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1 Innledning, historikk og endringslogg
1.1 Innledning

FKB-Bygning er en del av Felles Kartdatabase (FKB). FKB-spesifikasjonen er en serie
produktspesifikasjoner for detaljerte basis geodata som samles inn og forvaltes gjennom
Geovekst. Generelle beskrivelser for alle FKB-spesifikasjonene er samlet i FKB-Generell del.
Spesifikasjonen beskriver av alle typer bygninger, takoverbygg, beskrivende bygningslinjer
(for eksempel mønelinje) samt bygningsvedheng (for eksempel veranda). Bygninger er
koblet mot matrikkelsystemet med bygningsnummeret og spesifikasjonen skal inneholde
alle bygninger som finnes i terrenget og/eller er registrert ferdig bygget i Matrikkelen.
Spesifikasjonen er basert på en bygningsmodell i 2.5D, dvs. at det ikke er
registreres/forvaltes 3D-objekterer, men kartdata der høyden på toppen av objektet er
registrert og 3D-objekter kan genereres ved å projisere objektene ned på en
terrengmodell.
FKB-Bygning versjon 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon
4.5 og SOSI del 2 Bygg versjon 4.5.
FKB Generell del finnes her:
https://register.geonorge.no/register/versjoner/produktspesifikasjoner/geovekst/fkbgenerell-del
Mye av detaljinformasjonen om registrering av de ulike objekttypene i FKB er nå samlet i
egne Fotogrammetriske registreringsinstrukser. Fotogrammetrisk registreringsinstruks for
FKB-Bygning 4.6 finnes her:
https://register.geonorge.no/subregister/versjoner/nasjonale-standarder-ogveiledere/kartverket/kartleggingsinstrukser/kartverket/fotogrammetriskregistreringsinstruks-for-fkb-bygning-4-6

1.2 Historikk

Tidligere versjoner:
 FKB versjon 3.3 oktober 2001
 FKB versjon 3.4 august 2002
 FKB-Bygning versjon 4.0 – 2007-01-01
 FKB-Bygning versjon 4.01 - 2009-03-10
 FKB-Bygning versjon 4.01 - 2011-01-01
 FKB-Bygning versjon 4.02 - 2011-12-01
 FKB-Bygning versjon 4.02 - 2013-01-01

1.3 Endringslogg

Endringer siden FKB-Bygning 4.02 2013-01-01:
UML-modellen er oppdatert med generelle konsepter fra SOSI 4.5 i tråd med
beskrivelsene i FKB generell del.
UML-modell oppdatert slik at den baserer seg på SOSI Bygg 4.5 (medfører blant
annet at koding av sefrakident er endret)
Bygningstype-kodeliste inneholder ikke skjermingsverdige bygningstyper. Dette
innebærer at bygninger med disse bygningstypene kodes om til 999 – Ukjent på ved
fra Matrikkelen og inn i FKB.
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Lagt til objekttype BygningsavgrensningTiltak for bygningsomriss som hentes fra
tiltaksbasen.
Lagt til egenskapen Innmålingsstatus på objekttype Bygning og AnnenBygning
Fjernet egenskapen SkalAvgrenseBygning fra objekttype Takkant
FKB-D: Det er definert hvilke objekttyper som skal registreres fotogrammetrisk.
Tabellen med kvalitetskrav er oppdatert og tilpasset kvalitetsmål gitt i standarden
Geodatakvalitet.
Tabellen med klasser for fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er oppdatert.
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2 Definisjoner og forkortelser
Dette punktet er identisk med kapittel 4 i FKB Generell del. Enkelte av begrepene er
forklart mer utførlig der.
Termer som er definert FKB Generell del og benyttet i definisjonene nedenfor:
[G]
Geodatakvalitet
[SOSI]
SOSI-standarden
[PBL-KART]
Kartgrunnlag for plan- og byggesaksbehandling. Veileder til tekniske
forskrifter til plan- og bygningsloven kapittel II Kartverk
[GEO-VEIL]
Geovekst veiledningsdokumentasjon
[NS-ISO 8402]
Kvalitetsledelse og kvalitetssikring - Terminologi, utgitt 1994
[T]
Prosjektet "Termer for geografisk informasjon" (revisjon av Ordbok for
kart og oppmåling)
[FKB]
Produktspesifikasjon for FKB (generell del)
[PABG]
Produksjon av basis geodata

2.1 Definisjoner

ajourføring
korrigering av innholdet i geodataene slik at de fremstiller de faktiske forhold på et gitt
tidspunkt, etter de retningslinjer som gjelder for innhold og kvalitet [PABG]
MERKNAD

Det er en selvfølge at ”konsekvensrettelser” også blir utført. For eksempel når
det bygges et nytt hus, blir ofte eiendomsgrenser, gjerder, arealbruksgrenser
og veger omkring huset forandret. Ajourføring innebærer at alle disse
forandringene blir gjort i de aktuelle databaser.
Oppgradering til nyere og bedre standard defineres som noe annet enn
ajourføring, selv om det kan gjøres på samme tidspunkt som periodisk
ajourføring.

applikasjonsskjema
informasjonsmodellene i SOSI-modellregister er modellert som UML-modeller. UMLmodellen for et FKB-datasett benevnes som et UML-applikasjonsskjema. Fra UMLapplikasjonsskjema kan det automatisk genereres et GML-applikasjonsskjema som
beskriver hvordan dataene representeres som GML.
MERKNAD

Se objektkatalog

avledet datasett
bearbeidede primærdata tilpasset et bestemt bruksområde [FKB]
MERKNAD

Avledede data skal i prinsippet ikke ajourføres direkte, men ajourføringen skal
komme gjennom automatisk utvelgelse og generalisering fra primærdata. I
noen tilfeller vil dette være en for tung prosess slik at en må avvike fra
hovedprinsippet.
Kalles også generalisert datasett.

EKSEMPEL

N5 Kartdata (avledet/generalisert datasett fra FKB).

datasett
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identifiserbar samling av beslektede data [T]
egenskap
navngitt kjennetegn eller karakteristikk av et objekt
MERKNAD

Egenskap defineres ved navn (for eksempel "bygge-år"), datatype (for
eksempel årstall) og verdiområde (for eksempel "Kristi fødsel - dags dato").
Egenskapsverdi er verdien til egenskapen for det aktuelle objektet, for
eksempel 1998. Egenskapsdata kalles noen ganger for attributtdata.

egenskapsnøyaktighet
uttrykk for hvor godt egenskapsdataene beskriver de aktuelle egenskapene [G]
FKB
FKB er en forkortelse for Felles Kartdatabase. Se kapittel 0.2 for en beskrivelse av FKB.
Fotogrammetrisk FKB
FKB-data som er etablert ved fotogrammetrisk kartlegging [FKB]
MERKNAD

I Fotogrammetrisk FKB inngår også enkelte objekttyper som ikke registreres
fotogrammetrisk. Eksempel er fiktive avgrensningslinjer og
representasjonspunkt.

grunnkart
en sammensetning av alle viktige primærdatasett i form av et kartverk [PBL-KART]
MERKNAD

Grunnkart brukes til flere formål og kan danne grunnlag for avledede kart i
forskjellige målestokker. Grunnkartet skal være det kartgrunnlaget som skal
tjene alle formål som omhandles i plan- og bygningsloven eller dens
forskrifter.

fullstendighet
uttrykk for i hvilken grad spesifiserte deler av et produkt finnes i det aktuelle datasettet [G]
MERKNAD

Fullstendighet karakteriseres ved kvalitetsmålene manglende objekter,
overskytende objekter (ønsket om fullstendige geodatabaser innebærer også
at det er galt dersom det finnes objekter i databasene som ikke skal være der
i henhold til spesifikasjonene) og manglende egenskaper.
Fullstendighet kan angis i prosent i relasjon til spesifiserte krav.
Informasjon om fullstendighet må være datert.

geodata
informasjon stedfestet ved koordinater [T]
MERKNAD

Geodata består av objektidentifikasjon og informasjon om stedfesting og
egenskaper. Stedfestingsdataene på sin side kan omfatte både posisjonsdata
og geometriske beskrivelsesdata.

kart
generalisert avbildning av geografiske objekter med deres romlige relasjoner; med angitt
geodetisk datum, projeksjon og koordinatsystem, samt målestokk dersom avbildningen er
analog [G]
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kartdata
geodata tilrettelagt for presentasjon av kart [PABG]
kontinuerlig ajourhold
fortløpende ajourføring basert på rapportering fra forvaltningsrutiner, daglige
arbeidsrutiner og samarbeidsparter [PABG]
MERKNAD

Kalles også administrativt vedlikehold. Data som samles inn administrativt,
kan være digitale stikningsdata eller data fra sluttkontroll av beliggenhet,
koordinatfestede grensemerker, markmålte bygninger, senterpunkt bygning,
situasjonsplan og melding om landbruksbygg.

kvalitet
helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte
og underforståtte behov [NS-ISO 8402 def. 2.1]
MERKNAD

I standarden Geodatakvalitet for en nærmere beskrivelse av datakvalitet.

logisk konsistens
hvor godt regler som finnes i spesifikasjonene, er oppfylt [G]
MERKNAD

Logisk konsistens betegner sammenhengen mellom produktet og reglene
produktet skal oppfylle. Logisk konsistens kan altså måles uten at en kjenner
noen "fasit".

EKSEMPEL

I SOSI er det spesifisert hvordan en flate skal representeres i en SOSI-fil.
Samme regel gjelder for FKB. I SOSI er det også beskrevet hvilke egenskaper
for eksempel en vegkant skal ha. De samme egenskaper, eller et utvalg av
disse, skal vegkant ha i FKB.

metadata
informasjon som beskriver et datasett [G]
MERKNAD

Hvilke opplysninger som inngår i metadataene, kan variere avhengig av
datasettets karakter. Vanlige opplysninger er innhold, kvalitet, tilstand,
struktur, format, produsent og vedlikeholdsansvar.

nøyaktighet
mål for en estimert verdis nærhet til sin sanne verdi eller til det man antar er den sanne
verdi [G]
MERKNAD

Den estimerte verdien er vanligvis målt eller beregnet. Istandarden
Geodatakvalitet er de ulike nøyaktighetsmålene beskrevet.

objekt
forekomst (instans) av en objekttype [SOSI]
objektkatalog
definisjon og beskrivelse av objekttyper, objektegenskaper samt relasjoner mellom
objekter, sammen med eventuelle funksjoner som er anvendt for objektet [SOSI]
EKSEMPEL

SOSI-Objektkatalog

objekttype
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geografisk objekttype
en klasse av objekter med felles egenskaper, forholdet mot andre objekttyper og
funksjoner [SOSI]
EKSEMPEL

Eksempler på objekttyper er Takkant, Arealbruksgrense og Mønelinje.

oppgradering
forbedring av den datatekniske kvaliteten av eksisterende data [PABG]
originaldatavert
den av flere samarbeidsparter som har ansvaret for forvaltning og ajourføring av originalen
av det enkelte primærdatasett [PABG]
periodisk ajourhold
ajourføring som utføres systematisk med jevne mellomrom [PABG]
MERKNAD

Ved periodisk ajourføring blir eksisterende data, enten de har vært gjennom
kontinuerlig ajourføring eller ei, kontrollert og evt. forbedret, og manglende
objekter blir supplert. Objekter som ikke er endret, blir ikke kartlagt på nytt.
Etter periodisk ajourføring skal datasettene minimum tilfredsstille
kvalitetskravene for den valgte FKB-standard i området. Det kan være
nødvendig også med en oppgradering for å oppfylle kvalitetskravene. Periodisk
ajourføring gjøres vanligvis ved fotogrammetri.

presentasjonsdata
tilleggsdata til FKB som er nødvendige for å formidle en god presentasjon uten at de
opprinnelige datasettene blir berørt [FKB]
MERKNAD

Presentasjonsdata lages for presentasjoner i ulike målestokker. Det genereres
presentasjonsdata for å ha mulighet til blant annet å redigere,
avblende/slette, skrive om eller flytte tekster og symboler i kartbildet, uten at
datasettene blir berørt.

