
Under vises en oversikt over saker og vedtak som er fattet i Geovekst-forum i 2022 

Møte 12.januar 2021 
Vedtak: 

Sak 2_22 Revisjonsarbeidet 

• Geovekst-forum vedtar en faglig godkjenning av FKB 5.0 produktspesifikasjoner, tilhørende

registreringsinstrukser for fotogrammetri og punktsky samt Produktspesifikasjon Punktsky 1.0.

• Geovekst-forum vedtar (under forutsetning av formel godkjenning av produktspesifikasjonene i

standardiseringskomiteen for Geomatikk) å ta i bruk FKB 5.0 i forvaltningen av FKB-data i løpet av

høsten 2022. Nærmere tidsplan og rammer og oppgradering av forvaltningssystemene for FKB til

FKB 5.0 følges opp av Geovekst-forum i løpet av våren 2022.

• FKB-kartleggingsprosjekter i regi av Geovekst med datafangst i 2022 vil basere seg på FKB 5.0

fotogrammetriske registreringsinstrukser.

• Innføring av FKB 5.0 vil medføre et stort informasjonsbehov hos mange brukere. Det følges opp

med et webinar og annen informasjonsaktivitet utover året.

Sak 6_22 Årsrapport fra Geovekst-samarbeidet 

Vedtak: 

Geovekst-forum ønsker å ha filmen ut på Geovekst-nettsidene. Tar en justering på kvalitet om mulig. 

Sak 9_22 Revisjon av «Produksjon av basis geodata» 

Standarden Produksjon av Basis geodata (PaBG) ble utgitt for første gang mars 2015 og erstattet den 

tidligere standarden Kart og Geodata (2008). Standarden setter krav til produksjonsprosesser, 

dokumentasjon og rapportering for basis geodata og er derfor en viktig komponent i anskaffelsene 

som Kartverket gjør på vegne av Geovekst. 

Hvorfor revidere: 

Standarden ble vedtatt i 2015 og vi ser at den i dag ikke dekker den teknologiske utviklingen som har 

vært innenfor luftbårne kartleggingsmetoder siden den tid. 

Vedtak: 

Geovekst-forum bevilger kr 250.000 NOK inkl. mva. til kjøp av konsulenttjenester til bistand med 

revisjon av Standarden Produksjon av Basis geodata. Godkjent ny versjon av standarden skal være 

klar 01.12.2022. 

Sak 10_22 Tilgang til FKB bygning i GeoE3-prosjektet  

GeoE3 er finansiert gjennom EUs CDF (Connecting Europe Facility) program, startet i 2020 og 

avsluttes i 2023. Målsetningen med prosjektet er å utforske nasjonale plattformer for geodata og 

utvikle et skybasert økosystem med generiske tjenester som dynamisk innlemmer ulike typer 

datasett, både referansedata (som FKB) og meteorologiske og statiske data. 



Vedtak:  

Geovekst-forum gir tilgang til testdata. (FKB-data, men ikke hele landet) 

 

Sak 19_22 Oppdatering og ev. vedtak på hvordan håndtere AR5 i store samferdselsprosjekter (sak 

14/20, 39/20 og 50/20) 

 

Vedtak:  

NIBIO foreslår at det ved store samferdselsutbygginger gjøres en to-delt oppdatering av FKB-AR5. 

Først oppdateres veidataene i FKB-AR5 med innmålte data oppdatert i SFKB. I del 1 blir FKB-AR5 

oppdatert med selve veien, uten at man har informasjon om omkringliggende areal. Del 2 foretas 

når det det foreligger nye ortofoto for området, da oppdateres FKB-AR5 ut fra tolking i ortofotoene. 

Dette skjer fortrinnsvis i et ajourføringsprosjekt. 

Det er viktig med dialog mellom NIBIO, fylkeskartkontoret og kommunen for å avklare omfanget 

av oppdateringen og hvordan det skal løses. 

Kostnadene for arbeidet må inn i et Geovekst-prosjekt. NIBIO foreslår at det blir benyttet antall 

medgåtte timer og Geovekst timespris, og at kostnadene fordeles etter kostnadsfordelingen for 

vanlig periodisk ajourhold av FKB-AR5. 

 

Sak 23_22 Kjernedatagruppa deltager fra Geovekst-forum 

 

Vedtak: 

Heidi Liv Tomren fra KS er valgt som representant fra Geovekst-forum til Kjernedata referansegruppe 

 

Sak 36_22 Bruk av laserdata til støtte for konstruksjon av FKB-Veg 

Ved bruk av FKB-data til vegplanlegging har en erfart at kvaliteten i høyde på fotogrammetrisk 

konstruerte linjer er veldig varierende. Avvik på 30 cm er ikke uvanlig, og dette gjør at det ofte blir 

behov for å landmåle for å oppnå tilstrekkelig nøyaktighet. Avvikene er ikke overraskende og 

kvaliteten på dataene er likevel stort sett innenfor kravet i spesifikasjonen.  

For bruk av data til prosjektering er forskjellen mellom en usikkerhet på 20-30 cm og 5-10 cm ofte 

avgjørende for om en må supplere med landmåling eller ikke. 

En metode for å bedre FKB dataene som har vært brukt en stund er å tilpasse FKB-veglinjene til 

laserdata som fins i området. Dette har vært gjort på prosjekt og i mindre områder. 

 

Objektene draperes til punktsky:   

Det er testet tre ulike verktøy som kan utføre draperingen; Terrasolid, FME og Fysak.  

 Utføring av drapering:  

   

A. Det skal kun brukes laserpunkter som er lokalisert innenfor vegflaten (med buffer på 10 cm 

innover mot senterlinje).  

B. I søkekriteriet etter laserpunkter skal en maksimalt benytte en søkeavstand på 1 meter fra 

aktuelt punkt.  

C. Veglinjepunktene får ny høydeverdi ved å bruke medianverdi av laserpunktene innenfor 

søkeavtsanden   

D. Knutepunktet til tilstøtende objekter skal justeres til ny høyde.    

E. Objektene som arver høydeverdi fra laser kodes H-målemetode som flybåren laserskanner 

kode 36. H-nøyaktighet arves fra laserprosjektet.  

 

 



Vedtak:  

Bruk av laserdata for å bedre kvaliteten i høyde på FKB-veg utføres etter metodikk beskrevet i kapitel 

10 (Oppsumering av metodikk) i sluttrapporten. Operasjonen kalles “drapering av FKB-veg”. 

Prosjektrapporten beskriver 3 ulike fremgangsmåter som alle gir tilfredsstillende resultat og er ansett 

som godkjente fremgangsmåter. Metodikken ble vedtatt som en måte å utføre denne 

kvalitetshevingen. 

 

Sak 27_22 Fellesdokumenter – 2023 

Vedtak: 

All fellesdokumenter er vedtatt 

• Fellesdokument 

• Handlingsplan 

• Kvalitetsplan 

• Dokumentene finnes her: https://www.kartverket.no/geodataarbeid/geovekst/geovekst-

samarbeidet 

 

Sak 34_22 GLA-gruppa 

Vedtak: 

Revidert Mandat for arbeidsgruppen er vedtatt. Mandatet finnes her: Link 

 

 

https://www.kartverket.no/geodataarbeid/geovekst/geovekst-samarbeidet
https://www.kartverket.no/geodataarbeid/geovekst/geovekst-samarbeidet

