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• Nytt forvaltingsopplegg
• Produktspesifikasjon



Hvorfor nytt forvaltningsopplegg?

• Høgspentledninger og andre 
ledningsinstallasjoner over og på bakken har 
vært en del av det offentlige kartverket i mange 
år

• I forbindelse med den første ØK-kartleggingen på 
1960- og 1970 tallet ble høgspentledninger, 
master og trafoer kartlagt for å kunne inngå som 
en del av mest detaljerte tekniske kartene. 
Registreringene ble i hovedsak foretatt 
fotogrammetrisk. 

• Registrering av disse kartobjektene foregår i dag 
omtrent på samme måte som det ble gjort på 
1960-tallet.



Økonomisk kartverk 1974



Hvorfor nytt forvaltningsopplegg?

• Ajourføring av FKB-LedningElTele er i dag ikke 
tilfredstillende, og blir i hovedsak foretatt 
gjennom nye Geovekst-prosjekter, noe som ikke 
tilfredsstiller dagens forventninger til oppdaterte 
data

• For å forbedre ajourføringen av ledningsdata er 
det utarbeidet en ny produktspesifikasjon for 
FKB-Ledning, som legger opp til et nytt 
ajourføringsopplegg, hvor den enkelte 
ledningsnetteier har ansvaret for å ajourføre sine 
ledningsdata, og regelmessig utveksle disse 
dataene med Kartverket



Rødt = gamle data (2008)
Grønt = nykonstruksjon (2013)



Manglende konstruksjon (2014)



Nytt forvaltningsopplegg

• Den viktigste endringen i ny produktspesifikasjon er at det 
i større grad en tidligere legges til rette for at data 
forvaltes hos ledningseierne

• Målsetningen er at originaldataansvaret for 
ledningsobjektene skal overføres til ledningseierne og at 
datasettet som distribueres gjennom FKB til øvrige Norge 
digitalt parter skal være en samkopi av ledningseiernes 
originaler

• Det er ønskelig at ledningseierne tar over den komplette 
forvaltningen av FKB-Ledning for sine objekter

• Dette forutsetter at ledningseier har et oppdatert GIS/NIS-
system som kan importere og eksportere data i henhold til 
produktspesifikasjonen, samt at dataene oppfyller kravene 
til posisjonsnøyaktighet som FKB stiller



Nytt forvaltningsopplegg

• Overføringen av originaldataansvaret til 
ledningseierne er en stor oppgave, og vil ta noe tid

• For mange ledningseier vil det være nødvendig med 
en geometriforbedring av eksisterende data før 
eieren kan overta det fulle ansvaret for datasettet

• Kartverket vil i løpet av 2015 (?) ta kontakt med hver 
enkelt ledningseier for å se på behovet for, og mulig 
gjennomføring av et geometriforbedringsprosjekt. 



Produktspesifikasjoner

http://kartverket.no/Standarder/SOSI/SOSI-del-3/Produktspesifikasjoner-FKB/

FKB-Ledning
• Forvaltning LedningBelysning
• Forvaltning LedningBane
• Forvaltning LedningEkom
• Forvaltning LedningEl



Forvaltning LedningBelysning
• I Norge er det mange kommuner, etater og bedrifter 

som eier og forvalter ulike belysningsanlegg. Flere av 
disse eierne er Geovekst-parter, og har gjennom 
FDV-avtalen forpliktet seg til å bidra til vedlikehold 
av FKB. 

• I denne spesifikasjonen er det spesifisert hvilke 
objekter og egenskaper knyttet til belysningsanlegg 
som skal leveres som en del av vedlikeholdet av FKB. 
Spesifikasjonen gjelder for alle utvendige 
belysningspunkt (inkludert tunnel belysning), og 
luftledningstraseer som er en del av 
belysningsanlegget. 

• I Norge er det veldig mange bedrifter og etater, i 
tillegg til privatpersoner og frivillige organisasjoner 
som er eiere av ulike typer belysningsanlegg. Det er 
kun de partene som allerede er medlem av Geovekst
eller Norge digitalt, som forventes å skulle levere 
vedlikeholdsdata til FDV. 



