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ALMINNELIG HØRING - FORSLAG OM NYE KRAV TIL
DOKUMENTASJON OG UTVEKSLING AV GEODATA OM LEDNINGER
OG ANDRE ANLEGG I GRUNNEN

Vi viser til høringsbrev fra Miljøverndepartementetdatert 3. september2013.

Som statens rådgiverog fagorgani eiendoms,bygge-og leiesaker,er Statsbyggpositiv til
Høringsforslagetsom representerer et forslagpå løsningav et problem vi har hatt mange utfordringer knyttet
til, anleggi grunnen som ikke er godt nok dokumentert.

Av ensnin i hørin smerknadene
Miljøverndepartementetshøringsnotat er omfattende, og behandler en rekke sider av problemstillingene,
herunder situasjonsbeskrivelser,drøftelser og forslagav juridiskkarakter.I merknadene fra Statsbyggnedenfor
er dette ikke kommentert —det er kun angittmerknader av teknisk/funksjonellkarakterher. Statsbyggssvarhar
tatt utgangspunkt i forhold knyttet til elektrotekniskeinstallasjoner,men vil understreke at dette i stor grad kan
utvides til å omfatte andre former for installasjoneri grunnen. Avslutningsvisvilvi oppsummere noen slike
forhold.

Generellemerknader
Høringsnotatet tar opp et viktigtema som i alleår har skapt problemer i prosjekter—mangelfullellerhelt
manglendeinformasjon om ledninger,rør, kulverterog andre konstruksjoneri grunnen —både eksistensenav
slikei et område, nærmere om posisjon og utstrekningpå dem, hvem som er eiere og formåletmed bruken -
evt. om de kan være gått ut av bruk samt alt av ytterligereegenskapsopplysningerav verdi (f.eks.kabeltype,
spenningsnivå).

Det er viktigå få på plass både en generellplikt for tiltakshaverved nye tiltakom å registrere,dokumentere,og
rapportere tilbaketil offentligesystemeret sett med definerteinformasjonselementer(«data»)knyttet til tiltaket
(kabler,rør, kummer osv.).

For at det offentligesystemetover tid skalbedre datakvaliteten,er det ogsåviktigat det ved utførelse av fysiske
arbeider (gravingmv.) etableresen generellplikt til å registrere,dokumentere,og rapportere de uregistrerte
«funn»man måtte gjøre.Nivået på slikeregistreringermht. detaljeringog nøyaktighetmå avklares,og avveieut
fra kost/nytte behovet for riktiginformasjon opp mot det ekstraarbeidman påleggerutførende part.
Et sentralt punkt som behandlesnærmerenedenfor er hvordan man best kan ta vare på og utveksle
informasjon som alleredeer etablert i datamodellersom BIM (bygningsinformasjonsmodeller)for bygninger,og
GIS (geografiskeinformasjonsmodeller)for infrastruktur/anlegg.
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Sikkerhetsmessige forhold knyttet til skjermingsverdig informasjon iht Sikkerhetsloven, Beskyttelsesinstruksen,
og generelt hjemler gitt direkte i Offentlighetsloven, forutsettes forsvarlig ivaretatt.

Det legges opp til at all informasjon skal legges inn i fellesbase og adgangskontroll for sensitive data. Det
mangler konsistens da det fortsatt skal være den enkelte ledningseier som har ansvar for å ivareta
informasjonssikkerheten i tråd med gjeldende regelverk. I dag er det stor variasjon i krav angitt i
særlovgivningen m.v., bl.a. om hva som skal være unntatt innsyn for allmennheten. En slik samordning er
imidlertid ikke en del av denne høringen og forutsetter at berørte myndigheter sammen diskuterer og kommer
frem til omforente prinsipper for tilgangsnivåer, jfr. forslaget.

S esielle merknader
Om bruk av foreli ende informas'onsmodeller ørin snotatets s. 40-4
Høringsnotatet skisserer bruken av geodatamodeller, herunder bruk av SOSI-standarden og spesifikt «SOSI
Ledning». Det angis videre at (sitat —høringsnotatets side 42):

SOSI Ledning er en informasjonsmodell (også kalt datamodell) som definerer data og datastrukturer for alle
typer ledningsnettverk ned til et gitt detaljeringsnivå. Informasjonsmodellen er romslig nok til å ivareta
registreringer av ledningsnettverk med forholdsvis mangelfull informasjon, samtidig som den gir mulighet for
nøyaktig registrering av egenskaper, beliggenhet og sammenhenger i nettverket.

