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Bakgrunn

• Eksisterende FKB-Vann er konstruert 
fra flybilder

• Dårlig innsyn pga tett skog gir noen 
steder dårlig stedfesting og 
ufullstendig nettverk

• Økt bruk gir nye krav til stedfesting
og fullstendighet

• Planlegging

• Byggesaksbehandling

• Klimatilpasning

• Miljø

• ++



Målsetting - historikk

• Etablere et nytt vanndatasett som stemmer 
med virkeligheten/terrenget – fokus på 
bekker

• Mål, metode og utfordringsbilde har endret seg 
siden vi startet i 2016

• Samarbeid med Kartverket Hamar og 
Fylkesmannen i Oppland

• Sommerhjelper (studenter engasjert av Kartverket 
og kommunen) har gitt oss gode innspill i arbeidet

• Melhus kommune har mottatt skjønnsmidler (2018)

• Blom har bidratt med kontroll av «nytt» 
vanndatasett høsten 2018 – nyttig!

• Mange ser på generering av vannveier, få ser på 
forbedring av FKB-Vann



Gjennomføring

Befaring og kontrollmåling i marka



Vannveigenerering

• Vannveier er generert fra laserdata og i 
ArcGis etter en modell utarbeidet i Hedmark 
og Oppland

• Utfordrende å generere vannveier for store 
områder med ønsket oppløsning i DTM-en



Genererte vannveier



Stikkrenner



Resultat

Før Etter (magenta er bekker under bakken)



Resultat

Gamle data
Nye data



Til diskusjon 
Hva er en bekk?

Bilder fra Melhus kommune



Til diskusjon
Hvor viktig er det å lage nettverk?

• Registrere bekkelukkinger?

• Registrere senterlinje i 
tostreksbekker og elver?

• Registrere senterlinje
gjennom myr og vann? 

• Er det ok med 
overfullstendighet for å 
danne nettverk?

Bekkelukkinger i rødt



Til diskusjon
Krav til fullstendighet og stedfesting?

Er genererte vannveier (rosa) en bekk i terrenget?



Til diskusjon
Endrede produksjonsmetoder?

Er kombinasjon av flere datakilder (flybilder, høydemodeller, landmåling, lokalkunnskap etc) 
fremtiden?



Vegen videre

• Melhus

• Oppdatering av Sentral FKB med oppdaterte data

• Kvalitetsforbedring (vi har nok innført noen feil….)

• Økt fokus på kontinuerlig ajourføring

• Nasjonalt

• Ønske om en nasjonal løype for generering av vannveier

• Ønske om revisjon av FKB-spesifikasjonen

• Endring i kvalitetskrav?

• Mer fokus på nettverk?

• Vurdere nye produksjonsmetoder for etablering og kvalitetsforbedring



Hva er den riktige modellen av 
virkeligheten?



Hva er den riktige modellen av 
virkeligheten?Vi har økt kvaliteten til 

vanndatasettet i Melhus, 
men fremdeles er det muligheter for 

forbedringer

Takk for 
oppmerksomheten!


