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Kartverket Skien

Torunn R. Alme

• Matrikkel hjelp koordinator

• Matrikkelføring, SSR, kommunereform

Arnulf Haugland

• Matrikkel fagveileder

• Matrikkelregelverk, grensebildearkiv

Leif K. Knutsen

• Plan- og temadata ansvarlig

• Plansatsing, DOK, FKB, FDV

Arnleif Bjørstad

• FKB

• FKB, Proff

Hermann Lüpfert

• IT-koordinator og FKB

• FKB, FKB-ledning

Geir Mjøen

• Fylkeskartsjef

•Norge digitalt, Geodatasamarbeid

Ingrid T. Nilsen

• FDV og geovekstansvarlig

•Nestleder

Robert Bergan

• FKB ansvarlig

• FKB, AR 5

Hilde G. Kjeldby 

• FKB

• FKB, mottakskontroll, Georef

Arne Løwe

• FKB

• FKB, veinett, stedsnavn



Geodatasamarbeidet



http://www.kartverket.no/Om-Kartverket/Skien/

Geodataplan, 
møtedatoer, 
kurs og fagdager 
legges ut fort-
løpende her 

http://www.kartverket.no/Om-Kartverket/Skien/


Geodataplanen

Geodataplanen er en konkret og handlingsrettet plan preget av:  
Klare prioriteringer, realistiske mål, fornuftige tiltak og konkrete 
resultatmål



Strategiske valg inneværende år 
og i 4-års perioden 

Prosjektet Sentral lagring av FKB er et 
felles løft for Geovekst-partene, 
kommunene og systemleverandørene for 
å møte fremtiden  





Kommuner i Vestfold og Telemark som 
har innført SFKB 



Strategiske valg inneværende år 
og i 4-års perioden - kartprosjekt 

Gjennomføre 
kartprosjekter 
FKB-A/B hvert 4. –
5. år, 
og øvrige 
definerte FKB-C-
områder etter 
samordning med 
omløps-
fotograferingen



Pågående prosjekter 



Geovekstprosjekter 2018 – FKB i 
Vestfold og Telemark



Skråbilder Grenland 2018

Skien og Porsgrunn
Tilbudsfrist 1. mars 
2018



Strategiske valg inneværende år 
og i 4-års perioden - høydedata

Sikre at parters behov for detaljerte høydedata (laserskanning 
med 5 pkt / m2) blir ivaretatt i det nasjonale prosjektet NDH 
(Nasjonal Detaljert Høydemodell)

Oversikt over prosjekter i 
Høydedata.no
Mange av prosjektene i NDH er nå 
tilgjengelig i forvaltningsløsningen 
hoydedata.no, og gir mulighet for 
lagring, innsyn og nedlastning av 
høydedata.

https://hoydedata.no/LaserInnsyn/


Strategiske valg inneværende år 
og i 4-års perioden - matrikkel
Forbedre kvaliteten i Matrikkelen, spesielt eiendomsgrenser og 
bygningspunkt, samt sørge for konsistens mellom bygginger i 
FKB og Matrikkelen



Strategiske valg inneværende år 
og i 4-års perioden - reformer



Fylkessammenslåing - nytt 
kommunenummer
Når fylkeskommuner slår seg sammen, får kommunene tildelt nytt 
kommunenummer. Det skyldes at kommunenummerets to første sifre skal være 
identiske med fylkesnummerets

Endring av kommunenummer fører til konsekvenser for alle sektorene og 
støttefunksjonene i kommunen 



Endringer i matrikkellova m.m.



Eksempel; Kvalitetsheving ift. fullstendighet 
av høgspent-traseer. Status 26.02.2018

Everk
Everk leverte 
data

analyse av 
avvik 
(FKB<==>NIS)

Analyseresultat sendt 
til everk Everk svarte rettet i FKB

Drangedal

Hjartdal

Kragerø

Midt Telemark Energi

Notodden

Rauland

Skagerak i Vestfold

Skagerak i Telemark
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Vest Telemark Kraftlag

ferdig
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Strategiske valg inneværende år og i 
4-års perioden - FDV
Sørge for at forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata
(basis-, tema- og plandata) gjennomføres på en faglig god og 
kostnadseffektiv måte



Strategiske valg inneværende år og i 

4-års perioden - Temadata 



Prosjektmidler til kartlegging i 2018.

Kartverket kunngjør at fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner kan søke tilskudd til 
kartlegging av tilgjengelighet av uteområder (kommunesenter og uteområder) 

For mer informasjon se på Kartverket sine sider: http://www.kartverket.no/tilgjengelighet/,
eller ta kontakt med: Sven Michaelis, Statens kartverks, Fylkeskartkontoret i Molde, 

sven.michaelis@kartverket.no. 

2 utlysinger i løpet av 2018

Midler for ny kartlegging Motivasjonsmidler for oppdatering

• Tilskuddene vil variere fra kr 30 000 
(til enkel søknader) til 100 000 (til 
gruppesøknader)

• Frist for søknader er 9. april 2018.

• Utlysning kommer i løpet våren

http://www.kartverket.no/tilgjengelighet/
mailto:sven.michaelis@kartverket.no


Satsing på plandata i Norge 
digitalt 2018 - 2020

• Krav i lov og forskrift om deling av plandata med de øvrige 
Norge digitalt-partene 

• Deling av vektordata for å sikre tilgang til de Norge digitalt 
parter som har valgt å delta i satsingen. 

• Hvordan dele?

o Geosynkronisering

o FDV-runder/løpende

• Satsingen legger vekt på frivillig geosynkronisering via 
Norge digitalt arealplanløsning

• Mer informasjon om satsingen og Norge digitalt 
arealplanløsning finnes på kartverket.no og geonorge.no

https://www.kartverket.no/geodataarbeid/Arealplan-og-planregister/Plandata-i-Norge-digitalt/


- Look to Vestfold!



The end!


