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Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen 

 Koordinering av planer – KGrav 

 Søknadsbehandling Vei og VA 

 Samordnet gravemelding og  

kabelpåvisning 

 Dokumentasjon av ledningsnett 

 Råte- og tilstandskontroll av 

stolper 

 Landmåling 
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Koordinering av gravearbeider 

 Løsning for koordinering av planlagte gravearbeider - KGrav 
 

 Løsning for saksbehandling av søknader Vei og VA 
 Gravesøknader 

 Søknad om disponering av offentlig grunn 

 Rørleggermelding 

 Vannmåler 
 

 Samordnet mottak av gravehenvendelser og utførelse av 
kabelpåvisning i felt 
 All ledningsinformasjon på ett sted – ett kontaktpunkt 

 Håndterer henvendelse via web, e-post, telefon, og fax 

 En person påviser for alle ledningseiere 

 Forenklet administrasjon av graveaktiviteten 

 Reduserte kostnader og bedre kundeservice 
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Kundemottak 

18.04.2013 

 Landsdekkende tjeneste 

 Håndterer pr. år 

 135 000 henvendelser 

 60 000 påvisninger 

 120 kunder 

 Energiselskaper 

 Kommuner 

 Telecom/bredbånd/kabelTV 

 Statens Vegvesen 

 Jernbaneverket 
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Våre kunder 
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Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen 

  Koordinering 
av 

planer 

    Administrasjon av 
     gravesøknader/ 

VA-melding ++ 

  Gravemelding 

og 
   kabelpåvisning 

    Dokumentasjon 
av 

AS-BUILT 

Oppfølging 
og 

 forvaltning 

KUNDEPORTAL 

PUBLIKUMSPORTAL 

KOORDINERING AV 
PLANER 
KGRAV 

SØKNADSBEHANDLING 

SAMORDNET GRAVEMELDING OG KABELPÅVISNING 

 
 
 
 
 

 Registrering av 
planer 

 Koordinering av 
planer 

 Godkjenning av 
planer 

 Info til publikum 

 

 Registrere 
gravesøknad/ 
sanitærmelding 

 Saksbehandle 
gravesøknader / 
sanitærmelding 

 Godkjenne 
gravesøknad / 
sanitærmelding 

 Reg. av henvend. 

 Klarere grave-
området 

 Klarsignal 

 Kartunderlag 

 Påvisning i felt 

 Varsling tilsyn 

 Saksbehandling 
ved graveskader 

 Innmåling av 
ledningsnett/ 
infrastruktur 

 Registrering inn i 
GIS/NIS 

 Bilder 

 Vedlegg til 
ferdigmelding 

 Ferdigmelding 

 Oppfølging avvik 
søknad - AS-BUILT 

 Godkjenning av 
ferdigmelding 

 Tilsyn / oppfølging 
garantiarbeid 

 Oppfølging 
senskader 

18.04.2013 Geomatikk AS © 2011 6 

INNSYNSPORTAL FOR NETTEIERE 



www.geomatikk.no Koordinering av gravearbeider 

18.04.2013 

Koordinering av planer 
KGrav 
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Beskrivelse av løsningen 

 Løsning for profesjonelle brukere 

 Registrering, koordinering og godkjenning av planer 

 Enhetlig prosess som ivaretar partenes rettigheter og plikter 

 Vilkår for å legge ledninger i offentlig grunn 

 Felles database for infrastruktur 

 Alle ledningseiere legger inn sin informasjon 

 Detaljering avhengig av hva ledningseier velger å legge ut 

 Vil også inneholde annen viktig informasjon som trær, 

polygonpunkter og underjordiske installasjoner av annen karakter 

 Områder for ulike aktører som har en forvalterrolle, og som skal 

godkjenne planene 

 Publikumsportal 

 Viser godkjente planer 

 Løsning integrert i kommunens web-sider 
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Felles ledningsregister 
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Arbeidsflyt 

