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1 Formål 

Å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet.  

2 Virkeområde 

Denne instruks gjelder alle anlegg (også utskiftings- og omleggingsarbeider) der kommunen eller 

Glitrevannverket skal motta innmålingsdata. Instruksen må oppfylles før ledningsanlegget overtas.  

3 Innmåling 

Koordinater skal måles inn og leveres i kommunens til enhver tid gjeldende koordinatsystem. Per mai 

2011 gjelder nedenstående tabell.  

Koordinatsystem:  EUREF89 UTM sone 32  

Høydesystem:  NN2000  

Det må av dokumentasjonen fremgå hvem som har utført innmålingen, hvilket utstyr som ble 

benyttet og evt. hvilke fastmerker som ble brukt som grunnlagspunkt.  

 

4 Målemetode og nøyaktighet 

4.1 Målemetode 

Det skal måles i åpen grøft med instrumentet direkte på punktet.  

Andre metoder, eller å sløyfe innmåling av enkeltpunkter, kan unntaksvis benyttes under spesielle 

forhold, men dette må avtales på forhånd og dokumenteres for hvert enkelt punkt det gjelder.  

4.2 Krav til nøyaktighet 

Avvik i koordinat (x, y):  < 0.03 m  

Avvik i høyde (z): < 0.03 m  

4.3 Punkttetthet 

Der ledningene ligger i kurve, skal målingen foretas slik at en rett linje mellom punktene ikke avviker 

mer enn 0,5 m fra kurven. Avstanden mellom to innmålte punkter på en ledning skal ikke overstige 

20 m målt langs ledningen. 

5 Innmåling av punkter (hva som skal måles) 

Alle punkter i VA-ledningsnettet som er beskrevet nedenfor, skal være innmålt i x, y og z koordinater. 

Se overskrift 7 for illustrasjoner av de mest vanlige punktene som skal måles inn. 

5.1 Punkter på ledningstrasé (nedgravde punkter) 

Bend, Forankring, Gren/påkopling, Kryss, Endepunkt /Ters, Overgang mellom ulike rørtyper og 

dimensjoner, Ut og inn av kum/sluk. Se også overskrift 7. 
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5.2 Installasjonspunkter (synlige på ferdige anlegg) 

Kumlokk, Kryss, Slukrist, Overløpskant, Inntak, Utløp, Stoppekran, Stakekum. Se også overskrift 7. 

5.3 Kotehøyder (z-koord.) måles ved 

Punkter på trykkledning:  Utvendig topp rør. I kum registreres ledningshøyden ved største 

rørdiameter. 

Punkter på selvfallsledning:  Innvendig bunn rør. I kum registreres ledningshøyden (z) ved innløp 

og utløp. Der ledningen er gjennomgående kan innløp og utløp 

registreres med samme høyde midt i kum eller i stakeluke. 

Kum:    Topp senter kumlokk og bunn senter kum. 

Sluk:     Topp senter slukrist. 

- Pumpeledning er trykkledning og måles dermed på topp rør.  

- Trekkerør og Signalkabel måles som ledninger i kurve på topp trekkerør/kabel. Varerør måles inn 

med endepunkter. 

- Eksisterende VA-ledninger som krysses skal måles inn med 2 punkter uavhengig av eier og 

bruksformål. 

For pumpestasjoner, basseng og renseanlegg samt for sjøledninger og andre spesielle anlegg vil det 

for hvert anlegg bli fastsatt egne bestemmelser om dokumentasjon og innmåling. 

 

6 Innlevering av data/koordinater 

- Innmålte data skal leveres digitalt i KOF og sosi-format. Det skal også leveres en gmi-fil hvis 

innmåling er gjennomført med Gemini terreng. Koordinater skal fortrinnsvis kodes med SOSI 

objektkoder.  

- Topp objekter skal leveres i egen fil etter at anlegget er ferdigstilt, altså etter at siste asfaltlag er 

lagt. 

