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Innledning 
Trøndelag fylkeskommune har utformet er kortfattet dokument som beskriver hvilke 

bildedokumentasjon som legges veg når et arbeid, som omfatter en kryssing, framføring og 

gravetillatelse, meldes ferdigstilt.  

Dokumentet tar for seg de kravene som stilles i ferdigmeldingsskjemaet. Dersom det er noe annet 

som byggherre/entreprenør mener det er aktuelt å legge ved bilde av, kan dette gjøres i vedleggs 

boksen for Annet.  

Kravene om bildedokumentasjon tar utgangspunkt i Rutiner for graving og legging av ledninger over, 

under og langs offentlig veg skrevet av Vegdirektoratet og Ledningsforskriften.  

 



Bilder som viser tilstand før oppstart av arbeidet 
Byggherre skal i forkant av arbeidet dokumentere tilstanden til arbeidsområdet. Dette gjelder for 

eksempel Kjørebane, Gang og sykkelveg, Fortau, Grøntareal, vegobjekter m.m. Det er spesielt viktig å 

dokumentere forhold skal kan bli gjenstand for tvister ved anleggets slutt. 

 

Bilder som viser tilstand etter utført arbeid 
Byggherre skal ved ferdigstillelse av arbeidet dokumentere tilstanden til arbeidsområdet.  

 

Krysningspunkt 
For hver kryssing som er utført, skal fylkeskommunen motta bilder av følgende: 

- Bilder skal vise plassering av ledning/pressegrop i forhold til kjørebanen/fortauet/gang og 

sykkelvegen.  

- Det skal leveres bilder som viser hvilken metode som er benyttet for kryssinger. 

 

Framføring 
For hver framføring som er utført, skal fylkeskommunen motta bilder av følgende: 

- 1 oversiktsbilde som viser framføring over lengre strekning 

- Dersom framføringen berører stikkrenne/kulvert, skal det tas bilde som viser framføringen 

forbi stikkrenne.  

- Bilder som viser åpen grøft 

- Bilder som viser dybde  

- Bilder som viser framføringsmetode 

o Ved skifte av metode på en strekning, skal det tas nytt bilde. 

 

Gravearbeid 
For gravearbeid som er utført, skal fylkeskommunen motta bilder av følgende: 

- Oversiktsbilde for arbeidsområde 

- Detaljbilder for arbeidsmetode 

- Metode for utførelse av arbeidet 

 

Omfyllingsmasser 
For arbeid som innebærer at det er utført omfylling rundt ledninger skal fylkeskommunen motta 

bilder som viser hvilken masse som brukes rundt ledningene.    

 

Komprimering 
For arbeid som krever komprimering skal fylkeskommunen motta bilder som viser: 

- Komprimeringsutstyr blir brukt 

- Overflate som er ferdig komprimert 



Asfaltarbeid 
For arbeid som innebærer asfaltarbeid skal fylkeskommunen motta bilder som viser: 

- Fresing av asfalt 

- Fortanning 

- Forsegling med bitumen  

Leggerapport 
Ved asfaltarbeid skal fylkeskommunen motta veieseddel for asfalt.  

 

Vegobjekt 
For arbeid som kommer i konflikt med vegobjekt skal fylkeskommunen motta bilder som viser: 

- Konflikt mellom ledning og vegobjekt. 

- Reetablering av vegobjekter. 

 

Bru 
For arbeid som utføres over bru skal fylkeskommunen motta bilder som viser: 

- Oversiktsbilde av broen 

- Detaljbilde av framføringen av ledning på bru 

- Innfestingsmetode 

- Hvis det er benyttet kabelbru, bilde som viser plassering på kabelbru 

 

Tunnel 
For arbeid som utføres i tunnel skal fylkeskommunen motta bilder som viser: 

- Plassering av framføringen i tunnelen. 

 

 


