
Veiledningsopplegg for kommunalt 

ajourhold av Vegtema og Bygg

- med formål å senke terskelen for kommunalt ajourhold av  :

Vegtema :  FKB-Vegnett, FKB-Veg, FKB-TraktorvegSti

Bygg : Bygning i Matrikkel, FKB-Pbltiltak, FKB-Bygning 

Svein Reid v/Kartverket - Kommunale Geomatikkdager 2015 



Veiledningsopplegg for kommunalt 

ajourhold av Vegtema og Bygg

1. Kartverkets faste veiledningsmateriell -

«hjelp til selvhjelp» for alle kommuner
• Produktspesifikasjoner og føringsinstruks Matrikkel 

• *Veiledere for kommunal ajourføring 

• *Sjekkliste for viktige hendelser

• *Instruksjonsvideoer 

• *Verktøyspesifikke veiledere       

2.  Kurssamarbeid med NOIS/Norkart
• 1.del : teori og «hjelp til selvhjelp» ved kartverket

• 2.del : praktisk oppgaveløsning i GISLINE/ISY Winmap

-ingen kursavgift for kommunene, dekkes over FDV-avtalen       



2010 2011 2012 2013 2014

Periodisk ajourhold

Ajourhold av FKB: Veg/Vegnett/TraktorvegSti/Bygning/AR5/…/..

Kontinuerlig «Kommunal» ajourhold



http://www.kartverket.no/Kart/Geodatasamarbeid/Forvaltning-drift-og-vedlikehold/

http://www.kartverket.no/Kart/Geodatasamarbeid/Forvaltning-drift-og-vedlikehold/


Produktspesifikasjoner – en 

for hvert FKB-datasett
 Tradisjonelt vår viktigste veiledningsmateriell 

for FKB 

 alt-omfattende dokumenter som omfavner 
mer enn det kommunene MÅ vite for 
forpliktet ajourhold. Kan være tung å forholde 
seg til i en hverdag med mange krav

 Mange datasett med avhengigheter til 
hverandre – vanskelig å se helheten
- En hendelse, feks «Ny veg» kan 

nødvendiggjør ajourhold i flere FKB-baser.

- En søknad om «ny bygning» utløser et løp 
med nødvendig ajourhold i flere FKB-baser 
OG i Matrikkelen 

 NYE verktøy med hensikt å spisse hva som er 
viktigst ved kommunalt ajourhold, for 
viktigste datasett.



Produktspesifikasjoner – en for hvert 

FKB-datasett

1. Veileder for kommunal ajourføring av 

Vegtema

- overbygning til de tre produktspesifikasjonene 

To konkrete formål : 

1. Vise hvordan samferdselsdatasettene er 

relatert til hverandre

2. Kommunalt  ajourhold av 

samferdsels-datasettene, 

hva er viktigste ajourholdsoppgaver. 



Prod spek 

FKB-Vegnett

Prod spek 

FKB-Veg

Prod spek 

FKB-
TraktorvegSti

Viktigste datasett relatert til samferdsel



Produktspesifikasjoner – en for hvert 

FKB-datasett

1. Veileder for kommunal ajourføring av 

bygningsinformasjon

- overbygning føringsinstruks Matrikkel og 

to produktspesifikasjonene 

To konkrete formål : 
1. Vise hvordan de tre kildene for bygningsinformasjon 
er relatert til hverandre, samt konkret når og hvordan 
disse må ses i sammenheng. 
2. Vise hva som er de viktigste oppgavene i kommunens 
arbeid med ajourhold av bygningsinformasjon, og 
hvordan ajourholdet kan gjennomføres i tråd med 
gjeldende instrukser og standarder.



Prod spek 

FKB-PblTiltak

Prod spek 

FKB-Bygning



Føringsinstruks 
for

Matrikkelen
Føringsinstruks for Matrikkelen

Viktigste datasett relatert til Bygning



1. Veiledere for kommunal ajourføring 



2 Sjekklister for viktige hendelser som krever ajourføring

- små nettbaserte kokebøker  linker videre til annet materiell

Viktige Bygningsrelaterte hendelser som 
skal behandles i kommunen. 

