
 

 
 

 

 

 

Skien kommune 

TEKNISK VA - NORM 

KRAV TIL SLUTT- DOKUMENTASJON 

AV  VA- ANLEGG «SOM BYGD» 

Vedlegg nr. 2 

Sist revidert: 26/02-15 

 

1. Innledning 
Disse krav skal gjelde for alle utbyggere: Skien kommunes egne arbeidslag, private  

utbyggere, entreprenører, og Statens Vegvesen og andre som utfører nyanlegg og omlegging av det 

kommunale VA-nettet. Kravene gjelder også for ledninger som ønskes overtatt til kommunal drift. 

 

Det firma og personell som har ansvaret for registrering og innmåling, må ha den nødvendige 

kompetanse eller skaffe dette til veie for å utføre registreringen VA-ledningsnett. 

Følgende skal inn-måles på åpen grøft under anleggets gang: bend, påkoblinger, (anboringsklammer) 

retningsendringer o.l. Har man ikke tilgang til GPS-måling, så kan det inn-måles med måleband og 

illustreres med skisse. M.a.o. alt som ikke kan inspiseres fra nedstigningskummer. 

 

Krav til dokumentasjon skal være grunnlag for den fullstendige rapporten som overleveres til Skien 

kommune. Mangelfull «Som bygd» dokumentasjon kan bety at kommunen ikke godkjenner anlegget.  

All ”Som bygd” dokumentasjon SKAL underskrives med fullt navn, firma og dato før det leveres til 

VA-enheten. Data kan leveres digitalt enten på minnepinne, CD eller (avtalt med kommunen) på e-post.  

Men «som bygd» mappe skal inneholde ajourført ledningsplan («Som bygd») 
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1. Ajourført ledningskart -”som bygget”  

Det leveres kart i målestokk 1:500. Kartet skal inneholde inn-målte punkt- og linjeobjekter. 

Punkter og linjer (ledninger og kummer) skal tekstes. Kum-nummer skal samsvare med 

koordinatliste. Ledninger tekstes med typeledning. Ledningskartet skal ha bakgrunns-kart. 

 

1.1 Saneringsanlegg 

Det benyttes tegningssymboler ihht. Norm for VA-ledningskartverk.         

Det er viktig å få frem helheten rundt “nyanlegget”, m.a.o. at det skisseres et oversiktskart hvor 

gammelt og nytt ledningsnett illustreres klart. Det er viktig å få fram hva som er fjernet eller 

nedlagt (ligger i bakken, men tatt ut av bruk). 



 

 
 

 

Det er viktig å vise anleggets funksjon i det geografiske bildet. Hva var hensikten med løsninger 

som ble besluttet (”som bygget”). 

 

1.2 Nyanlegg  

Nytt boligfelt, eller «Jomfruelig terreng», inn-måles som pkt. 1, men Ferdigmelding for 

eiendom levers ikke, det holder med inn-målt stoppekran. 

 

2. Innmåling 

VA-ledninger med tilhørende installasjoner skal koordinatfestes med X,Y og Z. Her er det 

beskrevet detaljert hva og hvordan dette skal utføres. Beskrivelsen er laget med tanke på at 

innmålings-dataene skal kunne importeres i oppdragsgivers informasjonssystem (Gemini VA).  

 

2.1 Ledninger  

Alle ledninger skal fremstå som linjeobjekt i innmålingsdataene. Linjeobjektene skal være 

sammenhengende fra et punkt til neste punkt (kum til kum). 

Ledninger skal måles i alle knekkpunkter, dvs. alle vertikale/horisontale bend og knekk i 

skjøter. Ledninger lagt i kurve skal måles for hver 5 meter. 

Høyde måles som utvendig topp rør for trykkledninger. For selvfall måles høyde som innvendig 

bunn rør. 

Se punkt 2.5 Filformat for leverings-system. Entreprenører som ikke har den kompetanse, eller 

mulighet for dette, leverer «hånd-tegnede» skisser. 

 

2.2 Installasjoner   

Alle installasjoner skal fremstå som punktobjekt i innmålingsdataene. Følgende installasjoner 

skal inn-måles: 

 kummer, sluk, hydranter, renseanlegg, inntak, utslipp, overløp, basseng, olje-, fett- og 

slamtanker, septiktank, sandfang, anboring, bakkekran. 

