
Informasjon til kommunene om oppgradering til FKB-versjon 4.5 
Produktspesifikasjonen for FKB er revidert og her følger informasjon om opplegget for oppgradering 

til FKB 4.5 for de berørte datasettene.  FKB-Veg, FKB-TraktorvegSti (nytt datasett), FKB-Ledning og 

FKB-AR5 er berørt. I tillegg er FKB-Vegnett under revisjon. Opplegg for oppgradering av FKB-Vegnett 

vil komme senere. 

Hva er nytt 
De oppdaterte FKB-datasettene finnes på http://kartverket.no/Standarder/SOSI/SOSI-standarden-

Del-3/Produktspesifikasjoner-FKB/ . Hvert datasett inneholder en endringslogg som detaljert 

beskriver endringer siden forrige versjon. Her gjengis de viktigste endringene: 

 

Endringer i FKB-AR5 4.5: 

- OPPHAV er påkrevd på alle objekter 

- REGISTRERINGSVERSJON er påkrevd på alle objekter 

- Arealtype Vann erstattes med arealtypene Ferskvann og Hav 

- Ny kodeverdi for grunnforhold, konstruert 

- Revidert klassifikasjonssystem for AR5. Som en tilpasning til dette inngår det å kode om 

åpen fastmark med tett bebyggelse til bebygd areal ut fra bygningsomriss i FKB-Bygning. 

Det reviderte klassifikasjonssystemet er beskrevet nærmere her: 

http://www.skogoglandskap.no/publikasjon/ar5_klassifikasjonssystem-

klassifikasjon_av_arealressurser 

 

Endringer i FKB-Veg 4.5: 

- Baserer seg på SOSI Vegsituasjon 4.5 

- Datasettet inneholder ikke lenger senterlinjegeometri av noen type (sti, traktorveg og 

lysløype er tatt ut). 

 

Endringer i FKB-TraktorvegSti 4.5: 

- Baserer seg på SOSI Vegnett 4.5 

- Nytt datasett som består at senterlinjegeometri for traktorveg og sti hentet fra tidligere 

versjon av FKB-Veg pluss at det åpner for forvaltning av ytterligere typer av 

vegnettsgeometri (gangveg ++). 

- Datasettet forvaltes i sentral base der kommunene kan oppdatere direkte. Mer 

informasjon om nytt forvaltningssystem kommer senere. 

 

Endringer i FKB-Ledning 4.5: 

- Baserer seg på SOSI Ledning 4.5 

- Totalt omarbeidet koding, men datainnholdet er stort sett det samme. 

- Koding og forvaltningsopplegg tar høyde for en forvaltning der ledningsnetteier selv 

forvalter FKB-dataene og at disse distribueres samlet gjennom FKB. Eget 

informasjonsskriv om dette til ledningsnetteierne (E-verk, Telenor, Vegvesenet, 

Jernbaneverket og kommunene) er vedlagt. 
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Oppgradering 
Kartverket (og Skog og Landskap for AR5) påtar seg å oppgradere alle data til ny versjon. For å kunne 

gjøre dette må Kartverket få tilsendt originaldata som er endret fra kommunene. Etter at Kartverket 

har fått tilsendt disse originaldata er det viktig at oppdatering av dataene i kommunen stoppes inntil 

kommunen har fått tilbake oppgraderte data. Tabellen under angir detaljer om oppgradering og 

frysperioder for de ulike datasettene: 

 

Frist for innsending av 
datasett til Kartverket 

Oppgradering Mottak av 
oppgraderte data fra 
Kartverket 

FKB-AR5 4.02 
31.mai 2014 

Kartkontorene sender data fra kommunen 
videre til Skog og landskap. Alle data skal være 
lagret i QMS slik at Gårdskart på nett er 
oppdatert i innen 30. juni. Maskinell 
oppgradering og manuell kontroll/oppretting 
skjer på Skog og Landskap i perioden 15.juni til 
1.oktober. 
 
Kommuner der det pågår periodisk ajourhold av 
AR5 i perioden for oppgradering vil bli 
behandlet spesielt. Skog og Landskap vil ta 
nærmere kontakt med disse.  

FKB-AR5 4.5  
1.oktober 2014 

FKB-Veg 4.02 
FKB-LedningElTele 4.02 
15.august 2014 

Kartkontorene tar i mot endrede data fra 
kommunene, kontrollerer og lagrer i QMS innen 
1.sept. Det gjøres en sentral maskinell 
omkoding innen 15.sept. Kartkontorene 
kontrollerer og gjør ev. manuelle 
oppgraderinger innen 1.oktober.  

FKB-Veg 4.5 
FKB-TraktorvegSti 4.5 
FKB-Ledning 4.5 
1.oktober 2014 

 

Understreking av de viktigste prinsippene for kommunene: 

1. Kommuner som har gjort endringer i de berørte datasettene hos seg må sende inn 

oppdaterte data i henhold til tabellen over. Kommuner som ikke har endringer på de berørte 

datasettene trenger altså ikke å gjøre noe på dette punktet. 

2. Kommunen må sørge for å stoppe (”fryse”) ajourhold av dataene sine i perioden disse er til 

oppgradering (1.juni – 1. okt for AR5 og 15.aug – 1.okt for Veg og Ledning). Dette punktet 

gjelder alle kommuner. 

3. Kommunen må sørge for å ha oppgradert sine systemer slik at de kan importere FKB 4.5 data 

pr. 1.oktober. Oppgraderte datasett må importeres etter mottak fra Kartverket og være 

grunnlag for videre ajourhold. 

 

Spørsmål til opplegget for oppgradering til FKB 4.5 rettes til fylkeskartkontoret. 

 