Opprett ny plan 

Varsle 

Tilbakemeld  
på plan 

Rediger plan 
Varsle 

Koordinert plan 
Varsle 

Godkjent 
Ja 

Nei 

Til Saksbehandling 

Koordineringsansvarlig 
hos vegholder 

Planleggere / Interessenter 

Publikum 

Godkjent plan 

Planlegger 

Innsyn 
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Oppsummering KGRAV 

 Komplett ledningsregister for aktuelt område 

 Effektiv løsning for anskaffelse av underlag for 
planlegging/prosjektering  

 Enhetlig prosess som ivaretar partenes rettigheter og plikter 

 Effektiv  løsning for å koordinere planer 

 Effektiv registrering og endring 

 Automatisk varsling av alle parter 

 Effektiv måte å koordinere aktivitetene på 

 Alle må ta stilling til koordinering før plan kan sendes til godkjenning  
innen fastsatt frist 

 Publikum og næringsliv holdes orientert via Publikumsportalen 

 Høyt sikkerhetsnivå 

 Web-basert løsning 
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Søknad om gravearbeider 



www.geomatikk.no Koordinering av gravearbeider 

Kundeportal: Mine saker (entreprenør, rørlegger, etc.) 

    Internett 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Registrere 
Sanitær- 
melding 

Gemini 
 

Saksbehandling 

SAK-system 
 

Registrere 
Ferdigmelding 

sanitær 

Bestille 
Vann- 
måler 

Registrere 
Vann- 
måler 

Saksbehandling 

Registrere 
Grave- 
søknad 

Registrere 
Ferdigmelding 

graving 

RoSy 
 

WEB SERVICES 

WEB SERVICES 

Søknadsbehandling 
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GeoMelding 
 

braArkiv 
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Matrikkel 
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Løsning for håndtering av gravesøknader 

 Kundeportal 

 Oversikt over søknader 

 Søknader / gravehenvendelser 

 Viser status på søknader / gravehenvendelser 

 Registrering av nye søknader / gravehenvendelser 

 Kundeprofil 

 Kontaktinformasjon 

 Meldingsalternativer 

 Saksbehandlingsløsning 

 Får melding om registrerte søknader 

 Tar stilling til faglig innhold 

 Avviser eller godkjenner 

 Umiddelbar tilbakemelding til søker 
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Kommune saksbehandler søknad 
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Oppsummering søknadsbehandling 

 Fleksibel løsning for registrering og oppfølging av søknader og 
gravehenvendelser 

 Geomatikk sørger for at alle søknader blir digitalisert uansett hvilket format vi 
mottar søknadene på 

 Geomatikk foretar kontroll av innhold i søknadene før disse oversendes for 
behandling og godkjenning/avslag hos saksbehandler 

 AS-BUILT dokumentasjon overføres som en del av ferdigmelding 

 Effektiv kommunikasjon mellom søker og saksbehandler 

 Integrasjon med SAK-systemer og andre fagsystemer (RoSy/Gemini) 

 Godkjente søknader synliggjøres i publikumsportal 

 Avansert rapporteringssystem 

 Definerte brukerroller som regulerer tilgangsrettigheter 

 Avansert meldingssystem som enkelt kan utvides til å håndtere andre 
typer søknader/meldinger/henvendelser 

 Web-basert løsning integrert i kommunens web-portal 
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Rørleggermelding 
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Kundeportal: Mine saker (entreprenør, rørlegger, etc.) 

    Internett 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Registrere 
Sanitær- 
melding 

Gemini 
 

Saksbehandling 

SAK-system 
 

Registrere 
Ferdigmelding 

sanitær 

Bestille 
Vann- 
måler 

Registrere 
Vann- 
måler 

Saksbehandling 

Registrere 
Grave- 
søknad 

Registrere 
Ferdigmelding 

graving 

RoSy 
 

WEB SERVICES 

WEB SERVICES 

Søknadsbehandling 
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GeoMelding 
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Løsning for håndtering av gravesøknader 

 Kundeportal 

 Oversikt over søknader 

 Søknader / gravehenvendelser 

 Viser status på søknader / ferdigmeldinger 

 Registrering av nye søknader / ferdigmeldinger 

 Tilgang til rørleggerarkiv (braArkiv) 