Spesifikasjonen gjelder for utvendig ledningsnett innenfor:
vann/avløp
telekommunikasjon/signalanlegg
elektrisitet

Ledningsfagområdene fjernvarme, olje og gass er også nevnt, uten at disse er spesifisert nærmere.
Informasjonsmodellen inneholder opplysninger om:

fellesinformasjon for alle nettverkskomponenter (objekttyper)
geografisk beliggenhet, i form av sentralpunkt/senterlinjer, hver med nord/øst/høydeangivelser.
nettverkskomponentenes dimensjoner
hvordan nettverket er bygd opp og sammenkoblet
faglige opplysninger om alle definerte ledningsobjekter

Informasjonsmodellen ivaretar også referanser til relatert informasjon, for eksempel NS3420,
matrikkel/bygningsnummer.

[...]

Dagens versjon inneholder sentralpunkt/senterlinjer og utvalgte dimensjoner for viktige komponenter i
ledningsnettet. Dette kan brukes til å generere enkel volumgeometri. For å få en bedre harmonisering med
bygg/anleggssektoren er det ønskelig at modellen utvides til også å håndtere volumobjekter (full 3D).
Statsbygg har siden 2011 hatt som hovedregel i våre prosjekter at det skal arbeides basert på bruk av
bygningsinformasjonsmodeller (BIM). Dette skjer ved bruk av åpent utvekslingsformat IFC (Industry
Foundation Classes —ISO 16739 —ht : www.buildin mart-tech.or . Andre offentlige byggherrer som
Forsvarsbygg, Helse Sørøst og Helse Midt-Norge arbeider i samme retning, og både de store og en del mindre
prosjekterende og entreprenører gjør det samme.

Dette betyr at det i årene framover i stadig økende grad som en del av pågående byggeprosjekter vil etableres
informasjonsmodeller i åpent IFC-format som typisk vil inneholde betydelig grad av relevante
informasjonselementer for rapportering til de offentlige geodatasystemene angitt i høringsnotatet.
I Statsbyggs eiendomsforvaltning er det også startet et arbeid med over tid å etablere
bygningsinformasjonsmodeller (BIM) for eksisterende eiendommer. Med rundt 2.8 mill. m2 BTA
bygningsmasse vil dette arbeidet naturlig nok ta tid, og typisk være knyttet til øvrige aktiviteter ved
eiendommene.
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Typisk for BIM-er som etablereser at de vil:
være objektbaserte(med både instansobjekterog typeobjekter)
inneholde relasjonsstrukturer(f.eks.modellhierarki,soner, systemer)
inneholde reell 3D-geometripå objektene (ikkebare senterlinjer)
være posisjonert/lokalisert i forhold til et definertprosjektnullpunkt,som igjenvilvære georeferert
(EUREF89NTM/UTIVI)
inneholde utvalgteobjektegenskaperiht. byggherrens/prosjektetskrav
foreliggei åpent IFC-format (IFC 2x3pr i dag,IFC4 i årene framover)

Hvis vi ser på kjemen av behovet for et forbedret systemfor å håndtere kabler,rør og andre konstruksjoneri
grunnen, er det klart at det det allervesentligstei mange tilfellerer å ikkegrave over/ødelegge noe som man
ikkevar klar over var der —m.a.o. er korrekt og tilstrekkeligpresis informasjon om posisjon og utstrekning av
objekter man skalta hensyn til i grunnen helt sentral.
I en BIM kallesdette gjerne«clashdetection»ellerkollisjonskontroll,og utførelse av slikkontroll det fordrer at
man har tilgangtil reellog tilstrekkeligpresis 3D-geometriog deres posisjon.
Det vil derfor være av klar interesse for alleat det systemetdet foreslåsat Kartverket skaletablerefor at
dedningseier»skalregistreretiltak er i stand til å håndtere allevesentligeaspekter av alleredeetablertBIM,
herunder lokalisert,reell 3D-geometripå sentraleobjekter.

Dette betyr antakeligat det må gjennomgåshvilkemekanismeren overføring fra IFC-baserteBIM-er over til
SOSI4 (ellerGML) på geodatasidenskalbasere segpå for å unngå et vesentliginformasjonstappå objektene.
Det finnes programvare som i rimeliggrad klarer å transformereIFC1-modellertil CityGML2-modeller—det
bør vurderes om dette er en muligmåte å foreta konverteringmellomBIM- og GIS-sidenpå.

