Definisjon av FKB og inndeling i datasett og produkt
Det vises til sak 10/14 – FKB-VA og FKB-servitutt – historiske arkiv?

FKB-definisjon
Geovekst-sekreteriatet ber Geovekst-forum se igjennom definisjonen av FKB, slik den er gitt i FKBspesifikasjonen og eventuelt komme med forslag til forbedringer/presiseringer.
Definisjon fra Kap 0.2 i FKB-spesifikasjonen – generell del:
Kort beskrivelse av Felles KartdataBase (FKB)
”Dataeier for FKB-spesifikasjonen er Geovekst-samarbeidet representert ved Geovekst-forum.
Datainnholdet i FKB er derfor begrenset til de kartdataene som partene i Geovekst-samarbeidet i
felleskap ønsker å forvalte og finansiere. FKB-data er data som samsvarer med FKB-spesifikasjonen.
FKB spesifiserer en samling strukturerte datasett som utgjør en viktig del av grunnkartet i et område.
FKB består av vektordata. FKB-datasettene etableres og forvaltes gjennom Geovekst-samarbeidet,
men benyttes også for kartlegging av etater som står utenfor Geovekst.
Det er spesifisert FKB-standarder (FKB-A, FKB-B, FKB-C og FKB-D) som skal dekke behovet for felles
kartdatabase i ulike områdetyper. Innhold og stedfestingsnøyaktighet til FKB varierer i de ulike
standardene, med størst detaljering og stedfestingsnøyaktighet i A-standarden og minst i Dstandarden. Enkelte av datasettene i FKB er koblet med og/eller avledet fra andre datasett.
Datasettene i FKB er normalt leveransen i et Geovekst-prosjekt.”

FKB-inndeling i datasett og produkt
Geovekst-sekreteriatet foreslår følgende inndeling av FKB-datasett/-produkt:
Påkrevde FKB-datasett:
Datasett
FKB-AR5
FKB-Arealbruk
FKB-Bane
FKB-BygnAnlegg
FKB-Bygning
FKB-Høydekurve
FKB-Ledning
FKB-Lufthavn
FKB-Naturinfo
FKB-PblTiltak
FKB-Tekst1000
FKB-Tekst5000
FKB-TraktorvegSti
FKB-Vann
FKB-Veg
FKB-Vegnett

Versjon
4.5
4.02
4.02
4.02
4.02
4.02
4.5
4.02
4.02
4.02
4.02
4.02
4.5
4.02
4.5
4.02

Kommentar

En tettere kobling mot JBV i framtida? (ref primærdata)

En tettere kobling mot Avinor i framtida? (ref primærdata)

Kan ev. ansees som FKB-produkter?
Kan ev. ansees som FKB-produkter?
Sentral forvaltning

Versjon 4.5 under utarbeiding

Disse datasettene distribueres alltid for alle kommuner. Unntaket er FKB-Vegnett som i dag kun er et
forvaltningsdatasett. Vi foreslår å opprettholde dagens praksis hvor Vbase/ElVeg er produktene.
Opsjonelle FKB-datasett
Datasett
FKB-LedningVa
FKB-Servitutt

Versjon Kommentar
4.02
Kun aktiv forvaltning i noen få fylker/kommuner
3.4
Kun aktiv forvaltning i noen få fylker/kommuner

Disse datasettene forvaltes (vedlikeholdes) kun i et fåtall kommuner/fylker og vi foreslår å gjøre det
valgfritt om de skal distribueres sammen med øvrige FKB-data eller ikke. Dersom datasettene ikke
lenger skal distribueres flyttes de til kategorien Historiske FKB-datasett.
Historiske FKB-datasett
Datasett
FKB-DMK
FKB-TopografiskMyr
FKB-LedningVa
FKB-Servitutt

Versjon Kommentar
3.4
Ikke oppdatert siden innføring av AR5. Landsdekkende.
Kommunevise filer kan lastes ned fra ND.
?
Etablert fra ØK. Kun data i noen få fylker/kommuner.
Vedlikeholdes ikke, men tegnes ut på N5-raster.
4.02
For kommuner som ikke har en aktiv forvaltning
datasettet
3.4
For kommuner som ikke har en aktiv forvaltning av
datasettet

Disse datasettene forvaltes (vedlikeholdes) ikke og skal ikke distribueres sammen med øvrige FKBdatasett.
FKB-Produkter
Produkt
N5 Kartdata

Versjon
Jan 2011

N5 Raster

?

N20 Kartdata

Jan 2011

N20 Bygning

Jan 2011

FKB-Dyrkbar jord

?

Kommentar
Avledes fra FKB-data, Matrikkeldata og Temadata 1-2
ganger i året og distribueres sammen med FKB-dataene.
Avledes fra FKB-data, Matrikkeldata og Temadata 1-2
ganger i året og distribueres sammen med FKB-dataene.
Avledes fra FKB-data, Matrikkeldata og Temadata 1-2
ganger i året og distribueres sammen med FKB-dataene.
Avledes fra FKB-data, Matrikkeldata og Temadata 1-2
ganger i året og distribueres sammen med FKB-dataene.
Avledet fra DMK, oppdateres maskinelt fra FKB-AR5 og
DMK årlig. Distribueres sammen med FKB-dataene.

Disse datasettene (produktene) avledes fra FKB og andre aktuelle datasett og distribueres sammen
med FKB-dataene.

Forslag til vedtak:
Geovekst-forum vedtar definisjon (beskrivelse) av FKB, som vil bli benyttet i neste revisjon av FKBspesifikasjonen. Geovekst-forum vedtar sekreteriatets forslag til inndeling i FKB-datasett og
produkter med tilhørende regime for lagring og distribusjon.

