig billig. Feilaktig lav pris på slike gra-

vearbeider medfører at det igangsettes graving 

uten tilstrekkelig forholdsregler sammenlignet 

med hva som er samfunnsøkonomisk optimalt, 

og reduserer samtidig insentiver for koordine-

ring og effektivisering av gravearbeider. Feilak-

tig lav pris på graveskader medfører også at 

konsekvensene for netteiere av dårlig kvalitet 

på ledningsdata er for små. Det samme gjelder 

konsekvensene for entreprenører som utviser 

utilstrekkelig aktsomhet i gravearbeidene. Man 

kan derfor anta at det ikke gjøres tilstrekkelig ar-

beid 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 ved å re-

dusere antallet gravearbeider, gjøre gravearbei-

dene mer effektive og minimere sannsynlighe-

ten for graveskader. 
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2. Metode 

En samfunnsøkonomisk analyse er et viktig 

verktøy for å identifisere og synliggjøre virk-

ninger og konsekvenser av ett eller flere tiltak 

for berørte grupper i samfunnet. Hensikten med 

en samfunnsøkonomisk analyse er å avgjøre 

om tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt, 

samt å kunne rangere og prioritere mellom ulike 

tiltak. Et tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt 

dersom samlet betalingsvillighet for nyttevirk-

ningene er høyere enn samlede kostnadsvirk-

ninger og ulemper. 

Det er avgjørende at den samfunnsøkonomiske 

analysen gjennomføres i henhold til den offent-

lige metodikken som eksisterer. På den måten 

sikres sammenlignbarhet mellom ulike analyser, 

og det gir et godt rammeverk for på en systema-

tisk 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 økono-

mistyring (DFØ) sin veileder for samfunnsøko-

nomiske analyser 8  og Finansdepartementets 

rundskriv R-109/14: Prinsipper og krav ved ut-

arbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser 

mv.9 

2.1 Gjennomføring 

Første trinn i den samfunnsøkonomiske analy-

sen er å beskrive nullalternativet og de ulike al-

ternativene. 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 nullalternati-

vet. Vi har søkt å prissette de identifiserte nytte- 

og kostnadsvirkningene av de ulike alternati-

vene så langt dette har vært mulig (prissatte 

virkninger). For de virkninger der dette ikke er 

                                                      
 

8 Direktoratet for økonomistyring (2014) 
9 Finansdepartementet (2014) 

mulig har vi vurdert disse kvalitativt (ikke-pris-

satte virkninger).  

2.1.1 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 ressur-

sene har i beste alternative anvendelse. For å 

tallfeste dette benyttes kalkulasjonspriser som 

skal reflektere betalingsvilligheten for nyttevirk-

ningene og verdien av ressursene som inngår i 

tiltaket i deres beste alternative anvendelse. I 

tråd med Finansdepartementets rundskriv har vi 

gjort følgende forutsetninger om kalkulasjons-

rente, analyseperiode og skattefinansierings-

kostnad: 

 Analyseperiode på 40 år 

 Kalkulasjonsrente på 4 prosent i analy-

seperioden 

 Alle priser er oppgitt eksklusiv skatter 

og avgifter 

 Skattefinansieringskostnad på 20 øre 

per krone 

Videre har vi lagt til grunn en realprisjusterings-

faktor på 1,3 prosent, tilsvarende forventet 

vekst i disponibel realinntekt.10  

2.1.2 Ikke-prissatte virkninger 

Det kan i tillegg være virkninger av tiltakene 

som ikke lar seg verdsette i kroner (ikke-pris-

satte virkninger). Dette kan være endring i kva-

litet, trygghet, personvern, arbeidsmiljø osv. 

Disse skal imidlertid kartlegges og omtales på 

en måte som gir et godt grunnlag for å vurdere 

hvordan virkningene vil påvirke den samfunns-

økonomiske lønnsomheten. Dette kan gjøres 

ved å kvalitativt vurdere verdien av de ikke-pris-

satte virkningene gjennom den såkalte «pluss-

minusmetoden». Tre viktige begreper i denne 

metoden er betydning, omfang og konsekvens. 

Først vurderes hvilken betydning det området 

10 Finansdepartementet (2013) 
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som blir berørt av tiltaket har for grupper i sam-

funnet og for samfunnet som helhet. Deretter 

vurderes i hvilken grad de ulike tiltakene påvir-

ker dette området sammenlignet med nullalter-

nativet (omfang). Med utgangspunkt i vurde-

ringene av betydning og omfang etableres en 

konsekvensmatrise hvor man avleder konse-

kvensen av tiltaket relativt til nullalternativet. Ta-

bell 2.1 viser en konsekvensmatrise for ikke-

prissatte virkninger. 

2.1.3 Vurdering av samfunnsøko-
nomisk lønnsomhet 

Til slutt sammenstilles alle de beregnede pris-

satte og ikke-prissatte virkningene for å vurdere

den samlede samfunnsøkonomiske lønnsom-

heten ved tiltaket. Et tiltak defineres som sam-

funnsøkonomisk lønnsomt dersom betalingsvil-

ligheten for alle tiltakets nyttevirkninger er større 

enn summen av kostnadene. Det er viktig at de 

ikke-prissatte virkningene ikke tillegges mindre 

vekt bare fordi de ikke er prissatte. Hvor stor 

vekt de skal tillegges må imidlertid bero på hvor 

sentrale de ikke-prissatte virkningene er i ana-

lysen, slik som i Tabell 2.1. 

 
Tabell 2.1: Konsekvensmatrise for ikke-prissatte virkninger 

                   Betydning 
Omfang Liten Middels Stor 

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

Middels positivt ++ +++ ++++ 

Lite positivt + ++ +++ 

Ingen effekt 0 0 0 

Lite negativt - - - - - - 

Middels negativt - - - - - - - - - 

Stort negativt - - - - - - - - - - - - 
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3. Nullalternativet 

Nullalternativet skal tjene som et referanse-

punkt i den samfunnsøkonomiske analysen, 

som alle andre alternativer skal måles i forhold 

til. Dette referansepunktet skal representere en 

forsvarlig videreføring av dagens situasjon. 

3.1 Kvalitet på ledningsdata 

Netteieres informasjon om nedgravde ledning-

ers beliggenhet er ofte mangelfull, og av util-

strekkelig kvalitet. Selv om de fleste ledningsei-

ere 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-innmå-

ling av nøyaktige X-, Y- og Z-koordinater av led-

ningers beliggenhet, inneholder registreringer 

av eldre ledninger, i den grad de eksisterer, som 

regel bare informasjon om beliggenhet i X,Y-

planet. Samtidig er beliggenheten på eldre led-

ninger ofte målt relativt til ustabile referanse-

punkter, som kan ha forandret seg med årenes 

løp. 

Utilstrekkelig kvalitet på informasjon om led-

ninger i grunnen medfører at de som graver sta-

dig støter på uforutsette hindringer underveis i 

gravearbeidene. Da må gravearbeidene ofte 

stanse inntil ledningens eier er kontaktet, og vi-

dere plan for gravearbeidene avklart. Fordi man 

i mange slike tilfeller ikke kan legge ledningen 

som opprinnelig planlagt, resulterer den uforut-

sette hindringen i omprosjektering av gravear-

beidet. Unøyaktig og mangelfull registrering av 

ledninger i grunnen gir således økte prosjekte-

ringskostnader ved gravearbeider. 

Omprosjektering innebærer videre forlengede 

og mindre effektive gravearbeider. Samtidig vil 

                                                      
 

11 Samfunnsøkonomisk analyse (2015). 

omfanget av gravearbeider øke dersom eksis-

terende ledninger i grunnen krever at gravear-

beidene flyttes. Kostnader knyttet til selve gjen-

nomføringen av gravearbeider vil derfor øke, 

både som følge av at arbeidet strekker ut i tid, 

og fordi gravearbeidene blir mer omfattende 

enn nødvendig. 

Den viktigste kostnaden ved mangelfull og 

unøyaktig ledningsinformasjon er imidlertid for-

bundet med økt fare for graveskader. Geoma-

tikks graveskadestatistikk for 2014 viser at om 

lag 45 prosent av de innrapporterte graveska-

dene skyldtes feil i netteiers dokumentasjon av 

eget ledningsnett. De bedriftsøkonomiske kost-

nadene ved graveskader kan fort bli betydelige, 

selv om de på langt nær avspeiler de samfunns-

økonomiske kostnadene ved avbrutt leveranse 

av infrastruktur. 

Feil i netteiers dokumentasjon kan skyldes 

unøyaktige innmålinger, feilaktige registreringer 

i netteiernes GIS-systemer eller utdaterte regi-

streringer som følge av endring i målingens re-

feransepunkt. Ved slike skadetilfeller sitter nett-

eier selv med det økonomiske ansvaret for re-

parasjon av skaden. Eiere av strømledninger vil 

i tillegg bli belastet gjennom KILE-ordningen. 

Netteiere har således insentiver til å kvalitets-

sikre dokumentasjon om egne ledningers belig-

genhet i grunnen før slik informasjon utleveres 

til entreprenører, men sammenliknet med de 

samfunnsøkonomiske kostnadene er de ikke 

sterke nok. 

Teknologiske framskritt og netteiernes erkjen-

nelse av et økende behov for bedre dokumen-

tasjon har imidlertid medført at rutiner for sted-

festing og registering av ledninger i grunnen 

stadig blir bedre. For eksempel opplyser Eidsiva 

Nett at de startet registrering av X- og Y-koordi-

nater i 1990, og at de i tillegg har målt inn høy-

dekoordinaten i minst 10 år.11 En stadig større 
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andel av det totale ledningsnettet må derfor for-

ventes å tilfredsstille behovet for nøyaktig og 

pålitelig dokumentasjon. Sammen med kon-

demnering av eldre anlegg og oppdatering av 

dokumentasjon, kan man dermed anta at kvali-

teten på ledningsnettet i landet er i kontinuerlig 

forbedring. 

Rutiner for innmåling og dokumentasjon varie-

rer imidlertid mellom netteiere, samtidig som 

flere melder om useriøse aktører på marke-

det.12 Det kan derfor være grunn til å forvente at 

tiltak som har til hensikt å bedre kvaliteten på 

dokumentasjon om ledningers beliggenhet vil 

innebære gevinster for samfunnet. 

3.2 Stedfesting av nye led-
ninger 

Det er i dag ingen koordinerte, nasjonale regler 

for dokumentasjon av ledningers beliggenhet i 

grunnen. Registreringen blir følgelig utført på 

ulike måter, med ulike krav til dokumentasjon og 

innmålingsnøyaktighet innen forskjellige led-

ningssektorer.13 

For ledningsanlegg som er søknadspliktige et-

ter plan- og bygningsloven stilles det krav til 

stedfesting, men denne plikten faller langt på 

vei bort som et resultat av omfattende unntak. 14 

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg krever 

dokumentasjon av elektriske kablers beliggen-

het, men stiller ikke krav til hvordan, eller med 

hvilken nøyaktighet, ledningene skal måles inn 

og dokumenteres. For vann- og avløpsled-

ninger finnes det ingen nasjonale krav til sted-

festing og registrering, 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 

graveinstruks som fastsetter krav til graving, 

innmåling og dokumentasjon. 

Faktisk stedfesting av ledningers beliggenhet vil 

imidlertid som oftest være mer omfattende enn 

hva lovfestet plikt skulle tilsi. Alle ledningseiere 

                                                      
 

12 Ibid. 
13 Miljøverndepartementet (2013) 

av en viss størrelse registrerer i dag beliggen-

heten til nye ledninger som legges i grunnen. 

Diskusjonen synes i stor grad å dreie seg om 

hvorvidt ledningenes dybdekoordinat skal regi-

streres eller ikke, og om innmålingen skal gjø-

res på åpen eller lukket grøft. 

Oslo Economics (2015) har vurdert fire ulike al-

ternativer til overordnede krav om registrering 

av ledningers beliggenhet i grunnen, og anbefa-

ler på bakgrunn av en kostnytteberegning å inn-

føre det mest omfattende alternativet. Dette al-

ternativet innebærer at alle nye ledninger, samt 

alle ledninger som blottlegges i forbindelse med 

tiltak i grunnen, koordinatfestes i tre dimensjo-

ner, i tillegg til registrering av allerede forelig-

gende informasjon i X,Y-planet. 

Tiltaket som ble skissert av Oslo Economics sy-

nes å være et fornuftig tiltak for å sikre at fram-

tidig oversikt over ledningers beliggenhet i grun-

nen er bedre enn dagens. Som påpekt i Sam-

funnsøkonomisk analyse (2015) vil det imidler-

tid ta lang tid før den samlede kvaliteten på all 

eksisterende ledningsdokumentasjon blir bedre, 

da det foreslåtte tiltaket kun berører en liten an-

del av det samlede ledningsnettet hvert år. 

