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Ny forvaltningsløsning for
primærdata. 
- Strategi, planer og organisering
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• FKB-data oppdateres primært i lokale kommunale originaler 
(dels kontinuerlig)

• FDV-avtaler med de fleste Geovekst-kommuner, som regulerer 
leveranse av kopi til Kartverket 1-2 ganger pr. år.

• Tjenester over sentral kopi, samt leveranser til samarbeidsparter 
etc.
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Fremtidig 
forvaltningsmodell
Fremtidig 
forvaltningsmodell
• Dagens kopiregime – er ”gammeldags”…
• Geosynkronisering fra lokale originaler til 

nasjonal kopi er krevende i forhold til validering 
og kontroll.

• En mer helhetlig – og fremtidsrettet modell er 
diskutert i Geovekst-forum gjennom det siste 
året

Vi er enige om at følgende modell – er det vi 
ønsker å gå for:

FKB fremtidig forvaltningsmodell
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Fordeler ved innføring av sentral 
forvaltningsløsning
- FERSKE, KVALITETSSIKREDE DATA

Fordeler ved innføring av sentral 
forvaltningsløsning
- FERSKE, KVALITETSSIKREDE DATA

• Enklere tilgang til mer oppdaterte og bedre 
kvalitetssikrede kartdata. 
• I dag: FKB-dataene oppdateres en til to ganger i året
• I Framtiden: Kontinuerlig oppdatering av FKB-

forvaltningsløsning
• Krav til dataene defineres og valideres kun ett sted 
• Åpner for berikelse av datagrunnlaget fra nye 

”kilder» - crowdsoursing (a la ”Rettikartet”) 
• Muliggjør automatiske kontroller av data som 

registreres.

Fordeler ved innføring av sentral 
forvaltningsløsning
- EFFEKTIVISERING

Fordeler ved innføring av sentral 
forvaltningsløsning
- EFFEKTIVISERING

• Forenkler etablering og forvaltning av sømløse 
og homogene data ved at originaldataene 
forvaltes kun et sted.

• Muliggjør oppdatering av datasettet fra flere 
parter/etater samtidig.

• Rasjonaliserer og effektiviserer dataflyten 
mellom kommunene og den nasjonale 
forvaltningsløsningen. 
• Arbeidsrutinene knyttet til dagens forvaltningsrunder 

omkring FDV vil bli effektivisert
• Rom for å omdisponere ressurser til arbeid for økt 

datakvalitet
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Fase 1 – Tilpasning av dagens 
forvaltningsløsning
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Utviklingsaktiviteter 2015:
1 – Oppdaterings-API, 2 – Geosynkronisering, 3- Utvikling på QMS

!

Aktiviteter som planlegges
i 2015 – fase 1
Aktiviteter som planlegges
i 2015 – fase 1

• Utvikling/tilpasning av FKB-forvaltningsløsning
• Oppstart og tilrettelegging jan/febr.
• Samarbeid med de viktigste 

systemleverandørene innenfor felles 
oppdaterings-API og Geosynkronisering

• Utvikling av nødvendig tilleggsfunksjonalitet i 
QMS

• Oppstart av de første pilotene på slutten av 2015
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Utviklingsaktivitet 1 
Oppdaterings-API
Utviklingsaktivitet 1 
Oppdaterings-API
• Det må utvikles støtte for 

oppdaterings-API’et i 
systemleverandørenes løsninger.

• Utgangspunktet er at oppdaterings-
API’et skal beholdes mest mulig 
uendret fra dagens versjon

• API-et skal videreutvikles med 
involverte systemleverandører og 
aktuelle parter.

Utviklingsaktivitet 2
Geosynkronisering
Utviklingsaktivitet 2
Geosynkronisering
• Systemleverandørene utvikler 

løsninger for støtte av 
geosynkronisering av FKB-data fra den 
sentrale original til lokale kopier. 
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Utviklingsaktivitet 3 
QMS-utvikling
Utviklingsaktivitet 3 
QMS-utvikling
• Implementere støtte for 

Geosynkroniseringsstandarden i QMS
• QMS skal som tilbyder håndtere 

heleid/delt -geometri
• QMS må utvikles/tilpasses for å ha 

tilstrekkelig ytelse
– For å unngå kø ved mange brukere må 

QMS håndtere samtidig tilbakelagring

Ny forvaltningsmodell FKB 
– prosjekt 2015 – 2019(?)
Ny forvaltningsmodell FKB 
– prosjekt 2015 – 2019(?)

