Status kommuner
Målet for prosjektet var 80% av
kommunene (ca 340 kommuner) i
løpet av 2018.
Resultatet var 325 kommuner pr.
1.januar 2019 (ca 77%).
Vi passerer 80% av kommunene i
løpet av mars. Det planlegges intern
feiring i Kartverket 12.april.

Bruk av systemet
Totalt ca 1700 oppdateringsbrukere
• i snitt ca 5 brukere pr. kommune
• I tillegg Kartverket, NIBIO og Statens vegvesen
I størrelsesorden 2000 transaksjoner på en vanlig
arbeidsdag.
• Ca 90 % av dette er skjer i FKB-Bygning og FKBTiltak og er knyttet til byggesaksbehandling i
kommunen

Drift av systemet
Hovedsaklig stabilt, men et par problemer i det siste:
1. Systemet oppleves tregt fra NOIS-kommuner. Logger på server tyder ikke på at
problemet ligger der, men det er usikkert hva som egentlig tar mest tid. Feilsøking
sammen med NOIS og utvalgte kommuner er under planlegging.

2. En større feil i Geosynkronisering til distribusjonsbasen hos Kartverket 13.februar.
Dette har tatt tid å få på plass igjen og har ført til treghet i oppdatering av WMS og
filer på Geonorge. Alle systemer skal være oppe igjen i løpet av denne uka.
Eksempel på statistikk fra alle synkroniseringsjobber de siste arbeidsdagene:

(jobber med færre enn 1000 objekter som bruker mer enn 10 sek defineres som avvik.
Noen store jobber med mange objekter drar opp gjennomsnittlig varighet veldig)

Oppsummering fra workshop
om 2.gen løsning 15.februar
•
•
•
•
•
•

•

Framtidig løsning bør bygge videre på eksisterende løsning og gjennomføres mer som en evolusjon i
stedet for en revolusjon.
Ny løsning må bygge på moduler/komponenter og åpne API-er slik at den er fleksible og
leverandøruavhengige. Enklere oppdaterings-API som er under utvikling og geosynkroniserings-API er
eksempler på komponenter som bør videreutvikles med tanke på gjenbruk i en 2.generasjon løsning.
Viktig å bygge videre på gode erfaringer med offentlig-privat samarbeid i et «innovasjonspartnerskap».
Arbeidet som er gjort i Geosynkronisering/Geointegrasjon ble trukket fram som gode modeller.
Modelldrevet forvaltning er fornuftig, men det kan være behov for en del valideringer utover det som
(pr. i dag) er mulig å modellere i UML.
Ny løsning bør i større grad åpne for å kunne koble til andre typer data («berike dataene») fra ulike
brukere/systemer. En løsning noe a la «kommunale tilleggsdata» i matrikkelen, men mer fleksibel.
Ny løsning kan/bør inneholde også andre typer primærdata enn FKB-data. Og bør ha en tett integrering
mot data som ev. forvaltes i andre systemer.
Framtidig løsning må ha en god håndtering av 3D-objekter. Enten som del av SFKB eller tett integrert
med en egen 3D-løsning.

Videre for Sentral FKB
Fokus 2019-2020:
• Få med enda flere kommuner
• Få distribusjonsløsningene til fungere enda bedre og
bli tatt i bruk av flere
• Håndtere endringer i kommunenummer 1.jan 2020
• Arkivspesifikke valideringer for AR5
• Spesifisering og implementering av nytt, enklere
oppdaterings-API
• Implementering av Historikk
• Ny løsning for autentisering
• Forbedre datakvaliteten