EKSEMPEL

Eksempler på presentasjonsdata er tekstdata generert fra datasett der tekst,
tall eller symboler er ferdig plassert i kartbildet. En annen type
presentasjonsdata er avblendingspolygoner som brukes til å fjerne unødig
mye data i et aktuelt kartbilde.

primærdatasett
et definert geodatasett som består av de mest detaljerte og nøyaktige data innen et
definert område, har en viss utbredelse og jevnlig blir produsert og/eller ajourholdt [G]
MERKNAD

Primærdatasett skal være presentasjons- og produktuavhengige. De skal
kunne danne utgangspunkt for forskjellig bruk og forskjellige produkter. Det er
derfor krav om en viss utbredelse og produksjon før en kan kalle et datasett
for primærdatasett. Primærdatasett er i prinsippet uavhengige datasett (ikke
avledet fra andre datasett) og ajourholdes uavhengig av andre datasett. Et
objekt tilhører bare ett primærdatasett. Primærdatasett kodes og struktureres
i henhold til SOSI Del 2, men kan være gitt strengere eller svakere krav til hva
som er standard og hva som er valgfritt (opsjon) i datasettet.

produktspesifikasjon
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detaljert beskrivelse av ett datasett eller en serie med datasett med tilleggsinformasjon
som gjør det mulig å produsere, distribuere og bruke datasettet av andre (tredjepart)
[SOSI]
MERKNAD

En dataproduktspesifikasjon kan lages for produksjon, salg,
sluttbrukervirksomhet eller annet.

standardavvik
statistisk størrelse som angir spredningen for en gruppe måle- eller beregningsverdier i
forhold til deres sanne eller estimerte verdier [G]
toleranse
maksimalt tillatt avvik eller verdi [G]
topologi
beskrivelse av sammenhengen mellom geografiske objekter [G]
MERKNAD

De aktuelle objektene har ofte en fysisk sammenheng. Topologi er de av
objektenes egenskaper som overlever det som er kalt kontinuerlige
transformasjoner (også kalt gummiduk-transformasjoner). Alle tallverdier
(lengder, arealer og retninger) kan bli forandret, mens for eksempel
naboskapsforhold vil være uendret.

2.2 Forkortelser
AR5

Arealressurskart.

DTM

Digital TerrengModell.

FKB

Felles KartdataBase.

Georef

Metadataregister for Geovekst-data.

Geovekst

Geodatasamarbeid mellom KS (kommunesektorens organisasjon), Energi
Norge, Kartverket, Telenor, Statens vegvesen, Landbruksdepartementet og
Norges vassdrags- og energidirektorat.

PBL

Plan- og bygningsloven.

SOSI

Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon - et standardformat for digitale
geodata (SOSI-standarden).

SOSI Del 2

SOSI del 2 Generell objektkatalog spesifiserer objekttyper med tilhørende egenskaper og
assosiasjoner som er generelle innenfor et fagområde eller generelle på tvers av flere
fagområder, og som i mange tilfeller er utgangspunkt for å lage mer spesielle
objektkataloger knyttet til de respektive produktene, slik som FKB eller tematiske geodata.

SOSI-format

Utvekslingsformat for geografisk informasjon, beskrevet i SOSI-standarden.

SOSI-kontroll

Program for kvalitetskontroll av kartdata på SOSI-format.

UML

Unified Modelling Language. Modelleringsspråk som (blant annet) brukes til å
beskrive geografiske informasjonsmodeller.
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GML

GML Geography Markup Language – Internasjonalt standardformat for
utveksling av geografisk informasjon

NVDB

Nasjonal vegdatabank med vegnett og tilhørende informasjon.

VBASE

Produkt basert på NVDB, inneholder komplett vegnett for alle kjørbare veger
og 50 meter, samt gang- og sykkelveger.
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3 Generelt om spesifikasjonen
3.1 Unik identifisering
3.1.1 Kortnavn

FKB-Bygning

3.1.2 Fullstendig navn

FKB Bygning

3.1.3 Versjon

4.6

3.2 Referansedato
2016-06-01

3.3 Ansvarlig organisasjon
Geovekst

3.4 Språk
Norsk

3.5 Hovedtema
Basisdata

3.6 Temakategori
Basisdata

3.7 Sammendrag
FKB-Bygning beskriver av alle typer bygninger, takoverbygg, beskrivende bygningslinjer
(for eksempel mønelinje) samt bygningsvedheng (for eksempel veranda). Bygninger er
koblet mot matrikkelsystemet med bygningsnummeret og spesifikasjonen skal inneholde
alle bygninger som finnes i terrenget og/eller er registrert ferdig bygget i Matrikkelen.

3.8 Formål

Datasettet skal sammen med øvrige datasett skape et godt og detaljert kartbilde.
Hovedformålet med datasettet er å kunne kjenne seg igjen ute i terrenget.

3.9 Representasjonsform
Vektor

3.10 Datasettoppløsning

FKB er detaljerte data stort sett registrert fotogrammetrisk fra flybilder med en oppløsing
mellom 7 og 25 cm. Nøyaktigheten varierer fra +/- 0.10 m til +/- 2 m avhengig av
objekttype, områdetype og datafangstmetode. FKB-data egner seg for presentasjon i
målestokker fra ca 1:100 til ca 1:20000.

3.11 Utstrekningsinformasjon
Utstrekningbeskrivelse

FKB-data dekker Norges fastlandsterritorium.
Geografisk område

Norge

Vertikal utbredelse
Fra ca -5 m til ca 2500 m
Innhold gyldighetsperiode
Data ikke angitt
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3.12 Supplerende beskrivelse
Data ikke angitt
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4 Spesifikasjonsomfang
4.1 Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen

Detaljeringen av FKB er delt inn i 4 nøyaktighetsklasser; FKB-A, FKB-B, FKB-C og FKB-D,
men er i denne spesifikasjonen beskrevet som et homogent produkt med ett omfang.
Se FKB Generell del for en nærmere beskrivelse av inndeling av FKB i FKB-A til D.
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5 Innhold og struktur
5.1 Vektordata applikasjonsskjema
5.1.1 Omfang

Hele spesifikasjonen
5.1.2 UML applikasjonsskjema
Spesifikasjonen beskriver av alle typer bygninger, takoverbygg, beskrivende bygningslinjer (for eksempel mønelinje) samt bygningsvedheng
(for eksempel veranda). Bygninger er koblet mot matrikkelsystemet med bygningsnummeret og spesifikasjonen skal inneholde alle bygninger
som finnes i terrenget og/eller er registrert ferdig bygget i Matrikkelen. Bygninger som er under oppføring kan finnes i FKB-Tiltak.
Spesifikasjonen er basert på en bygningsmodell i 2.5D, dvs. at det ikke er registreres/forvaltes 3D-objekterer, men kartdata der høyden på
toppen av objektet er registrert og 3D-objekter kan genereres ved å prosjisere objektene ned på en terrengmodell.
FKB-Bygning versjon 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Bygg versjon 4.5.
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- 16 «applicationSchema»
Generelle typer 4.5
+ Avgrensningslinjer
+ Generelle datatyper
+ Generelle kodelister
+ Kartblad
+ Posisjonskvalitet
+ Retning
+ SOSI_Objekt
+ Spesielle linjer og punkter
+ Tilgjengelighetsdata
+ INON_Inngrep
(from SOSI Generelle typer)

«applicationSchema»
Bygg-4.5
+ BeskrivendeBygningslinjer
+ Bygningsavgrensning
+ Bygningspunkt
+ Bygningsvedheng
+ Takoverbygg
(from Bygg)

«applicationSchema»
FKB-Bygning 4.6
+ Bygninger
+ Bygningsavgrensning
+ BeskrivendeBygningslinjer
+ Bygningsvedheng
+ Takoverbygg
+ Generelle konsepter
(from FKB Bygning)

Figur 1 Pakkerealisering
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«featureType»
Generelle konsepter::Fellesegenskaper
+
+
+
+
+
+
+

«featureType»
Generelle konsepter::
DatafangstdatoOpsjonell
+

datafangstdato: Date [0..1]

«featureType»
Bygningsav grensning::Fasadeliv

identifikasjon: Identifikasjon
registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
verifiseringsdato: Date [0..1]
oppdateringsdato: DateTime [0..1]
informasjon: CharacterString [0..1]
prosesshistorie: CharacterString [0..1]
kopidata: Kopidata [0..1]

«featureType»
Generelle konsepter::
KvalitetPåkrevd
+
+

+
+
+

kvalitet: Posisjonskvalitet
datafangstdato: Date

«featureType»
Bygningsav grensning::
Bygningsdelelinj e
+
+

«featureType»
Bygningsavgrensning::
Fasaderiss

grense: Kurve
treDNivå: TreDNivå [0..1]

«featureType»
Takov erbygg::
Takov erbyggKant

«featureType»
Bygninger::AnnenBygning
«featureType»
Takov erbygg::
Takov erbygg
+
+

område: Flate
posisjon: Punkt [0..1]

{leaf}
+
+
+
+
+

+

område: Flate
posisjon: Punkt [0..1]
bygningstype: BygningstypeKode [0..1]
medium: Medium [0..1]
innmålingsstatus: Innmålingsstatus [0..1]

grense: Kurve

«featureType»
Bygningsavgrensning::
Bygningsavgrensning

«featureType»
Bygningsvedheng::
Bygningsvedheng
+

{leaf}
område: Flate [0..1]
posisjon: Punkt [0..1]
bygningsnummer: Integer
bygningstype: BygningstypeKode
bygningsstatus: BygningsstatusKode
kommunenummer: Kommunenummer
innmålingsstatus: Innmålingsstatus [0..1]
medium: Medium [0..1]
sefrakident: SefrakIdent [0..*]

grense: Kurve

«featureType»
Bygningsav grensning::Grunnmur

«featureType»
Bygningsv edheng::
TrappBygg

«featureType»
Bygningsv edheng::Veranda
+
+

+

høydereferanse: Høydereferanse
medium: Medium

«featureType»
Bygningsavgrensning::
Takriss

«featureType»
Beskriv endeBygningslinj er::
Mønelinj e

høydereferanse: Høydereferanse
grense: Kurve

+

«featureType»
Bygningsav grensning::
Fiktiv Bygningsav grensning
+
+

medium: Medium [0..1]
treDNivå: TreDNivå [0..1]
takskjegg: Integer [0..1]

«featureType»
Beskriv endeBygningslinj er::
Portrom
+
+

medium: Medium [0..1]
høydereferanse: Høydereferanse [0..1]

«featureType»
Bygningsav grensning::Takkant
+
+
+

kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1]
datafangstdato: Date

+
+

«featureType»
Bygningsv edheng::
BygningBru

«featureType»
Generelle konsepter::
KvalitetOpsjonell
+
+

«featureType»
Bygningsavgrensning::
Grunnmurriss

grense: Kurve

«featureType»
Bygningsv edheng::
Låv ebru

«featureType»
Bygninger::Bygning

+
+
+
+
+
+
+
+
+

medium: Medium [0..1]
høydereferanse: Høydereferanse [0..1]
skalAvgrenseBygning: Boolean [0..1]

grense: Kurve
medium: Medium [0..1]

