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Dagens temaer

• Status i dag

• Utfordringer

• Hvordan løse dagens 
utfordringer?

Ledninger over bakken
Ugraderte data



Ledninger og stolper i
kartverk - historie

Sitat
ØK fra 1967



Ledninger og stolper i
kartverk - historie

FKB fra 2012



GeoVEKST

• Statens vegvesen

• Energi Norge

• Kommunenes sentralforbund

• Statens Kartverk

• Telenor

• Landbruksdepartementet

• NVE part på Laser (fra 2012)

• Jernbaneverket, Forsvarsbygg mfl i prosjekter

Nasjonalt samarbeid om etablering og vedlikehold av 
teknisk/økonomisk kartverk (FKB)



Ajourføring av FKB



Mange avvik – FKB/NIS

Jordkabel

Ny luftlinje

Nedlagt linje



Geovekst ledningsdata 
arbeidsgruppe (GLA)

• Arbeidsgruppe etablert under Geovekst-forum

• Hovedfokus på ledninger over bakken (FKB data), men gruppa 
er også et praktisk orientert diskusjonsforum i forhold til 
utvikling av gode modeller for dokumentasjon og forvaltning av 
ledninger i grunnen.

• Oppstartsmøte 29. april 2015

• Medlemmer:
• E-verk 

• NVE

• Statnett

• Kommunene

• Telenor

• Statens vegvesen

• Jernbaneverket

• Kartverket



Geovekst Ledning Arbeidgruppe (GLA)

 Oppgaver/prosjekter så langt

 Sikre at Statnett sine høyspent over bakken er i FKB
 Detektere av høyspentlinjer fra NDH laserdata
 Etablering av byggeforbudssoner langs Statnetts traseer
 Fokus på etablering av komplett HSP database for hele landet

 Forvaltning av belysningspunkt (Kommune, SVV)   NVDB

 Spesifikasjon for VA objekter over bakken 
 Opplegg for stikkrenner 

 Piloteringsprosjeket i Kongsvinger



FKB-Ledning 4.6



Objekttyper

Objekttyper som inngår som en del av FKB-Ledning 4.6:

• Master

• Belysningspunkter

• Vindturbiner

• Trase

• Flymarkører

• Åk

• Nettstasjoner

• Skap

• Kanal

• Trekkekum

• NettstasjonAdkomst

• Nettverkstasjonomriss

• Masteomriss



Utfordringer



Økte
brukerforventninger
• Strengere krav til 

kvaliteten på 
ledningstraseer 
bl.a. i 
planprosesser

• Helikopter 
trenger detaljert 
informasjon om 
oppstikkende 
ledningsobjekter, 
utover hva NRL 
tilbyr. 

• Brukerne stiller 
stadig større krav 
til oppdaterte og 
tidsriktige 
kartdata.













http://www.tv2.no/a/7566516
http://www.tv2.no/a/7566516








Hvordan
løse disse 

utfordringene?



Ajourføring av FKB-Ledning



Eierklassifisering



Krav 
til 

fullstendighet 
og 

geometri



Sentral felles 
kartdatabase - SFKB

Kartverket arbeider for å få på plass en nasjonal 
lagring av FKB (SFKB). 



http://video.kartverket.no/sentral-lagring-av-fkb-data
http://video.kartverket.no/sentral-lagring-av-fkb-data


Sammenstilling FKB - NIS

NIS

FKB

NIS
+

FKB

Eksport

Eksport

Analyse

Im
p
o
rt

SFKB



Sentral FKB forvaltning f.o.m. 2017

Statnett Gudbransdal energi Andre (rest)




