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Samferdselsgruppe - GIS på Hedmarken 
 

Bakgrunn 
Kommunene er original datavert, dvs ansvarlig for à jour hold, for kartdatabasene FKB-Veg, FKB-
Vegnett, FKB Traktorveger og stier. Dette er viktige kommunale og nasjonale kartdata som i dag 
mangler gode ajourholds rutiner i kommunen. Ved å sette sammen en gruppe bestående av 
kartansvarlig og vegansvarlig håper vi å skape gode relasjoner som gjør at vi klarer å holde data bedre 
à jour enn i dag. Noe som bør komme alle involverte parter til gode. Vegdata har mange 
bruksområder som for eksempel ved planlegging og prosjektering av nye anlegg og ikke minst som 
bilnavigasjon ved uttrykning.  

Kort om datasettene 
FKB (FellesKartdataBase)- Veg er et detaljert datasett som inneholder de enkelte vegelementene 
som beskriver vegelementets geometri. Datasettet blir brukt for å beskrive dagens situasjon, som 
igjen er viktig ved planlegging og prosjektering av nye og utbedringer av eksiterende anlegg.    

FKB-Vegnett inneholder informasjon om alle europa-, riks-, fylkes-, kommunale- og skogsbilveger, 
samt alle private veger. Bruksområder for FKB-Vegnett er blant annet flåtestyring, posisjonsfølging, 
bilnavigasjon, ruteplanlegging og analyser. Aktive brukere er å finne hos alt fra ambulansesentraler, 
kollektivtrafikk og omsorgstjenester til tømmertransport, godstransport og varedistribusjon. 
Kommunen har ansvar for ajourhold av kommune-, private- og skogsbilveger.   

FKB- Traktorveger og stier. Kartverket har akkurat (sept. 2013) vedtatt at traktorveger og stier skal 
etableres som eg eget datasett (dataene ligger i dag som en del FKB-Veg). Ved å skille ut disse data 
som eget datasett, håper vi det blir enklere å bruke og ajourholde dataene. Dette er veldig viktige 
data, spesielt i arealplan sammenheng.  

Formålet med gruppa samferdsel 
Gruppas primære oppgave blir å få til et kontinuerlig ajourhold av kartdatabasene FKB-Veg og FKB-
Vegnett. Noen punkter en da bør jobbe etter: 

• Få på plass gode interne rutiner/varslingsrutiner fra plan med nye veger er vedtatt, til vegen 
er ferdig bygget 

o Arealplan, navne komité (rett skrivemåte), matrikkelføring, adressering, vegbygging 
og til slutt ajourføring av kartdata. 

• Rutiner for å få inn ”som bygget” data fra vegeier for nye og endra anlegg 
o Med ”vegeier” mens da alle (stat, fylke, private) ikke bare kommunen.  

• Arbeidsrutiner for kartansvarlig ved à jour hold av de ulike kartbasene.  
• Rutiner for jevnlig synkronisering av FKB-Vegnett med Kartverket og NVDB.   
• Vurdere innføring av PblTiltaksbase for vegsituasjon på lik linje med PblTiltaksbase for bygg.  
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Andre satsningsområder for gruppa kan være: 

• Økt bruk av data, skaper bedre data! Se på økt utnyttelse av vegdataene i kommunen. For 
eksempel:  

o GIS analyser mot kommunens vegnett til bruk ved ulike rapporteringer   
o mer bruk av kart i informasjonsarbeid ang vegprosjekter: 

 oppstart og status ved bygging av nye anlegg 
 oversikt over planlagt og pågående anlegg og prosjekter 
 oversikt og info om parkeringsplasser  

o lettere tilgang til og mer bruk av NVDB data 

Gruppas sammensetning 
Gruppa må bestå av de personer som kjenner til endringene som til enhver tid skjer i vegnettet, som 
gjerne da er vegeier eller vegplanlegger, samt de som skal utføre endringene i kartet. På den måten 
skapes de relasjoner som trengs for å klare å holde vegsituasjonen à jour. For å bistå i arbeidet bør 
det også være med en GIS konsulent i gruppa.   

 Gruppa skal bestå av: 

- Kartansvarlig i hver kommune 
- Vegplanlegger/vegeier i hver kommune 
- En representant fra landbruksgruppa til GIS på Hedmarken 
- GIS konsulent fra kommunen 
- En representant/fast kontakt fra Kartverket (som stiller ved behov) 
- En representant/fast kontakt for riks- og fylkesveger som gjerne da blir en fra Statens 

vegvesen (som stiller ved behov) 

De velges en leder for gruppa som rapporterer inn til koordineringsgruppa og som representerer 
gruppa i fagrådet.  
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