«featureType»
BeskrivendeBygningslinjer::
BeskrivendeBygningsdetalj

«featureType»
Beskriv endeBygningslinj er::
Bygningslinj e
+

+

treDNivå: TreDNivå

«featureType»
Beskriv endeBygningslinj er::
TakMur

grense: Kurve

+

«featureType»
Bygningsav grensning::
Bygningsav grensningTiltak
+
+
+
+
+

grense: Kurve
medium: Medium [0..1]
høyde: Høyde [0..1]
høydereferanse: Høydereferanse [0..1]
høydeoverbakken: HøydeOverBakken [0..1]

grense: Kurve

grense: Kurve

«featureType»
Beskriv endeBygningslinj er::
Hj elpelinj e3D

«featureType»
Beskriv endeBygningslinj er::
Takplatå

+

+

senterlinje: Kurve

«featureType»
Beskriv endeBygningslinj er::
TakplatåTopp

«featureType»
Beskriv endeBygningslinj er::
Taksprang

+

+

grense: Kurve

grense: Kurve

grense: Kurve

«featureType»
Beskriv endeBygningslinj er::
TaksprangBunn

«featureType»
Beskriv endeBygningslinj er::
Hj elpepunkt3D

+

+

grense: Kurve

Figur 2 Samlediagram arv
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«featureType»
Bygningsav grensning::
Fiktiv Bygningsav grensning
+
+

grense: Kurve

+avgrensning

0..*

«topo»

grense: Kurve
medium: Medium [0..1]

+avgrensning +avgrensning
0..*

«featureType»
Bygningsav grensning::
Bygningsdelelinj e
+avgrensning

+
+

0..*

0..*

+avgrensning

«topo»

«topo»

grense: Kurve
treDNivå: TreDNivå [0..1]
0..*+avgrensning

0..*

«topo»

«topo»
«topo»

DatafangstdatoOpsjonell

DatafangstdatoOpsjonell

DatafangstdatoOpsjonell

«featureType»
Bygninger::Bygning

«featureType»
Bygninger::AnnenBygning

«featureType»
Takov erbygg::
Takov erbygg
+
+

KvalitetPåkrevd

KvalitetOpsjonell

KvalitetPåkrevd
«featureType»
Takov erbygg::
Takov erbyggKant
+
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{leaf}

{leaf}
+
+
+
+
+

område: Flate
posisjon: Punkt [0..1]

+
+
+
+
+
+
+
+
+

område: Flate
posisjon: Punkt [0..1]
bygningstype: BygningstypeKode [0..1]
medium: Medium [0..1]
innmålingsstatus: Innmålingsstatus [0..1]

«topo»
«topo»

«topo»

+avgrensning 0..*

«topo»
+avgrensning 0..*

+avgrensning 0..*
KvalitetPåkrevd
«featureType»
Bygningsavgrensning::
Bygningsavgrensning
+

medium: Medium [0..1]
treDNivå: TreDNivå [0..1]
takskjegg: Integer [0..1]

«featureType»
Bygningsav grensning::
Bygningsav grensningTiltak

0..*

+
+
+
+
+

«featureType»
Bygningsavgrensning::
Grunnmurriss

«featureType»
Bygningsav grensning::Takkant
+
+
+

KvalitetOpsjonell

+avgrensning

grense: Kurve

«featureType»
Bygningsavgrensning::
Takriss

medium: Medium [0..1]
høydereferanse: Høydereferanse [0..1]

grense: Kurve
medium: Medium [0..1]
høyde: Høyde [0..1]
høydereferanse: Høydereferanse [0..1]
høydeoverbakken: HøydeOverBakken [0..1]

«featureType»
Bygningsavgrensning::
Fasaderiss

«featureType»
Bygningsav grensning::Fasadeliv

«featureType»
Bygningsav grensning::Grunnmur
+
+

område: Flate [0..1]
posisjon: Punkt [0..1]
bygningsnummer: Integer
bygningstype: BygningstypeKode
bygningsstatus: BygningsstatusKode
kommunenummer: Kommunenummer
innmålingsstatus: Innmålingsstatus [0..1]
medium: Medium [0..1]
sefrakident: SefrakIdent [0..*]

+
+
+

medium: Medium [0..1]
høydereferanse: Høydereferanse [0..1]
skalAvgrenseBygning: Boolean [0..1]

Figur 3 Samlediagram flateavgrensning
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5.1.2.1 Bygninger
Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningspunkt
DatafangstdatoOpsjonell
«featureType»
AnnenBygning

«featureType»
AnnenBygning

{leaf}
+
+
+
+
+

område: Flate
posisjon: Punkt [0..1]
bygningstype: BygningstypeKode [0..1]
medium: Medium [0..1]
innmålingsstatus: Innmålingsstatus [0..1]

+

bygningstype: BygningstypeKode [0..1]

(from SOSI Generell objektkatalog::Bygg::
Bygg-4.5::Bygningspunkt)

DatafangstdatoOpsjonell
Bygg

«featureType»
Bygning

«featureType»
Bygning

{leaf}
+
+
+
+
+
+
+
+
+

område: Flate [0..1]
posisjon: Punkt [0..1]
bygningsnummer: Integer
bygningstype: BygningstypeKode
bygningsstatus: BygningsstatusKode
kommunenummer: Kommunenummer
innmålingsstatus: Innmålingsstatus [0..1]
medium: Medium [0..1]
sefrakident: SefrakIdent [0..*]

+
+
+
+
+
+

representasjonspunkt: Punkt [0..1]
bygningstype: BygningstypeKode [0..1]
koordinatkvalitet: KoordinatkvalitetKode [0..1]
ufullstendigAreal: boolean [0..1]
koordinatsystem: ReferansesystemKode [0..1]
hytteinformasjon: Hytteinformasjon [0..1]

(from SOSI Generell objektkatalog::Bygg::Bygg-4.5::
Bygningspunkt)

«DataType»
SefrakIdent
«DataType»
SefrakIdent
+
+
+

kommune: Kommunenummer
registreringskretsnummer: Integer
husløpenummer: Integer

+
+
+

(from SOSI Generell objektkatalog::
Bygg::Bygg-4.5::Bygningspunkt::sefrak)

«codeList»
BygningsstatusKode

«codeList»
BygningsstatusKode
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Rammetillatelse = RA
Igangsettingstillatelse = IG
Midlertidig brukstillatelse = MB
Ferdigattest = FA
Bygning er tatt i bruk = TB
Meldingsak registrer tiltak = MT
Meldingsak tiltak fullført = MF
Byning godkjent revet/brent = GR
Ikke pliktig registrert = IP
Bygning er revet eller brent = BR
Bygning flyttet = BF

kommune: Kommunenummer
registreringskretsnummer: Integer
husløpenummer: Integer

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Rammetillatelse = RA
Igangsettingstillatelse = IG
Midlertidig brukstillatelse = MB
Ferdigattest = FA
Bygning er tatt i bruk = TB
Meldingsak registrer tiltak = MT
Meldingsak tiltak fullført = MF
Byning godkjent revet/brent = GR
Ikke pliktig registrert = IP
Bygning er revet eller brent = BR
Bygging avlyst = BA
Bygning flyttet = BF
Bygningsnummer er utgått = BU

(from SOSI Generell objektkatalog::
Bygg::Bygg-4.5::Bygningspunkt)

«codeList»
BygningstypeKode

«codeList»
BygningstypeKode

(from SOSI Generell objektkatalog::Bygg::
Bygg-4.5::Bygningspunkt)
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Figur 4 Realisering av objekttyper, datatyper og kodelister
«featureType»
Generelle konsepter::Fellesegenskaper
+
+
+
+
+
+
+

identifikasjon: Identifikasjon
registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
verifiseringsdato: Date [0..1]
oppdateringsdato: DateTime [0..1]
informasjon: CharacterString [0..1]
prosesshistorie: CharacterString [0..1]
kopidata: Kopidata [0..1]

«featureType»
Generelle konsepter::DatafangstdatoOpsjonell
+

datafangstdato: Date [0..1]

«featureType»
Bygning

«featureType»
AnnenBygning

{leaf}
+
+
+
+
+
+
+
+
+

område: Flate [0..1]
posisjon: Punkt [0..1]
bygningsnummer: Integer
bygningstype: BygningstypeKode
bygningsstatus: BygningsstatusKode
kommunenummer: Kommunenummer
innmålingsstatus: Innmålingsstatus [0..1]
medium: Medium [0..1]
sefrakident: SefrakIdent [0..*]

{leaf}
+
+
+
+
+

område: Flate
posisjon: Punkt [0..1]
bygningstype: BygningstypeKode [0..1]
medium: Medium [0..1]
innmålingsstatus: Innmålingsstatus [0..1]

Figur 5 Arv fra fellesegenskaper
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DatafangstdatoOpsjonell

DatafangstdatoOpsjonell

«featureType»
Bygning

«featureType»
AnnenBygning

{leaf}
+
+
+
+
+
+
+
+
+

område: Flate [0..1]
posisjon: Punkt [0..1]
bygningsnummer: Integer
bygningstype: BygningstypeKode
bygningsstatus: BygningsstatusKode
kommunenummer: Kommunenummer
innmålingsstatus: Innmålingsstatus [0..1]
medium: Medium [0..1]
sefrakident: SefrakIdent [0..*]

::DatafangstdatoOpsjonell
+ datafangstdato: Date [0..1]
::Fellesegenskaper
+ identifikasjon: Identifikasjon
+ registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
+ verifiseringsdato: Date [0..1]
+ oppdateringsdato: DateTime [0..1]
+ informasjon: CharacterString [0..1]
+ prosesshistorie: CharacterString [0..1]
+ kopidata: Kopidata [0..1]

{leaf}
+
+
+
+
+

område: Flate
posisjon: Punkt [0..1]
bygningstype: BygningstypeKode [0..1]
medium: Medium [0..1]
innmålingsstatus: Innmålingsstatus [0..1]

::DatafangstdatoOpsjonell
+ datafangstdato: Date [0..1]
::Fellesegenskaper
+ identifikasjon: Identifikasjon
+ registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
+ verifiseringsdato: Date [0..1]
+ oppdateringsdato: DateTime [0..1]
+ informasjon: CharacterString [0..1]
+ prosesshistorie: CharacterString [0..1]
+ kopidata: Kopidata [0..1]

Figur 6 Objekttyper med egenskaper
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«codeLi st»
BygningsstatusKode
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Rammeti l l atel se = RA
Igangsetti ngsti l l atel se = IG
Mi dl erti di g bruksti l l atel se = MB
Ferdi gattest = FA
Bygni ng er tatt i bruk = T B
Mel di ngsak regi strer ti l tak = MT
Mel di ngsak ti l tak ful l ført = MF
Byni ng godkj ent revet/brent = GR
Ikke pl i kti g regi strert = IP
Bygni ng er revet el l er brent = BR
Bygni ng fl yttet = BF

«DataT ype»
SefrakIdent
+
+
+

kommune: Kommunenummer
regi streri ngskretsnummer: Integer
husl øpenummer: Integer