Alle installasjoner med lokk skal måles med X,Y og Z i senter topp lokk. I vannkummer måles 

også senter ledning evt. brannventil. 

 

2.3 Temakoder 

Alle ledninger og installasjoner skal angis med temakoder i innmålingsdataene. Uavhengig av 

filformat skal temakodene i SOSI-standarden benyttes. 

 

2.4 Koordinatsystem 

Koordinater skal måles inn og leveres i kommunens til enhver tid gjeldene koordinatsystem. 

EUREF89 UTM sone 32. Innmålingen skal foretas med GPS eller annet utstyr som gir 

tilsvarende nøyaktighet. Nedgravde punkter kan måles med metermål fra kum eller andre 

punkter i terreng.  

Alle høyder skal angis i moh i datumet NN2000. 

 

2.5 Filformat 

Innmålingsdataene skal leveres digitalt på et av følgende filformat:  

 SOSI (*.sos)  

 Kof (*.kof)  

Eller om utførende firma kan levere på følgende filformat: 

 Shape (*.shp)  

 Gemini (*.gmi - *.efi - *.xfi)  

 KfiCfi (*.kfi - *.cfi)  

      Merk at enkelte av filformatene (f.eks. shape) består av flere filer. Alle disse filene må følge med. 

 



 

 
 

 

 

 

 

3. Kum-skisser 

Kum-skisser for kum, pumpestasjon, overløp. Kum-skissene skal nummereres i henhold til; 

koordinatliste og ajourført ledningskart,(«Som bygd».) 

Det skal fylles ut ett kum-kort for hver nybygd eller ombygd kum i ledningsanlegget. Kumkortet 

skal vise ledningsforløp og evt. utstyr (utvisere, ventiler, målere o.l.)  

  

Eksempel på utfylt kumkort er vedlagt. Merk følgende: 

 Kumnummer på kumkort, ledningsplan og koordinatliste skal samsvare. 

 Koordinatfeste kryss i vannkum og c/c topplokk  

 Kumskisser skal være nordorientert og tekstes for å angi type ledning og ledningsforløp  

 Ledningshøyde for avløp: tas ved bunn ledning ved utløp, ved stor  

høydeforskjell innløp og utløp tas høyde både i innløp og utløp.     

 Ledningshøyde for vannledning og trykkavløpsledning (topp ledning) 

 Vær nøye med vertikalmål fra kumlokk til ledning (nedmål) 

 Nord-orientert kum-foto av god kvalitet skal limes på kortet. Det skal også leveres digitale 

foto av kummer med påført kum-nr. Bildene leveres sammen med innmålte koordinater på 

CD. 

 

4. Stikkledninger  

Ferdigmeldingsskjema skal benyttes (se vedlegg 5). Det fylles ut skjema for hver eiendom når 

det er saneringsanlegg i eksisterende bebyggelse. 

 

5. Eventuelle signalkabler 

Legges det signalkabler i forbindelse med anlegget så vises det med kart hvor kabelen går 

(1:500). Følger kabelen f.eks. vannledning vises dette i kartet (”som bygd”) uten at kabelen må 

inn-måles. Tar signalkabelen en annen retning enn vann- og avløpsledningene så kreves det 

innmåling etter de samme prinsipper som for VA-ledningsnettet. 

Koblingsbokser, el-bokser og knekkpunkter på kabelen måles inn. Når ”som bygget” 

dokumentasjon leveres må det også påføres den kodingen som koblingsskap og kabel skal ha. 

Denne informasjon innehar ansvarlig elektriker i VA-seksjonen.  

Det skal leveres inn eget signalkabelkart hvor det også viser egenskapene til signalkabelen.  

Med egenskaper menes: antall par, tverrsnitt og material på kabelen.  

 

           Er det ellers spørsmål og tvil om registreringen, kan Dere ta kontakt med 

           Hilde Garvik, kartansvarlig i Vann- og avløpsseksjonen. Tlf: 35581221 

             Hilde.garvik@skien.kommune.no 

           Øyvind Engesland, kartansvarlig Tlf. 35581224 

             oyvind.engesland@skien.kommune.no 
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