2015 201820172016 2019

Prosjektledelse

Oppdaterings-API

Geosynkroniserin
g

QMS-utvikling
Implementering av ny modell – 1.fase
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Utredning, kravspesifikasjon, 
konkurransegrunnlag, finansiering… 
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Fase 2 – Ny forvaltnings-
løsning for FKB
Fase 2 – Ny forvaltnings-
løsning for FKB

• Langsiktig utviklingsprosjekt for sentral 
forvaltning – ikke låst til noen 
eksisterende løsninger

• Utformes gjennom aktiv deltakelse fra 
Geovekst-partene

• Utredning og kravsetting til ny nasjonal 
forvaltningsløsning, oppstart 2015
• Erfaringer fra dagens løsning vil bli benyttet aktivt i 

kravstilling

TidsplanTidsplan
Periode Aktivitet
2015 Utvikle dagens løsning for nasjonal forvaltning 

av FKB
2015-2016 Pilotering basert på dagens løsning
2016-2018 Drift av løsning i kommunene
2015-2016 Utrede og spesifisere ny nasjonal 

forvaltningsløsning for FKB-data
2017-2018 Utvikling og pilotering av nasjonal 

forvaltningsløsning
2019 Operativ nasjonal forvaltningsløsning iht. 

regelverk
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Suksesskriterier for sentral FKB-forvaltning
Oppslutning fra kommunene
Suksesskriterier for sentral FKB-forvaltning
Oppslutning fra kommunene

• Løsningen må fungere minst like godt til 
kommunenes lokale behov som dagens 
systemer
• Arbeidsrutiner og systemer på tilpasses
• Fortsatt behov for lokal kopi

• Kostnadene må ikke øke vesentlig
• På sikt - enklere forvaltningssystemer 

hos kommunen

Suksesskriterier for sentral FKB-forvaltning
Oppslutning fra 
systemleverandørene

Suksesskriterier for sentral FKB-forvaltning
Oppslutning fra 
systemleverandørene

• Systemleverandørene må utvikle 
klientløsninger hos kommunene som 
støtter felles grensesnitt mot 
forvaltningsløsningen
• Oppdaterings-API
• Geosynkronisering

• Økonomisk interessant…
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FinanseringFinansering
FASE 1:
• Utvikling av dagens QMS-løsning  - Kartverket 

og Norkart
• Videreutvikling av NGIS-API og 

Geosynkronseringsfunksjonalitet – Kartverket 
• Tilpasning av lokale løsninger

Delfinansiering, FDV-tilpasninger (?)

FASE 2:
• Finansieringen av framtidig forvaltningsløsning 

må utredes.

OrganiseringOrganisering
• Prosjektorganiseringen utformes 

januar/febr.
• Prosjektleder Nils Ivar Nes, Kartverket (Fase 1)
• Styringsstruktur (Styringsgruppe, prosjektgruppe, 

referansegruppe)
• Aktuelle arbeidsgrupper

• Prosjektplan under utarbeidelse
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GeosynkroniseringGeosynkronisering
Prosjektets hovedmålsetning er å bidra til 
standardisering, utvikling og implementering 
av teknologier og komponenter for 
synkronisering av databaser med geografisk 
datainnhold mellom tilbydere og 
abonnenter i Norge. 

Veien videre i 
Geosynkronseringsprosjektet
Veien videre i 
Geosynkronseringsprosjektet

• Prioriteringer innenfor 
andre pilotarenaer vil bli 
gjort av styringsgruppen 
for geosynkronisering

• Reorganisering av 
arbeidet rundt 
geosynkronsering

• Bruk av 
geosynkroniserings-
mekanismer i sentral 
forvaltningsløsning er 
prioritert pilotarena
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OppsummeringOppsummering
• Sentral FKB-forvaltning kommer!

• Utviking basert på eksisterende løsning? 
Avklares febr. 

• Utredning og kravspesifikasjon av framtidig 
løsning. Oppstart første halvår 2015 

Sentral forvaltning -> 
ferske, kvalitetssikrende 
FKB-data

Sentral forvaltning -> 
ferske, kvalitetssikrende 
FKB-data

?