+
+
+

T att fra pl an = pl anl agt
Innmål t = i nnmål t
Konstruert = konstruert

«codeLi st»
Innmålingsstatus

Innmålingsstatus er
definert i FKB-Bygning
4.6
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«codeLi st»
BygningstypeKode
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Enebol i g = 111
Enebol i g m/hybel /sokkel l ei l . = 112
Våni ngshus = 113
Del av tomannsbol i g-verti kal = 121
T omannsbol i g; hori sontal del t = 122
Del av våni ngh.tomannsb/vert = 123
Våni ngsh. tomannsb./hori sont. = 124
Del av rekkeh. m/3-4 bol i ger = 131
Del av kj ede/atr.h i nnt.4 bol . = 133
T errassehus = 135
Andre småhus med 3-4 bol i ger = 136
Stort fri ttl . bol i gbygg på 2 etasj er. = 141
Stort fri ttl . bol i gbygg på 3 og 4 etasj . = 142
Stort fri ttl . bol i gbygg på 5 -> etasj er = 143
Stort sammenh.bol i gbygg på 2 etasj er = 144
Stort sammenh.bol i gbygg på 3 og 4 et = 145
Stort sammenh.bol i gbygg på 5 -> etasj er el l er over (5 bol i ger el l er mer) = 146
Bo- og servi cesenter = 151
Studenthj em/studentbol i ger = 152
Annen bygni ng for bofel l esskap = 159
Fri ti dsbygg = 161
Hel årsb.benyttes som fri ti dsb. = 162
Våni ngh. benyttes som fri ti dsb = 163
Seterhus; sel ; rorbu og l i gnende = 171
Skogs- og utmarkskoi e; gamme = 172
Garasj e ;uthus anneks ti l bol i g = 181
Garasj e; uth. anneks ti l fri ti db = 182
Naust; båthus; sj øbu = 183
Kombi nert bol i g < annet areal = 192
Bol i gbrakker = 193
Annen bol i gb.(Eks sekundærbol i g rei ndr.) = 199
Fabri kkbygni ng = 211
Verkstedbygni ng = 212
Produksj onshal l = 213
Bygni ng for renseanl egg = 214
Bygni ng for avfal l shåndteri ng = 215
Bygn. for vannfors. bl a. pumpest = 216
Annen i ndustri bygni ng = 219
Mi ndre kraftstasj on = 222
Mi ndre transform.stasj ./ki osk = 224
Lagerhal l = 231
Kj øl e- og frysel ager = 232
Annen l agerbygni ng = 239
Hus for dyr/l andbr.l ager/si l o = 241
Landbruksgarasj e/redskapshus = 242
Veksthus = 243
Dri ftsb. fi ske/fangst/oppdr = 244
Naust/redskapshus for fi ske = 245
Annen fi skeri - og fangstbygn. = 248
Annen l andbruksbygni ng = 249
Kontor- og adm.bygni ng; rådhus = 311
Bankbygni ng; posthus = 312
Radi o og T V-hus = 313
Annen kontorbygni ng = 319
Kj øpesenter; varehus = 321
Buti kk/forretni ngsbygni ng = 322
Bensi nstasj on = 323
Annen forretni ngsbygni ng = 329
Messe- og kongressbygni ng = 330
Eksp.bygn. fl yterm. kontr.tårn = 411
Jernbane- og T -banestasj on = 412
Godstermi nal = 415
Posttermi nal = 416
Annen eksp. og termi nal bygni ng = 419
AM-stasj on (kortbøl gestasj on) = 424
Parkeri ngshus = 431
Bussgar.;tri kke-l okomoti vstal l = 432
Fl yhangar = 433
Annen garasj e-/hangarbygni ng = 439
Bi l ti l synsbygni ng = 441
Vakt-/bombygn.tol l st.; bi l vekt = 443
Annen veg- og trafi kkti l synsbygni ng = 449
Annen samf. og kom.bygn = 490
Hotel l bygni ng = 511
Motel l bygni ng = 512
Annen hotel l bygni ng = 519
Hospi ts; pensj onat = 521
Vandre-feri ehj em;turi sthytte = 522
Appartement = 523
Campi ng- /utl ei ehytte = 524
Restaurantbygni ng; kafébygni ng = 531
Sentral kj økken; kanti nebygni ng = 532
Gatekj økken; ki oskbygni ng = 533
Annen restaurantbygni ng = 539
Annen hotel l og rest.bygn = 590
Lekepark = 611
Barnehage = 612
Barneskol e = 613
Ungdomsskol e = 614
Kombi nert barne- og ungdomsskol e = 615
Vi deregående skol e = 616
Annen skol ebygni ng = 619
Uni v./høgskol e m/audi tor.l eses = 621
Spesi al bygni ng = 622
Labratori ebygni ng = 623
Annen uni versi tet/høgskol ebygn = 629
Museum; kunstgal l eri = 641
Bi bl i otek; medi atek = 642
Zool ogi sk/botani sk hage (byg.) = 643
Annen museum/bi bl i oteksbygni ng = 649
Idrettshal l = 651
Ishal l = 652
Svømmehal l = 653
T ri bune og i drettsgarderobe = 654
Hel sestudi o = 655
Annen i drettsbygni ng = 659
Ki no/teater/opera/konsertbygn = 661
Samfunnshus; grendehus = 662
Di skotek = 663
Annet kul turhus = 669
Ki rke; kapel l = 671
Bedehus; meni ghetshus = 672
Kremat.; gravkapel l ; bårehus = 673
Synagoge; moske = 674
Kl oster = 675
Annen bygn. for rel i gi øs akt. = 679
Lokal sykehus = 711
Sentral sykehus = 712
Regi on-; uni versi tetssykehus = 713
Spesi al sykehus = 714
Annet sykehus = 719
Sykehj em = 721
Bo- og behandl i ngssenter; al dershj em = 722
Rehabi l i ter.i nsti tusj on.kurbad = 723
Annet sykehj em = 729
Kl i ni kk; l egekontor/l egesenter = 731
Hel se-/sosi al sent. hel sestasj . = 732
Annen pri mærhel sebygni ng = 739
Landsfengsel = 811
Hj el pefengsel ; kretsfengsel = 812
Arbei dskol oni = 813
Pol i ti stasj on = 821
Brannstasj on; ambul ansestasj on = 822
Fyrstasj on; l osstasj on = 823
Monument = 830
Offentl i g toal ett = 840
Annet fengsel -/ beredskapsbyg. mv. = 890
Annen bygni ng for overnatti ng = 529
Ukj ent bygni ngstype = 999

Figur 7 Datatyper og kodelister
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«featureType»
Generelle konsepter::KantUtsnitt
+
+

grense: Kurve
identifikasjon: Identifikasjon [0..1]

+
+

+avgrensning
0..*
+avgrensning

«featureType»
Bygningsav grensning::
Bygningsav grensningTiltak

«featureType»
Bygningsav grensning::
Bygningsdelelinj e

+avgrensning

0..*

+
+
+
+avgrensning +
+
0..*

grense: Kurve
treDNivå: TreDNivå [0..1]
0..*
+avgrensning

0..*

grense: Kurve
medium: Medium [0..1]
høyde: Høyde [0..1]
høydereferanse: Høydereferanse [0..1]
høydeoverbakken: HøydeOverBakken [0..1]

+avgrensning

0..*

«topo»

«topo»

«topo»

«topo»

«topo»

«topo»

«featureType»
Bygning
«featureType»
AnnenBygning

{leaf}
+
+
+
+
+
+
+
+
+

område: Flate [0..1]
posisjon: Punkt [0..1]
bygningsnummer: Integer
bygningstype: BygningstypeKode
bygningsstatus: BygningsstatusKode
kommunenummer: Kommunenummer
innmålingsstatus: Innmålingsstatus [0..1]
medium: Medium [0..1]
sefrakident: SefrakIdent [0..*]

{leaf}
+
+
+
+
+

«topo»

«topo»
«topo»

«topo»

+avgrensning 0..* +avgrensning 0..*

+avgrensning 0..*
+avgrensning

«featureType»
Bygningsavgrensning::
Bygningsavgrensning

«featureType»
0..*
Bygningsav grensning::
Fiktiv Bygningsav grensning
+
+

+

grense: Kurve
medium: Medium [0..1]

«featureType»
Bygningsav grensning::Takkant
medium: Medium [0..1]
treDNivå: TreDNivå [0..1]
takskjegg: Integer [0..1]

grense: Kurve

«featureType»
Bygningsavgrensning::
Fasaderiss

«featureType»
Bygningsavgrensning::
Takriss

+
+
+

område: Flate
posisjon: Punkt [0..1]
bygningstype: BygningstypeKode [0..1]
medium: Medium [0..1]
innmålingsstatus: Innmålingsstatus [0..1]

«featureType»
Bygningsavgrensning::
Grunnmurriss

«featureType»
Bygningsav grensning::Fasadeliv
+
+
+

medium: Medium [0..1]
høydereferanse: Høydereferanse [0..1]
skalAvgrenseBygning: Boolean [0..1]

«featureType»
Bygningsav grensning::Grunnmur
+
+

medium: Medium [0..1]
høydereferanse: Høydereferanse [0..1]

Figur 8 Flateavgrensning
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5.1.2.1.1 «featureType» AnnenBygning
bygning som ikke er registrert i matrikkelen
Attributter
Navn
område
posisjon
bygningstype

Definisjon/Forklaring
objektets utstrekning
sted som objektet eksisterer på
beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt
hva bygningen er godkjent til.
objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten
informasjon om datagrunnlaget til omrisset i til bygningen i
kartet.

medium
innmålingsstatus

Assosiasjoner
Assosiasjon type
Realization

Navn

Fra

Generalization

Multipl Kode Type
Flate
[0..1]
Punkt
[0..1]
BygningstypeKode
[0..1]
[0..1]

Til
AnnenBygning.

AnnenBygning.

AnnenBygning.

DatafangstdatoOpsjonell.

Aggregation «topo»

0..*

KantUtsnitt. Rolle: avgrensning

AnnenBygning.

Aggregation «topo»

0..*

Bygningsdelelinje. Rolle: avgrensning

AnnenBygning.

Aggregation «topo»
Aggregation «topo»
Aggregation «topo»

Medium
Innmålingsstatus

0..* BygningsavgrensningTiltak. Rolle:
avgrensning
0..* Bygningsavgrensning. Rolle:
avgrensning
0..* FiktivBygningsavgrensning. Rolle:
avgrensning

AnnenBygning.
AnnenBygning.
AnnenBygning.

5.1.2.1.2 «featureType» Bygning
bygning som er registrert i matrikkelen
Attributter
Navn
område
posisjon

Definisjon/Forklaring
objektets utstrekning
sted som objektet eksisterer på

Multipl Kode Type
[0..1]
Flate
[0..1]
Punkt
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bygningsnummer

nummerering av bygninger fra Matrikkelen. Nummeret er
unikt og landsdekkende.
beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt
hva bygningen er godkjent til.
informasjon om bygningens status
nummerering av kommuner i henhold til Statistisk
sentralbyrå sin offisielle liste
informasjon om datagrunnlaget til omrisset i til bygningen i [0..1]
kartet.
objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten
[0..1]
sefrakminnets objektnummer, bestående av henvisning til
[0..*]
(evt utgått) kommune, registreringskretsnummer og
husløpenummer

bygningstype
bygningsstatus
kommunenummer
innmålingsstatus
medium
sefrakident

Assosiasjoner
Assosiasjon type
Generalization

- 25 -

Navn

Fra

Aggregation «topo»
Aggregation «topo»
Aggregation «topo»
Aggregation «topo»

BygningstypeKode
BygningsstatusKode
Kommunenummer
Innmålingsstatus
Medium
SefrakIdent

Til
Bygning.

DatafangstdatoOpsjonell.

Bygning.

Bygning.

KantUtsnitt. Rolle: avgrensning

Bygning.

0..* Bygningsavgrensning. Rolle:
avgrensning
0..* Bygningsdelelinje. Rolle: avgrensning

Bygning.

0..* BygningsavgrensningTiltak. Rolle:
avgrensning
0..* FiktivBygningsavgrensning. Rolle:
avgrensning

Bygning.

Realization
Aggregation «topo»

Integer

0..*

Bygning.

Bygning.