- Det skal lages sammenhengsfiler fra landmålingsprogram som viser linjer (all sammenheng) 

mellom punktene, hvor alle innmålingspunkter er synlige på linja. Stikkledninger må også vises.  

- Nummerering av punkter skal skje i henhold til arbeids-/anbudsbeskrivelsens betegnelser der 

dette er gitt. Andre punkter nummereres fortløpende langs ledningstraseen som gjenspeiles hva 

som måles.  

- Plott/kartskisse som viser linjer (all sammenheng) mellom punktene må vedlegges. Ulike 

formater kan avtales spesielt. 
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7 De mest vanlige innmålingspunktene 

Figurene er brukt med tillatelse fra Powel. I tillegg til punktene beskrevet under, må alle bend, 

dimensjonsendringer, gren og anboringer måles inn. 

 

Firkantkum: 

 
Rund kum: 

 
Ledninger i kum: 
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Bakkekraner og stakerør:  

 
Trykkledninger og selvfallsledninger:
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8 Dokumentasjon av punkter 

Det skal til alle nedgravde punkter på offentlig nett (avløpsbend kan unntas) leveres digitalt foto på 

JPG-format av høy kvalitet og bildebredde på minimum 1600 punkter. Foto leveres i henhold til 

eksemplene under. 

8.1 Bilder 

8.1.1 Kummer 

Kumbilder skal tydelig vise alle detaljer i kumbunn og vegger. Rør og koblinger direkte utenfor kum 

skal dokumenteres med bilder før igjenfylling. Det skal være tatt ett bilde som egner seg som 

kumkortbilde, bildet skal være tatt når kummen er komplett og orientert mot nord. Bildet merkes 

med KK i filnavn. 

 

8.1.2 Konstruksjoner 

Navn på bildefiler til konstruksjoner angis med anleggsID eller SID om dette er tilgjengelig. Der hvor 

det er tatt flere bilder av kummen skal navnsettingen registreres slik: 

-  VK1.jpg 

- VK1 (2).jpg 

- VK1 (3).jpg 

Hovedbildet som tas ned i kummen med topp bilde mot nord og viser alt av ledninger markeres i 

tillegg med KK. (Eksempelvis VK1_KK.jpg) 

Oversiktsbilde av kummene skal også dokumenteres med bilde etter asfaltering. 

 

8.1.3 Ledninger  

Navn på bildefiler til ledninger angis med trasenummer og i hvilken profil bildet er tatt. Hvis det er 

tatt flere bilder i samme profil skal navnsettingen registreres slik: 

- Trase1 P230.jpg 

- Trase1 P230 (2).jpg 

- Trase 1 P230 (3).jpg 

Her betyr «Trase1 P230.jpg» at bildet er tatt i profil 230 (230m fra start trase) i trase 1. 

Hvis prosjektet ikke er delt opp i traseer, kan det merkes: VK1 P230.jpg 

 

Det skal tas bilder av alle rørtraseer. Foto av punktene tas slik at sammenkoblinger og situasjon  

vises best mulig, men helst med topp foto mot nord med god oversikt og dato når bilde er tatt.  

(F.eks. med hus i bakgrunnen, evn.  med Nord-pil på bilde)   

Bildene skal vise forankringer, forgreninger, påkoblingspunkter etc. 

Alle kryssinger skal også dokumenteres med bilder. 

Flere punkter kan med fordel dokumenteres på samme foto og da særlig ved påkoblinger av  

stikkledninger. 

http://www.va-norm.no/


 

VA-norm – Vedlegg 1.1 
 

Instruks for innmåling og dokumentasjon av 
VA-anlegg 

Dato: 12.02.2021 

Rev.dato: 12.02.2021 

Initialer: KMG 

Side: 7 av 9 

www.va-norm.no 
 

Eksempel anleggsbilder 
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Hovedbilde

Oversiktsbilde 
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