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FKB

Grunnkart
Basisdata

Topografiske data
«Synlige» objekter

Data med høyde (2.5D)

Kartlegges fra flybilder 
med oppløsning 
ca 8 – 25 cm

Oppdateres også 
gjennom administrative 

prosesser i 
kommunene/

Geovekst



FKB = Felles kartdatabase

SFKB = Sentral felles kartdatabase

• Samme data

• Samme dataeier og avtaleverk

• Nytt forvaltningskonsept

Sentral felles kartdatabase
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Sentral FKB - konseptet
SOSI UML – datamodeller (FKB 4.6)

NGIS-API for 
oppdatering

Geosynkronisering
for dataflyt

QMS (og Oracle)
for lagring

Geonorge og 
PostGIS for 
distribusjon



Paradigmeskifte!

• Modelldrevet arkitektur (UML) 
• Unike Id-er (UUID)
• GML/Geosynkronisering



Status kommuner

Målet for prosjektet var 80% av 
kommunene (ca 340 kommuner) i 
løpet av 2018.

Resultatet var 325 kommuner pr. 
1.janauar 2019 (ca 77%).

Generelt veldig god oppslutning fra 
kommunene!



Bruk av systemet

Totalt ca 1700 oppdateringsbrukere 
• i snitt ca 5 brukere pr. kommune
• I tillegg Kartverket, NIBIO og Statens vegvesen

I størrelsesorden 2000 transaksjoner på en vanlig 
arbeidsdag.
• Ca 90 % av dette er skjer i FKB-Bygning og FKB-

Tiltak og er knyttet til byggesaksbehandling i 
kommunen
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QMS
Oracle

QMS forvaltningsarkiver
Oppdateres direkte fra kommunene. 
Forvaltes i EUREF89 lokal UTM-sone. 

QMS Landsarkiv
Oppdateres kun ved geosynk. 
EUREF89 UTM sone 33

FKB Forvaltningssystem

Fildistribusjon
VegNorge

PostGIS

Tjenester
VegNorge

PostGIS

Eksterne
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WMS/Cache
WMS-tjenestene 
oppdatert 2  dager etter 
oppdatering i SFKB. 
Cache-tjensestene 
oppdatert i løpet av 1 uke 

Filer
SOSI, GML og ESRI fgdb
Kommunevise filer 
oppdaterte min. ukentlig 
ved endringer.

Norkart, Geodata, ECC
BKK, SiraKvina++
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Geonorge
FKB Distribusjon

Geosynkronisering (GML/WFS-T)



Videre for Sentral FKB

Fokus 2019-2020:
• Få med enda flere kommuner
• Få distribusjonsløsningene til fungere enda bedre og 

bli tatt i bruk av flere 
• Håndtere endringer i kommunenummer 1.jan 2020
• Implementering av Historikk
• Spesifisering og implementering av nytt, enklere 

oppdaterings-API
• Ny løsning for autentisering
• Forbedre datakvaliteten



FKB-Ledning
Trase, master ++



FKB-Ledning forvaltning i SFKB

Ledning_
StangeEnergi

Ledning

Ledning_
GudbrandsdalEnergi

Osv.

Inneholder alle objekter som ikke har definert noen 
ledningseier med «aktiv forvaltning». Oppdateres 
gjennom Geovekst kartleggingsprosjekter og ev. 
oppdateringer fra kommunen. 

Ledning_
Statnett

Inneholder alle objekter som har definert Statnett 
som ledningseier. Oppdateres gjennom filutveksling 
mellom KV og Statnett på SOSI.  

Inneholder alle objekter som har definert Stange 
energi som ledningseier. Oppdateres gjennom 
filutvekstling mellom KV og ledningseier på SOSI…

Osv. 

Totalt 7 Ledningseier-baser er 
etablert med data
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Ledning
Norge

Inneholder 
komplett FKB-

Ledning fra alle 
ledningseiere.

Oppdateres hver 
natt



Datautveksling med ledningseiere

Netteier 2

NIS-system

FKB-Ledning

for netteier 2s 
objekter

God fullstendighet 
og sammenheng

God nøyaktighet på 
de registrerte 
objektene

FKB-Ledning

for alle ledning-
objekter

Netteier 1

NIS-system

FKB-Ledning

for netteier 1s 
objekter

Geosynkronisering

SOSI-
filer

Geosynkronisering



Direkteoppdatering også for 
FKB-Ledning?

Noen netteiere som vil prøve seg?

FKB-Ledning

for alle ledning-
objekter

Netteier 1

FKB-Ledning

for netteier 1s 
objekter

Geosynkronisering
API



Primærdatabase for Ledninger 
(i luft)
Høring om endring av luftfartshinder-forskriften:
«Alle signalførende kabler og strømførende ledninger – uansett 
spenningsnivå, over terreng eller vann, uavhengig av 
beliggenhet eller høyde» defineres som luftfartshindre.

Samferdselsdepartementet har bevilget penger til et prosjekt i 
Kartverket 2019-2024 for etablering av nytt forvaltningssystem.

FKB-Ledning og Norsk Register for Luftfartshindre (NRL) smeltes 
sammen til ny primærdatabase for ledninger i luft?



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