5.1.2.1.3 «codeList» Innmålingsstatus
informasjon om datagrunnlaget til omrisset i til bygningen i kartet.
Egenskapen aggregeres fra omrisset etter følgende regler:
Dersom alle avgrensingslinjene har en fotogrammetrisk kvalitet (målemetode 20-24), har egenskapen registreringsversjon og alle punkter i
linjene har høyde brukes verdien "Konstruert".
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Dersom en eller flere av objektene i omrisset har objekttype BygningsavgrensningTiltak, eller har målemetode 18 -Tatt fra plan, eller 80,81,82
- Frihåndstegning, brukes verdien "Tatt fra plan".
For øvrige data (alle objekter i omrisset har en kvalitetskode som tilsier at dataene er innmålt i terrenget, men ikke nødvendigvis i henhold til
fotogrammetrisk registreringsinstruks) brukes "Innmålt"
Attributter
Navn
Tatt fra plan
Innmålt
Konstruert

Definisjon/Forklaring
Dataene er hentet fra en byggeplan og er ikke
verifisert/innmålt i terrenget. Angitt nøyaktighet er et
anslag.
Data er verifisert/innmålt i terrenget ved bruk av
landmåling eller andre metoder (som bygget
dokumentasjon)
Data er verifisert i terrenget og konstruert i henhold til
fotogrammetrisk registreringsinstruks

Multipl Kode Type
planla
gt
innmå
lt
konstr
uert

5.1.2.1.4 «codeList» BygningstypeKode
beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til. Skjermingsverdige bygningstyper er fjernet fra
kodelista og representeres som bygningstype 999 i FKB.
Attributter
Navn
Enebolig
Enebolig m/hybel/sokkelleil.

Våningshus
Del av tomannsbolig-vertikal
Tomannsbolig; horisontaldelt
Del av våningh.tomannsb/vert

Definisjon/Forklaring
Enebolig; frittliggende bygning med kun en boligenhet
Enebolig m/hybel/sokkelleil.; enebolig som i tillegg
inneholder en eller flere hybler el.l., som minimum dekkes
av SSBs krav til
hybel
Våningshus; enebolig på gårdsbruk, kan også omfatte
enebolig med hybelleilighet, sokkelleilighet ol
Del av tomannsbolig-vertikal; bolighus med to boliger, inkl.
våningshus på gårdsbruk
Tomannsbolig; horisontaldelt; bolighus med to boliger, inkl.
våningshus på gårdsbruk
Del av våningh.tomannsb/vert.; bolighus med to boliger,
inkl. våningshus på gårdsbruk
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Våningsh. tomannsb./horisont.

Våningsh. tomannsb./horisont.; bolighus med to boliger,
inkl. våningshus på gårdsbruk
Del av rekkeh. m/3-4 boliger
Del av rekkeh. m/3-4 boliger; del av rekkekhus med 3-4
boliger
Del av kjede/atr.h innt.4 bol.
Del av kjede/atr.h innt.4 bol.; del av kjede-, atriumshus
med inntil 4 boliger
Terrassehus
Terrassehus; større bolighus i bratt terreng hvor bygningen
følger hellingen i terrenget
Andre småhus med 3-4 boliger Andre småhus med 3-4 boliger; andre småhus med 3
boliger eller flere
Stort frittl. boligbygg på 2
Stort frittl. boligbygg på 2 etasjer.; stort frittliggende
etasjer.
boligbygg på 2 etasjer (5 boliger eller mer)
Stort frittl. boligbygg på 3 og 4 Stort frittl. boligbygg på 3 og 4 etasj.; stort frittliggende
etasj.
boligbygg på 3 og 4 etasjer (5 boliger eller mer)
Stort frittl. boligbygg på 5 ->
Stort frittl. boligbygg på 5 -> etasjer; boligblokk på 5
etasjer
etasjer eller mer
Stort sammenh.boligbygg på 2 Stort sammenh.boligbygg på 2 etasjer; Store
etasjer
sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etasjer
Stort sammenh.boligbygg på 3 Stort sammenh.boligbygg på 3 og 4 et; store
og 4 et
sammenbygde boligbygg på 3 og 4 etasjer
Stort sammenh.boligbygg på 5 Stort sammenh.boligbygg på 5 -> etasjer eller over (5
-> etasjer eller over (5 boliger boliger eller mer); store sammenbygde boligbygg på 5
eller mer)
etasjer eller over (5 boliger eller mer)
Bo- og servicesenter
Bo- og servicesenter; bo- og servicesenter. For eldre,
utviklingshemmede, funksjonshemmede mv
Studenthjem/studentboliger
Studenthjem/studentboliger
Annen bygning for bofellesskap Annen bygning for bofellesskap; annen bygning for
bofellesskap, eller bygning som har nær tilknytning til /
tjener slik(e) bygning(er)
Fritidsbygg
Fritidsbygg (hytter, sommerhus og lignende)
Helårsb.benyttes som fritidsb.
Helårsb.benyttes som fritidsb.; helårsbolig utenom
våningshus som benyttes som fritidsbolig.
Våningh. benyttes som fritidsb Våningh. benyttes som fritidsb; våningshus som benyttes
som fritidsbolig
Seterhus; sel; rorbu og
Seterhus; sel; rorbu og lignende;
lignende
Skogs- og utmarkskoie; gamme Skogs- og utmarkskoie; gamme;
Garasje ;uthus anneks til bolig Garasje ;uthus anneks til bolig; garasje, uthus , anneks
knyttet til bolig
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Garasje; uth. anneks til fritidb
Naust; båthus; sjøbu
Kombinert bolig < annet areal
Boligbrakker
Annen boligb.(Eks
sekundærbolig reindr.)
Fabrikkbygning
Verkstedbygning
Produksjonshall
Bygning for renseanlegg
Bygning for avfallshåndtering
Bygn. for vannfors. bla.
pumpest
Annen industribygning
Mindre kraftstasjon
Mindre transform.stasj./kiosk
Lagerhall
Kjøle- og fryselager
Annen lagerbygning
Hus for dyr/landbr.lager/silo
Landbruksgarasje/redskapshus
Veksthus
Driftsb. fiske/fangst/oppdr
Naust/redskapshus for fiske
Annen fiskeri- og fangstbygn.
Annen landbruksbygning
Kontor- og adm.bygning;
rådhus
Bankbygning; posthus
Radio og TV-hus
Annen kontorbygning

- 28 Garasje; uth. anneks til fritidb; garasje, uthus , anneks
knyttet til fritidsbolig
Naust; båthus; sjøbu; frittliggende bygning som primært
benyttes til plassering av båt(er). Kan i tillegg benyttes til
oppbevaring av forskjellig redskap o.l
Kombinert bolig < annet areal;
Boligbrakker;
Annen boligb.(Eks sekundærbolig reindr.);

182

Fabrikkbygning; bygning for industriell serieproduksjon
Verkstedbygning; bygning for spesialproduksjon eller
reparasjon
Produksjonshall
Bygning for renseanlegg; bygning for renseanlegg, bl.a.
kloakkpumpestasjon
Bygning for avfallshåndtering;
Bygn. for vannfors. bla. pumpest; bygning for
vannforsyning, bl.a. pumpestasjon
Annen industribygning; annen industribygning, eller
bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e)
bygning(er)
Mindre kraftstasjon;
Mindre transform.stasj./kiosk;
Lagerhall;
Kjøle- og fryselager;
Annen lagerbygning;
Hus for dyr/landbr.lager/silo; hus for dyr, fôrlager,
strølager, landbrukssilo, høy-/korntørke
Landbruksgarasje/redskapshus;
Veksthus;
Driftsb. fiske/fangst/oppdr; driftsbygning for fiske og
fangst, inkl. oppdrettsanlegg
Naust/redskapshus for fiske; naust / redskapshus for fiske
Annen fiskeri- og fangstbygn.;
Annen landbruksbygning;
Kontor- og adm.bygning; rådhus; kontor- og
administrasjonsbygning , rådhus.
Bankbygning; posthus;
Radio og TV-hus;
Annen kontorbygning;

211
212
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Kjøpesenter; varehus

Kjøpesenter; varehus; bygning som inneholder flere
forskjellige butikker
Butikk/forretningsbygning
Butikk/forretningsbygning;
Bensinstasjon
Bensinstasjon;
Annen forretningsbygning
Annen forretningsbygning;
Messe- og kongressbygning
Messe- og kongressbygning; messe- og kongressbygning.
Dette gjelder bygninger for messer, utstillinger, kongresser
og konferanser
Eksp.bygn. flyterm. kontr.tårn Eksp.bygn. flyterm. kontr.tårn; ekspedisjonsbygning,
flyterminal, kontrolltårn
Jernbane- og T-banestasjon
Jernbane- og T-banestasjon;
Godsterminal
Godsterminal;
Postterminal
Postterminal;
Annen eksp. og terminalbygning Annen eksp. og terminalbygning;
AM-stasjon (kortbølgestasjon) AM-stasjon (kortbølgestasjon);
Parkeringshus
Parkeringshus;
Bussgar.;trikke-lokomotivstall
Bussgar.;trikke-lokomotivstall;
Flyhangar
Flyhangar;
Annen garasje-/hangarbygning Annen garasje-/hangarbygning;
Biltilsynsbygning
Biltilsynsbygning;
Vakt-/bombygn.tollst.; bilvekt Vakt-/bombygn.tollst.; bilvekt;
Annen veg- og
Annen veg- og trafikktilsynsbygning
trafikktilsynsbygning
Annen samf. og kom.bygn
Annen samf. og kom.bygn;
Hotellbygning
Hotellbygning; større bygning for overnatting, godkjent
etter hotelloven.
Motellbygning
Motellbygning; egentlig motorhotell, oftest beliggende
langs en hovedferdselsåre.
Annen hotellbygning
Annen hotellbygning; annen bygning for overnatting godkjent etter hotelloven. , eller bygning som har nær
tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
Hospits; pensjonat
Hospits; pensjonat; rimelig, enkelt utstyrt
overnattingssted, vanligvis serveres også mat. I byene ofte
leid ut på mer fast basis; over uker, måneder eller år.
Vandre-feriehjem;turisthytte
Vandre-feriehjem;turisthytte; rimelig nattelosji, ofte
knyttet til medlemskap i en forening.
Appartement
Appartement; bygning med fritidsboliger/ boliger til utleie,
boligene har bad og kokemuligheter, og leies oftest for
døgn- eller ukebasis.

Juni 2016

321
322
323
329
330
411
412
415
416
419
424
431
432
433
439
441
443
449
490
511
512
519
521
522
523

SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: FKB-Bygning 4.6

- 30 -

Camping- /utleiehytte

Camping- /utleiehytte; enklere overnattingshytte
fortrinnsvis beregnet for bilturister. Som regel er de knyttet
til en campingplass. Gjestene holder vanligvis sengetøy
selv
Restaurantbygning;
Restaurantbygning; kafébygning; Restaurantbygning
kafébygning
eller kafébygning.
Sentralkjøkken; kantinebygning Sentralkjøkken; kantinebygning; bygning for kjøkken eller
kantine tilknyttet større enhet, men der bygningen ligger
for seg selv.
Gatekjøkken; kioskbygning
Gatekjøkken; kioskbygning; gatekjøkken, kioskbygning
Annen restaurantbygning
Annen restaurantbygning; andre spisesteder som ikke
passer inn i kodene over, eller bygning som har nær
tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
Annen hotell og rest.bygn
Annen hotell og rest.bygn;
Lekepark
Lekepark; sted for opphold for barn 1-5 år. Oftest 4-5
timers tilbud, men kan også være heldag. Ingen krav til
pedagogisk innhold, og selve huset i lekeparken er ofte lite
og dårlig utstyrt, nærmest som
spiserom å betrakte. En lekepark er i stor grad basert på at
barna skal være ute og leke.