Dette, samt det faktum at dagens rutiner for 

stedfesting trolig er langt bedre enn hva kvalite-

ten på all eksisterende ledningsdokumentasjon 

skulle tilsi, må tas hensyn til i vurderingen av 

eventuelle tiltak. 

3.3 Utveksling av ledningsdata 

Det eksisterer i dag ikke noe bestemt regelverk 

for hvilken informasjon om ledningers beliggen-

het som skal utveksles mellom ulike interessen-

ter.15 Mange aktører vil tidvis ha behov for infor-

masjon om hvilke anlegg som ligger skjult i 

grunnen. Dette gjelder tiltakshavere som må 

sikre at ny infrastruktur ikke kommer i konflikt 

med eksisterende, statlige tilsynsmyndigheter 

og i noen tilfeller beredskapspersonell. 

14 Ibid. 
15 Oslo Economics (2015) 
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Ledningseiere er, på samme måte som tiltaks-

havere, tjent med at deres infrastruktur ikke 

kommer til skade i forbindelse med tiltak i grun-

nen. I de fleste tilfeller vil netteiernes interesser 

derfor sammenfalle med tiltakshavernes, og in-

formasjon om ledningers beliggenhet utveksles. 

Ledningseiere kan imidlertid være restriktive på 

utlevering av vektordata og kart over lednings-

nett som følge av mangelfull informasjon om 

den aktuelle ledningens beliggenhet, eller av 

hensyn til informasjonssikkerhet. Hensynet til 

informasjonssikkerhet kan være pålagt gjen-

nom sikkerhetsloven eller beredskapsforskrif-

ten under energiloven, eller det kan være snakk 

om konkurransemessige hensyn.16 

I de tilfeller der eier ikke ønsker å utlevere vek-

tordata eller kart som gir informasjon om led-

ningers beliggenhet i grunnen, vil ledningene 

påvises i felt. Det er viktig å påpeke at grave-

skader sjelden eller aldri skyldes at tiltakshaver 

ikke har fått utlevert informasjon. Samfunnets 

kostnader av begrenset tilgang til ledningsdata 

er først og fremst knyttet til kostnader i prosjek-

teringsfasen, før selve gravearbeidet finner sted. 

Det eksisterer i dag ikke noe statlig, sentralt 

knutepunkt der aktører kan utveksle lednings-

data. Dagens situasjon er at denne oppgaven til 

dels utfylles av private tjenesteleverandører. 

Geomatikk er den desidert største enkeltaktø-

ren i dette markedet.  

Gjennom tjenesten «gravemelding.no» er sel-

skapet en sentral informasjonsformidler for 140 

ulike infrastruktureiere, og dekker med det om-

kring 70 prosent av det samlede transaksjons-

volumet knyttet til ledninger i grunnen. Tjenes-

ten inkluderer alt fra informasjon om ledningers 

beliggenhet, utlevering av kart til graving og ka-

belpåvisning i felt. I tillegg videreformidler Geo-

matikk henvendelser til ytterligere 63 lednings-

eiere som håndterer påvisning selv. 

                                                      
 

16 Jf. Høringsnotatet. 
17  Vi fikk svar fra følgende kommuner: Moss, 
Skedsmo, Elverum, Lillehammer, Nome, Drammen, 
Nesbyen, Porsgrunn, Arendal, Froland, Stavanger, 

Geomatikk drifter også en gratis database med 

kontaktinformasjon til netteiere innenfor hver 

enkelt kommune, altså et ledningseierregister. 

Tjenesten gjør det betydelig lettere for tiltaksha-

vere å skaffe seg informasjon om hvilke nett-

eiere som kan ha nedgravde anlegg i det be-

rørte området, og derfor bør kontaktes. Alle 

netteiere, også de som ikke har et kundeforhold 

til Geomatikk, er omfattet av tjenesten. Geoma-

tikk kan imidlertid ikke garantere for at oversik-

ten over netteiere uten kundeforhold er fullsten-

dig. Databasen er bygget opp ved hjelp av opp-

søkende arbeid, gjennom arbeidet med kabel-

påvisning som utføres over hele landet. Totalt 

inkluderer databasen kontaktinformasjon til om 

lag 1 300 netteiere. 

Som følge av at Geomatikk ikke kan garantere 

for ledningseierregisterets fullstendighet, har vi 

foretatt en kvalitetskontroll av registeret. Vi har 

sendt en henvendelse til teknisk-administrativt 

ansatte i administrasjonssenteret og en mindre 

kommune i hvert fylke – totalt 38 kommuner, og 

bedt kommunen kontrollere ledningseierregis-

teret opp mot egne lister. Av disse fikk vi etter 

purring svar fra 23 kommuner. 17  Overordnet 

viste tilbakemeldingene at dagens register har 

god dekningsgrad, selv om noen av kommu-

nene påpekte at enkelte netteiere manglet i 

oversikten. 

Videre drifter Geomatikk gravekoordineringstje-

nesten KGrav. KGrav er en lokalt forankret ko-

ordineringsløsning, der den enkelte kommune 

er beslutningstaker. Kommunen bestemmer 

krav til koordinering, omfang, båndlegging av 

arealer, krav til opplysning om ledig infrastruktur 

med mer. Det er i dag syv kommuner som bru-

ker KGrav, deriblant Oslo og Trondheim. Løs-

ningen dekker med det 23 prosent av innbyg-

gerne i Norge, og ifølge Geomatikk tilnærmet 

40-45 prosent av oppgavene knyttet til graveko-

ordinering på landsbasis. I tillegg er KGrav un-

der implementering i ytterligere seks kommuner. 

Hjelmeland, Bergen, Voss, Leikanger, Sykkylven, 
Klæbu, Bodø, Alstahaug, Tromsø, Vadsø, Ringebu, 
Finnøy. 
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Geomatikk er imidlertid ikke den eneste aktøren 

som bidrar til å redusere samfunnets samlede 

kostnader knyttet til gravearbeider. I Stavanger 

og i Bergen har netteierne på eget initiativ 

etablert lokale samarbeidsforum, eller «grave-

klubber», for å koordinere gravearbeider og på 

den måten redusere antall tiltak i grunnen. 
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4. Beskrivelse av fore-
slåtte tiltak 

Endringsforslagene i Høringsnotatet innebærer 

i hovedtrekk at det innføres krav om registrering 

og arkivføring av ledningers beliggenhet i grun-

nen, samt plikt om å levere ut slike data ved fo-

respørsel. I tillegg foreslår Høringsnotatet at det 

etableres et sentralt ledningseierregister (LER) 

med informasjon om hvor den enkelte lednings-

eier har ledninger i grunnen. 

I dette kapittelet utbroderer vi Høringsnotatets 

beskrivelse av endringsforslagene. Det er verdt 

å merke seg at Høringsnotatet består av flere 

endringsforslag, og at innholdet i hvert av for-

slagene ikke er beskrevet i tilstrekkelig grad. 

Uklarheten forsterkes av at det foreslås å defi-

nere potensielt avgjørende bestemmelser i 

egen forskrift, herunder hvem som omfattes av 

kravene, informasjonsinnhold og utvekslings-

format. Denne uklarheten bemerkes også av 

Regelrådet, som konkluderer med at forslagene 

ikke er tilfredsstillende utredet (Regelrådet, 

2016). 

Vi har funnet det nødvendig å strukturere forsla-

gene i Høringsnotatet, og dele dem inn i tre tiltak 

som analyseres separat. Dette er viktig for å 

unngå at nyttegevinster eller kostnader knyttet 

til ett tiltak feilaktig tilskrives et annet. 

I dette kapittelet beskriver vi innholdet i hvert en-

kelt tiltak. Vi gjør oppmerksom på at selv om til-

takene er definert på bakgrunn av informasjon i 

Høringsnotatet, har vi måtte legge til grunn en-

kelte skjønnsmessige vurderinger knyttet til til-

takenes eksakte utforming. 

4.1 Tiltak 1. Krav om registre-
ring av ledningsdata 

Det første tiltaket som foreslås i Høringsnotatet 

er innføring av en plikt for ledningseiere om å 

føre arkiv med opplysninger om plasseringen av 

ledninger og annen infrastruktur i grunnen. Det 

konkrete lovforslaget er ikke eksplisitt på hvor-

dan arkivet skal føres, og det vises til bestem-

melser i egen forskrift. 

Følgende sitat fra Høringsnotatet gir imidlertid 

noen indikasjoner:  

«LER etableres ved at ledningseier på-

legges å gi opplysninger om hvor ved-

kommende har eksisterende ledninger. 

Opplysningene gis med den nøyaktighe-

ten ledningene er kjent. LER holdes opp-

datert ved at ledningseier rapporterer inn 

plassering av nye eller endrede ledninger 

straks arbeidet med dette er fullført. Rap-

porteringen må skje i samsvar med kra-

vene til stedfesting av slike ledninger i tre 

dimensjoner.» 

Kilde: Høringsnotatet, s. 17 

Det at både nye og eksisterende ledninger skal 

innrapporteres til det foreslåtte ledningseierre-

gisteret, og at rapporteringen må skje i samsvar 

med «kravene til stedfesting av slike ledninger i 

tre dimensjoner», indikerer at ledningseiers ar-

kivføring også tar utgangspunkt i et slikt presi-

sjonsnivå. Forslaget innebærer nødvendigvis 

også en plikt til innmåling av nye ledninger som 

legges i grunnen, samt krav til presisjonsnivået 

for innmålingen. 

Høringsnotatet foreslår videre en løsning der til-

takshaver må sende melding til LER når arbeid 

med tiltaket er avsluttet. I forbindelse med 

denne meldingen skal også eventuelle ukjente 

ledninger som avdekkes under arbeidet meldes 

inn. 

Oppsummert innebærer forslagene i Hørings-

notatet: 

1. Krav om registrering av nye ledningers 

beliggenhet i grunnen, med koordinat-

festing i tre dimensjoner. 

2. Krav om arkivføring av denne informa-

sjonen. 

3. Krav om registrering av eventuelle 

ukjente ledninger som avdekkes i for-

bindelse med gravearbeidet. 
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Utover disse tre momentene, legger vi til grunn 

at den varslede forskriften vil spesifisere stan-

dardiserte krav til arkivets innhold og format, og 

være i henhold til SOSI Ledning 4.518. 

Innholdet i dette tiltaket ligger dermed nære det 

Oslo Economics omtalte som «Alternativ 4. Full 

registrering» i sin samfunnsøkonomiske ana-

lyse av krav til registrering av ledninger i grun-

nen. Dette alternativet forutsetter imidlertid at 

det implementeres regler for utveksling av led-

ningsdata. Tiltak 1 kan derfor sidestilles med 

«Alternativ 4. Full registrering» korrigert for en 

slik forskrift. 

4.2 Tiltak 2. Krav om utveksling 
av ledningsdata 

Det andre tiltaket som foreslås i Høringsnotatet 

er innføring av en plikt for ledningseiere om å 

utlevere informasjon om ledningers beliggenhet 

i grunnen til den som har saklig behov for slik 

informasjon: 

«Ledningseier skal, med de begrens-

ninger som følger av sikkerhetsloven, ut-

levere opplysninger om plasseringen av 

ledningene til den som har et saklig be-

hov for slike opplysninger. Dersom opp-

lysningene er slik at gravearbeider ikke 

kan utføres uten fare for å skade infra-

strukturen, skal ledningseier i forbindelse 

med pågående gravearbeider påvise led-

ningene i marka.» 

Kilde: Høringsnotatet, ss. 20-21 (vår utheving) 

Innføring av et slikt tiltak vil ikke i utgangspunk-

tet medføre dramatiske endringer fra dagens 

praksis for utlevering av informasjon. Som på-

pekt i forrige kapittel skyldes ikke graveskader 

at netteiere holder tilbake informasjon overfor 

tiltakshaver, men at tiltakshaver ikke har orien-

tert seg om eksisterende infrastruktur i forkant 

av arbeidet eller fordi dokumentasjonen er feil.  

På samme måte som i dag vil unøyaktig eller 

upålitelig dokumentasjon gjøre det nødvendig 

                                                      
 

18  http://www.kartverket.no/geodataarbeid/standar-
der/sosi/ 

med påvisning av ledninger i felt framfor utleve-

ring av vektordata eller kart. En forskjell fra da-

gens situasjon er imidlertid at netteiere etter inn-

føring av tiltaket i mindre grad enn tidligere kan 

reservere seg mot utlevering av kart og vektor-

data som følge av hensynet til forretningshem-

meligheter eller informasjonssikkerhet (når hen-

synet til informasjonssikkerhet ikke er omfattet 

av sikkerhetsloven). 