 Kundeprofil 

 Kontaktinformasjon 

 Meldingsalternativer 

 Saksbehandlingsløsning 

 Får melding om registrerte søknader 

 Tar stilling til faglig innhold 

 Avviser eller godkjenner 

 Umiddelbar tilbakemelding til søker 
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Integrasjon med Gemini 

 Geomatikk har i samarbeid med Powel utviklet en 

integrasjon mot Gemini Oppfølging og Gemini Vannmåler 

 Ved integrasjon oppnår vi at 

 Sanitærmeldinger og ferdigmeldinger som registreres i web-

portalen overføres til Gemini Oppfølging 

 Bestilling og ferdigmelding av vannmåler skjer via web-portalen 

og overføres til Gemini Vannmåler 

 Behandling skjer i Gemini Oppfølging og Gemini Vannmåler 

 Avvisninger og godkjenninger meddeles søkerne både via  

e-post/SMS og i web-portalen 

 Søknader, ferdigmeldinger, godkjenninger og evt. avvisninger 

lagres i SAK-systemet 
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Integrasjon med Gemini - fordeler 

 Reduserer muligheten for feilregistrering av opplysninger og unngår 

dobbeltregistrering av informasjon 

 Denne blir automatisk overført fra Webskjema-løsningen til Gemini-

modulene 

 Kartutsnitt og andre dokumenter overføres 

 AS-BUILT dokumentasjon overføres sammen med ferdigmelding og 

kan importeres i Gemini VA 

 Forbedret kvalitet på søknadene innholdsmessig 

 Enklere kommunikasjon med søker via WEB - forbedret 

kundeservice 

 Enklere saksbehandling - Vi sparer tid 

 Enklere oppfølging av ferdigmelding, AS-BUILT, avvik, skader, etc. 
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Oppsummering søknadsbehandling 

 Fleksibel løsning for registrering og oppfølging av søknader og 

gravehenvendelser 

 Geomatikk sørger for at alle søknader blir digitalisert uansett hvilket 

format vi mottar søknadene på 

 Geomatikk foretar kontroll av innhold i søknadene før disse 

oversendes for behandling og godkjenning/avslag hos saksbehandler 

 AS-BUILT dokumentasjon overføres som en del av ferdigmelding 

 Effektiv kommunikasjon mellom søker og saksbehandler 

 Integrasjon med SAK-systemer og andre fagsystemer 

 Avansert rapporteringssystem 

 Definerte brukerroller som regulerer tilgangsrettigheter 

 Avansert meldingssystem som enkelt kan utvides til å håndtere andre 

typer søknader/meldinger/henvendelser 

 Web-basert løsning integrert i kommunens web-portal 
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Søknadsbehandling vei – videreutvikling 

 Videreutvikle funksjonalitet for å understøtte hele prosessen 

 Feltapplikasjon for entreprenørene – mobilapp 
 Input til søknader og ferdigmeldinger inkl. mobilapp for å ta bilder som automatisk kobles til 

søknad eller ferdigmelding 

 Funksjonalitet for å følge opp at det søkes om gravetillatelse for de henvendelser 
som registreres vedr. graving (innsynsløsning) 

 Funksjonalitet for beregning og fakturering av gebyr + oppfølging 

 Funksjonalitet for kontroll/tilsyn 

 Skjema for tilsyn 

 Mobilapp for enkelt å ta bilder som automatisk kobles til saken 

 Funksjonalitet for garantioppfølging 

 Integrasjon mot NVDB – norsk vegdatabank 

 Integrasjon mot SAK systemene for å kunne oppfylle lovpålagte forpliktelser 
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Søknadsbehandling VA – videreutvikling 

 Utvikling av funksjonalitet for å understøtte hele prosessen 

 Feltapplikasjon for rørleggere - mobilapp 

 Hente ut ulike typer dokumenter fra BraArkiv / SAK-systemet 

 Søknadsregistrering og tilbakemelding (ferdigmelding/bilder/+++) 