524

Barnehage

612

Barnehage; sted for opphold for barn 1 - 5 år. Kan være
heldag og halvdag, og det er knyttet et visst pedagogisk
innhold til oppholdet. Selve barnehagebygningen er ofte
velutstyrt, med flere avdelinger, spiserom/hvilerom for de
ansatte og kjøkken. Styrt av Barnehageloven
Barneskole
Barneskole; skolebygning for skoleklassene 1-7, for barn i
alderen 6-12 år.
Ungdomsskole
Ungdomsskole; skolebygning for skoleklassene 8-10, for
barn i alderen 13-15 år.
Kombinert barne- og
Kombinert barne- og ungdomsskole; skolebygning for
ungdomsskole
skoleklassene 1-10, for barn i alderen 6-15 år.
Videregående skole
Videregående skole; skolebygning for skole etter
grunnskolen. Allmennfaglig eller yrkesrettet.Ikke høgskole
Annen skolebygning
Annen skolebygning; andre skoler som ikke passer inn
under ovennevnte kategorier, eller bygning som har nær
tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
Univ./høgskole m/auditor.leses Univ./høgskole m/auditor.leses; universitets- og
høgskolebygning med integrerte funksjoner, auditorium,
lesesal mv.
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Spesialbygning
Labratoriebygning

Spesialbygning;
Bygninger for laboratorievirksomhet (f.eks. i industri,
sykehus og ved universiteter).
Annen universitet/høgskolebygn Annen universitet/høgskolebygn;
Museum; kunstgalleri
Museum; kunstgalleri; bygning for utstilling av spesielle
gjenstander, og omtale av disse (museum) eller bygning
for utstilling og salg av kunst (kunstgalleri)
Bibliotek; mediatek
Bibliotek; mediatek; bygning for utlån av bøker, lydbøker,
filmer, aviser o.l. Moderne bibliotek/mediatek har ofte
tilgjengelig PC gjerne med Internett-tilknytning.
Zoologisk/botanisk hage (byg.) Zoologisk/botanisk hage (byg.); bygninger i tilknytning til
zoologisk og botanisk hage, gjelder også
utstillingsbygninger i dyrepark.
Annen
Annen museum/biblioteksbygning; bygninger som ikke
museum/biblioteksbygning
passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som
har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
Idrettshall
Idrettshall; bygning primært til bruk for idrettsformål,
innehar som regel også garderobeanlegg og kiosk.
Ishall
Ishall; bygning primært brukt som skøytehall for lengdeløp
og ishockey, innehar som regel også garderobeanlegg og
kiosk.
Svømmehall
Svømmehall; bygning for innendørs badeanlegg som
brukes til undervisning, mosjon, trening og konkurranser.
Tribune og idrettsgarderobe
Tribune og idrettsgarderobe; innebygd tribuneanlegg til
utendørs idrettsanlegg (tribune) eller bygning for garderobe
i tilknytning til idrettsanlegg (idrettsgarderobe)
Helsestudio
Helsestudio; kompakt treningsanlegg, drevet på
forretningsmessig basis - ikke offentlig.
Annen idrettsbygning
Annen idrettsbygning; andre idrettsbygninger som ikke
passer inn under ovennevnte kategorier , eller bygning som
har nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
Kino/teater/opera/konsertbygn Kino/teater/opera/konsertbygn; bygning for framføring av
kino, teater, opera og konserter.
Samfunnshus; grendehus
Samfunnshus; grendehus; sentralt aktivitetshus for
bygda/grenda, multifunksjonsbygg som benyttes til alt fra
idrettsarrangementer til fest og andre sosiale
sammenkomster.
Diskotek
Diskotek; bygning for ungdomsaktiviteter, særlig knyttet til
musikk og dans - drevet på forretningsmessig basis.
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Kirke; kapell
Bedehus; menighetshus
Kremat.; gravkapell; bårehus

Synagoge; moske
Kloster
Annen bygn. for religiøs akt.
Lokalsykehus
Sentralsykehus
Region-; universitetssykehus
Spesialsykehus
Annet sykehus

- 32 Annet kulturhus; andre multifunksjonshus for kultur og
idrett, herunder ungdomsklubb, som ikke passer inn under
ovennevnte kategorier , eller bygning som har nær
tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
Kirke; kapell; kristent gudshus
Bedehus; menighetshus; kristent forsamlingshus
Kremat.; gravkapell; bårehus; bygning for likbrenning
(krematorium) eller bygning for oppbevaring av døde
mennesker inntil begravelse og kremasjon (gravkapell og
bårehus).
Synagoge; moske; jødisk gudshus (synagoge) eller
muslimsk gudshus (moské)
Kloster; bygning der menn eller kvinner har trukket seg
tilbake for å virkeliggjøre det religiøse ideal, i et lukket
samfunn, og etter en bestemt regel.
Annen bygn. for religiøs akt.; bygninger som ikke passer
inn under ovennevnte kategorier, eller bygning som har
nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
Lokalsykehus;
Sentralsykehus;
Region-; universitetssykehus;
Spesialsykehus;
Annet sykehus; private sykehus eller bygning som har nær
tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).

669

671
672
673

674
675
679
711
712
713
714
719

Merknad:
Dette gjelder bygninger for lokalsykehus, sentralsykehus,
regionsykehus og universitetssykehus.
Typen omfatter også spesialsykehus, f.eks. psykiatriske
sykehus, rehabiliteringssykehus,
reumatiske sykehus, kreftsykehus o.a.
Sykehjem
Bo- og behandlingssenter;
aldershjem
Rehabiliter.institusjon.kurbad

Sykehjem;
Bo- og behandlingssenter; aldershjem; institusjoner der
man bor permanent og samtidig har tilgang til et
behandlingstilbud.
Rehabiliter.institusjon.kurbad; institusjon der man bor for
en kortere eller lengre periode, samtidig som man får
behandling
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- 33 Annet sykehjem; annet sykehjem, eller bygning som har
nær tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er).
Klinikk; legekontor/legesenter; klinikk, legekontor/-senter/vakt.
Helse-/sosialsent. helsestasj.; senter som inneholderflere
tilbud som f.eks. fysioterapi, kiroprakti, akupunktur,
alternative behandlingsformer etc.
Annen primærhelsebygning; annen primærhelsebygning,
eller bygning som har nær tilknytning til/tjener slik(e)
bygning(er)
Landsfengsel;
Hjelpefengsel; kretsfengsel;
Arbeidskoloni;
Politistasjon;
Brannstasjon; ambulansestasjon;

729

Fyrstasjon; losstasjon;
Monument; konstruksjoner som er minnesmerker eller
kunstverker. Må tilfredsstille krav til bygning
Offentlig toalett
Offentlig toalett;
Annet fengsel-/ beredskapsbyg. Annet fengsel-/ beredskapsbyg. mv.;
mv.
Annen bygning for overnatting Annen bygning for overnatting; andre bygninger som ikke
kan plasseres i de underpunktene nevnt over, men som er
bygning for overnatting, eller bygning som har nær
tilknytning til/tjener slik(e) bygning(er)
Ukjent bygningstype
Ukjent eller skjermet bygningstype. Bygningen er registrert
i matrikkelen, men bygningstype er ikke tilgjengelig.

823
830

Klinikk; legekontor/legesenter
Helse-/sosialsent. helsestasj.
Annen primærhelsebygning
Landsfengsel
Hjelpefengsel; kretsfengsel
Arbeidskoloni
Politistasjon
Brannstasjon;
ambulansestasjon
Fyrstasjon; losstasjon
Monument

Assosiasjoner
Assosiasjon type
Realization

Navn

Fra

731
732
739
811
812
813
821
822

840
890
529

999

Til
BygningstypeKode.

BygningstypeKode.

5.1.2.1.5 «codeList» BygningsstatusKode
Lovlige statuser for bygningstiltak.
Attributter
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Rammetillatelse
Igangsettingstillatelse

- 34 Definisjon/Forklaring
angir at det er gitt rammetillatelse.
Angir at det er gitt igangsettingstillatelse.

Multipl Kode Type
RA
IG

For bygg som er behandlet etter søknad i samsvar med
Plan- og BygningsLoven § 93, vil som hovedregel dato for
gitt igangsettingstillatelse kunne benyttes. For andre bygg
gjelder som hovedregel at byggearbeidet ansees igangsatt
når pelingsarbeider, forskaling av grunnmur eller støping
av såle er påbegynt.
Midlertidig brukstillatelse
Ferdigattest

Kode for at det er gitt midlertidig brukstillatelse
Kode for at det er utferdiget ferdigattest.
For bygg som er behandlet etter søknad i samsvar med
Plan- og BygningsLoven §93, kan som hovedregel benyttes
dato for ferdigattest (evt. midlertidig brukstillatelse) som
kommunen utsteder. Forøvrig regnes at et bygg er tatt i
bruk når minst halve bygget er ferdig/tatt i bruk.

MB
FA

Bygning er tatt i bruk

Dette gjelder bygninger som er konvertert fra GAB. Etter
gammel bygningslov var dette det begrepet som ble
brukt. Etter ny PBL er statusen enten midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest, men i GAB skilles det ikke
på dette. Derfor konverteres alt til tatt i bruk. Koden
bruker også for etterregistrering av gamle bygg, og
bygninger som oppdages i marka uten at de har vært
gjennom en byggesaksbehandling.
Kode for at det er registrert tiltak for meldingssak.
Kode for at det er fullført tiltak for meldingssak.
Kode for at bygningen er godkjent revet eller brent.
kode for bygninger som ikke er pliktig registrert i henhold
til Plan- og bygningsloven.
Kode for at bygningen er revet eller brent.
Kode for at bygningen er flyttet.

TB

Meldingsak registrer tiltak
Meldingsak tiltak fullført
Byning godkjent revet/brent
Ikke pliktig registrert
Bygning er revet eller brent
Bygning flyttet
Assosiasjoner
Assosiasjon type
Realization

Navn

Fra

MT
MF
GR
IP
BR
BF

Til
BygningsstatusKode.

BygningsstatusKode.
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5.1.2.1.6 «DataType» SefrakIdent
Entydig ident for sefrakobjekter som er brukt i blant annet rapport for Bygninger fra matrikkelen
Attributter
Navn
kommune
registreringskretsnummer
husløpenummer

Assosiasjoner
Assosiasjon type
Realization

Navn

Definisjon/Forklaring
Multipl Kode Type
nummerering av kommuner i henhold til Statistisk
Kommunenummer
sentralbyrå sin offisielle liste
Registreringskretsnummer er Riksantikvarens oppdeling av
Integer
kommunen. Tilsvarer gamle kirkekretser. Må være større
enn 0.
Løpenummer innen kretsnummer.
Integer
Er entydig nøkkel for kulturminne sammen med kommune
og kretsnummer.

Fra

Til
SefrakIdent.

SefrakIdent.