Forvaltning LedningBane

• Spesifikasjonen omhandler el- og ekom
installasjoner som er synlige i terrenget 
(ligger over bakkenivå) som er en del 
av banens infrastruktur og som skal 
inngå i Felles KartdataBase (FKB). 

• Forvaltere av objekter som inngår i 
datasettet er de som drifter banenettet 
og da med Jernbaneverket som den 
største aktøren.

• Objekter som inngår i datasettet er 
skap langs bane, kabelkanal, master 
(både knyttet til strøm, 
kommunikasjon og signal) og 
kontaktledningsåk.



Forvaltning LedningEkom

• Spesifikasjonen omhandler 
ekominstallasjoner som er synlige i terrenget 
(ligger over bakkenivå) og som skal inngå i 
Felles KartdataBase (FKB). Forvaltere av 
objekter som inngår i datasettet er som 
oftest leverandører av ekomtjenester og da 
med Telenor som den største aktøren. Ekom-
installasjoner som er en del av banenettet 
inngår i forvaltningsspesifikasjonen FKB-
LedningBane.

• Objekter som inngår i datasettet er skap for 
ekom, master (for eksempel stolper som 
fører telefonlinje) og kommunikasjonslinjer 
(telefonlinjer, fiberkabler, m.m.).



Forvaltning LedningEl

• E-verkene har et spesielt ansvar for 
vedlikehold av El-delen i FKB-Ledning, og 
denne spesifikasjonen er spesielt rettet mot E-
verkene. El-installasjoner som er en del av 
banenettet inngår i forvaltningsspesifikasjonen 
FKB-LedningBane. 

• I denne forvaltningsspesifikasjonen er det 
spesifisert hvilke objekter og egenskaper fra 
NIS-systemet som E-verkene skal levere som 
en del av vedlikeholdet av FKB. 

• Spesifikasjonen gjelder for objekter som er 
synlige i terrenget (ligger over bakken) og som 
skal vises i kart i store målestokker 

• Leveransen fra e-verkene skal ikke inneholde 
informasjon som medfører at datasettet ikke 
kan distribueres fritt. Datasettet skal være 
ugradert.



Objekttyper



..OBJTYPE Nettverkstasjonomriss

..DATAFANGSTDATO 20140502

..LEDN_HØYDEREFERANSE ToppUtvendig

..REGISTRERINGSVERSJON FKB 4.5

..KVALITET 24 33 0 24 34

..NETTVERKSTASJONTYPE EL_Nettstasjon





..OBJTYPE EL_Nettstasjon

..DATAFANGSTDATO 20140502

..REGISTRERINGSVERSJON FKB 4.5

..KVALITET 24 33 0 24 34

..EL_STASJONSTYPE Mastearrangement

..LEDN_HØYDEREFERANSE ToppUtvendig

..LEDNINGSNETTVERKSTYPE Lavspentnett









EL_Flymarkør





Ajourføring LedningEl
• Gjennom e-verkets saksbehandling skal NIS-systemet oppdateres 

kontinuerlig.

• I kontinuerlig ajourføring klarer man ikke alltid å få med seg alle 
endringer og det kan også hende at stedfestingsnøyaktigheten er 
dårligere enn det man ønsker seg. På grunn av dette 
gjennomfører man periodisk ajourføring med flyfotografering med 
jevne mellomrom (syklus på 3-10 år avhengig av område)

• Ved periodisk ajourføring kontrolleres fullstendigheten og det er 
også mulig å forbedre stedfestingsnøyaktigheten på eksisterende 
data (gjerne ved bruk av manuskart fra e-verket). 

• Etter en periodisk ajourføring skal e-verkene bruke nykonstruerte
ledningsdata for å forbedre stedfestingsnøyaktighet og 
fullstendighet i sitt NIS-system. Dette gjelder spesielt for de som 
følger forvaltningsnivå 2 og 3



Ajourføring LedningEl

• Dersom e-verket, som en del av sin kontinuerlige 
oppdatering av NIS-systemet, måler inn nye objekter, 
anbefales det på det sterkeste at man registrerer 
objektene ihht denne spesifikasjonen. Dette vil minke 
behovet for periodisk ajourføring og det vil dermed også 
være kostnadsbesparende

• Ved oppdatering av NIS-systemet med nye data er det 
viktig at man registrerer målemetode, 
stedfestingsnøyaktighet, høydereferanse og dato for 
datafangst. 