 Funksjonalitet for kontroll/tilsyn 

 Funksjonalitet for beregning, fakturering og oppføling av gebyr 

 Funksjonalitet for garantioppfølging 

 Foreta komplett søknadsbehandling og oppfølging i GeoMelding  

 Integrasjon mot SAK systemene for å kunne oppfylle lovpålagte 

forpliktelser om journalføring/arkivering 

 
43 

      Registrere 
      Rørlegger- 

  melding 

Avvisning 
    Godkjenning 

       Ferdigmelding 

Godkjenning                          
Kontr./tilsyn 
Fakturering 

av gebyr 

Garanti- 
     oppfølging 



www.geomatikk.no Koordinering av gravearbeider 

Tilsyn og kontroll av arbeidsvarsling 

Eksempler på feltløsning 
 
Avhengig av hvilke kontroll som 
skal gjennomføres, benyttes 
ulike typer skjema 
 
Løsningen er integrert med 
GeoMelding (landsdekkende 
gravemelding-tjeneste fra 
Geomatikk) 
• Arbeidsvarling 
• Kontroll av midlertidig 

istandsetting av vei 
• Kontroll av ferdig istandsatt 

vei  

Tilbake 
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Vann og avløp,    kumdata 

Mål inn og registrer fagdata 
samtidig: 
• Vannledninger 
• Avløpsledninger 
• Pumpeledninger 
• Spyleledninger 
• Pumpestasjon / kum 
• Grenpunkt 
• Ventilpunkt 
• Stikkledninger 
• Stoppekraner 
• Overløp 
• Kummer 
• Hydranter 
 

Tilbake 
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Søknadsbehandling - videreutvikling 

 Kundeportal - Videreutvikling av Web-skjemaløsningen 
 Tilpasning av skjemaer for nye kommuner 

 Videreutvikle skiltplanverktøy 

 Utvikle nye typer skjemaer 

 

 Digital signatur for å sikre det juridiske på søknadssiden 
 Kryptering av datatrafikk og innføring av nytt passord-regime 

 

 Integrerte skjemaer - Bedre verktøy for registrering og 
oppfølging av tiltak som involverer flere søknader 
 For eksempel kobling av søknader på vei- og VA-siden 

 Enklere utfylling for søker 

 Bedre oversikt / kontroll på saksgangen og status på ulike områder 
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Publikumsportal 
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Oppsummering 

 Digital tjeneste fra kommune til innbyggere og næringsliv 

 All informasjon om graving tilgjengelig i portalen 
 Oversiktskart 

 Gravekalender – oversikt over planer og søknader 

 Hvor og når skal det graves 

 Hvem graver og hva er formålet med gravingen 

 Nyheter 

 Asfaltplaner, brøyteplaner, ryddeplaner 

 Graveinstruks, VA-instruks, etc. 

 Avlaster fagmiljøene for mange henvendelser  
 Færre henvendelser 

 Henvendelser kan svares opp av servicetorget 

 Effektiv løsning for å informere alle parter 
 Næringsliv 

 Publikum 

 Internettbasert løsning 
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Publikumsportal – videreutvikling  

 Utvikling av innbyggerdialog - for eksempel å melde feil gjennom 

publikumsportalen 

 Slukkede gatelys 

 Hull i veien 

 Tette sluk 

 Søppel 

 +++ 
 

 Funksjonalitet for å distribuere  

feilmeldinger til riktig adressat  

for utbedring 
 

 Funksjonalitet for tilbakemelding av status  

 Må kunne kjøres på alle typer devices (app) 
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Innsynsportal 
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Innsynsportal 

 Portal som viser hvem som graver hvor innenfor dekningsområde 

 Se om det graves uten å ha søkt om gravetillatelse 
 

 Geografisk oversikt 

 Kartgrunnlag endres avhengig av målestokk 

 Zoom/pan eller søk på adresse 

 Ikoner + arealer som viser hvor det graves 

 Ulik farge angir ulik status  

 Ved å klikke på ikoner kan man få mer detaljer 
 

 Liste over gravehenvendelser 
 

 Intuitivt i bruk 

 Web-basert 

 Tilgang ved angivelse av brukernavn og passord 
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