Høringsnotatet er imidlertid tydelig på at lovend-

ringen ikke vil gi enhver med interesser i tiltaket 

hjemmel til å kreve utlevering av stedfestings-

data. Det skal ligge til grunn et saklig behov for 

slike opplysninger dersom utleveringshjemme-

len skal kunne tas i bruk. Som et eksempel på 

hva som menes med saklig behov, vises det til 

at prosjektører av anlegg i grunnen ikke nød-

vendigvis trenger å kjenne til ledningenes nøy-

aktige beliggenhet, mens den som skal utføre 

selve gravearbeidet utvilsomt vil ha et slikt be-

hov. 

Videre er Høringsnotatet tydelig på at alle be-

stemmelser om taushetsbelagte opplysninger 

gjennom annet lovverk, for eksempel bered-

skapsforskriften, fortsatt vil være gjeldende. 

Faktisk går Høringsnotatet enda lenger, og fo-

reslår følgende lovtekst: 

«Den som mottar opplysningene, eller 

som under gravearbeider får kjennskap til 

eksisterende ledning, plikter å bevare 

taushet om opplysningene. Taushetsplik-

ten gjelder også etter at vedkommende 

har avsluttet arbeidet eller tjenesten. En-

hver som mottar opplysningene, eller un-

der gravearbeider får kjennskap til eksis-

terende ledning, plikter å gjennomføre til-

tak for å hindre at uvedkommende får 

kjennskap til slik informasjon.» 

Kilde: Høringsnotatet, s. 21 

Tiltak 1 og 2 sammen kan sidestilles med «Al-

ternativ 4. Full registrering» i Oslo Economics 

(2015). 
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4.3 Tiltak 3. Opprettelse av et 
ledningseierregister (LER) 

Det tredje tiltaket som foreslås i Høringsnotatet 

er opprettelse av et statlig ledningseierregister 

(LER). Som navnet indikerer skal registeret gi 

en oversikt over hvilke aktører som eier led-

ninger i grunnen innenfor et gitt geografisk om-

råde. Aktører med tiltak i grunnen plikter å 

melde arbeidet til LER, som returnerer informa-

sjon om ledningseiere med infrastruktur i grun-

nen som kan komme i konflikt med tiltaket. Til-

takshavere plikter også å melde tilbake til LER 

når arbeidet er ferdig. 

I Høringsnotatet framkommer det at «LER etab-

leres ved at ledningseier pålegges å gi opplys-

ninger om hvor vedkommende har eksisterende 

ledninger. Opplysningene gis med den nøyak-

tigheten ledningene er kjent». Dette betyr i prak-

sis at LER opprettes som en database bestå-

ende av koordinatfestet informasjon om led-

ningers beliggenhet i grunnen, eller annen infor-

masjon om beliggenhet for ledninger som ikke 

er stedfestet med koordinater, og tilhørende ei-

ere.  

Høringsnotatet er ikke eksplisitt på hvilket geo-

grafisk presisjonsnivå LER skal gi informasjon 

om, og ei heller hvor detaljert tiltakshavere skal 

melde inn graveområder. I utgangspunktet vil 

LER motta stedfestingsdata av anlegg i grun-

nen med koordinater i tre dimensjoner (jf. side 

17 i Høringsnotatet), og således i prinsippet 

kunne gi informasjon om ledningseiere akkurat 

der det graves. Vi vet imidlertid at informasjon 

om ledningers beliggenhet i grunnen i mange til-

feller er mangelfull, upresis eller upålitelig. Dår-

lig kvalitet på ledningsdata begrenser det geo-

grafiske presisjonsnivået disse ledningene med 

tilhørende eiere kan vises på. 

Vi legger til grunn at tiltakshavere melder inn til-

tak ved hjelp av presise polygoner, og at LER 

utnytter informasjon med ulik presisjonsgrad i 

sin tilbakemelding om potensielt tilstøtende 

                                                      
 

19  Samferdselsdepartementet (2016) og Statens 
Kartverk (2016) 

infrastruktur. Det innebærer at tiltakshaver i 

mange tilfeller vil få returnert informasjon om 

aktører som med sikkerhet har infrastruktur nær 

tiltaksområdet, men også aktører som kan ha 

infrastruktur i området, men der dette hverken 

kan bekreftes eller avkreftes som følge av 

mangelfull dokumentasjon. 

Geomatikk drifter i dag et gratis ledningseierre-

gister. Registeret gir en kommunevis oversikt 

over netteiere med infrastruktur i grunnen, samt 

kontaktinformasjon til den enkelte netteier eller 

tredjepart som formidler ledningsinformasjon på 

vegne av netteier. 

Det foreslåtte statlige ledningseierregisteret vil 

kunne skille seg fra dagens løsning på to områ-

der: 

 Geografisk presisjonsnivå 

 Dekningsgrad 

Som de foregående avsnittene beskriver, vil 

presisjonsnivået til LER trolig være langt finere 

enn kommunenivå. Kombinert med nye krav om 

registrering av ledningsdata, vil dessuten det 

fine presisjonsnivået kunne utnyttes stadig 

bedre ettersom kvaliteten på ledningsinforma-

sjonen forbedres. 

Geomatikk kan ikke garantere for at dagens led-

ningseierregister er fullstendig. Kvalitetskontrol-

ler vi har gjennomført (se kapittel 3.3) viser at 

oversikten er god, men ikke perfekt. Et statlig 

register med pålegg om registrering kan der-

med tenkes å øke dekningsgraden. Pålegg om 

registering vil imidlertid ikke gi noen garanti for 

full dekningsgrad. I sitt svar til høring om bred-

båndsutbyggingsloven19, viser Kartverket til at 

erfaringene med nasjonalt register for luftfarts-

hindre (NRL) og Felles Kartdatabase (FKB) har 

illustrert at det er krevende å få alle objekteiere 

til å rapportere inn sine anlegg. Dette gjelder 

selv om det er fast plikt i forskrift om rapporte-

ring, registrering og merking. 
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Pålegg om registrering gir med andre ord ingen 

garanti for å få med alle netteiere i LER. Dagens 

register inkluderer nær 1 300 ulike infrastruktur-

eiere, og er opparbeidet ved hjelp av over 20 

års kompetanse og påvisning av ledninger i felt 

over hele landet. Dagens register er således et 

resultat av oppsøkende virksomhet over lang tid. 

Etableringen av LER som skisseres i Hørings-

notatet innebærer ingen slik innhenting av data. 

Dermed er det langt fra sikkert at LER vil gi 

bedre, om i det hele tatt like god dekningsgrad 

som dagens løsning. Basert på dette vil vi legge 

til grunn at LER ikke vil øke dekningsgraden i 

nevneverdig grad sammenlignet med nullalter-

nativet. 
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5. Virkninger av fore-
slåtte tiltak 

I dette kapittelet vil vi identifisere og verdsette 

virkninger av de foreslåtte tiltakene. I kapittel 

5.1 går vi gjennom de prissatte virkningene, og 

i kapittel 5.2 de ikke-prissatte. Til slutt sammen-

stilles virkningene i kapittel 5.3. 

De foreslåtte tiltakene er ikke alternative, men 

komplementære tiltak. Et krav om utveksling av 

ledningsdata (Tiltak 2) vil være mindre effektivt 

dersom det ikke også foreligger krav om arkiv-

føring av nye og eksisterende ledninger i hen-

hold til SOSI ledning 4.5 (Tiltak 1). På samme 

måte vil opprettelsen av et ledningseierregister 

trolig innebære langt høyere drifts- og investe-

ringskostnader dersom ledningseiere og tiltaks-

havere innrapporterer ledningsdata på vilkårlig 

format og med varierende presisjonsnivå. 

Dette kan i utgangspunktet løses ved at tilta-

kene betinger på gjennomføring av det foregå-

ende tiltaket. Det vil si at man i vurderingen av 

Tiltak 3 legger til grunn at Tiltak 1 og 2 gjennom-

føres. Men en slik framgangsmåte vil innebære 

at tiltakene ikke vurderes opp mot samme null-

alternativ. For å unngå denne problematikken 

vil vi i sammenstillingen av virkninger til slutt i 

dette kapittelet vurdere tiltakene additivt, altså: 

 Tiltak 1 

 Tiltak 1 og 2 

 Tiltak 1, 2 og 3 

5.1 Prissatte virkninger 

I vurderingen av prissatte virkninger har vi lagt 

til grunn en årlig diskonteringsrate på 4 prosent 

og en årlig realprisvekst på 1,3 prosent, svar-

ende til framskrivingen av husholdningenes 

realdisponible inntekt i Perspektivmeldingen.20 

                                                      
 

20 Finansdepartementet (2013) 
21 Oslo Economics (2015) 

5.1.1 Investeringskostnader 

Tiltak 1. Registrering 

Krav til registrering av ledningsdata er forutsatt 

å sikre enhetlig og standardisert arkivføring av 

ledningers beliggenhet i grunnen, og vil trolig 

være i henhold til SOSI Ledning 4.5. Dette vil 

kreve en tilpasning av dagens GIS-systemer. 

Promis og Geomatikk har tidligere anslått at 

denne tilpasningen vil koste 2-4 millioner kroner 

per GIS-leverandør, totalt 15 millioner kro-

ner.21 

Det er naturlig å legge til grunn at GIS-leveran-

dørene vil kunne lempe noe av denne kostna-

den over på netteierne gjennom små prisjuste-

ringer. 

I tillegg vil det være ikke-prissatte virkninger for 

netteier av omregistrering av eksisterende led-

ningsdata, jf. kapittel 5.2.2. 

Tiltak 2. Utveksling 

Vi kan ikke se at Tiltak 2 vil gi noen ytterligere 

investeringskostnader utover Tiltak 1. 

Tiltak 3. LER 

Tiltak 3 innebærer at det etableres et lednings-

eierregister (LER). Dette vil utløse investeringer 

knyttet til utvikling av en digital plattform med 

brukergrensesnitt tilpasset de ulike aktørenes 

behov, etablering av bakenforliggende data-

base med stedfesting av alle anlegg under 

grunnen i tre dimensjoner, og nødvendig IKT-

infrastruktur for oppbevaring, formidling og sik-

ker håndtering av informasjon. 

Høringsnotatet viser til tidligere anslag på inves-

teringskostnader knyttet til etableringen av et 

ledningseierregister på 10 millioner. Dette er et 

anslag som ligger tett inntil det Promis utarbei-

det for Oslo Economics i forbindelse med OE-

rapport 2015-1022 for Kommunal- og moderni-

seringsdepartementet, og som senere ble vist til 

i OE-rapport 2015-2523 for Samferdselsdepar-

tementet. Dette anslaget var knyttet til det minst 

22 Oslo Economics (2015) 
23 Oslo Economics og Simonsen Vogt Wiig (2015) 
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ambisiøse alternativet for utveksling av led-

ningsinformasjon i de to rapportene - «Alt. 1. 

Kontaktinformasjonsdatabase», og lød på mel-

lom 10 og 20 millioner kroner. 

Selv om vi ikke kan utelukke at det i Høringsno-

tatet vises til andre beregninger som vi ikke er 

kjent med, ligger størrelsene påfallende nære 

det som ble beregnet av Promis, og vi vil i fort-

settelsen forutsette at denne beregningen er 

korrekt referanse.  

Det er viktig å tydeliggjøre hvilke forutsetninger 

som ble lagt til grunn knyttet til funksjonalitet og 

kompleksitet i alternativet som den gang ble ut-

redet. Vi har derfor vært i kontakt med Promis 

for å få klarhet i dette. 

Beregningene som ble foretatt av Promis legger 

til grunn en kontaktinformasjonsdatabase som 

beskrevet av Oslo Economics: 

«Kontaktinformasjonsdatabase er det 

enkleste og minst omfattende alternativet 

for utveksling av ledningsinformasjon. Al-

ternativet innebærer en sentral bruker-

portal som kun inneholder kontaktinfor-

masjon til netteiere. Informasjonen vil 

være basert på en geografisk inndeling 

med samlet oversikt over hvem som har 

ledninger i grunnen innenfor en gitt geo-

grafisk inndeling. Den geografiske innde-

lingen kan eksempelvis være basert på et 

rutenett eller et såkalt polygonnett. 

Løsningen baseres på at tiltakshaver 

melder inn planlagte gravearbeider og får 

en fullstendig liste med kontaktinforma-

sjon til aktører som har ledninger i det ak-

tuelle området.»  

