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Oppdatert FKB-spesifikasjon er tilgjengelig her: 
http://kartverket.no/Standarder/SOSI/SOSI-standarden-Del-
3/Produktspesifikasjoner-FKB/. For FKB-Vegnett 4.5 er høringen avsluttet, men 

behandling av høringsinnspill gjenstår. Dette innebærer at vi ikke rekker å få til 
oppgradering av FKB-Vegnett samtidig med øvrige FKB 4.5 datasett. Oppgradering til 

FKB-Vegnett 4.5 vil derfor være en egen sak på et senere tidspunkt.   
 
Egne informasjonsskriv til kommunene og ledningsnetteierne i forbindelse med 

overgang til FKB 4.5 er utarbeidet og vedlagt:  
 

Informasjonsskriv til kommunene: 
Dette dokumentet beskriver tidsplan for oppgraderingen og gir kommunene 
informasjon om innsending av originaldata og frysperiode for ajourhold i forbindelse 

med oppgraderingen. Planen for oppgraderingen legger opp til at originaldata for alle 
kommuner sendes inn til oss i forbindelse med en sentral oppgradering. I etterkant av 

oppgraderingen må kommunene raskest mulig få sendt tilbake sine originaldata. Vi 
bør også legge opp til en ekstra innsats med distribusjon av FKB-data til alle parter 
etter oppgraderingen (i løpet av oktober) slik at alle brukere raskest mulig får tilgang 

til oppdaterte/oppgraderte data.  
Det kan være lurt at dere på kartkontorene tenker over hvordan denne 

oppgraderingsjobben skal koordineres med øvrig FDV-arbeid ut mot kommunene. Det 
er også viktig at dere setter av ressurser i siste halvdel av september til 
kontroll/rettinger i forbindelse med oppgraderingen. Vi vil forsøke å lage maskinelle 

oppgraderingsløyper som gjør denne jobben minst mulig, men forventer likevel at det 
vil være behov for noe arbeidsinnsats. 

 
Informasjonsskriv til ledningsnetteierne: 
Dette informasjonsskrivet er tenkt til alle ledningsnetteiere i FDV-avtalene. Dette er i 

tillegg til E-verk og Telenor også Vegvesenet, Jernbaneverket og kommunene. I 
forbindelse med utsending av dette notatet er det viktig at dere på fylkeskartkontoret 

setter dere inn i hovedtrekkene i forvaltningsopplegget for FKB-Ledning 4.5, slik at 
dere kan svare på spørsmål fra ledningsnetteierne. Dette opplegget er beskrevet i 

FKB-spesifikasjonen. Ytterligere spørsmål om konverterings- og forvaltningsopplegget 
for FKB-Ledning 4.5 rettes til Geir Myhr Øien.  
 

Det er viktig at fkk-ene raskt sender ut denne informasjonen til kommunene og 
ledningsnetteierne.  
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