Forvaltningsnivåer

• I Norge er det mange e-verk, både store og små, og de 
har ulike ambisjonsnivå og muligheter for forvaltning av 
ledningsdata i sitt NIS-system. Det er derfor definert 3 
forvaltningsnivå for FKB-LedningEl; ForvaltningsnivåEl1, 
ForvaltningsnivåEl2og ForvaltningsnivåEl3. 

• Inndeling i forvaltningsnivå bygger på hvor komplett 
forvaltningen gjøres i NIS-systemet. Det enkleste nivået er 
nivå 1 og det mest komplette forvaltningsnivået er nivå 3. 
På sikt er det ønskelig at alle e-verk skal kunne levere 
ledningsdata etter forvaltningsnivå 3 gjennom FDV-
arbeidet. 



Forvaltningsnivå El1
• E-verket forvalter ledningsnettet i sitt NIS-system, men objektene 

tilfredsstiller ikke kravene til stedfestingsnøyaktighet, fullstendighet og 
logisk konsistens (mangler for eksempel datering og kvalitetsangivelse). 
Dette er situasjonen for de aller fleste e-verk i 2014. 

• Gjennom etableringsprosjekter og prosjekter for periodisk ajourføring i 
Geovekst-samarbeidet finnes det ledningsdata som er etablert fra flyfoto 
(fotogrammetri) og ihht denne spesifikasjonen. Disse dataene er for dette 
forvaltningsnivået normalt ikke tatt inn i e-verkenes NIS-system. Det 
finnes med andre ord to datasett for ledningsdata som ikke er 
konsistente. 



Forvaltningsnivå El1

• I FDV-leveransen skal e-verket levere ledningsdatene fra 
NIS-systemet til Kartverket. Leveringsmetode avklares 
mellom e-verket og Kartverket. Kartverket vil benytte disse 
dataene for å sjekke fullstendigheten i FKB-LedningEl. Nye 
objekter tas inn og utgåtte objekter tas ut av FKB-
LedningEl. Denne jobben vil bli utført semiautomatisk, er 
arbeidskrevende og det vil være utfordrende å kunne gi et 
komplett ”kartbilde” av ledningssituasjonen. 

• Minimumskravet for at dataene skal tilfredsstille 
ForvaltningsnivåEl1er at dataene følger SOSI-versjon 4.5. 



Forvaltningsnivå El2

• E-verket har i sitt NIS-system registrert mast, lavspenttrase og 
høyspenttrase mv., men mangler mastegeometri. Dataene følger kravene 
i denne spesifikasjonen. Dette betyr at dataene har den best tilgjengelige 
stedfesting og at de er kodet med riktig kvalitetsangivelse og datering. 

• Gjennom etableringsprosjekter og prosjekter for periodisk ajourføring i 
Geovekst-samarbeidet er mastegeometri konstruert fra flyfoto 
(fotogrammetri). Disse objektene forvaltes av Kartverket. 

• I FDV-leveransen skal e-verket levere ledningsdatene fra NIS-systemet til 
Kartverket. Leveringsmetode avklares mellom e-verket og Kartverket. 
Kartverket vil sammenstille disse dataene med objektene som danner 
stolpegeometrien og denne sammenstillingen vil være grunnlaget for 
datasettet som distribueres etter at vedlikeholdet er gjennomført. 



Forvaltningsnivå El3
• E-verket har i sitt NIS-system registrert mast, mastegeometri, 

høyspenttrase, lavspenttrase, mv. Dataene følger kravene i denne 
spesifikasjonen. Dette betyr at dataene har den beste 
stedfestingen og at de er kodet med riktig kvalitetsangivelse og 
datering. 

• I FDV-leveransen skal e-verket levere ledningsdatene fra NIS-
systemet til Kartverket og det vil være disse datasettene som 
distribueres etter at vedlikeholdet er gjennomført. 