Kilde: Oslo Economics (2015), s. 17 

Beskrivelsen tegner et konseptuelt bilde av 

hvordan en kontaktinformasjonsdatabase vil 

være utformet og drives, men det er knyttet noe 

usikkerhet til geografisk detaljnivå samt den 

konkrete utformingen av databasen. 

Kostnadsberegningene fra Promis er begrenset 

til IKT-infrastruktur og drift og vedlikehold av 

denne, samt prosess- og dokumentasjonsar-

beid med selve utviklingen. Det innebærer at 

beregningene fra Promis ikke inkluderer kostna-

der knyttet til den datamessige etableringen av 

en kontaktinformasjonsdatabase, altså kostna-

der knyttet til å legge inn informasjon om hvilke 

netteiere som har infrastruktur i grunnen i et-

hvert område.  

Kontaktinformasjonsdatabasen er forutsatt å 

være en nettbasert løsning med innloggings-

funksjonalitet, der tiltakshaver kan legge inn 

«område» for planlagt tiltak og få en samlet 

oversikt over alle tilstøtende aktører med infra-

struktur i grunnen. I Promis’ beregning av inves-

teringskostnader av en kontaktinformasjonsda-

tabase ble det ikke tatt eksplisitt stilling til geo-

grafisk presisjonsnivå. Man så imidlertid for seg 

en oversikt som var mer presis enn å stedfeste 

kommune, men mindre presis enn gatenum-

mer. Oslo Economics skisserte at den geogra-

fiske inndelingen eksempelvis kunne være ba-

sert på rutenett eller polygonnett. 

Selv om LER på mange måter vil ligne alterna-

tivet som innebar opprettelsen av en kontaktin-

formasjonsdatabase i rapporten fra Oslo 

Economics, skisserer Høringsnotatet en noe 

mer kompleks løsning:  

 Etablering: Høringsnotatet skriver at LER 

skal etableres ved at alle netteiere rappor-

terer inn beliggenheten til eksisterende an-

legg i grunnen med den nøyaktighet infor-

masjonen finnes på. Denne datainnhen-

tingen, oppfølging av netteiere og systema-

tisering av data med ulik kvalitet vil bidra til 

å trekke opp investeringskostnadene sam-

menlignet med beregningene fra Promis. 

 Infrastruktur: Stedfestingsdata i tre dimen-

sjoner øker det geografiske presisjonsni-

vået sammenlignet med alternativet med en 

kontaktinformasjonsdatabase. Dette vil ikke 

nødvendigvis påvirke kostnadene til infra-

struktur i nevneverdig grad i seg selv, men 

øke kravene til sikker håndtering og be-

handling av data. Dette vil trolig bidra til å 

trekke opp investeringskostnadene noe 

sammenlignet med beregningene fra Pro-

mis. 



 

SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE | 17 

Basert på kontakten med Promis har vi anslått 

en økning i investeringskostnadene med 50 

prosent. Det innebærer at investeringskostna-

dene vil ligge mellom 15 og 30 millioner kroner. 

Hvis vi forutsetter en symmetrisk sannsynlig-

hetsfordeling, blir forventningsverdien lik gjen-

nomsnittet på 22,5 millioner kroner. Vi har 

kvalitetssikret dette anslaget hos Geomatikk, 

som har lang erfaring med utvikling av lignende 

tjenester. Tilbakemeldingene indikerer at ansla-

get trolig er noe lavt. Dette trekkes også fram av 

Regelrådet: 

«Ut fra beskrivelsen av registeret i hø-

ringsnotatet fremstår det derfor som om 

kostnadene knyttet til registeret fortsatt 

burde tilsvare et fullstendig sentralt led-

ningsregister, mens nytten av registeret 

er redusert til den av et ledningseierre-

gister.» 

Kilde: Regelrådet (2016, s. 4) 

Det er knyttet stor usikkerhet til den nøyaktige 

utformingen av LER og hvilke krav registeret vil 

stille til funksjoner, kompleksitet og infrastruktur. 

Vi har derfor valgt å være forsiktige i oppjuste-

ringen av investeringskostnadene. Anslaget må 

således betraktes som konservativt. Det må 

imidlertid påpekes at det er heftet stor usikker-

het ved anslaget. 

Dersom investeringene forutsetter bevilgning 

over statsbudsjettet, innebærer det at kostna-

dene øker med 20 prosent på grunn av skattefi-

nansieringskostnader. Det framgår av Hørings-

notatet at det vil være naturlig å legge et even-

tuelt Ledningseierregister til Statens Kartverk, 

men det legges til grunn at alle kostnader dek-

kes med gebyrer innenfor de til enhver tid gjel-

dende budsjettrammer for Kommunal- og mo-

derniseringsdepartementet. Vi velger derfor å 

se bort fra skattefinansieringskostnaden her. 

5.1.2 Driftskostnader 

Tiltak 1. Registrering 

Nye krav til stedfesting av ledningers beliggen-

het i grunnen vil øke netteiers driftskostnader 

ved at innmåling av ledninger blir noe mer om-

fattende. Vi har ikke tallfestet denne virkningen, 

men omtaler den som en ikke-prissatt virkning i 

kapittel 5.2.1. 

Tiltak 2. Utveksling 

Vi kan ikke se at Tiltak 2 vil gi noen ytterligere 

driftskostnader utover Tiltak 1. 

Tiltak 3. LER 

Høringsnotatet viser til at LER tidligere er an-

slått å kreve 2-4 millioner kroner i årlige drifts-

kostnader. Dette anslaget er konsistent med det 

Promis tidligere har utarbeidet for Oslo Econo-

mics. Legger vi til grunn en symmetrisk sann-

synlighetsfordeling, medfører anslaget en for-

ventet årlig driftskostnad på 3 millioner kroner, 

med en netto nåverdi på 74 millioner kroner. 

Med tanke på at Høringsnotatet skisserer en 

noe mer kompleks løsning enn det som lå til 

grunn for beregningene fra Promis, er det grunn 

til å tro at dette vil medføre økte driftskostnader. 

Med lovforslagene i Høringsnotatet vil alle til-

takshavere måtte melde inn planlagte tiltak i 

grunnen til LER, og i tillegg melde fra når tiltaket 

er fullført. Dette vil innebære merkostnader 

gjennom at det nødvendigvis må være en viss 

kontroll av nye og oppdaterte data. Videre er det 

naturlig at drift- og vedlikeholdskostnader vil 

øke som en direkte konsekvens av økt 

kompleksitet og økte krav til infrastruktur knyttet 

til informasjonssikkerhet. 

Vi legger til grunn at dette i sum medfører at 

også driftskostnadene vil øke med 50 prosent 

sammenlignet med beregningene fra Promis. 

Det innebærer at driftskostnadene vil ligge mel-

lom 3 og 6 millioner kroner i året. Hvis vi forut-

setter en symmetrisk sannsynlighetsfordeling, 

blir forventningsverdien lik gjennomsnittet på 

4,5 millioner kroner. Netto nåverdi over en ana-

lyseperiode på 40 år blir da 111 millioner kro-

ner. 

5.1.3 Ressursbruk innhenting av 
informasjon 

Tiltak 1. Registrering 

Ikke relevant. 

Tiltak 2. Utveksling 

Ikke relevant. 
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Tiltak 3. LER 

Etablering av LER vil påvirke tiltakshavers res-

sursbruk knyttet til innhenting av informasjon på 

to måter: 

1. Et finere geografisk presisjonsnivå enn i 

nullalternativet vil redusere antall netteiere 

som må kontaktes for å undersøke om tilta-

ket kommer i konflikt med eksisterende 

infrastruktur. 

2. Det innføres et krav om at LER skal kontak-

tes i forkant av og etter endt tiltak i grunnen. 

Dette bidrar til å øke antall transaksjoner til-

knyttet tiltaket. 

For å beregne virkningen av Tiltak 3 på tiltaks-

havers ressursbruk knyttet til innhenting av in-

formasjon, trenger vi informasjon om følgende 

størrelser: 

a. Antall gravearbeider 

b. Antall transaksjoner mellom netteier og til-

takshaver i nullalternativet 

c. Antall transaksjoner mellom netteier og til-

takshaver etter implementering av tiltaket 

d. Antall transaksjoner mellom tiltakshaver og 

LER 

e. Tidsbruk per transaksjon 

f. Lønnskostnader for tiltakshaver 

a. Vi har lagt til grunn at det årlig utføres 

140.000 gravearbeider. Dette er basert på antall 

årlige gravehenvendelser til Geomatikk. Antall 

henvendelser til Geomatikk bør ligge nært fak-

tisk antall gravearbeider, da Geomatikk formid-

ler ledningsdata på vegne av Telenor –  som har 

ledninger i alle kommuner og følgelig alltid bør 

kontaktes ved tiltak i grunnen. 

På den ene siden opplyser riktignok Geomatikk 

at de noen ganger mottar flere henvendelser 

per gravearbeid, noe som trekker i retning av at 

faktisk antall gravearbeider er noe lavere. Men 

på den andre siden vet vi at det årlig forårsakes 

mange graveskader som følge av at tiltakshaver 

                                                      
 

24 Oslo Economics (2015), Oslo Economics og Si-
monsen Vogt Wiig (2015), Samfunnsøkonomisk ana-
lyse (2015). 

ikke har kontaktet Geomatikk i forkant av arbei-

det, og at det således trolig er store mørketall. 

Dette trekker i retning av at faktisk antall grave-

arbeider er høyere. Vi har derfor valgt å legge til 

grunn 140.000 gravearbeider, som er vårt beste 

anslag og dessuten konsistent med tidligere ut-

redninger.24 

b. For å beregne antall transaksjoner mellom 

netteier og tiltakshaver i nullalternativet, ville én 

mulighet være å ta utgangspunkt i dagens led-

ningseierregister og anta at tiltakshavere benyt-

tet seg helt og holdent av dette registeret. Med 

en slik antakelse kunne man lagt til grunn at til-

takshaver alltid tok kontakt med alle oppførte 

infrastruktureiere innenfor den relevante kom-

munen. En framgangsmåte ville da være å mul-

tiplisere opp antall gravearbeider innenfor hver 

enkelt kommune med antall netteiere i kommu-

nen, korrigert for netteiere som har et kundefor-

hold hos Geomatikk. 

En slik framgangsmåte vil imidlertid gi et feilak-

tig bilde av nullalternativet, da de som gjennom-

fører tiltak i grunnen som oftest har god kjenn-

skap til hvilke aktører som opererer i tiltaksom-

rådet. Dagens ledningseierregister inneholder 

et stort antall aktører som sjelden blir kontaktet 

ved gravearbeider, som følge av at ledningsei-

erens art og omfang åpenbart utelukker eieren 

fra de fleste tiltak i grunnen. 

For å beregne transaksjoner i nullalternativet 

har vi derfor gjort en kategorisering av de nær 

1.300 oppførte infrastruktureiere i dagens led-

ningseierregister. Kategoriseringen har foregått 

langs tre dimensjoner: 

 Geografisk utbredelse 

 Størrelse på netteier innenfor utbredings-

området 

 Type nett 

I geografisk utbredelse har vi skilt mellom nett-

eiere som har nett flere steder i kommunen og 
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lokale netteiere som kun dekker et lite avgren-

set område. Vi har lagt til grunn at de kommu-

nale (eller større) netteierne kontaktes ved hvert 

tiltak i grunnen, og at de lokale kontaktes i 20 

prosent av gravearbeidene i kommunen. 

Når det gjelder størrelse innenfor utbredings-

område har vi skilt mellom små, middels store 

og store netteiere. Disse kontaktes i henholds-

vis 20, 50 og 100 prosent av gravearbeidene in-

nenfor sitt utbredelsesområde. For eksempel vil 

en stor netteier med kommunal utbredelse kon-

taktes i hvert gravetilfelle i kommunen, mens en 

liten netteier med kommunal utbredelse kun vil 

kontaktes i 20 prosent av tilfellene. Det samme 

gjelder store netteiere med lokal utbredelse, 

mens små netteiere med liten utbredelse kun 

kontaktes i 4 prosent av gravetilfellene (20 pro-

sent * 20 prosent). Disse eksemplene på ulike 

typer netteiere er illustrert i Figur 5.1. 

Videre har vi kategorisert netteierne etter type 

nett. Vi har skilt mellom strøm, fjernvarme, gass, 

gatelys, vann og avløp, tele/EKOM og uspesifi-

sert kommunalt nett. I tillegg har vi en «annet»-

kategori, som benyttes om utradisjonelle nett-

eiere. Disse netteierne omfatter eksempelvis in-

dustribedrifter med egne ledninger i grunnen, 

og aktører som ikke nødvendigvis er klar over 

at de er netteiere. Vi har lagt til grunn at alle ty-

per netteiere kontaktes i hvert gravetilfelle in-

nenfor sitt område, med unntak av eiere av VA-

anlegg som kun kontaktes i halvparten av gra-

vearbeidene. Dette skyldes at VA-anlegg typisk 

ligger dypere i grunnen enn øvrige ledninger, og 

at mange tiltak foregår på en dybde som ikke 

berører dette ledningsnettet. 

