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FKB spesifiserer forenklingen 
(innhold og detaljering/minstemål) 

Kartet er en forenkling av 
virkeligheten 



Innsyn i flybildene kan være en begrensning 
i hvor riktig kartdataene blir! 

Ved kontroll må vi huske på at flybildene er 
fasit for innhold/detaljering 







Kvalitetsmodell benyttet i FKB-
spesifikasjonen 

Benytter kvalitetsmodellen fra 
Geodatastandarden 

Kvalitetselementer 
Stedfestingsnøyaktighet 

Egenskapsnøyaktighet 

Logisk konsistens 

Fullstendighet 



Presiseringer av kvalitetsmodellen i 
FKB-spesifikasjonen (generell del) 

Kvalitetsmodellen bør (vil) bli revidert. Dette med tanke på tilpasninger til 

ISO og eget behov for presiseringer. 



Kvalitetskrav følger samme modell 
(eks. FKB-Bygning) 

Det kan være angitt tilleggskrav i den enkelte kontrakt. SK har for 

eksempel i våre standardkontrakter at alle manglende bygninger som er 

oppdaget skal rettes selv om kravene i FKB-spesifikasjonen er oppfylt. 



Gjennomføring av kontrollen 

 Har fulgt standard kontrolløype som skal benyttes internt i SK 

 Har hatt noe annet fokus enn i andre kontroller 

 Sett spesielt på utvalgte problemstillinger 

 Har hatt mulighet til å sammenligne data fra flere leverandører for samme 
område 

 Har tatt en del bilder som grunnlag for vurdering 

 Har generert statistikk for leveransene som er benyttet for å fokusere på 
enkelttema 

 Har ikke sjekket flater 

 Verktøy 

 Fysak 

 XF+ 

 SOSI-kontroll 

 Har benyttet flybildene og ortofoto for å vurdere 
fullstendighet og egenskapsnøyaktighet 

 Har ikke sett på dataene i en DFA 

 



Testområdene i Trondheim 

A 

B 

B m opsjon 



Dekningskontroll 



Kontroll av logisk konsistens 

Logisk konsistens 



SOSI-kontroll 

Logisk konsistens 



SOSI-Hode 

.HODE 0:                                        

..TEGNSETT ISO8859-10                           

..TRANSPAR                                      

...KOORDSYS 22                                  

...ORIGO-NØ 0 0                                 

...ENHET 0.010                                  

..OMRÅDE                                        

...MIN-NØ 7029476 567027                        

...MAX-NØ 7034330 570150                        

..SOSI-VERSJON 4.0                             

..SOSI-NIVÅ 4                                   

..PRODUSENT ’Kartfabrikken'                                    

..INNHOLD                                       

...PRODUKTSPEK  FKB-Bygning 4.01  

Logisk konsistens 



Knutepunkt og merking av disse 

Konnekteringspunkt KP 900 

Nodepunkt 2D KP 1 

Nodepunkt 3D KP 1 

Logisk konsistens 

Merking av lovlig løs ende KP999 er ikke påkrevet 



Høyderegistrering 

Alle objekter som skal ha høyde hadde dette, og 
det var ingen grove feil i høydene.  

Logisk konsistens 



Koding av datering, 
registreringsversjon og kvalitet 

REGISTRERINGSVERSJON FKB 4.01 
Riktig bruk i alle leveranser 

 Ikke brukt på flater - ok 

DATAFANGSTDATO 
Riktig bruk i alle leveranser 

Fotodato var ikke oppgitt, derfor litt ulike verdier 

KVALITET 
Riktig bruk i alle leveranser, men ulike verdier er benyttet 

 

Logisk konsistens 



Kvalitetskoding for Takkant 

 144 ..KVALITET 24 18 0 24 21 

     59 ..KVALITET 24 20 * 24 25 

     61 ..KVALITET 24 25 * 24 35 

     46 ..KVALITET 24 20 0 24 25 

     55 ..KVALITET 24 25 0 24 35 

    105 ..KVALITET 24 20 0 24 35 

     96 ..KVALITET 24 19 0 24 23 

     94 ..KVALITET 24 18 0 24 29 

Logisk konsistens 



Geometrikontroller 

Logisk konsistens 



Leverte data har få geometrifeil! 
  Vanskelig å kontrollere….  