5.1.2.2 Bygningsavgrensning
Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningsavgrensning
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- 36 KvalitetPåkrevd

«featureType»
Bygningsavgrensning
+

«featureType»
Bygningsavgrensning

grense: Kurve

+

grense: Kurve

(from SOSI Generell
objektkatalog::Bygg::
Bygg-4.5::
Bygningsavgrensning)

KvalitetOpsjonell
«featureType»
Fiktiv Bygningsav grensning

«featureType»
Fiktiv Bygningsav grensning
+

+
+

grense: Kurve

grense: Kurve
medium: Medium [0..1]

(from SOSI Generell
objektkatalog::Bygg::Bygg-4.5::
Bygningsavgrensning)

KvalitetPåkrevd

«featureType»
Bygningsdelelinj e
+

«featureType»
Bygningsdelelinj e

grense: Kurve
+
+

(from SOSI Generell
objektkatalog::
Bygg::Bygg-4.5::
Bygningsavgrensning)

Figur 9 Realisering av objekttyper
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Generelle konsepter::Fellesegenskaper
+
+
+
+
+
+
+

identifikasjon: Identifikasjon
registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
verifiseringsdato: Date [0..1]
oppdateringsdato: DateTime [0..1]
informasjon: CharacterString [0..1]
prosesshistorie: CharacterString [0..1]
kopidata: Kopidata [0..1]

«featureType»
Generelle konsepter::
KvalitetPåkrevd
+
+

«featureType»
Bygningsavgrensning

grense: Kurve
treDNivå: TreDNivå [0..1]

+
+

kvalitet: Posisjonskvalitet
datafangstdato: Date

«featureType»
Bygningsdelelinj e
+
+

«featureType»
Generelle konsepter::KvalitetOpsjonell

+

«featureType»
Fiktiv Bygningsav grensning

«featureTy...
Fasaderiss

«featureTy...
Grunnmurriss

«featureType»
Fasadeliv
medium: Medium [0..1]
høydereferanse: Høydereferanse [0..1]
skalAvgrenseBygning: Boolean [0..1]

«featureType»
Bygningsav grensningTiltak

grense: Kurve
+
+

+
+
+

kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1]
datafangstdato: Date

grense: Kurve
medium: Medium [0..1]

«featureType»
Takriss

«featureType»
Takkant

«featureType»
Grunnmur
+
+

medium: Medium [0..1]
høydereferanse: Høydereferanse [0..1]

+
+
+

medium: Medium [0..1]
treDNivå: TreDNivå [0..1]
takskjegg: Integer [0..1]

Figur 10 Arv fra fellesegenskaper
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+
+
+
+
+

grense: Kurve
medium: Medium [0..1]
høyde: Høyde [0..1]
høydereferanse: Høydereferanse [0..1]
høydeoverbakken: HøydeOverBakken [0..1]
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«featureType»
Fasadeliv
+
+
+

medium: Medium [0..1]
høydereferanse: Høydereferanse [0..1]
skalAvgrenseBygning: Boolean [0..1]

::Bygningsavgrensning
+ grense: Kurve
::KvalitetPåkrevd
+ kvalitet: Posisjonskvalitet
+ datafangstdato: Date
::Fellesegenskaper
+ identifikasjon: Identifikasjon
+ registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
+ verifiseringsdato: Date [0..1]
+ oppdateringsdato: DateTime [0..1]
+ informasjon: CharacterString [0..1]
+ prosesshistorie: CharacterString [0..1]
+ kopidata: Kopidata [0..1]

«featureType»
Takkant
+
+
+

medium: Medium [0..1]
treDNivå: TreDNivå [0..1]
takskjegg: Integer [0..1]

::Bygningsavgrensning
+ grense: Kurve
::KvalitetPåkrevd
+ kvalitet: Posisjonskvalitet
+ datafangstdato: Date
::Fellesegenskaper
+ identifikasjon: Identifikasjon
+ registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
+ verifiseringsdato: Date [0..1]
+ oppdateringsdato: DateTime [0..1]
+ informasjon: CharacterString [0..1]
+ prosesshistorie: CharacterString [0..1]
+ kopidata: Kopidata [0..1]

«featureType»
Fiktiv Bygningsav grensning
+
+

grense: Kurve
medium: Medium [0..1]

«featureType»
Grunnmur
+
+

medium: Medium [0..1]
høydereferanse: Høydereferanse [0..1]

::Bygningsavgrensning
+ grense: Kurve
::KvalitetPåkrevd
+ kvalitet: Posisjonskvalitet
+ datafangstdato: Date
::Fellesegenskaper
+ identifikasjon: Identifikasjon
+ registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
+ verifiseringsdato: Date [0..1]
+ oppdateringsdato: DateTime [0..1]
+ informasjon: CharacterString [0..1]
+ prosesshistorie: CharacterString [0..1]
+ kopidata: Kopidata [0..1]

«featureType»
Bygningsdelelinj e
+
+

grense: Kurve
treDNivå: TreDNivå [0..1]

::KvalitetOpsjonell
+ kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1]
+ datafangstdato: Date

::KvalitetPåkrevd
+ kvalitet: Posisjonskvalitet
+ datafangstdato: Date

::Fellesegenskaper
+ identifikasjon: Identifikasjon
+ registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
+ verifiseringsdato: Date [0..1]
+ oppdateringsdato: DateTime [0..1]
+ informasjon: CharacterString [0..1]
+ prosesshistorie: CharacterString [0..1]
+ kopidata: Kopidata [0..1]

::Fellesegenskaper
+ identifikasjon: Identifikasjon
+ registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
+ verifiseringsdato: Date [0..1]
+ oppdateringsdato: DateTime [0..1]
+ informasjon: CharacterString [0..1]
+ prosesshistorie: CharacterString [0..1]
+ kopidata: Kopidata [0..1]

«featureType»
Bygningsav grensningTiltak
+
+
+
+
+

grense: Kurve
medium: Medium [0..1]
høyde: Høyde [0..1]
høydereferanse: Høydereferanse [0..1]
høydeoverbakken: HøydeOverBakken [0..1]

::KvalitetOpsjonell
+ kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1]
+ datafangstdato: Date
::Fellesegenskaper
+ identifikasjon: Identifikasjon
+ registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
+ verifiseringsdato: Date [0..1]
+ oppdateringsdato: DateTime [0..1]
+ informasjon: CharacterString [0..1]
+ prosesshistorie: CharacterString [0..1]
+ kopidata: Kopidata [0..1]

Figur 11 Objekttyper med egenskaper
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5.1.2.2.1 «featureType» Bygningsavgrensning
abstrakt supertype som bærer geometrien til avgrensningslinjene. Vil aldri realiseres som en objekttype
Attributter
Navn
grense
Assosiasjoner
Assosiasjon type
Realization
Aggregation «topo»
Aggregation «topo»
Generalization

Definisjon/Forklaring
forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

Navn

Fra

Multipl Kode Type
Kurve

Til
Bygningsavgrensning.

Bygningsavgrensning.

0..* Bygningsavgrensning. Rolle:
avgrensning
0..* Bygningsavgrensning. Rolle:
avgrensning
Bygningsavgrensning.

Bygning.
AnnenBygning.
KvalitetPåkrevd.

Generalization

Grunnmurriss.

Bygningsavgrensning.

Generalization

Fasaderiss.

Bygningsavgrensning.

Generalization

Takriss.

Bygningsavgrensning.

5.1.2.2.2 «featureType» BygningsavgrensningTiltak
Bygningsavgrensning hentet fra FKB-Tiltak. Dataene er tatt fra plan og er ikke innmålt i terrenget.
Attributter
Navn
grense
medium
høyde
høydereferanse
høydeoverbakken

Definisjon/Forklaring
Multipl Kode Type
forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)
Kurve
objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten
[0..1]
Medium
et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk [0..1]
Høyde
definert referanseflate [H]
koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt
[0..1]
Høydereferanse
objekts høyde over bakken
[0..1]
HøydeOverBakken

Assosiasjoner
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Navn
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Til
BygningsavgrensningTiltak.

Aggregation «topo»

KvalitetOpsjonell.

0..* BygningsavgrensningTiltak. Rolle:
avgrensning
0..* BygningsavgrensningTiltak. Rolle:
avgrensning

Aggregation «topo»

AnnenBygning.
Bygning.

5.1.2.2.3 «featureType» Bygningsdelelinje
linje mellom to bygninger (bygninger registrert i Matrikkelen) som står inntil hverandre
Merknad: Det kan ofte være vanskelig å registrere bygningsdelelinjer nøyaktig. Usikkerhet i fastleggelsen av bygningsdelelinjen skal
synliggjøres gjennom kvalitetskoding (f.eks posisjonskvalitet 81 50).
Attributter
Navn
grense
treDNivå

Assosiasjoner
Assosiasjon type
Generalization

Definisjon/Forklaring
forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)
hvilken 3D framstillingsmulighet (angitt i 6 nivåer)
bygningen kan framstilles i.

Navn

Fra

Multipl Kode Type
Kurve
[0..1]
TreDNivå

Til
Bygningsdelelinje.

KvalitetPåkrevd.

Aggregation «topo»

0..*

Bygningsdelelinje. Rolle: avgrensning

AnnenBygning.

Aggregation «topo»

0..*

Bygningsdelelinje. Rolle: avgrensning

Bygning.

Bygningsdelelinje.

Bygningsdelelinje.

Realization

5.1.2.2.4 «featureType» Fasadeliv
bygningens ytre avgrensing i fasaderiss
Attributter
Navn
medium

Definisjon/Forklaring
objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten
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[0..1]
Medium
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angivelse av om fasadeliv skal benyttes til å danne
bygningsflate. Defaultverdi er Nei, dvs. at fasadeliv kun
benyttes til flateavgrensning dersom skalAvgrenseBygning
= Ja.

[0..1]
[0..1]

Høydereferanse
Boolean

Merknad:
Fasadeliv (hele eller deler av fasaden) vil i mange tilfeller
eksistere i tillegg til Takkant. Egenskapen kan da benyttes
til å angi at enten takriss eller fasadelivriss skal danne
Bygningsavgrensning for bygningsflaten (normalt benyttes
Takkant til riss hvis begge eksisterer).

Assosiasjoner
Assosiasjon type
Generalization

Navn

Fra

Til
Fasadeliv.

Fasaderiss.

5.1.2.2.5 «featureType» Fasaderiss
bygningens avgrensning i form av fasadeliv, fiktiv bygningsavgrensning og/eller bygningsdelelinje

Assosiasjoner
Assosiasjon type
Generalization
Generalization

Navn

Fra

Til
Fasaderiss.

Bygningsavgrensning.

Fasadeliv.

Fasaderiss.

5.1.2.2.6 «featureType» FiktivBygningsavgrensning
fiktiv avgrensing av bygning
Merknad: Brukes når deler av takkant, fasadeliv, grunnmur eller bygningsdelelinje er ukjent for at det skal bli mulig å danne en flate. Fiktiv
bygningsavgrensing benyttes også for å lage flater for underjordiske bygninger og som fiktiv linje på takoverbygg der takoverbyggkant
mangler.
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Attributter
Navn
grense
medium
Assosiasjoner
Assosiasjon type
Realization
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Definisjon/Forklaring
forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)
objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Navn

Fra

Til
FiktivBygningsavgrensning.

Aggregation «topo»
Generalization
Aggregation «topo»
Aggregation «topo»

Multipl Kode Type
Kurve
[0..1]
Medium

FiktivBygningsavgrensning.

0..* FiktivBygningsavgrensning. Rolle:
avgrensning
FiktivBygningsavgrensning.

Takoverbygg.

0..* FiktivBygningsavgrensning. Rolle:
avgrensning
0..* FiktivBygningsavgrensning. Rolle:
avgrensning

AnnenBygning.

KvalitetOpsjonell.

Bygning.

5.1.2.2.7 «featureType» Grunnmur
bygningens ytteravgrensning langs grunnmur
Merknad: Høydereferanse angis med høydereferanse. Grunnrissreferanse er ytterkant av grunnmur.
Merknad: Kan benyttes for bygning under oppføring eller for bygning som er revet/nedbrent
Attributter
Navn
medium
høydereferanse
Assosiasjoner
Assosiasjon type
Generalization

Definisjon/Forklaring
objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten
koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt

Navn

Fra

Multipl Kode Type
[0..1]
Medium
[0..1]
Høydereferanse

Til
Grunnmur.