Den resulterende vektingen av netteiere med 

ulike kombinasjoner av karakteristikker er vist i 

tabell A6 i Vedlegg 1. Når vi legger til grunn 

disse vektene blir resultatet i overkant av 

408.000 transaksjoner mellom tiltakshavere 

og netteiere i nullalternativet. 

c. Beregningen av antall transaksjoner mellom 

netteiere og tiltakshavere etter implementering 

Figur 5.1: Eksempler på ulike netteiere 

i) Stor netteier med lokal utbredelse ii) Liten netteier med lokal utbredelse 

iii) Stor netteier med kommunal utbredelse iv) Liten netteier med kommunal utbredelse 
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av Tiltak 3 tar utgangspunkt i at LER vil vise 

oversikten over netteiere med et finere geogra-

fisk presisjonsnivå enn hva dagens ledningsei-

erregister gjør. For å beregne reduksjonen i an-

tall transaksjoner må vi først ta stilling til hvor 

stor andel av ledningseierne i dagens register 

som kan «lukes vekk» ved å øke presiseringen 

av tiltakets beliggenhet i grunnen. Mange nett-

eiere, som Telenor, energiverk og EKOM-aktø-

rer, vil være å finne i de fleste områder. Det in-

nebærer at det i de fleste gravetilfeller vil være 

flere netteiere som må kontaktes. 

La oss som en tankeøvelse anta at de største 

ledningseierne med kommunal utbredelse fak-

tisk berøres i alle gravetilfeller, og at ingen tiltak 

i grunnen berører små- eller mellomstore led-

ningseiere. Under disse antakelsene vil man i 

ethvert gravearbeid komme i konflikt med 1-4 

netteiere, avhengig av hvilken kommune det 

graves i (i gjennomsnitt litt over 2 netteiere per 

kommune). Det innebærer at tiltakshaver må 

gjennomføre i overkant av 245.000 transaksjo-

ner med netteier etter implementering av Tiltak 

3. Økningen i presisjonsnivå vil da redusere an-

tall netteiere tiltakshaver må kontakte med om 

lag 60 prosent. 

Det er vår oppfatning at antakelsen om at ingen 

små- og mellomstore netteiere kommer i konflikt 

med gravearbeider er mindre realistisk enn at 

alle de største gjør det. Med dette i betraktning, 

velger vi derfor å legge til grunn at en økning i 

presisjonsnivå vil redusere antall netteiere til-

takshaver må kontakte med 50 prosent. 

Dette tallet forutsetter imidlertid at alt lednings-

nett lar seg representere med et fint geografisk 

presisjonsnivå. Det faktum at mye av eksiste-

rende ledningsdokumentasjon er usikker og 

upresis, samt at deler av det samlede lednings-

nettet er omfattet av sikkerhetsloven, begrenser 

                                                      
 

25 Hafslund har oppgitt å ha nøyaktige X- og Y-koor-
dinater for over 50 prosent av sitt ledningsnett, mens 
Oslo kommune oppgir å ha nøyaktige todimensjonale 
koordinater for omtrent 85 prosent av VA-lednings-
nettet sitt (Oslo Economics, 2015, s. 9). I forbindelse 
med intervjuer i arbeidet med Samfunnsøkonomisk 

det geografiske presisjonsnivået deler av led-

ningsnettet kan vises på. Vi har lagt til grunn at 

dette gjelder for 20 prosent av ledningsnettet. 

Dette anslaget er usikkert og baserer seg på 

vårt inntrykk fra intervjuer og gjennomgang av 

tidligere utredninger.25 

I beregningen av reduksjon i antall transaksjo-

ner må vi også ta hensyn til at Geomatikk i dag 

fungerer som en sentral informasjonsformidler 

for et stort antall netteiere. Dette reduserer po-

tensialet for reduksjon i antall transaksjoner. 

Dersom man i nullalternativet får opplysning om 

fire netteiere i kommunen det skal graves i, og 

under Tiltak 3 kun to netteiere, vil ikke dette in-

nebære noen reduksjon i antall transaksjoner 

dersom alle fire netteierne benytter seg av Geo-

matikks gravemeldingstjeneste. 

Under disse hensyn og forutsetninger vil antall 

transaksjoner mellom netteiere og tiltakshavere 

reduseres til nær 301.000 transaksjoner etter 

implementeringen av tiltaket. 

d. Tiltak 3 skisserer en løsning der tiltakshaver 

er pliktig til å kontakte LER både i forkant og et-

terkant av tiltak i grunnen. Dette medfører en 

ekstrakostnad for tiltakshavere. Med en forut-

setning om 140.000 årlige tiltak i grunnen, inne-

bærer de foreslåtte bestemmelsene at det må 

gjennomføres 280.000 transaksjoner mellom 

tiltakshavere og LER i året. 

e. Vi har antatt at én transaksjon tar 1/10 time, 

altså 6 minutter. Denne antakelsen er usikker, 

og vi vil belyse betydningen av å justere denne 

størrelsen i kapittel 6. Anslaget kan ved første 

øyekast framstå som noe lavt. Det er imidlertid 

viktig å understreke at anslaget i praksis kun 

omfatter de besparte eller påløpte transaksjo-

nene som må gjennomføres som følge av im-

plementering av LER. Besparte transaksjoner 

som følge av et finere geografisk presisjonsnivå 

analyse rapport 20-2015 opplyste Eidsiva nett å ha 
registrert X- og Y-koordinater siden 1990, men at do-
kumentasjonen er av varierende kvalitet. Prosjektø-
rer og tiltakshavere ga videre uttrykk for at det ofte 
var store avvik mellom kart og virkelighet, selv for ny-
ere ledninger. 
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er transaksjoner med netteiere som med sikker-

het kan si at de ikke har anlegg i grunnen som 

kommer i konflikt med tiltaket. Disse transaksjo-

nene må forventes å være kortere enn kontakt 

med netteiere som har infrastruktur i tiltaksom-

rådet, samt kontakt med netteiere som er usikre 

på ledningenes beliggenhet, og som følgelig 

ikke «lukes vekk» ved å benytte et finere geo-

grafisk presisjonsnivå. Vi har forutsatt at tids-

bruken per transaksjon mellom tiltakshaver og 

LER vil tilsvare tidsbruken per transaksjon mel-

lom tiltakshaver og netteier. 

f. Siste ledd i beregningen er å fastslå kalkula-

sjonsprisen som skal legges til grunn for tiltaks-

havers ressursbruk ved innhenting av informa-

sjon. I tråd med Finansdepartementets rund-

skriv, har vi verdsatt arbeidstid som tiltaksha-

vers tapte verdiskaping målt ved brutto real-

lønnskostnader. Men for å fastslå reallønns-

kostnader, må vi vite mer om hvem hos tiltaks-

haver som innhenter informasjon om ledningers 

beliggenhet i grunnen. 

Vi har derfor vært i kontakt med Maskinentre-

prenørenes forbund (MEF), som representerer 

et stort antall graveentreprenører som må for-

holde seg til ledningers beliggenhet i grunnen. 

Inntrykket i MEF er at gravemeldingssøknader i 

dag håndteres av ansatte i prosjektør- eller le-

derstillinger, og at tiltaket meldes inn i forkant av 

selve gravearbeidet. 

Basert på informasjonen fra MEF har vi lagt til 

grunn at tiltakshaver i denne sammenheng lar 

                                                      
 

26 Vi har benyttet månedslønn i SSBs lønnsstatistikk, 

og lagt til grunn en kostnadsfaktor på 25 prosent (ar-
beidsgiveravgift, pensjon, forsikringer, naturalytelser 
og lignende) og 37,5-timers arbeidsuke. 

seg representere ved ansatte med høyskoleut-

danning i næring for anleggsvirksomhet, med 

en gjennomsnittlig lønnskostnad på 410 kro-

ner per timeverk.26 

Basert på forutsetninger og beregninger i punkt 

a. til f. har vi beregnet at tiltakshavers ressurs-

bruk ved innhenting av informasjon vil øke med 

7,1 millioner kroner årlig ved implementering av 

Tiltak 3. Netto nåverdi over en analyseperi-

ode på 40 år blir da en kostnad på 175 millio-

ner kroner. Tabell 5.1 oppsummerer forutset-

ningene lagt til grunn i beregningen. 

5.1.4 Ressursbruk utlevering av 
informasjon 

Tiltak 1. Registrering 

Ikke relevant 

Tiltak 2. Utveksling 

Ikke relevant 

Tiltak 3. LER 

Etablering av LER vil redusere netteiers res-

sursbruk knyttet til utlevering av informasjon til 

tiltakshavere, som følge av at LER gir informa-

sjon om netteiere på et finere geografisk presi-

sjonsnivå enn hva dagens register gjør. 

Beregningen av reduksjonen vil være en av-

speiling av første virkningskanal i kapittel 5.1.3. 

Mens det i nullalternativet gjennomføres i over-

kant av 408.000 transaksjoner mellom netteiere 

og tiltakshavere, gjennomføres det anslagsvis 

301.000 transaksjoner etter implementering av 

Tabell 5.1: Forutsetninger for beregning av ressursbruk  

Størrelse Verdi 

a. Antall gravearbeider 140 000 
b. Antall transaksjoner mellom netteier og tiltakshaver i nullalter-

nativet 
408 222 

c. Antall transaksjoner mellom netteier og tiltakshaver etter im-
plementering av tiltaket 

300 933 

d. Antall transaksjoner mellom tiltakshaver og LER 280 000 
e. Tidsbruk per besparte transaksjon 6 min 
f. Lønnskostnader tiltakshaver 410 kr/t 
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LER. Det innebærer en besparelse på i over-

kant av 107.000 transaksjoner. 

I verdsettingen av ressurskostnadene for nett-

eier ved utlevering av informasjon har vi lagt til 

grunn faktisk lønn blant ansatte som håndterer 

forespørsler om ledningers beliggenhet i grun-

nen hos Geomatikk. Lønnskostnaden for 

denne ansattgruppen er 270 kroner per time-

verk. Geomatikk anslår selv å ha en deknings-

grad på over 70 prosent, målt ved transaksjons-

volumet knyttet til ledninger i grunnen.27 Lønns-

kostnader i Geomatikk vil således være en re-

presentativ kalkulasjonspris for netteiers res-

sursbruk knyttet til utlevering av informasjon. 

Verdien av besparte ressurser knyttet til utleve-

ring av informasjon er med det beregnet til 2,9 

millioner i året. Netto nåverdi over en analy-

seperiode på 40 år blir da en gevinst på 71 

millioner kroner. 

5.2 Ikke-prissatte virkninger 

I verdsettingen av de ikke-prissatte virkningene 

benytter vi pluss-minusmetoden, som omtalt i 

kapittel 2.1.2. 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 sammenlignet 

med nullalternativet. Merk at vi med en positiv 

effekt mener positivt for samfunnet. Det inne-

bærer at en positiv virkning på en kostnad re-

presenterer en kostnadsreduksjon. 

På samme måte som de prissatte virkningene, 

skal verdsettingen legge til grunn en analysepe-

riode på 40 år og en neddiskontering av framti-

dige nyttegevinster. 

                                                      
 

27 Noen vil kunne reagere på at dette anslaget ikke 
virker å være konsistent med de øvrige forutset-
ningene, nemlig at det i nullalternativet gjennomføres 
408.222 transaksjoner mellom netteier og tiltaksha-
ver, hvorav 140.000 er transaksjoner mellom tiltaks-
haver og Geomatikk. Geomatikk representerer imid-
lertid et stort antall netteiere. For hver henvendelse 
Geomatikk mottar, kontrolleres ledningsdatabasene 

5.2.1 Kostnader for innmåling og 
registrering av nye led-
ningsdata 

Dagens krav til registrering av ledningsinforma-

sjon varierer med ledningstype og på tvers av 

kommuner. Teknologiske framskritt, og netteier-

nes erkjennelse av et økende behov for bedre 

dokumentasjon, har medført at rutiner for sted-

festing og registering av ledninger i grunnen 

stadig blir bedre. Rutiner for innmåling og doku-

mentasjon varierer imidlertid mellom netteiere, 

samtidig som det meldes om flere useriøse ak-

tører på markedet. Det er dermed grunn til å for-

vente at nye regler om innmåling og registrering 

av ledninger i grunnen vil endre dagens rutiner, 

og følgelig tiltakshavers kostnader ved denne 

jobben. Denne effekten vurderes til å være av 

liten betydning for samfunnet. 

