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Sikkerhet ved ledningsarbeider må prioriteres
Bedre koordinering av gravearbeider for ledninger må på plass snarest, både av hensyn til
samfunnssikkerheten og samfunnsøkonomien. Et vesentlig aspekt i dette er behovet for å få
på plass en helhetlig nasjonal strategi for informasjonssikkerhet for ledningsdata. Vi ber
statsråden om en tilbakemelding på hvordan Regjeringen vil følge opp disse utfordringene
og understreker at våre organisasjoner står til Regjeringens disposisjon.
Samfunnet er kritisk avhengig av at ulike typer infrastruktur i grunnen fungerer; herunder strøm,
vann, avløp, telefoni, fjernvarme, bredbånd og etter hvert også gass og søppelsug. Disse
infrastrukturtjenestene benytter normalt offentlig veggrunn som felles trasé for fremføring.
I dag oppstår en rekke feil, mangler og forsinkelser på grunn av manglende samordning av
ledningsarbeider. Dette gir sikkerhetsmessige og samfunnsøkonomiske utfordringer, som
bransjene har arbeidet målrettet med å finne konstruktive og bærekraftige løsninger på. Våre
organisasjoner har i lengre tid etterlyst statlige myndigheter som en sterkere drivkraft i dette
arbeidet, da løsningene i stor grad betinger et mer avklart og harmonisert regelverk på tvers av de
ulike infrastruktursektorene.
Aftenpostens oppslag 22. september om forsinkelse i sikkerhetstiltak for Regjeringskvartalet fordi
man støtte på ukjente ledninger i grunnen, er symptomatisk for de mange tilsvarende situasjoner
som oppstår daglig i vårt langstrakte land. Det er i dag ingen plikt for ledningsaktørene til å dele
informasjon om hvor ledningene ligger. Det er videre svært ulike sikkerhetskrav til ledningsdata
fra de ulike sektormyndighetene på området.
Dette ble svært godt illustrert i en workshop om informasjonssikkerhet for ledningsdata 19. juni i
år, der bl.a. representanter for ledningseierne og de respektive sektormyndighetene var samlet.
Workshopen viste at det er et stort og akutt behov for at statlige myndigheter harmoniserer sin
sikkerhetspolicy, slik at det kan bli mulig for ledningseierne å utveksle ledningsinformasjon til
felles beste innenfor Sikkerhetslovens rammer. Vi ser imidlertid ingen vilje til slik harmonisering
fra myndighetenes side – selv ikke i etterkant av workshopen den 19. juni.

Arbeidet for en bedre samordning av ledningsarbeider i veggrunnen har pågått gjennom flere år.
Vi tillater oss å minne om at en rekke interesseorganisasjoner for ledningseiere, herunder Energi
Norge, Telenor, Norsk Fjernvarme, Avfall Norge og Norsk Vann, rettet en henvendelse til deres
departement m.fl. 29. februar 2008. Brevet var vedlagt rapporten ”I veien for hverandre” og
inneholdt følgende henstilling:
”Uavklarte ansvarsforhold medfører i dag mangelfull samordning av arbeid med rør og kabler i
felles grøftetrasé. Resultatet er uakseptabelt høy risiko for svikt og unødig høye samfunnskostnader. Vi ber statlige myndigheter bidra, sammen med infrastruktur-virksomhetene, til
nødvendige avklaringer av ansvarsforhold på nasjonalt og lokalt nivå, samt utvikling av
fremtidsrettede rammebetingelser.”
Det har også vært en rekke henvendelser etter 2008 fra våre organisasjoner til ulike departementer
og direktorater i sakens anledning, men det har så langt ikke vært initiert noe helhetlig
samordningsgrep fra statens side. I Kommunalkomiteens innstilling til Kommuneproposisjonen
2012 (Innst. 429 S (2010–2011)), er behovet for bedre samordning av gravearbeider i kommunene
berørt i kapittel 4.2.2:
"Komiteens flertall, …, vil be Regjeringen i samarbeid med KS om å gå igjennom hva som kan
gjøres for å sikre større samordning av graving i landets kommuner og vurdere tiltak som hindrer
at statlige og kommunale etater velger å la være å delta i slik samordning."
På bakgrunn av dette ba KS om at staten og KS i samarbeid vurderte ulike tiltak for å sikre større
samordning. Alternativer kan være at kommunene får en hjemmel for en kommunal forskrift
og/eller at staten og KS i samarbeid lager en veiledning for å regulere forholdet mellom aktørene.

Vi ser frem til Regjeringens oppfølging av denne viktige problemstillingen og ber om en
tilbakemelding på hvordan ledningsaktørenes og Stortingets forventninger vil bli fulgt opp. Vi
tilbyr våre organisasjoners bistand inn i det utredningsarbeidet som så snart som mulig bør komme
i gang for å sikre et mer harmonisert regelverk når det gjelder samordning av ledningsarbeider og
informasjonssikkerhet for ledningsdata.
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