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1 INTRODUKSJON  

Det ferdige anlegget skal tilfredsstille de krav og toleranser som er gitt i Bane NOR sitt regelverk og 
systembeskrivelse. Anlegget skal også tilfredsstille alle offentlige krav, regler og forskrifter. Prosessen 
gjennomføres etter Teknisk Regelverk, 560 Tele/Prosjektering og Bygging/Kabelanlegg. Alle krav gitt i JD 
560, skal utføres.  
Det skal ved eventuelle avvik fra Teknisk Regelverk søkes og innvilges før arbeidene igangsettes.  
 
Forlegning av kabel og kabeltrasé skal dokumenteres på elektronisk format i Telemator/TelMe. Av 
dokumentasjon skal det gå klart frem hvor traseer for kabelen er og hvilken type trekkerør/kabel som er 
benyttet.  
 
Ved nyanlegg på etablerte jernbanestrekninger prosjekterer Bane NOR trase og fiberkabel inkludert 
kveiler, kummer, gjennomføringer og termineringer i Telemator.  
 

o Entreprenør påfører endringer i grønt og rødt 
o Entreprenør utarbeider kabellengde diagram 

 
 

  



 
Veiledning dokumentasjonskrav for 
etablering av fiberanlegg 

Side: 
Dok.nr: 

Rev: 
Dato:  

4 av 12 
TLE-00-M-00001 

00E 
23.11.2018 

 

2 KRAV TIL DOKUMENTASJON - ANLEGGSPERIODEN  

Dokumentasjon skal oppdateres og leveres av entreprenøren gjennom hele kontraktsperioden i takt med 
etableringen. Vær oppmerksom på at det stilles krav om at trasé skal måles inn før overdekking. Benytt 
ortometrisk høyde.  
 

o Kontinuerlig oppdatering av alle tegninger ved å inntegne endringer med rødt og grønt  
o Tegninger/skisser på spesialløsninger  
o Kontinuerlig dokumentoppdatering med bilder av føringsveier som graves (før/etter igjenfylling). 

Bilde av skjøteboksene skal tas i åpen tilstand og ferdig merket, merking skal kunne leses på 
bildet. Skapbilde skal være inne i ferdig montert skap. Bilde av kummen skal vise rør, kabler og 
skjøteboks i kummen. Telerom før/etter, og ellers andre forandringer i forbindelse med prosjektet 
som kan ha betydning for sluttkontroll/overtakelsesforretning.  

o Elektronisk stedfesting skal gjøres i SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) 
standardformat (se under)). Innmålinger skal skje og overleveres fortløpende.  

 
Alle tegninger, skjemaer og skisser skal være tegnet i et format som er kompatibelt med AutoCAD (dwg) 
eller i VISIO format. Til hvilken AutoCAD versjon det skal være kompatibelt med avtales med byggherren 
før utarbeidelsen av dokumentasjonen igangsettes.  
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3 SLUTTDOKUMENTASJON  

Innbefatter entreprenørens arbeider med merking av kabler, koblingsbokser etc.  
Merking og registrering iht. Teknisk Regelverk, 560 Tele/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske 
krav punkt 7. Dokumentasjon og merking.  
 

o Statiske beregninger for de konstruksjoner som entreprenøren leverer/utfører, jfr. Bane NOR's 
Tekniske Regelverk, 560  

o Kart som viser kabeltraseen med koblingspunkt, skjøter og kveiler.  
o Det skal legges ved en komplett skjøteplan. Enlinjeskjema og lengdediagram skal utarbeides.  
o Det skal utarbeides et dokument med innholdsfortegnelse som viser punktnavn og km. Dette skal 

leveres med forside og dokumentnummer som fårs fra Bane NOR.  Dokumentet skal inneholde 
alle nye punkter (kummer, skap, skjøter, kveiler, termineringer etc.) Dokumentet skal inneholde 
alle kumkortene med alle bilder og kommentarer om hvert punkt (om punktet inneholder skjøt, 
kveil etc.). Dette dokumentet skal leveres i produksjonsformat (word) og lagringsformat (pdf) 

o Elektronisk bildeformat skal også leveres i JPG-format. Navn på bildefilene må referere seg til 
punktnavn og km som er gjenfinnbar i innmålingsdataene (øvrig dokumentasjon) 

o Elektronisk stedfesting skal gjøres i SOSI versjon 4.0 eller nyere (Samordnet Opplegg for 
Stedfestet Informasjon) standardformat etter følgende spesifikasjoner: KOORDSYS 22 = 
EUREF89 UTM SONE 32 for Sør-Norge opp til Nordland grense. Sone 33 fra Nordland grense 
og nordover.  