Tiltak 1. Registrering 

Tiltak 1 innebærer at det innføres nye krav til ru-

tiner for innmåling og registrering av ledningers 

beliggenhet. Slik vi forstår Høringsnotatet leg-

ges det opp til krav om koordinatfesting av led-

ninger i tre dimensjoner – altså innmåling av 

X,Y,Z-koordinater. Som følge av at de fleste 

ledningsaktører i dag registrerer lengde- og 

breddekoordinater, består endringen primært i 

innmåling av dybdekoordinaten.  

Aktører vi har vært i kontakt med melder om tid-

vis lang ventetid på personell som skal måle inn 

nylagte ledningers beliggenhet. Som følge av at 

dybdekoordinaten må måles inn på åpen 

grøft, 28  vil dette innebære at gravearbeidene 

ofte vil måtte forlenges i tid i påvente av innmå-

ling. 

til alle netteiere i området med kundeforhold til Geo-
matikk. Én henvendelse omfatter dermed ofte flere 
transaksjoner. Regnet på denne måten utfører Geo-
matikk nær 850.000 transaksjoner i året. 
28 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 fib-
erkabelen mot overspenningsfeil som kan skade ka-
belen ved for eksempel lynnedslag. 
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Videre vil innmåling av ukjente ledninger som 

avdekkes i arbeidet medføre en ekstrakostnad 

for tiltakshaver. 

Vi anslår at Tiltak 1 vil ha en middels negativ 

effekt på kostnadene for innmåling og registre-

ring av nye ledningsdata. 

Tiltak 2. Utveksling 

Vi kan ikke se at Tiltak 2 vil påvirke kostnadene 

for innmåling og registrering av nye lednings-

data. 

Tiltak 3. LER 

Vi kan ikke se at Tiltak 3 vil påvirke kostnadene 

for innmåling og registrering av nye lednings-

data. 

5.2.2 Kostnader for omregistre-
ring av eksisterende led-
ningsdata 

Det meste av dagens ledningsdata eksisterer 

på digitalt format, og de fleste netteiere har re-

gistrert stedfestingsdata i GIS-systemer. Tiltak 

som krever omregistrering av eksisterende led-

ningsdata vil medføre kostnader for netteiere. 

Denne effekten vurderes til å være av liten be-

tydning for samfunnet. 

Tiltak 1. Registrering 

Det framgår ikke av Høringsnotatet hvilke krav 

som vil stilles til behandling og oppbevaring av 

ledningsdata utover at ledningseier er pliktig å 

føre arkiv med ledningenes beliggenhet, samt 

at innrapportering fra netteier til LER skal skje i 

henhold til krav om stedfesting i tre dimensjo-

ner. Vi legger til grunn at den varslede forskrif-

ten vil spesifisere standardiserte krav til arkivets 

innhold og format, og være i henhold til SOSI 

Ledning 4.5. 

En manuell omregistrering av all eksisterende 

ledningsdata vil være ressurskrevende. Vi leg-

ger imidlertid til grunn at investeringskostnaden 

knyttet til tilpasning av dagens GIS-systemer 

også tilrettelegger for en helt eller delvis auto-

matisk konvertering. Vi anslår følgelig at Tiltak 

1 vil ha en svak negativ effekt på kostnader for 

omregistrering av eksisterende ledningsdata. 

Tiltak 2. Utveksling 

Vi kan ikke se at Tiltak 2 vil påvirke kostnadene 

for omregistrering av eksisterende lednings-

data. 

Tiltak 3. LER 

Vi kan ikke se at Tiltak 3 vil påvirke kostnadene 

for omregistrering av eksisterende lednings-

data. 

5.2.3 Gravearbeidenes tid og 
omfang 

Gravearbeider påfører samfunnet store kostna-

der, både gjennom entreprenørkostnader og 

øvrige negative virkninger på samfunnet. Bedre 

kvalitet på ledningsdata vil kunne gjøre grave-

arbeidene mindre omfattende og redusere gra-

vetiden gjennom at man støter på færre uforut-

sette hindringer i grunnen og unngår graveska-

der. Som følge av at årlige gravearbeider kun 

berører en liten andel av det samlede lednings-

nettet, vil det ta tid å realisere gevinstene av til-

tak som har til hensikt å bedre kvaliteten. Re-

duksjon av gravearbeidenes tid og omfang vur-

deres til å være av middels betydning for sam-

funnet. 

Tiltak 1. Registrering 

Innmåling og registrering av nye ledninger i 

henhold til krav om stedfesting i tre dimensjoner 

vil sakte, men sikkert bedre den samlede over-

sikten over ledningers beliggenhet i grunnen. 

Effekten begrenses av at det tar lang tid før ge-

vinsten av tiltaket realiseres. Samtidig er ten-

densen at netteiernes rutiner for innmåling og 

registrering stadig blir bedre, som følge av tek-

nologiske framskritt og økt bevisstgjøring av 

konsekvensene av mangelfull dokumentasjon. 

Dermed må det legges til grunn at kvaliteten på 

ledningsdata gradvis vil bedres også i nullalter-

nativet. Vi anslår med det at Tiltak 1 vil ha en 

middels positiv effekt på gravearbeidenes tid 

og omfang. 

Tiltak 2. Utveksling 

Vi kan ikke se at Tiltak 2 vil påvirke gravearbei-

denes tid og omfang. 
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Tiltak 3. LER 

Vi kan ikke se at Tiltak 3 vil påvirke gravearbei-

denes tid og omfang. 

5.2.4 Prosjekteringstid 

Store gravearbeider krever ofte vesentlig pro-

sjektering og planlegging før selve arbeidet kan 

utføres. Bedre tilgjengelig ledningsinformasjon 

vil kunne forenkle prosjekteringsarbeidet, og 

dermed gi bedriftsøkonomiske besparelser for 

tiltakshaver. Prosjekteringstiden utgjør imidler-

tid en liten andel av de samlede kostnadene ved 

gravearbeider, og har ingen negative virkninger 

for samfunnet for øvrig. Reduksjon av gravear-

beidenes prosjekteringstid vurderes derfor til å 

ha liten betydning for samfunnet. 

Tiltak 1. Registrering 

Nye krav til registrering av ledninger i grunnen 

er ventet å på sikt bedre kvaliteten på dokumen-

tasjonen av det samlede ledningsnettet. Bedre 

kvalitet på ledningsdata vil redusere antall 

uventede hindringer ved tiltak i grunnen, og der-

med også behovet for oppdatering av planer og 

ny prosjektering. Videre vil standardisering av 

utvekslingsformater trolig redusere prosjekte-

ringskostnaden generelt. Vi anslår at Tiltak 1 vil 

ha en svak positiv effekt på prosjekteringstiden 

i forkant av graveprosjekter. 

Tiltak 2. Utveksling 

Krav til utveksling av ledningsdata vil i utgangs-

punktet kunne redusere prosjekteringstiden i 

forkant av graveprosjekter. Høringsnotatet er 

imidlertid tydelig på at prosjektører ikke nødven-

digvis oppfyller kravene som stilles til «saklig 

behov» for informasjon om ledningenes nøyak-

tige plassering i grunnen. Prosjektører vil der-

med i mange tilfeller måtte lene seg på andre 

utleveringshjemler. Vi legger likevel til grunn at 

det i enkelte graveprosjekter vil være et saklig 

behov for presise opplysninger om ledningenes 

beliggenhet i grunnen i prosjekteringsfasen. Vi 

anslår med det at Tiltak 2 vil ha en svak positiv 

effekt på prosjekteringstiden i forkant av grave-

prosjekter. 

Tiltak 3. LER 

Opprettelsen av LER vil gjøre det lettere for de 

som planlegger og prosjekterer tiltak i grunnen 

å få informasjon om hvilke netteiere som kan ha 

anlegg i grunnen som kommer i konflikt med til-

taket. Denne oversikten finnes også i nullalter-

nativet, men LER vil øke det geografiske presi-

sjonsnivået sammenlignet med dagens løsning 

og dermed redusere ressursinnsatsen som er 

nødvendig for å orientere seg om eksisterende 

infrastruktur. Vi anslår med det at Tiltak 3 vil ha 

en svak positiv effekt på prosjekteringstiden i 

forkant av graveprosjekter. 

5.2.5 Håndtering av krise- og be-
redskapssituasjoner 

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 ledning-

ers beliggenhet. Dette gjelder særlig beliggen-

heten til høyspentkabler av hensyn til folkets og 

sin egen sikkerhet. Videre har etaten behov for 

informasjon om beliggenheten til vannuttak, tu-

neller og kulverter og særlig samfunnskritisk 

infrastruktur. Tiltak som effektiviserer rednings-

etaters håndtering av akutte krise- og bered-

skapssituasjoner anslås å ha stor betydning for 

samfunnet. 

Tiltak 1. Registrering 

Som tidligere nevnt vil Tiltak 1 bidra til å bedre 

kvaliteten på informasjon om ledningers belig-

genhet i grunnen. Dette vil også komme brann- 

og redningsetater til gode i tilfeller der informa-

sjon om ledninger i grunnen kan bidra i krise- og 

beredskapssituasjoner eller i forebyggende ar-

beid. Effekten begrenses imidlertid av at det tar 

lang tid før kvaliteten på informasjon om led-

ningsnettet forbedres. Vi anslår derfor at Tiltak 

1 har en middels positiv effekt på håndte-

ringen av krise- og beredskapssituasjoner. 

Tiltak 2. Utveksling 

Aktører med behov for opplysninger om led-

ningers beliggenhet i grunnen i håndteringen av 

krise- og beredskapssituasjoner vil ikke være 
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avhengig av hjemmelen i dette lovforslaget. Vi 

kan derfor ikke se at dette tiltaket vil påvirke 

håndteringen av krise- og beredskapsarbeid. 

Tiltak 3. LER 

Brann- og redningsetater vet i de fleste tilfeller 

hvem som skal kontaktes i krise- og bered-

skapssituasjoner. Vi kan dermed ikke se at Til-

tak 3 vil påvirke håndteringen av slike situasjo-

ner. 

5.2.6 Antall graveskader 

De vanligste årsakene til graveskader er mang-

elfull ledningsdokumentasjon eller at grave-

entreprenøren ikke utviser tilstrekkelig aktsom-

het i arbeidet. Graveskadene påfører netteierne 

og entreprenørene store reparasjonskostnader, 

og kostnadene for samfunnet for øvrig antas å 

være svært høye. Tiltak som kan redusere an-

tall graveskader anslås derfor å ha stor betyd-

ning for samfunnet. 

Tiltak 1. Registrering 

Om lag 45 prosent av alle graveskader skyldes 

feil i dokumentasjon av ledningers beliggenhet. 

Som tidligere nevnt vil Tiltak 1 bidra til å bedre 

kvaliteten på informasjon om ledningers belig-

genhet i grunnen. På lang sikt må derfor Tiltak 

1 ventes å ha stor positiv effekt på antall grave-

skader. Det vil imidlertid ta tid å realisere denne 

gevinsten som følge av at kun en liten andel av 

det totale ledningsnettet fornyes hvert år. Dette 

begrenser effekten av tiltaket innenfor analyse-

perioden. Samtidig er tendensen at netteiernes 

rutiner for innmåling og registrering stadig blir 

bedre, som følge av teknologiske framskritt og 

økt bevisstgjøring av konsekvensene av mang-

elfull dokumentasjon. Dermed må det legges til 

grunn at kvaliteten på ledningsdata gradvis vil 

bedres også i nullalternativet. Vi anslår med det 

at Tiltak 1 har en middels positiv effekt på an-

tall graveskader. 

Tiltak 2. Utveksling 

Graveskader skyldes først og fremst mangelfull 

dokumentasjon av ledningers beliggenhet i 

grunnen, eller at tiltakshaver ikke tar kontakt i 

forkant av gravearbeidet. De skyldes ikke at 

netteiere holder tilbake informasjon ved fore-

spørsel om ledningers beliggenhet i forbindelse 

med gravearbeider. I den grad netteier ikke 

ønsker å dele vektordata eller kart, enten av 

hensyn til informasjonssikkerhet eller bedrifts-

hemmeligheter, vil netteier reise ut og påvise 

ledningenes beliggenhet i terrenget. Vi kan der-

med ikke se at Tiltak 2 vil påvirke antall grave-

skader. 

