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FIKS og KS verktøykasse

GeoLett tilgang til
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BIM

Mange utviklingsprosjekter på gang innenfor plan, bygg og geodata – skrittvis tilnærming…
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Motoveien for digitale byggesøknader er åpnet!
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Fellestjenester BYGG og FIKS – navet i digital i søknadsprosess



Ny verdikjede for byggesak er utviklet i samarbeid mellom DiBK og KS
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Føring av bygningsendringer i  Matrikkelen og FKB
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DiBK har tilrettelagt en byggesaks-BIM og valideringstjeneste for kontroll

826.11.2018

• Plassering i terreng

oEksisterende terreng

oFerdig planert terreng

• Automatisk utregning av høyder

oMønehøyde

oGesimshøyde

oOppfylt terreng
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Det begynner her:

i Skanska ISI – På prosjektets hovedside

KS – Brukerforum 17.10.18 © Skanska Norge, Skanska Digital



Digitalisering av byggesaksprosessen sparer prosjektene og det offentlige for mye tid!

Skjema 

- Under arbeid, 

med intern status

Skjemasamling

- Vindu til Atea

ATEA

Byggsøk

Prosjekt metadata
(data som gjenbrukes i ulike skjema)

Skanskas 

prosjektrom ISI
DIBK / Fellestjenester BYGG
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eByggesak og ePlansak

• Nasjonale produktspesifikasjoner som stiller krav til fagsystem for 
saksbehandling av hhv byggesøknader og planforslag

• www.ks.no/planbygg

http://www.ks.no/planbygg


Arbeidsflaten til
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prosesser og milepæler
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• Fokus på vesentlig

informasjon

• Integrasjon mot 

relevante fagsystem 

og data/tjenester

• Beslutnings-støtte

• Løsrevet fra

arkivstruktur

• Milepæler og

sjekklister

eByggeSak og ePlanSak fokuserer på 5 «kravområder»



Nye krav i eByggeSak 2.1

• Formidle betingelser for godkjenning av søknader tilbake til søker via fellestjenester BYGG.

• Støtte mottak av BIM og håndtere informasjon i BIM.

• Roller og rettighetsstyring. Kommunespesifikt, men det er tatt inn generelle krav som støtter 
konfigurering av roller og rettigheter ved behov.

• Flere krav til DOK-analyse:

– Synliggjøring av usikkerheten i datagrunnlaget på en bedre måte

– Det må skilles mellom om manglende treff skyldes at datasettet ikke er relevant eller om 
det skyldes manglende datagrunnlag

• Andre krav:

– Funksjonalitet for å håndtere generelle henvendelser til kommunen

– Grensesnitt mot timeregistreringssystem og mulighet for å registrere timer direkte i 
arbeidsflaten som opsjon.

– Informasjonssikkerhet og ny personvernfordring (GDPR)



Øvrige større prosjekter
-Avkjørsel fra veg

Søknad om avkjørsel fra offentlig veg

Kort om tjenesten
Søknad om avkjørsel er en nasjonal tjeneste for å kunne søke om avkjørsel til offentlig veg. Det er mulig å søke på 
både riks-, fylkes- og kommunale veger i tjenesten. 
Tjenesten åpnes for bruk for alle landets kommuner fra og med starten av november. 

Piloter: Fusa, Os i Hordaland, Bergen, Oslo, Stjørdal og Harstad. 

Det kreves innlogging for å komme inn i selve søknadsskjemaet. Skjema og veiledningstekster ligger tilgjengelig her:
https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien/soknad-om-avkjorsel

Opplysninger fra søker og tilhørende data fra planregistre, vegdatabank mv sammenstilles i et Saksgrunnlag som vil 
bli sendt til rette vegmyndighet

https://www.vegvesen.no/_attachment/1684891/binary/1160443?fast_title=%C3%85+bygge+ved+veg.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/1684891/binary/1160443?fast_title=%C3%85+bygge+ved+veg.pdf
https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien/soknad-om-avkjorsel


http://www.ks.no/digi

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/digitaliseringsstrategien/
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/digitaliseringsstrategien/






Digital byggesaksbehandling krever noe mer!

Hva sier 
planbestemmelsene om 
området her?

Datamodell for 
reguleringsbestemmelser



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bokmål mal:Tekst med kulepunkter

Mer standardiserte bestemmelser



Målbilde - ePlanSak
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Løsningsarkitektur – tilgjengelige 
arkivdeler for mine byggesaker
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Løsningsarkitektur – tilgjengelige 
arkivdeler for mine byggesaker

Søknadssystem FIKS Innsyn

Historisk arkivdel

Kommune 1

Kommune 2

Kommune 3

Kommune 422

Historisk arkivdel

Historisk arkivdel«ArkivLett» synk

Geomatikk

Documaster

Dansk Skanning

Tieto

Acos

Evry

...

Aktiv arkivdel....



«ArkivLett» 
synk

Søknadssystem



Løsningsarkitektur –
vurderinger/alternativer
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Domene behov
• Håndtere pågående og historiske byggesaker

• Hente relevante arkivdata til FIKS innsyn og forbedre disse for gjenfinning
– Gode dokumenttyper (forbedre og evt samkjøre) ()
– Gjeldende tegninger fra alle historiske byggesaker
– Riktig matrikkelnr (hensynta fradelinger, sammenslåinger, kommunesammenslåing 

mm) – hindringer i å tolke matrikkelen sin arealhistorikk
– Tilgjengelig for rette personer (hjemmelsoverganger,, mm)

• For pågående byggesaker 
– Utvide for å få med mer strukturerte data som vedtak og vilkår
– Utvide med tidslinje? Fra geointegrasjon Sak Faser?

«ArkivLett» synk



Skisser på FIKS Min side

Mine byggesaker











Kvalitetsnivå

Nivå 2 – kategoriser og filtrer ut alle tegninger fra korrespondanse

Nivå 3 – Vis status på vedtak og dato

Nivå 4 – Vis versjonsnr og hvilke tegning som er 
erstattet av en nyere tegning

Nivå 1 – Minimum metadata - Matrikkelnr, +