o Valg av målemetode og instrument skal gjøres slik at det oppnås en nøyaktighet på punkter i 
grunnriss og høyde på +/- 0,10 m eller bedre i forhold til anvendte grunnlag. Målepunktene langs 
linjer skal ligge så tett at avviket (pilhøyden) mellom linjen og en rett linje mellom punktene ikke 
overstiger 0,30 m. Alle knekkpunkt og avgreininger måles inn.  

o Alle innmålinger skal være satellittbaserte med sanntid korreksjon, f.eks. C-pos.  
o For kabler og ledninger skal det måles i åpen grøft.  
o Alle føringsveier, landtak, skap, kummer, nodehytter, kveiler og skjøter, skal måles inn og 

dokumenteres. Det skal også dokumenteres type rør (dimensjon og antall) samt hvor de ligger og 
avsluttes. SOSI-filer skal ha angivelse av kvalitet (målemetode/nøyaktighet) og datafangstdato 
(innmålingsdato). Innmålt trasé skal leverast som linjer (kurve).  Se Teknisk 
regelverk/Prosjektering og bygging/Kabelanlegg punkt 4.1 Elektronisk stedfesting. 

o SOSI filer skal leveres inn fortløpende slik at kontroll av disse kan skje slik at det er mulig å rette 
opp innmåling der disse ikke er tilfredsstillende iht. byggherres krav.  

o For kabel for transport- og aksessnett skal det foretas dempningsmåling med effektmeter, hvor 
kravet iht. TRV er 0,360 dB/km u/skjøter på 1310 og 0,230 dB/km u/skjøter på 1550. 

o Refleksjonsmålinger med OTDR (Optical Time Domain Reflect meter) fra ende til ende for 
bølgelengdene 1310 nm og 1550 nm. Alle skjøter skal måles begge veier. Måletap skal 
summeres og deles på 2. Resultat skal ikke overstige 0,1 dB. 

 
For lokal kabel for spredenett (innenfor stasjonsområde) skal det som et minimum foretas 
dempningsmåling med effektmeter fra ende til ende i en retning for bølgelengde 1310 nm.  
 
Det er krav til at det skal legges søke/peiletråd med rørene som pløyes/ graves/ pukksuges ned langs 
jernbane eller vei. Denne skal forlegges på følgende måte: 
 

o Denne skal legges sammen med røret og tilstrebes og legges hel hele veien. 
o Ved skjøting av søke/ peiletråd skal man følge veiledning som følger med skjøteutstyret. 
o Den ferdige skjøten skal være sånn at dra- belastning ikke skader signaloverføringen. 
o Peiletråden skal legges slik at den er tilgjengelig for påkobling i kummer. 
o Peiletråd skal testes ved å sette tone på tråden og verifisere forsøkspeiling, før overlevering av 

anlegget. 
   

Som avsluttende for fiberprosjekter vil det være påkrevd med en overleveringsprotokoll for overtagelse av 
anlegget. Prosjektleder hos byggherre sørger for å fylle inn rapport med underskrift.  
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4 OTDR MÅLINGER GENERELLE KRAV  

Målinger på fiberkabel skal foretas av personell som har nødvendig faglig bakgrunn for oppgaven. 
Målinger skal utføres etter at skjøtebokser er lukket igjen og kabler lagt på plass.  
Etter endt måling skal det utarbeides en målerapport.  
 

o Måleresultatene skal presenteres i en målerapport. Rapporten skal vise måleresultat på alle 
skjøter og refleksjoner på alle fibrene i kabelen, målt to veier og på to bølgelengder (1310nm og 
1550nm).  

o Alle «OTDR trace» skal, når de som ikke er innenfor kravet i TRV rettes opp og måles på nytt, for 
deretter fremsendes byggherre i SOR filformat. På filnavnet skal det fremgå kabelnavn, hvilken 
bølgelengde og fibernummer det er. 

o Før måling starter, skal kontakter på ODF, kontakter på målefiber i begge ender og laser på 
OTDR renses, slik at disse ikke blir skadet under måling. Dette er også en forebyggende 
handling ift. return loss under måling. 

o Kontroll av SOR fil for å se om lengde målt tilsvarer faktisk lengde på kabel 
  

4.1 Hvordan det skal måles med OTDR  

Det skal brukes en innkoblingsfiber (Launch Fibre) på minimum 1000 m mellom OTDR og 
fiberforbindelsene det måles på. Det skal måles med lavest mulig pulsbredde (Pulse Width) på lyspulsen 
ut fra OTDR, men ikke så lav at det oppstår støy på tilbakespredningskurven som registreres. 
Innstillingene på OTDR’en skal være de samme for alle målingene som foretas innenfor fiber som dekker 
samme strekning.  
 