Tiltak 3. LER 

Som nevnt over vil implementering av LER 

medføre en økning i tiltakshavers transaksjoner 

knyttet til innhenting av informasjon. Dette vil i 

utgangspunktet kunne medføre at flere med til-

tak i grunnen unnlater å melde fra om tiltaket, 

og således bidra til en økning i antall graveska-

der. Krav om å melde fra til LER i forkant og et-

terkant av tiltak i grunnen vil imidlertid ikke ute-

lukke innhenting av informasjon fra dagens in-

formasjonskilder. Gitt at tiltakshavere velger å 

innhente informasjon i nullalternativet, er det 

ingen grunn til å ikke innhente informasjon fra 

de samme kanalene etter implementering av 

LER. Vi kan derfor ikke se at Tiltak 3 vil påvirke 

antall graveskader. 

5.3 Sammenstilling av virk-
ninger 

Tabell 5.2 oppsummerer de prissatte og ikke-

prissatte virkningene av de tre tiltakene, sam-

men med en rangering av tiltakene etter sam-

funnsøkonomisk lønnsomhet. Som tidligere om-

talt har vi valgt å vurdere følgende «pakker» av 

tiltak: 

 Tiltak 1 

 Tiltak 1 og 2 

 Tiltak 1, 2 og 3 

Vi mener implementering av Tiltak 1 vil være 

samfunnsøkonomisk lønnsomt. Investerings-

kostnader knyttet til tilpasning av GIS-systemer 

og økte kostnader ved innmåling av nye led-

ninger og omregistrering av eksisterende led-

ninger vil mer enn oppveies av gevinster som 

følge av bedret datakvalitet. 
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Tiltak 2 vil tilføre en marginal økning i samfunns-

økonomisk lønnsomhet utover Tiltak 1 gjennom 

å ytterligere redusere prosjekteringstiden noe i 

forkant av større ledningsprosjekter. Tiltak 1 og 

2 er derfor rangert høyere enn bare Tiltak 1. 

Vi mener implementering av Tiltak 3 ikke vil 

være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Tiltaket 

innebærer en betydelig økning i kostnadene ut-

over Tiltak 1 og 2. Dette knytter seg til drifts- og 

investeringskostnader av LER, samt økte trans-

aksjonskostnader. De økte transaksjonskostna-

dene er en følge av krav om innrapportering av 

tiltak til LER i forkant og etterkant av gravearbei-

der, som overgår besparelsen i transaksjoner 

gjennom et finere geografisk presisjonsnivå. 

Tiltak 3 vil riktignok medføre en marginal nytte-

gevinst gjennom noe kortere prosjekteringstid i 

forkant av gravearbeider, men dette er på langt 

nær nok til å veie opp for de økte kostnadene. 

Tiltak 1, 2 og 3 er derfor rangert lavere enn Til-

tak 1 og Tiltak 1 og 2. 

Tabell 5.2: Sammenstilling av virkninger av tiltakene 

Samfunnseffekt Betydning Tiltak 1: 

Registrering 

Tiltak 1 og 2: 

Registrering 

og utveksling 

Tiltak 1, 2 og 3: 

Registrering, ut-

veksling og LER 

Investeringskostnader 
Prissatt 
effekt 

15 mill. 15 mill. 38 mill. 

Driftskostnader 
Prissatt 
effekt 

N/A N/A 111 mill. 

Ressursbruk innhenting av infor-
masjon for graver 

Prissatt 
effekt 

N/A N/A 175 mill. 

Ressursbruk utlevering av infor-
masjon for netteier 

Prissatt 
effekt 

N/A N/A - 71 mill. 

Sum prissatte kostnader 
Prissatt 
effekt 

15 mill. 15 mill. 252 mill. 

Kostnader for innmåling og re-
gistrering av ny ledningsdata 

Liten - - - - - - 

Kostnader for omregistrering av 
eksisterende ledningsdata 

Liten - - - 

Gravearbeidenes tid og omfang Middels + + + + + + + + + 

Prosjekteringstid Liten +  + +  + + + 

Håndtering av krise- og bered-
skapssituasjoner 

Stor + + + + + + + + + + + + 

Antall graveskader Stor + + + + + + + + + + + + 

Rangering etter lønnsomhet  2 1 3 
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6. Usikkerhet  

Det er på et generelt plan heftet usikkerhet ved 

alle samfunnsøkonomiske analyser. Prissatte 

effekter er basert på usikre forutsetninger og es-

timater, og det vil noen ganger være uenighet 

knyttet til verdsettingen av ikke-prissatte effek-

ter. 

Så langt det er mulig har vi basert forutset-

ningene våre på tilgjengelig informasjon og da-

tagrunnlag. Tallfestingen av de ulike virk-

ningene er likevel usikre. For å belyse denne 

usikkerheten gjennomfører vi derfor en følsom-

hetsanalyse hvor vi endrer på noen av de sent-

rale forutsetningene. Hensikten med dette er å 

undersøke hvor følsom eller robust lønnsomhe-

ten i de analyserte tiltakene er for endringer i 

forutsetningene. Usikkerheten kan gå i begge 

retninger. Det betyr at den kan representere 

både risiko for et mer negativt utfall og mulighe-

ten for et mer positivt utfall enn forventet i ho-

vedanalysen. 

I følge DFØ (2014) er det hensiktsmessig at en 

følsomhetsanalyse fokuserer på å finne ut de 

kritiske størrelsene på en prissatt virkning eller 

forutsetning. På den måten får man kjennskap 

til hva som skal til for at lønnsomheten av tiltaket 

skal tippe i motsatt retning. Vi har derfor valgt å 

kategorisere de usikre forutsetningene i to; 1) 

forutsetninger som påvirker resultatene i kvali-

tativ retning, og 2) forutsetninger som ikke på-

virker resultatene i kvalitativ retning. 

Dette oppsummeres i Tabell 6.1. Vi vil fokusere 

på å vise virkningene av å endre på de forutset-

ningene som kan påvirke resultatet i kvalitativ 

retning. 

6.1 Usikkerhet som påvirker re-
sultatene i kvalitativ retning 

Som det framgår av Tabell 6.1 er forutsetningen 

om antall transaksjoner mellom netteiere og til-

takshavere i nullalternativet sentral for resulta-

tene. Årsaken til dette er at antallet transaksjo-

ner i nullalternativet legger føringer for hvor 

mange transaksjoner som kan spares inn ved 

etablering av LER. 

I hovedalternativet har vi beregnet at det gjen-

nomføres snaut 410.000 årlige transaksjoner i 

forbindelse med gravearbeider, hvorav 140.000 

av disse er til Geomatikk og 270.000 til andre 

netteiere. Denne beregningen er basert på ka-

tegoriseringen av netteiere beskrevet i avsnitt 

5.1.3 og Vedlegg 1. 

I Figur 6.1 viser vi hvordan lønnsomheten for de 

prissatte virkningene endrer seg med forutset-

ningene om antall transaksjoner i nullalternati-

vet. Fra ekstremtilfellet der hvert gravearbeid in-

nebærer bare én telefonsamtale til Geomatikk 

(140.000 transaksjoner), til ekstremtilfellet der 

alle netteiere som befinner seg i en kommune 

kontaktes hver gang det graves (drøyt 

1.000.000 transaksjoner). 

Tabell 6.1: Kategorisering av forutsetninger i usikkerhetsanalysen 

 Påvirker resultatet i kvali-
tativ retning 

Påvirker ikke resultatet i 
kvalitativ retning 

Investeringskostnad  X 

Driftskostnad  X 

Antall gravearbeider  X 

Antall transaksjoner mellom netteier og tiltakshaver 
i nullalternativet 

X  

Antall transaksjoner mellom netteier og tiltakshaver 
etter implementering av tiltaket. 

 X 

Antall transaksjoner mellom tiltakshaver og LER  X 

Tidsbruk per transaksjon  X 

Lønnskostnader tiltakshaver og netteier  X 
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Hovedårsaken til nedjusteringen i hovedanaly-

sen er at en svært stor andel (43 prosent) av 

netteierne er kategorisert som lokale og små 

aktører. Denne gruppen består i hovedsak av 

små, lokale vannverk og småkraftverk, men 

også industribedrifter, sykehus og lufthavner 

med egne ledninger. Disse er kjennetegnet ved 

at de har ledninger i en avgrenset del av kom-

munen, og dermed sjelden blir kontaktet ved 

gravearbeider. 

Som figuren viser er terskelverdien for om de 

prissatte virkningene skal være positive på om 

lag 790.000 transaksjoner, noe som er en øk-

ning på 94 prosent sammenlignet med ho-

vedanalysen. Antall transaksjoner i nullalterna-

tivet hviler på forutsetningene om hvor ofte de 

ulike ledningseierne blir kontaktet dersom det 

gjennomføres et gravearbeid i den kommunen 

de har ledninger. Som beskrevet i Vedlegg 1 har 

vi i hovedanalysen lagt til grunn at en aktør som 

er definert som «stor» og med geografisk utbre-

delse i kommune, fylke, regionalt eller nasjonalt 

alltid blir kontaktet. Vi har videre lagt til grunn at 

en aktør med «lokal» utbredelse blir kontaktet i 

20 prosent av tilfellene, mens en aktør som blir 

definert som «liten» og «middels» blir kontaktet 

i henholdsvis 20 og 50 prosent av tilfellene. 

 

For å teste robustheten av estimatet for antall 

transaksjoner i nullalternativet har vi gjennom-

ført ulike regneeksempler på hvordan dette es-

timatet endres dersom vi endrer de anslåtte an-

delene. Som vist i Tabell 6.2 må andelen som 

kontaktes økes til 80 prosent for ledningseiere 

med «lokal» utbredelse, og henholdsvis 75 pro-

sent og 100 prosent for ledningseiere i katego-

rien «liten» og «middels». 

Beregningen av antall transaksjoner i nullalter-

nativet er usikker, men som denne følsomhets-

analysen viser må andelen av «lokale» ledning-

seiere, og «små» og «middels» store lednings-

eiere som kontaktes øke betraktelig for at lønn-

somheten for de prissatte virkningene skal end-

res til positiv. 

 

Figur 6.1:  Sammenhengen mellom antall transaksjoner i nullalternativet og lønnsomhet 
for de prissatte virkningene i MNOK 
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6.2 Usikkerhet som ikke påvir-
ker resultatene i kvalitativ 
retning 

Vi har lagt til grunn en rekke andre usikre forut-

setninger som kan påvirke lønnsomheten til de 

prissatte virkningene. Imidlertid er det ingen av 

disse forutsetningene som alene kan påvirke re-

sultatet i kvalitativ retning. 

Investeringskostnader og driftskostnader 

Vi har basert forutsetningene våre på bereg-

ninger gjort av Promis i Oslo Economics (2015). 

Samtidig har vi oppjustert kostnadene med 50 

prosent. Bakgrunnen for dette er samtaler med 

Promis om innholdet i beregningene. Som vi be-

skriver tidligere i rapporten er det heftet stor 

usikkerhet ved investerings- og driftskostna-

dene, og disse vil avhenge av den eksakte ut-

formingen av LER. 

Det er først og fremst driftskostnadene som har 

stor innvirkning på lønnsomheten av tiltaket. En 

nedjustering av disse alene vil imidlertid ikke 

påvirke resultatene i kvalitativ retning. 

Antall gravearbeider 

Vi har lagt til grunn at det gjennomføres 140.000 

gravearbeider årlig. Dette er det samme som er 

lagt til grunn i Oslo Economics (2015) og Sam-

funnsøkonomisk analyse (2015). Det er noe 

usikkerhet rundt denne forutsetningen, men vi 

anser denne til å være lav. 

Antall transaksjoner mellom netteier og 

tiltakshaver etter implementering av tiltaket 

Beregningen av antall transaksjoner mellom 

netteiere og tiltakshavere etter implementering 

av tiltaket tar utgangspunkt i at LER vil vise 

oversikten over netteiere med en finere geogra-

fisk presisjonsnivå enn hva dagens ledningsei-

erregister gjør. I hovedalternativet har vi lagt til 

grunn at LER innebærer en reduksjon i antall 

netteiere som må kontaktes med 50 prosent. Vi-

dere legger vi til grunn at 20 prosent av led-

ningsnettet ikke kan vises på detaljert geogra-

fisk presisjonsnivå som følge av dårlig datakva-

litet. 

Forutsetningen om andelen av ledningsnettet 

med dårlig datakvalitet er basert på tidligere in-

tervjuer med netteiere i forbindelse med Sam-

funnsøkonomisk analyse (2015). Vi anser usik-

kerheten knyttet til dette som moderat. 

Forutsetningen om reduksjon i antall netteiere 

som kontaktes ved innføring av LER er det hef-

tet større usikkerhet ved. Dette avhenger blant 

annet av hvor mange ledningseiere som befin-

ner seg i de områdene hvor det graves, og der-

med hvor mange ledningseiere som kan «lukes 

vekk» når presisjonsnivået øker.  

