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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
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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



Status innføring

344 kommuner oppdaterer p.t. 
sine data direkte i Sentral FKB!

Noen kommuner som står utenfor 
Geovekst eller ikke har kompatibel 
klientprogramvare ønsker å selv 
være geosynkronisering tilbydere.

Generelt veldig god oppslutning 
fra kommunene!



Levende data!

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

• Summert 448.000 transaksjoner med totalt 135 
mill. berørte kartobjekter siste året.
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VegNorge

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
Eksterne

EksterneEksterne
parter

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)



Nasjonal geodatastrategi

Tiltak 9:
VIDEREUTVIKLE DETALJERTE GRUNNKART (FKB) FOR 
FREMTIDEN
Kvalitetsplan for FKB

Tiltak 21:
ETABLERE EN FELLESLØSNING FOR LAGRING OG 
FORVALTNING AV DETALJERTE GRUNNKART (FKB)
Jobbe videre med eksisterende løsning
Utrede andre generasjon løsning



Evaluering av 1.generasjon SFKB

• Hvordan oppleves løsningen hos kommunene?
• Hvordan oppleves løsningen hos andre parter?
• Hvordan er løsningen å drifte?
• Hvilke begrensninger ligger i systemet?
• Hvor ligger de største forbedringspotensialene?
• Har vi fått realisert gevinstene ved sentral 

lagring ved 1.generasjon løsning?



Kommune brukerundersøkelse 

Tilbakemeldinger basert på brukerundersøkelse juni 2018:
- Kommunene er generelt veldig fornøyd med løsningen
- Kommunene er fornøyd med brukerstøtte
- Kommunene anbefaler løsningen for andre kommuner

Forbedringsforslag fra kommunene:
- Bedre/felles håndtering av brukere/autentisering 
- Ytelsen bør bli bedre



2019 – 2020 Hovedfokus

• Sentral FKB skal fungere!
• Få distribusjonsløsningene til fungere enda bedre og 

bli tatt i bruk av flere
• Enda bedre valideringer for å hindre at feil kommer 

inn i dataene
• Forbedringer av ytelsen for kommunene

• Få med enda flere kommuner
• Håndtere endringer i kommunenummer 1.jan 2020
• Inkludere vegnett i Sentral FKB
• Forbedre datakvaliteten!



2019 - 2020 Videreutvikling 

• Spesifisering og implementering av nytt, 
enklere oppdaterings-API

• Implementering av Historikk

• Ny løsning for autentisering



Prosjektorganisering

2015 201820172016 2019

Fase 1: Første generasjon

Utvikling

Testing

Pilotering Kommunevis innføring

2020

Feilretting, videreutvikling

Nytt prosjekt

Kommunevis innføring

Videreutvikling

Evaluering, utredning, kravspesifikasjon, 

konkurransegrunnlag (?), finansiering… 

2.generasjon



Innledende møte ble avholdt i februar med 
styringsgruppa fra prosjektet (Geovekst-parter) og 
spesielt inviterte aktører fra offentlig og privat 
bransje for øvrig.

Innspill fra møte: 
• En ny løsning må gjerne bygger videre på 

komponenter i eksisterende løsning 
(evolusjon framfor revolusjon)

• Viktig å bygge videre på gode erfaringer med offentlig-
privat samarbeid

• Forvaltning av FKB må sees sammen med forvalting av 
andre typer geografiske primærdata



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


