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Med i pilot prosjektet 

• Alvdal kommune (GisLine bruker) 

  -Anders Jensen (landbrukskontoret)  

- geodataavdelingen 

• Fylkesmannen i Hedmark i samarbeid med 
landbruksdirektoratet 

 Roar Kjær, Dagfinn Haget, Tore Holaker og 
Per Olav Rustad  (landbruksdirektoratet) 

• Kartverket sentralt og Kartkontoret Hamar  

 

 



Mål og hensikt 

• Samle alle traktorveger og stier i en sentral base 

=>bedre forvaltning 

• Unngå ”zoom”effekten 

• Ved å ta ut traktorveger og stier i fra FKB-Veg 
rendyrker vi veisituasjonen i FKB –Veg og 
geometrien i FKB- TraktorvegSti. 

• Vi ønsker å koble sammen geometrien i FKB-
TraktorvegSti med egenskapene i ØKS 
(Økonomisystem i skogbruket) ved å 
kvalitetsheve begge. 

• Teste ut sentrale QMS baser 

 

 



Ulik tilnærming 

• Kartverket ønsker å beskrive terrenget slik det 
ser ut for brukeren og beskrive hvordan man 
eventuelt kan ferdes der; bil, traktor, til fots. 

• Landbruket vil i tillegg vite hvor tunge og lange 
kjøretøy vegen tåler (vegklasser). I tillegg er 
historiske data av stor interesse - for eksempel 
vil det være nyttig å vite at en sti i terrenget i 
dag -er en gjengrodd traktorveg. 



Litt forenkelt kan man si 

• En kjørbar skogsbilveg som har fått tilskudd, er 
reg. i ØKS)  med en S-ident, SKAL ligger i FKB- 
Vegnett med samme koblingsnøkkel (eks. S 23 
1). 

 

• En ikke bilkjørbar veg som ligger i ØKS er en 
traktorveg og skal ligge i FKB-TraktorvegSti 
basen med kobling til ØKS. 

 

• ……i tillegg finnes det en del andre variasjoner….  

  



• Hva med skogsbilvegen som har grodd igjen og 
framstår som en sti? 

• Eller traktoren som har kjørt så mange ganger i 
samme sporet over et jorde at det ligner på en 
traktorveg? 

• Hvordan registere den gamle traktorveger som 
gradvis har blitt opprustet og nå er kjørbar med 
vanlig personbil? 

… vi vil i prosjektet prøve å lage en arbeids-
beskrivelse for håndtering av ”alle” mulige 
situasjoner, slik at det skal bli minst mulig skjønn 
rundt om i landet. 

 



FKB-TraktorvegSti 
- kvalitetsheving 

Kvalitetsheving; 
Kontroll mot ØKS 

FKB-Vegnett 
Befaring av 

landbruksveger 
Kjørbarhet 

 
 

N50 

Datainnholdet 
i FKB-Veg 

Konstruert 
traktorveg Flyfoto/

Ortofoto 

Kvalitetssikret 
FKB-

TraktorvegSti 



Hva har Kartverket gjort så 
langt? 

 • Samkopiert data fra FKB-Veg, DNT, N50 og  
skogbruksplaner  

• Rydde doble data, beholde beste geometri  
• Slettet data som helt åpenbart var feil 
• Sammenlignet med FKB-Vegnett slik at det ikke 

ligger dobbelt. (Vegnett riktig!) 
• Overføre den ferdige fila til et sentralt QMS 

base som både fylkesmannen og kommunen 
har tilgang til  

• Fylkesmannen tar nå over og gjør sin del. 
  

 



Veien til suksess for kommunen 
 
• Viktig å koble inn landbrukskontoret i kommunen i denne 

jobben, de har interesse og ser nytteverdien av å jobbe 
med landbruksveger 

•  Koble inn ”kjent” folk, lokale turlag, orienteringsklubb eller 
lignende til kontroll av stiene. 

• Målet er at Kartverket og Fylkesmannen retter opp og 
kvalitetshever mest mulig, slik at det blir minst mulig å 
kontrollere for kommunen. 

• Sette av tid ”stenge telefonen” 

 

 

 



Prosessflyt for prosjektet 



 

 Nå tar Roar Kjær over ….. 