En endring av denne forutsetningen vil imidler-

tid ikke påvirke resultatene i kvalitativ retning. 

Isolert sett vil en nedjustering av andelen nett-

eiere som kan «lukes vekk» gjøre innføringen 

av LER mer ulønnsom, mens en oppjustering 

av andelen netteiere som kan «lukes vekk» 

gjøre innføringen av LER mindre ulønnsom.  

Tabell 6.2: Påvirkning på lønnsomhet i prissatte virkninger (MNOK) av å endre på forut-
setninger om andelen av netteiere som kontaktes 

 Hoved Alt. 1 Alt.2 Alt. 3 

Andel av gravearbeidene hvor «lokal» netteier 
kontaktes 20% 40% 60% 80% 

Andel av gravearbeidene hvor «liten» netteier 
kontaktes 20% 40% 60% 75% 

Andel av gravearbeidene hvor «middels» netteier 
kontaktes 50% 60% 80% 100% 

Lønnsomhet i prissatte virkninger, MNOK 252 183 89 -4 
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Antall transaksjoner mellom tiltakshaver og LER 

Denne forutsetningen er basert på forutset-

ningen om antall årlige gravearbeider. Vi anser 

derfor usikkerheten til å være lav. 

Tidsbruk per transaksjon 

Vi har skjønnsmessig lagt til grunn en antakelse 

om at de besparte transaksjonene i gjennom-

snitt tar 1/10 time, dvs. 6 minutter. Anslaget kan 

framstå som noe lavt, men som beskrevet i av-

snitt 5.1.3 henger dette sammen med at dette 

er samtaler med netteiere som med sikkerhet 

kan si at de ikke har anlegg i grunnen som kom-

mer i konflikt med gravearbeidet.  

Vi har videre lagt til grunn samme tidskostnad 

for tiltakshavere ved kontakt med LER ved opp-

rettelse og avslutning av gravesaker. 

Forutsetningen om tidsbruk per transaksjon er 

usikker. En endring av denne forutsetningen vil 

imidlertid ikke påvirke resultatene i kvalitativ ret-

ning. Gitt de andre forutsetningene i ho-

vedanalysen vil en nedjustering av tidsbruken 

per transaksjon gjøre innføringen av LER noe 

mindre ulønnsom, mens en oppjustering av 

tidsbruken vil gjøre innføringen av LER mer 

ulønnsom. 

Lønnskostnader tiltakshaver og netteier 

Vi har lagt til grunn at tiltakshavers lønnskost-

nader representeres ved ansatte med høysko-

leutdanning i næring for anleggsvirksomhet, 

med en gjennomsnittlig lønnskostnad på 410 

kroner per timeverk. For netteierne har vi lagt til

grunn faktisk lønn blant ansatte som håndterer 

forespørsler om ledningers beliggenhet i grun-

nen hos Geomatikk. Lønnskostnaden for denne 

ansattgruppen er 270 kroner per timeverk. 

En endring av disse forutsetningene vil ikke 

alene påvirke lønnsomheten til de prissatte virk-

ningene. En partiell økning i timeverkskostna-

den for tiltakshavere vil gjøre innføringen av 

LER mer ulønnsom, mens en reduksjon vil 

gjøre innføringen mindre ulønnsom. Motsatt vil 

en partiell økning i timeverkskostnaden for nett-

eier gjøre innføringen av LER mindre ulønn-

som, mens en reduksjon vil gjøre innføringen 

mer ulønnsom. 

6.3 Generell usikkerhet 

Den samfunnsøkonomiske analysen kan også 

bli påvirket av en rekke usikkerhetsmomenter 

som det er vanskelig å forutse.  

Det er for eksempel knyttet usikkerhet til tekno-

logisk utvikling. Teknologien innenfor IKT-løs-

ninger forbedres raskt og vil kunne påvirke en 

rekke av momentene belyst i analysen. For ek-

sempel er det mulig at IT-løsninger i framtiden 

kan utvikles både billigere og bedre enn lagt til 

grunn i denne analysen. Dette gjelder både 

kostnadene ved å etablere LER, men også ut-

vikling innenfor dagens løsning. Det er imidlertid 

vanskelig å si noe om sannsynligheten for avvik 

og utslag på lønnsomheten av teknologisk ut-

vikling. 
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7. Samlet vurdering og 
anbefaling 

Beregningen av samfunnsøkonomiske kostna-

der og nyttegevinster av de tre tiltakene i kapit-

tel 5 ga følgende rangering av tiltakspakker: 

1. Tiltak 1 og 2 

2. Tiltak 1 

3. Tiltak 1, 2 og 3 

Selv om forrige kapittel belyste at det er heftet 

stor usikkerhet ved flere av forutsetningene som 

ligger til grunn for dette resultatet, er de fleste 

av disse usikkerhetene av en art som ikke vil 

påvirke den kvalitative retningen av lønnsom-

hetsberegningene. Vi mener derfor at range-

ringen av tiltakspakkene etter samfunnsøkono-

misk lønnsomhet står seg. 

Lønnsomhetsberegningene viste at Tiltak 2 kun 

medfører marginale samfunnsgevinster utover 

gevinstene ved implementering av Tiltak 1. Til-

tak 2 innebærer at det innføres en lov om

utlevering av ledningsdata til aktører med saklig 

behov. Med mindre den varslede forskriften fra 

departementet definerer hva som menes med 

«saklig behov» på en utvetydig måte, vil det i 

mange tilfeller måtte gjøres en skjønnsmessig 

vurdering av hvorvidt den som etterspør sted-

festingsopplysninger har krav på slik informa-

sjon. Dette vil potensielt kunne medføre admi-

nistrative kostnader knyttet til avklaring av po-

tensielle tvister. Slike kostnader har vi sett bort 

fra i kostnyttevurderingen. Samtidig vil man aldri 

kunne utelukke utilsiktede negative følger av en 

lovendring. Sett i sammenheng med disse mo-

mentene mener vi den marginale samfunnsge-

vinsten av å implementere Tiltak 2 er for liten til 

å forsvare gjennomføring av tiltaket. 

På bakgrunn av dette er vår samlede anbefaling 

at man implementerer Tiltak 1, som innebærer 

krav til innmåling av nye ledninger i tre dimen-

sjoner og arkivføring av nye og eksisterende 

ledningsdata. Vi anbefaler ikke implementering 

av Tiltak 2 eller Tiltak 3. 
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Vedlegg 1 – Kategorisering av netteiere

For å beregne transaksjoner i nullalternativet har vi gjort en kategorisering av de nær 1 300 oppførte 

infrastruktureiere i dagens ledningseierregister (gravemelding.no). Kategoriseringen har foregått langs 

tre dimensjoner:  

 Geografisk utbredelse 

 Størrelse på netteier innenfor utbredingsområdet 

 Type nett 

I geografisk utbredelse har vi skilt mellom nasjonale-, regionale-, fylkesvise-, kommunale- og lokale 

netteiere. Videre er netteierne kategorisert etter størrelse innenfor utbredingsområdet, som liten, mid-

dels eller stor. Tabell A1 viser hvordan de 1 235 netteierne fordeler seg langs de to dimensjonene. Vi 

ser at hovedtyngden av netteierne er «lokal og liten» eller «kommunal og stor». 

Tabell A1: Antall netteiere etter geografisk utbredelse og størrelse innenfor utbredingsområdet 

 Liten Middels Stor 

Nasjonal                      2                     1                     2  

Regional                      8                     5                     3  

Fylke                    30                   16                     5  

Kommunal                    49                   57                506  

Lokal                  530                   17                     4  

Videre har vi kategorisert netteierne etter hvilken type nett de eier. Vi har skilt mellom strøm, fjernvarme, 

gass, gatelys, vann og avløp, tele/EKOM og uspesifisert kommunalt nett. I tillegg har vi en «annet»-

kategori, som benyttes om utradisjonelle netteiere. Disse netteierne omfatter eksempelvis industribe-

drifter med egne ledninger i grunnen, og aktører som ikke nødvendigvis er klar over at de er netteiere. 

Fordelingen av netteiere er vist i Tabell A2. 

Tabell A2: Antall netteiere etter type nett29 

 Antall 

Annet 40 

El-strøm 215 

Fjernvarme 49 

Gass 5 

Kommunal (VA, Gatelys, signal mm) 410 

Lys (Gatelys) 21 

Tele/Ekom (Tele, Kabel TV, fiber) 147 

VA nett 355 

For å beregne antall transaksjoner i nullalternativet har vi lagt til grunn forutsetninger om hvor ofte de 

ulike aktørene kontaktes ved gravearbeider i en kommune i dag. Forutsetningene oppsummeres i ta-

bellene under. Vi har lagt til grunn at de kommunale (eller større) netteierne kontaktes ved hvert tiltak i 

grunnen, og at de lokale kontaktes i 20 prosent av gravearbeidene i kommunen (Tabell A3). Videre har 

                                                      
 

29 Noen vil reagere på at registeret kun inkluderer 410 «kommunale» netteiere, og ikke 428 – altså antall kommuner 
i landet. Dette skyldes at flere kommuner er kunder hos Geomatikk, og følgelig fordelt på øvrige kategorier (for 
eksempel er Asker kommune registrert under gatelys og VA). 
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vi lagt til grunn at store aktører kontaktes i 100 prosent av gravearbeidene innenfor sitt utbredelsesom-

råde, middels store kontaktes i 50 prosent av gravearbeidene og små netteiere kontaktes i 20 prosent 

av gravearbeidene (Tabell A4). Til slutt har vi lagt til grunn at alle typer netteiere kontaktes i hvert gra-

vetilfelle innenfor kommunen, med unntak av eiere av VA-anlegg som kun kontaktes i halvparten av 

gravearbeidene (Tabell A5). Dette skyldes at VA-anlegg typisk ligger dypere i grunnen enn øvrige led-

ninger, og derfor sjeldnere kommer i konflikt med tiltak på grunnere nivå. 

Tabell A3: Geografisk utbredelse: Andel av gravearbeidene hvor netteier kontaktes 

 Andel av gravearbeidene 
hvor netteier kontaktes 

Nasjonal 100% 

Regional 100% 

Fylke 100% 

Kommunal 100% 

Lokal 20% 

Tabell A4: Størrelse innenfor utbredingsområde - Andel av gravearbeidene hvor netteier kontaktes 

 Andel av gravearbei-
dene hvor netteier kon-

taktes 

Liten 20% 

Middels 50% 

Stor 100% 

Tabell A5: Type nett - Andel av gravearbeidene hvor netteier kontaktes 

 Andel av gravearbei-
dene hvor netteier kon-

taktes 

Annet 100% 

El-strøm 100% 

Fjernvarme 100% 

Gass 100% 

Kommunal (VA, Gatelys, signal mm) 100% 

Lys (Gatelys) 100% 

Tele/Ekom (Tele, Kabel TV, fiber) 100% 

VA nett 50% 

De ulike karakteristikkene ved en netteier avgjør hvor ofte netteieren blir kontakten ved et gravearbeid. 

For eksempel vil en stor netteier med kommunal utbredelse kontaktes i hvert gravetilfelle i kommunen, 

mens en liten netteier med kommunal utbredelse kun vil kontaktes i 20 prosent av tilfellene. Det samme 

gjelder store netteiere med lokal utbredelse, mens små netteiere med lokale netteiere med liten utbre-

delse kun kontaktes i 4 prosent av gravetilfellene (20 prosent * 20 prosent). Den resulterende vektingen 

av netteiere med ulike kombinasjoner av karakteristikker er vist i Tabell A6. 
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Tabell A6: Vekting av netteiere 
  Størrelse inne utbredingsområde 

Type nett Utbredelse Liten Middels Stor 

Annet 
Kommunal eller større 20 % 50 % 100 % 

Lokal 4 % 10 % 20 % 

El-strøm 
Kommunal eller større 20 % 50 % 100 % 

Lokal 4 % 10 % 20 % 

Fjernvarme 
Kommunal eller større 20 % 50 % 100 % 

Lokal 4 % 10 % 20 % 

Gass 
Kommunal eller større 20 % 50 % 100 % 

Lokal 4 % 10 % 20 % 

Kommune 
Kommunal eller større 20 % 50 % 100 % 

Lokal 4 % 10 % 20 % 

Gatelys 
Kommunal eller større 20 % 50 % 100 % 

Lokal 4 % 10 % 20 % 

Tele/Ekom 
Kommunal eller større 20 % 50 % 100 % 

Lokal 4 % 10 % 20 % 

VA 
Kommunal eller større 10 % 25 % 50 % 

Lokal 2 % 5 % 10 % 
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