Det stilles krav til at OTDR apparatet er kalibrert hver 2. år. I dokumentasjon som innleveres til byggherre 
skal det fremkomme når forrige kalibrering av apparatet ble utført med dato og årstall.  
 
Dato og klokke samt kabelinformasjon og filnavn på filmenyen skal settes korrekt før måling.  
 
Etter at automatisk testmål er utført, skal man stille inn OTDR manuelt. Da er det følgende innstillinger 
som må settes korrekt. 
 

o Bølgelengde, pulsbredde, måleområde og midling ift. den kabelen som skal måles 
o Sette terskelverdi på tap i skjøt til 0,1499 
o Rens innkoblingssnor mot OTDR og ODF, samt kontakt på ODF 
o Ved behov juster pulsbredde og midling slik at målekurven blir mest mulig jevn 

 
Disse innstillingene skal benyttes på alle fiberne som skal måles i kabelen på samme lengde begge veier. 
Disse kan variere på de forskjellige bølgelengdene. Hvis det er slik kan du benytte multifunksjonen på 
apparatet.  
 
Kurvene fra samme «fiberkurs», målt begge retninger, skal legges inn under samme mappenavn. 
Mappenavnet skal være «fiberkursen».  
Filnavn på lagrede tilbakespredningskurver skal være slik at man ut fra filnavnet kan slutte seg til hvilken 
fiberforbindelse som er målt, samt hvilken bølgelengde som er brukt.  Gir OTDR mulighet for å legge inn 
informasjon rundt målingen før tilbakespredningskurvene lagres, skal alle feltene i informasjonsvinduet 
fylles ut.  
 
Alle resultat presenteres i tabellform. I tabellen skal alle måleresultat for 1310nm og 1550nm på alle 
fibrene i kabelen oppgis. 
 
Hvis det oppstår return loss under måling, må følgende kontrolleres: 
 

o At alle kontakter både på målesnor, i ODF og at laser på OTDR er godt rengjort. Dette 
kontrolleres med probe. 

o At det er god kontakt mellom kontakter i ODF og kontakter på målesnor 
o At det er god kontakt mellom kontakter på OTDR og kontakter på målesnor 
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o At kontakt i ODF er satt ordentlig på plass i adaptere 

 
Tabellen skal også inneholde:  

o Utførende firma 
o Navn på måleoperatør  
o Dato når målingene er utført  
o Strekning det er målt på  
o Fiberposisjon på fiberpanel i A-ende og B-ende  
o Lengde  
o Målebudsjett  
o A – ende og B – ende.  
o Pulsbredde  
o Innskuddsmålinger  

 

4.2 Effektmålinger på 1310 og 1550  

Målingene skal utføres av trenet personell. I forbindelse med effektmålinger må det lages lengdediagram 
for målebudsjett beregning. Lengdediagram skal være en del av dokumentasjon. Entreprenøren skal ta 
kontakt med byggherre for skjematikk over eksisterende kabler og skjøter.  
 

o Målerapport som inneholder en kort beskrivelse av jobben med eventuelle hendelser utenfor 
spesifikasjonen skal overleveres.  

 
Opplysninger som skal dokumenteres:  

o Dato for når målingene er utført  
o Navn på installasjonsfirma og måleoperatør  
o Navn på utstyr som er benyttet  
o Konfigurasjonsmetode og kalibreringsstatus  
o Kabelnavn  
o Fibernummer  
o Målested  
o Lengde på kabelen  
o Retning (a-b og b-a)  
o Hvilke bølgelengder det er målt på  

 
I node rom skal fibrene termineres i ODF med adapter av type SC/PC (IEC 60874-14-5) eller tilsvarende.  

4.3 Bilder  

Det skal tas georefererte bilder på ”strategiske” steder av grøfter før disse fylles igjen.  
 
