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Bestillingen:

• Si noe om den nye produktspesifikasjon for FKB-
ledning som kartverket har sendt til alle ledningsnett 
eiere. 

• Hvordan skal Energiverkene forholde seg til SOSI 
produktspesifikasjon i praksis.

• Alle er jo nå forpliktet til å levere ledningsdata til 
Kartverket på en standard Kartverket ønsker(?) 
Ledningsnetteiere skal jo nå være databaseverter!

• Er alle i stand til det? 
• Ja det er mange som lurer på dette i e-verks Norge om 

dagen.
• + forpliktelser Eidsiva har gjennom Geovekst.



Noe å strekke seg etter!





Mine mål/Eidsivas mål vs evt krav 
gjennom Geovekst…

• Vi skal følge aktuelle pålegg og krav 
inkludert Beredskapsforskriften.

• NIS skal være fullstendig, riktig og benytte 
beste geografiske data.

• Anlegg tilhørende Eidsiva skal være riktig på 
offentlige kart.

• Geodata skal ha metadata som skiller ulik 
kvalitet og målemetode.

• Vi skal kunne utveksle våre data:
– Vi skal ha effektiv kommunikasjon med nett-

kundene våre
– Vi skal framstå som profesjonelle overfor 

konsulenter, utbyggere ++

• Dette er et bidrag til godt omdømme for 
Eidsiva Nett AS.



(Bilde www.skagerakenergi.no)

Er bra nok for oss… bra nok for 
andre?





FKB-data før rydding…





FKB-Ledning





TakSprang (3Dnivå 2)

Registrering av bygning

BygningsLinje (3Dnivå 3)

MøneLinje (3Dnivå 2 og 3)

TakKant (3Dnivå 2)

TakPlatå (3Dnivå 3)

Bygget:

Bygnings-

vedheng: 

TakOverbyggKant

(fri eller som 
bygningsvedheng)

Veranda

TrappBygg

BygningBru

Knutepunkt (2D)



Eidsiva som originaldatavert. Hva 
med programvaren?

• Krav til NIS
– NIS må støtte arbeidet.
– Ikke manuell prosess.

• Funksjonalitet
– 3D (høyder)
– Import/Eksport
– Kvalitetskoding
– Utskifting/forbedring av 
geometrier

– Håndtere kartgeometrier 
• Enkelt-stolper
• Nettstasjons-omriss



Informasjon til ledningsnettseiere
om FKB ledning – Kartverket 2014

• GIS/NIS-verktøy 
må håndtere FKB-
ledning

• Ledningseier skal 
utveksle data 
med Kartverket 
iht FKB-avtale



Plikter som gjelder alle:









• Nettselskapene bruker 
«monopolinntektene» til å etablere 
kartdata for våre anlegg
– Da må disse kartdataene benyttes av oss –
hvis ikke er det misbruk av 
monopolinntektene

– Når NVE skal ha rapporteringer fra 
nettselskapene må de kunne sjekke at vi 
benytter de beste dataene i vår 
rapportering.



FKB-Ledning
4.5



Ny geometrimodell for 
høgspenttraseer

FKB 
4.0

FKB 
4.5



Lavspenttraseer



Nytt 
forvaltnings-

opplegg



Innfasing av nytt 
forvaltningskonsept
• Nytt forvaltningskonsept trer i kraft fra januar 2015
• Hvert e-verk foretar en FDV-leveranse uavhengig av geografisk 

utstrekning.
• E-verkene leverer endringsdata ihht. forvaltningsnivå 1 inntil 

annet er avtalt med Kartverket.
• Kartkontorene vil i løpet av 2015 ta kontakt med de fleste e-

verk for å se på om behov for et geometriforbedringsprosjekt 
og vurdere vedlikeholdsansvar for e-verket.

• I nye Geovekst prosjekt vil det kun bli foretatt 
endringskonstruksjoner



Leveranser fra e-verkene

På sikt er det en målsetting av alle e-verk kan levere data etter 
høyeste forvaltningsnivå.



Hvorfor skal e-verkene 
levere nettanlegg 
informasjon til FKB?

• Lover og forskrifter

• Avtaler

• Brukerforventninger

• Egen nytte 



Egennytte
Erfaringer fra Eidsiva Nett AS

Gevinster av forbedret geometri:
• Forbedret geometri i NIS
• Oppfyller kravene i Geovekst/FDV-avtalen
• 3D modellering av luftnettet
• Riktig datakvalitet, antall og geografisk plassering
• Oppdatert lengedata på alle liner
• Riktige eiere/fellesføringer
• Helikopterbefaring, grunnlag og etterkontroll
• Manuell befaring
• Sannsynligvis rimeligere Geovekst-prosjekter

• Det rasjonelt å være originaldatavert, ser fram til dette!



Klarer vi dette da?
• FKB-data må brukes 
i NIS
– Nye FKB-data har 
større verdi!

• Samarbeid med 
Kartverket og NIS-
leverandør

• Delmål Høyspent
• Kvalitetskoding
• Ikke mulig å oppnå 
«det perfekte» ved 
første forsøk.



Spørsmål, kommentarer?