Ønskede e enska er mv ved elektroob'ekter ørin snotatets s. 40-4
Ved etableringav et regimefor å ta vare på BIM-informasjonpå GIS-siden,er det ønskeligat i det minste
følgendeegenskapermv ved elektroobjekterer ivaretatt.

Selveobjektene (f.eks.en kabel,et rør, en føringskanal,et T-stykke,en kum)
Systemtilhørighet(alleobjekter som inngår i samme systemer fortsatt betraktet å tahøre samme
system)
Egenskaper:

Posisjon (x,y, z) (og dermed trase for utstrekne objekter for kabler)i forhold til definert
nullpunkt / direktegeoreferert, tilstrekkelignøyaktigiht definerte toleransekravfor praktisk
kollisjonskontrollfor bruk ved gravingmv.
3D-geometrimed tilstrekkelignøyaktighetfor formål
Definert eier (evt.underlagt tilgangskontrollved sikkerhetskrav).
Objektnavn (iht. omforent «liste»over standardiserteobjektnavn, f.eks.«kabel»,«kabelkanal»,
«kum»osv.) (en sliklistekan med fordel defmeresog vedlikeholdesi et referansebibliotekiht.
ISO 12006-3, som buildingSMARTData Dictorinary (bsDD4).
Formål, som f.eks.høgspent fordeling,lavspent fordeling,signaldistribusjonosv.
Objekttypeegenskaper,i betydningen«sentraleegenskaper(en ellerflere)ved den aktuelle
typen objekt»- for en kabelvil det typiskkunne være konstruksjon,kabeltype(f.eks.TFXP),
kabeltverrsnitt,skjerm,forlegningsmåte,fabrikat/typebetegnelse.
FDV-informasjon,som installasjonstidspunkt,navn/referanse på utførende part, tid (år) for
utløp forventet levetidosv.
Status-informasjon,som «underlegging»,«ibruk»,«midlertidigute av bruk»,«permanentute av
bruk (kondemnert)»osv.

IFC- htt : www.buildin smart-tech.or

2 CityGML- htt : www.ck ml.or
3

ISO 12006-3 - htt : www.iso.or iso home store catalo ue tc catalo ue detail.htm?csnumber=38706

- 4 bsDD - htt : www.buildin smart.or standards ifd
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«Friteksb)-informasjon,dvs, en mulighettil å gi utfyllende,supplerende,ellerpresiserende
informasjoni sammenfattet,tekstligform.
Frivilligtilleggsinformasjon,dvs, en mulighettil å avgistrukturertedata (ikkefritekst)på
veldefinertform for ytterligereopplysningersom ansesrelevant.Dette bør være et «utvidbart
konsepb>som på veldefmertemåter kan ivaretanye eller«uteglemte»behov.

Ønskede e enska er mv ved andre ob'ekter i nnen ørin snotatets s. 40-47
Behovene for VVS/VA vilvære«tilsvarende»som for de elektrotekniskebehovene (elkraft,tele, automatisering
mv) geometrisk,men med sine fag-egenskaperpå objektene.Dette bør gjennomgåskonkret med representanter
for faget.
Behovene for bygningsmessigekonstruksjoneri grunnen grunnleggendesett er ogsåganskeparallelletil elektro,
men «system»-tilhørighetener mindre relevantder. Egenskapenepå objektenevil ogsåvære forskjelligefra
elektro.Dette bør gjennomgåskonkret med representanter for faget.

Henvisnin til roduktnavni hørin snotat ørin snotatets s. 13 o 25
Dette er ingen stor sak,men på side 13 (pkt 4.2) og side25 (pkt 6) i høringsnotatet er det henvist til
produktnavnet «Autocad».Det bør væremuligå generaliseredette til «CAD»,«DAK»,«GIS»el.tilsv.

Andre merknader fra Statsb
Statsbygger positiv til forlagetom stedfestingog registreringav konstruksjoneri en database.Dette vil også
kunne ta noe av utfordringerknyttet til infrastruktur i bakken for registrering,dokumentasjon,forvaltningog
datautveksling.

Vi er ogsåpositive til at konstruksjoneri grunnen som spunt, betongfundamenterm.m som ikke tilhører et
konkret bygg(somi dag ikkeblir registrert)også skalregistreresinn i samme database.
Opplysningeneforeslåssamleti en løsninghos Statenskartverk.

Vennlighilsen

Trond Mosleth
Avdelingsdirektør,Fagligressurssenter

Jan Myhre
Direktør, Fagligressurssenter