 Noen feil der det er doble linjer (for eksempel Taksprang 
og TaksprangBunn)  

 Jeg ville godtatt alle leveransene (logisk konsistens) 

TaksprangBunn 

Taksprang 

Bygningslinje 

Gap på 4 cm 

Logisk konsistens 



Kontroll av egenskapsnøyaktighet 
og fullstendighet 

Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 



Statistikk for leveransen 

Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 

Statistikk for alle 3 områdene 

Pkt angir antall .PUNKT 

Lengde angir lengde i meter for .KURVE 

 



Bygning – FKB-B 

Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 



Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 



Bygning – FKB-B 

Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 



Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 



Bygning – FKB-B 

Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 



Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 



Bygning – FKB-B 

Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 



Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 



Detaljering – minstemål for 
oppstikkende detaljer på tak 

Bygningslinje minstemål FKB-A: 

Bygningslinje skal benyttes for å registrere objekter (den oppstikkende 

detaljen på taket som omsluttes objekttypen Bygningslinje) med volum 

større enn 2 m3 (FKB-A) og 7,5 m3 (FKB-B) 

 

Takplaå 5 m2 og 15 m2 Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 



Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 



Takkant 

Mønelinje 

Bygningslinje 

Taksprang 



Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 



Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 



Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 



Takkant 

Mønelinje 

Bygningslinje 

Taksprang 



Areal ca. 10 m2 

Snitthøyde ca. 0,75 m 



Bygning 
Veranda 

Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 



VeggFrittstående 



BygningAnlegg 
Mur 

Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 



BygningAnlegg 
AnnetGjerde 

Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 



BygningAnlegg 
Trapp 

Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 



Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 



BygningAnlegg 
Støyskjerm 

Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 

Minstestørrelse: Alle skjermer tas med  



BygningAnlegg 
Bru? Mur? Tunnelportal? 

Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 



Naturinfo 
Hekk 

Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 



Veg 

Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 



Veg [1] 
Vegskulderkant 

Vegdekkekant 

Kjørebanekant 

TrafikkøyKant 

 

Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 



Veg [1] 
Vegskulderkant 

Vegdekkekant 

Kjørebanekant 

TrafikkøyKant 

 

Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 



Veg [2] 

Vegskulderkant 

Vegdekkekant 

Kjørebanekant 

TrafikkøyKant 

 

Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 



Veg [2] 
Vegskulderkant 

Vegdekkekant 

Kjørebanekant 

TrafikkøyKant 

 

Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 



Veg [3] – ulik detaljering 

Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 



Veg [4] 

Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 



HREF 

HREF TOP er gjennomgående benyttet. OK. 

Unntak for Veranda 
Både TOP og FOT er benyttet 

Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 



MEDIUM 

MEDIUM innført som betinget egenskap for 
mange objekttyper i 4.01 

Ser ok ut…. 

Fullstendighet 

Egenskapsnøyaktighet 



Stedfestingsnøyaktighet 

Stedfestingsnøyaktighet 



Stedfestingsnøyaktighet (kum) 

En leverandør har 2 m feil i 

innpass (firma hadde ikke fått 

oversendt kjentpunkt slik at de 

hadde ingen mulighet til å 

kontrollere innpass) 

Største diff grunnriss 9 cm! 

Største diff høyde 12 cm! 

Stedfestingsnøyaktighet 



Stedfestingsnøyaktighet (Veg) 

Største diff grunnriss 30 cm 

Største diff høyde 20 cm 

Stedfestingsnøyaktighet 



Stedfestingsnøyaktighet (InnmåltTre) 

Største diff grunnriss 1.5 m 

Største diff høyde 6.5 m 

Stedfestingsnøyaktighet 



Oppsummering 

Geometrien i dataene er så langt jeg 
har fått testet god.  
Logisk konsistens ok 

Det er ulik klassifisering av enkelte 
tema (innenfor 
tolkingsusikkerheten?) 

Leverandørene har noe ulik 
detaljering av enkelte tema (for 
eksempel oppstikkende detaljer på 
tak) 

 

 

 



Videre oppfølging 

Hver leverandør vil få en egen tilbakemelding 

Det lages en oppsummerende rapport som 
sendes Geovekst-forum 
Denne blir gjort tilgjengelig på internett 

Dersom firmaene ønsker en felles dagsamling 
for å diskutere testkonstruksjonen (”møte rundt 
DFA-en”) så er vi positive til dette 

 

Ta kontakt dersom det er firma som har 
spørsmål vedr. testkonstruksjonen eller FKB-
spesifikasjonen! 


