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http://video.kartverket.no/sentral-lagring-av-fkb-data
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DistribusjonDistribusjon

Data i Kartverkets WMS-tjenester er oppdatert 
dagen etter oppdatering blir lagt inn i Sentral FKB.

Kommunevise filer på SOSI, GML og ESRI 
filgeodatabase oppdateres hver uke og er 
tilgjengelig for nedlasting gjennom Geonorge
(for Norge digitalt parter og forhandlere av 
Kartdata)



Hvem bidrar til løftet?Hvem bidrar til løftet?
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Sentral lagring av FKB har mange fordelerSentral lagring av FKB har mange fordeler
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Oppdatering ett sted, oppdaterte data til alleOppdatering ett sted, oppdaterte data til alle

Sentral lagring 

av FKB

Byggesak i 
kommunen legger 
inn et nytt byggLandbrukskontoret 

legger inn nydyrket 
område i AR5

Kartverket får 
melding fra DNT 
vha. rettikartet om 
merkede stier

Vegvesenet oppdaterer 
FKB-Veg med 
ferdigvegsdata for 
nybygd riksveg

Oppdaterte
FKB-data til alle 

brukere
Kartverket legger 
inn nye data fra 
Geovekst FKB-
ajourholdsprosjekt

Kartverket oppdaterer 
FKB-Ledning med 
endringsdata mottatt 
fra ledningseiers NIS-
system



Status InnføringStatus Innføring

85 kommuner oppdaterer sine FKB-data i Sentral FKB ved 
utgangen av september.

Ca 180 kommuner vil etter planen oppdatere sine FKB-data i 
Sentral FKB ved utgangen av 2017

De første Norconsult-kommunene vil koble seg til i løpet i 
månedsskifte oktober-november

Oppdatert status:
https://metadata.kartverket.no/metadata/fkbstat.jsp?sort=s
fkb





http://kartverket.no/Prosjekter/Sentral-felles-kartdatabase/



Innføring i KommuneneInnføring i Kommunene

• Innhente tilbud på leverandørløsning
• Skaffe finansiering (?)
• Bestille leverandørløsning

– Velge databaseløsning for lokal kopi

• Innføringsdato i samråd med kartkontoret, 
prosjektet og systemleverandør

• Støtte på 15.000 kr. pr. år fra Geovekst ved 
innføring


