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BAKGRUNN

Et ønske om en felles standard for havneobjekter fra blant 
annet Kystverket, Forsvaret, kommunene, Norske havner og 
prosjektet "Den norske los"

Partene har i dag mange forskjellige datasystemer i bruk

En fantastisk mulighet til å bruke SFKB for å legge inn og 
vedlikeholde data fortløpende i en felles sentral database. 
Dataene kan siden distribueres ut til partene og deres 
klientløsning



BEHOV
Havnene og skipene trenger data med bedre nøyaktighet.

Dybdedataene i dag er ofte ikke gode nok. Ved å utnytte 
dybdeforholdene ved innseiling og kai bidrar det til bedre 
sikkerhet, effektivitet og økonomi.



BEHOV

Sammenheng med økt interesse for "det grønne skiftet" og 
den "blå økonomien«, en bærekraftig utnyttelse av våre kyst-
og havområder.
MAGIN skal samle inn og forske på havbunnens fysiske, 
biologiske og kjemiske miljø.

Sammenheng med
sjørelatert informasjon i
kommunene:
- forhindre

interessekonflikter
- sammenfallende plan-

informasjon på ulike nivå
- trasévalg for ledninger
- havneutbygginger
- ressursinformasjon



BEHOV
Forholdet mellom Sjøkartnull og Normalnull2000

KaiBrygge

NN2000

Sjøkartnull

0.5 - 2m



Innledende møte i Oslo, februar 2018

Beslutt i Geovekst-forum, 7-8.mars 2018:
Kartverket skal prioritere dette arbeidet!

Flere oppfølgingsmøter (datamodellering, objekttyper og 
egenskaper) i Stavanger og Oslo, mai-november 2018

AKTIVITET



AKTIVITET/DATAMODELL

Tanken bak FKB-Havn er å utnytte forvaltningsopplegget i FKB også for 
havnedata. Prinsippene i FKB og de tekniske løsningene i 
forvaltningssystemet setter en del krav til datamodellene som må 
oppfylles for at dette skal kunne realiseres.

Vi mangler et SOSI del 2 fagområde som vi kan basere datamodellen 
på.

KaiBrygge, Molo, Flytebrygge etc. ligger i FKB-BygnAnlegg. Skal det 
nye datainnholdet modelleres inn som del av FKB-BygnAnlegg eller i et 
egen frittstående datamodell for FKB-Havn?

Forslaget ble: Vi jobber med datainnholdet i FKB-Havn i egen 
datamodell da dette gjør at modellen blir enklere.

Kan vurdere nærmere å sy den sammen med ny versjon av FKB-
BygnAnlegg når vi kommer litt videre.



Havneområde

Havnesikkerhetsområde

Havnegjerde Havnesensor

Kaiområde Kaifront Beredskapspunkt

Fortøyningsinnretning

Kran Strømtilkobling

Vanntilkobling

Drivstofftilkobling



EKSEMPLER/DEMO 
(Kristiansand Havn)

Demo: ArcGIS Web Application

https://kristiansand.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d3103fdf0e7344dca4a7b94d38d8b78c


VEIEN VIDERE (forslag/idé)



VEIEN VIDERE (forslag/idé)



VEIEN VIDERE

En arbeidsgruppe i regi av GeoIntegrasjon har laget ferdig modell 
og spesifikasjon for et nytt og moderne oppdaterings-API mot 
SFKB.
Det er behov for å sette i gang et pilotprosjekt for å 
implementere og teste ut grensesnittet i praktisk bruk.
Pilotering i forhold til FKB-Havn sees på som en godt egnet case 
for uttesting av grensesnittet.

- Havnene oppdaterer selv direkte mot SFKB via egen klient

- Kommunene oppdaterer direkte mot SFKB
- Havnene oppdaterer selv direkte mot SFKB via GISLine

eller Winmap



Dette ER fremtiden!

Spre det glade budskap 
for å skape entusiasme!

Takk for meg!

Spørsmål?

mika.sundin@kartverket.no, 91103787

mailto:mika.sundin@kartverket.no


EKSEMPLER



EKSEMPLER



EKSEMPLER



EKSEMPLER



EKSEMPLER