Bilder skal tas for hvert ”lag” i grøfta.  Elektronisk bildeformat skal leveres i JPG-format.  
Med georeferert bilde mener vi at bildet innehar koordinater, dvs. man vet hvilke x og y verdier fotografen 
hadde da bildet ble tatt. Mange kameraer har dette som standard. Det kreves ikke millimeternøyaktighet 
for slike bilder. Følgende retningslinjer gjelder: 
 

o Det skal tas et bilde av området før arbeidet starter med å sette ned kum 
o Det må også tas bilde under arbeidet med å sette ned kummen, her skal vi se blottlagte rør på 

utsiden av kummen og hvordan de er lagt inn i kummen. 
o Det skal også tas bilde av kum som viser kummens ”innhold” før kabel er lagt.  
o Ta bilde av skjøt/kveil, pass på at det er lesbar merking av skjøt og kabler 
o Helt til slutt skal det tas et bilde som viser innhold i kum, og hvordan kabel og skjøt er lagt. 

 
Navn på bildefilene må referere seg til punktnummer som er gjenfinnbar i innmålingsdataene.  
Eksempel på strategiske steder:  
 

o Kryssekummer og kabelkummer  
o Skjøter og kveiler med lesbar merking også kabelmerking  
o Alle kryssinger og nærføringer av eksisterende kabel  
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o Ende av plattform hvis det ikke er satt ned kum  
o Kabel eller kabelrør festet direkte på brukonstruksjoner  
o Alle provisoriske anlegg  
o Skap og ODF i telerom med lesbar merking  
o Gjennomføringer med lesbar kabelmerking  

 

4.4 Kum kort  

Det skal fylles ut kum registreringskort for alle nye kummer som settes opp.  
 

4.5 BaneData (BD)  

Banedata registrering: 
 

o Alle utstyrselementer som er gjenstand for test eller vedlikehold skal registreres i 
objektdatabasen BaneData med et tilordnet objekt nummer, objekt nummeret etableres i henhold 
til dokument TE.807900 “Dokumentasjon fagområde Tele Merking og registrering av utstyr”.  

o Byggherre tar ut nummer i objektdatabasen for de forskjellige objekttypene og oversender til 
entreprenør for utfylling av riktige data pr. objekt (hvilke data som skal registreres vil avhenge av 
objekttype).  
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5 TOLKING OG TETTHETSPRØVING AV RØR 40Ø PN12 

Ved legging av trekkerør uvilkårlig om rørene legges i kanal, pløyes/graves eller forlegges på annen måte 
skal følgende tester gjennomføres og være en del av sluttdokumentasjonen: 

o Tolking med elektronisk sonde ende til ende.  
o Rørene skal tetthetsprøves for å sikre at rørene ikke har feil i skjøter, materiellsvakhet eller andre 

type feil og mangler som kan oppstå ved legging av 40Ø PN12.   
o Rørene skal testes for tetthet med kompressor og manometer med 8 bar i 10 min. Trykkfall 

indikerer dårlige skjøter, feil på rør som følge av klemskader ved utførelse mm. 
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6 FIBERKABEL OG SKJØTING 

Transportkabel inn/ut og aksesskabel inn/ut skal føres inn i skjøtebombe gjennom oval innføring. 
Det legges en fiber til felles grensesnitt for eksterne aktører. 
 
 

  



 
Veiledning dokumentasjonskrav for 
etablering av fiberanlegg 

Side: 
Dok.nr: 

Rev: 
Dato:  

11 av 12 
TLE-00-M-00001 

00E 
23.11.2018 

 

7 DISPONERING AV FIBER I SKJØTEBOMBE 

Disponering av brett i D-5 skjøtebombe: 
 

Fibernummer  Brett 

1‐24  1 

25‐48  2 

49‐84  3 

85‐144  4 

 
 
Disponering av brett i B-4 skjøtebombe: 
 

Fibernummer  Brett 

1‐24  1 

25‐48  2 

49‐72  3 

73‐96  4 

97‐120  5 

121‐144  6 
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8 DOKUMENTINFORMASJON 

8.1 Endringslogg 

Rev. Beskrivelse av endring Dato Utført av 

00E a) For implementering 23.11.2018 STRAKE 

 

8.2 Terminologi 

ODF Optical Distribution Frame 
OTDR European Rail Traffic Management System 
SOR  

8.3 Referanseliste 

 
[1] Ingen 

8.4 Liste over vedlegg 

1. Ingen 