Viktige Samferdselsrelaterte 
hendelser 
som skal behandles i kommunen. 

1. Ny bygning
2. Bygningsendring
3. Riving / brent
4. Bygg unntatt søknadsplikt
5. Feilregistrering, Retting

-Ny, endra trase, egenskapsendring, på:

1. Vegtrase kjørbar med personbil
2. Vegtrase ikke kjørbare med personbil
3. Gangsykkelveg
4. Vegsperring



-Ny, endra trase, egenskapsendring, på: Vegtrase kjørbar med personbil



Prod spek 

FKB-Vegnett

Prod spek 

FKB-
TraktorvegSti

Prod spek 

FKB-Veg

Prod spek 

. . . . . . 

-Ny, endra trase, egenskapsendring, på: Vegtrase kjørbar med personbil



Prod spek 

FKB-Vegnett

Prod spek 

FKB-
TraktorvegSti

Prod spek 

FKB-Veg

Prod spek 

. . . . . . 

-Ny, endra trase, egenskapsendring, på: Vegtrase kjørbar med personbil



http://www.kartverket.no/Kart/Geodatasamarbeid/Forvaltning-drift-og-

vedlikehold/FKBvegtema/

Minimumskrav ved kommunal ajourføring. 

«Under finnes en oversikt over de fire viktigste 

hendelser for FKB-Veg, FKB-Vegnett og FKB-

TraktorvegSti med tilhørende sjekkliste og 

instruksjonsvideoer.  

Videoene viser minimumskrav for kommunal 

ajourføring.»

http://www.kartverket.no/Kart/Geodatasamarbeid/Forvaltning-drift-og-vedlikehold/




http://www.kartverket.no/Kart/Geodatasamarbeid/Forvaltning-drift-og-

vedlikehold/Bygninger-og-tiltak/

http://www.kartverket.no/Kart/Geodatasamarbeid/Forvaltning-drift-og-vedlikehold/


2-dagers kurs i kommunal ajourføring 

av bygningsinformasjon

• Et kurssamarbeid mellom Kartverket, NOIS og Norkart.
- Geodata invitert med, men foretrekker eget opplegg

• Alle kommuner i Norge skal få tilbud om kurset i løpet av 2016

• Oppstart November 2015, andre kurs avholdes i Skien neste uke..

• Uten kursavgift for to deltakere pr kommune, dekkes over FDV-avtalen
- ønskelig at både faggruppe Matrikkel og FKB er representert

• Kartverkets fylkeskartkontorer er arrangementsansvarlig 



2-dagers kurs i kommunal ajourføring 

av bygningsinformasjon

Dag 1   v/Kartverket  - FELLES for alle
• Gjennomgang av forvaltningsopplegger for ajourhold av 

bygningsinformasjon.    Matrikkel > FKB-PblTiltak > FKB-Bygning

• Gjennomgang av eksisterende og nye hjelpemidler kommunene har til 
rådighet – «hjelp til selvhjelp»

Prod spek 

FKB-
PblTiltak

Prod spek 

FKB-
Bygning

Førings-
instruks for

Matrikkelen

Veileder for 
kommunal 
ajourføring 

av Bygnings-
informasjon

Viktige Bygningsrelaterte hendelser
Sjekklister 

1. Ny bygning 
2. Bygningsendring
3. Riving / brent
4. Bygg unntatt søknadsplikt
5. Feilregistering, Retting

… med instruksjonsvideoer

--> Video
--> Video
--> Video
--> Video
--> Video

Verktøy-
spesifikk 
veileder

GISLINE

Verktøy-
spesifikk 
veileder

Winmap



2-dagers kurs i kommunal ajourføring 

av bygningsinformasjon

Dag 2   v/NOIS eller Norkart -

• Rent verktøyspesifikk, med kursholder fra Norkart/NOIS. Deltakerne vil løse 
kursoppgaver i korrekt føring av bygningsinfomasjon i Matrikkel og FKB.  

Deltakerne inndeles  etter Kartverktøy :

GISLINE Kart 

GISLINE Matrikkel 

Winmap Kart 

Winmap Matrikkel 