Grunnmurriss.

5.1.2.2.8 «featureType» Grunnmurriss
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bygningens avgrensning i form av grunnmur, fiktiv bygningsavgrensning og/eller bygningsdelelinje

Assosiasjoner
Assosiasjon type
Generalization

Navn

Fra

Generalization

Til
Grunnmurriss.

Bygningsavgrensning.

Grunnmur.

Grunnmurriss.

5.1.2.2.9 «featureType» Takkant
bygningens ytre takflateavgrensing
Merknad: Høydereferansen er de målte punktene på taket.
Merknad: Dersom deler av takkanten ikke er synlig kodes den synlige delen som takkant- og den ikke synlige som fiktiv bygningsavgrensning.
Attributter
Navn
medium
treDNivå

Definisjon/Forklaring
objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten
hvilken 3D framstillingsmulighet (angitt i 6 nivåer)
bygningen kan framstilles i.
avstanden fra veggliv til takkant målt i cm

takskjegg
Assosiasjoner
Assosiasjon type
Generalization

Navn

Fra

Multipl Kode Type
[0..1]
Medium
[0..1]
TreDNivå
[0..1]

Til
Takkant.

Takriss.

5.1.2.2.10 «featureType» Takriss
bygningens avgrensning i form av takkant, fiktiv bygningsavgrensning og/eller bygningsdelelinje

Assosiasjoner
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Generalization

Navn
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Generalization

Til
Takriss.

Bygningsavgrensning.

Takkant.

Takriss.

5.1.2.3 BeskrivendeBygningslinjer
Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, BeskrivendeBygningslinjer

KvalitetPåkrevd

«featureType»
BeskrivendeBygningsdetalj
+

«featureType»
BeskrivendeBygningsdetalj

treDNivå: TreDNivå [0..1]
+

(from SOSI Generell
objektkatalog::Bygg::Bygg-4.5::
BeskrivendeBygningslinjer)

Figur 12 Realisering av objekttyper
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treDNivå: TreDNivå
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Generelle konsepter::Fellesegenskaper
«featureType»
Generelle konsepter::KvalitetPåkrevd

+
+

kvalitet: Posisjonskvalitet
datafangstdato: Date

identifikasjon: Identifikasjon
registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
verifiseringsdato: Date [0..1]
oppdateringsdato: DateTime [0..1]
informasjon: CharacterString [0..1]
prosesshistorie: CharacterString [0..1]
kopidata: Kopidata [0..1]

«featureType»
BeskrivendeBygningsdetalj

«featureType»
Bygningslinj e
+

+
+
+
+
+
+
+

+

grense: Kurve

«featureType»
Taksprang

treDNivå: TreDNivå

+

«featureType»
TaksprangBunn

«featureType»
Mønelinj e
+

grense: Kurve

+

grense: Kurve

grense: Kurve

«featureType»
Arkade

«featureType»
Hj elpelinj e3D
+

+
+

senterlinje: Kurve

høydereferanse: Høydereferanse
grense: Kurve

«featureType»
Portrom
«featureType»
Hj elpepunkt3D
+

«featureType»
TakplatåTopp

posisjon: Punkt

+

+
+

grense: Kurve

«featureType»
TakMur
+

grense: Kurve

høydereferanse: Høydereferanse
grense: Kurve

«featureType»
Takplatå
+

grense: Kurve

Figur 13 Arv av fellesegenskaper
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BeskrivendeBygningsdetalj

BeskrivendeBygningsdetalj

«featureType»
Bygningslinj e
+

grense: Kurve

::KvalitetPåkrevd
+ kvalitet: Posisjonskvalitet
+ datafangstdato: Date
::Fellesegenskaper
+ identifikasjon: Identifikasjon
+ registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
+ verifiseringsdato: Date [0..1]
+ oppdateringsdato: DateTime [0..1]
+ informasjon: CharacterString [0..1]
+ prosesshistorie: CharacterString [0..1]
+ kopidata: Kopidata [0..1]

grense: Kurve

+

::KvalitetPåkrevd
+ kvalitet: Posisjonskvalitet
+ datafangstdato: Date

::Fellesegenskaper
+ identifikasjon: Identifikasjon
+ registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
+ verifiseringsdato: Date [0..1]
+ oppdateringsdato: DateTime [0..1]
+ informasjon: CharacterString [0..1]
+ prosesshistorie: CharacterString [0..1]
+ kopidata: Kopidata [0..1]

::Fellesegenskaper
+ identifikasjon: Identifikasjon
+ registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
+ verifiseringsdato: Date [0..1]
+ oppdateringsdato: DateTime [0..1]
+ informasjon: CharacterString [0..1]
+ prosesshistorie: CharacterString [0..1]
+ kopidata: Kopidata [0..1]

::Fellesegenskaper
+ identifikasjon: Identifikasjon
+ registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
+ verifiseringsdato: Date [0..1]
+ oppdateringsdato: DateTime [0..1]
+ informasjon: CharacterString [0..1]
+ prosesshistorie: CharacterString [0..1]
+ kopidata: Kopidata [0..1]

::Fellesegenskaper
+ identifikasjon: Identifikasjon
+ registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
+ verifiseringsdato: Date [0..1]
+ oppdateringsdato: DateTime [0..1]
+ informasjon: CharacterString [0..1]
+ prosesshistorie: CharacterString [0..1]
+ kopidata: Kopidata [0..1]

::Fellesegenskaper
+ identifikasjon: Identifikasjon
+ registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
+ verifiseringsdato: Date [0..1]
+ oppdateringsdato: DateTime [0..1]
+ informasjon: CharacterString [0..1]
+ prosesshistorie: CharacterString [0..1]
+ kopidata: Kopidata [0..1]

BeskrivendeBygningsdetalj

grense: Kurve

høydereferanse: Høydereferanse
grense: Kurve

+

grense: Kurve

::BeskrivendeBygningsdetalj
+ treDNivå: TreDNivå

::KvalitetPåkrevd
+ kvalitet: Posisjonskvalitet
+ datafangstdato: Date

::KvalitetPåkrevd
+ kvalitet: Posisjonskvalitet
+ datafangstdato: Date

::Fellesegenskaper
+ identifikasjon: Identifikasjon
+ registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
+ verifiseringsdato: Date [0..1]
+ oppdateringsdato: DateTime [0..1]
+ informasjon: CharacterString [0..1]
+ prosesshistorie: CharacterString [0..1]
+ kopidata: Kopidata [0..1]

::Fellesegenskaper
+ identifikasjon: Identifikasjon
+ registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
+ verifiseringsdato: Date [0..1]
+ oppdateringsdato: DateTime [0..1]
+ informasjon: CharacterString [0..1]
+ prosesshistorie: CharacterString [0..1]
+ kopidata: Kopidata [0..1]

BeskrivendeBygningsdetalj

«featureType»
Portrom
+
+

«featureType»
TakplatåTopp

::BeskrivendeBygningsdetalj
+ treDNivå: TreDNivå

BeskrivendeBygningsdetalj

«featureType»
Arkade

BeskrivendeBygningsdetalj

«featureType»
TaksprangBunn
+

posisjon: Punkt

::KvalitetPåkrevd
+ kvalitet: Posisjonskvalitet
+ datafangstdato: Date

::Fellesegenskaper
+ identifikasjon: Identifikasjon
+ registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
+ verifiseringsdato: Date [0..1]
+ oppdateringsdato: DateTime [0..1]
+ informasjon: CharacterString [0..1]
+ prosesshistorie: CharacterString [0..1]
+ kopidata: Kopidata [0..1]

BeskrivendeBygningsdetalj

BeskrivendeBygningsdetalj
«featureType»
Hj elpepunkt3D

::KvalitetPåkrevd
+ kvalitet: Posisjonskvalitet
+ datafangstdato: Date

::KvalitetPåkrevd
+ kvalitet: Posisjonskvalitet
+ datafangstdato: Date

grense: Kurve

::KvalitetPåkrevd
+ kvalitet: Posisjonskvalitet
+ datafangstdato: Date

::BeskrivendeBygningsdetalj
+ treDNivå: TreDNivå

høydereferanse: Høydereferanse
grense: Kurve

+

::KvalitetPåkrevd
+ kvalitet: Posisjonskvalitet
+ datafangstdato: Date

+

::BeskrivendeBygningsdetalj
+ treDNivå: TreDNivå

grense: Kurve

::BeskrivendeBygningsdetalj
+ treDNivå: TreDNivå

::BeskrivendeBygningsdetalj
+ treDNivå: TreDNivå

+
+

«featureType»
Takplatå

::BeskrivendeBygningsdetalj
+ treDNivå: TreDNivå

BeskrivendeBygningsdetalj

senterlinje: Kurve

BeskrivendeBygningsdetalj

«featureType»
Taksprang

::BeskrivendeBygningsdetalj
+ treDNivå: TreDNivå

«featureType»
Hj elpelinj e3D
+

BeskrivendeBygningsdetalj

«featureType»
Mønelinj e
+

::BeskrivendeBygningsdetalj
+ treDNivå: TreDNivå
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«featureType»
TakMur
+

grense: Kurve

::BeskrivendeBygningsdetalj
+ treDNivå: TreDNivå

::BeskrivendeBygningsdetalj
+ treDNivå: TreDNivå

::KvalitetPåkrevd
+ kvalitet: Posisjonskvalitet
+ datafangstdato: Date

::KvalitetPåkrevd
+ kvalitet: Posisjonskvalitet
+ datafangstdato: Date

::Fellesegenskaper
+ identifikasjon: Identifikasjon
+ registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
+ verifiseringsdato: Date [0..1]
+ oppdateringsdato: DateTime [0..1]
+ informasjon: CharacterString [0..1]
+ prosesshistorie: CharacterString [0..1]
+ kopidata: Kopidata [0..1]

::Fellesegenskaper
+ identifikasjon: Identifikasjon
+ registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
+ verifiseringsdato: Date [0..1]
+ oppdateringsdato: DateTime [0..1]
+ informasjon: CharacterString [0..1]
+ prosesshistorie: CharacterString [0..1]
+ kopidata: Kopidata [0..1]

Figur 14 Objekttyper med egenskaper
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5.1.2.3.1 «featureType» Arkade
avgrensing av en tunnel gjennom en bygning
Attributter
Navn
høydereferanse
grense
Assosiasjoner
Assosiasjon type
Generalization

Definisjon/Forklaring
koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt
forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

Navn

Fra

Multipl Kode Type
Høydereferanse
Kurve

Til
Arkade.

BeskrivendeBygningsdetalj.

5.1.2.3.2 «featureType» BeskrivendeBygningsdetalj
bygningsdetalj som ligger innenfor bygningsavgrensning, og som ikke er knyttet til bygningens avgrensning
Attributter
Navn
treDNivå

Assosiasjoner
Assosiasjon type
Realization

Definisjon/Forklaring
hvilken 3D framstillingsmulighet (angitt i 6 nivåer)
bygningen kan framstilles i.

Navn

Fra

Multipl Kode Type
TreDNivå

Til
BeskrivendeBygningsdetalj.

BeskrivendeBygningsdetalj.

Generalization

BeskrivendeBygningsdetalj.

KvalitetPåkrevd.

Generalization

TakplatåTopp.

BeskrivendeBygningsdetalj.

Generalization

Bygningslinje.

BeskrivendeBygningsdetalj.

Generalization

Hjelpepunkt3D.

BeskrivendeBygningsdetalj.

Generalization

Taksprang.

BeskrivendeBygningsdetalj.

Generalization

Arkade.

BeskrivendeBygningsdetalj.
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Assosiasjon type
Generalization

Navn
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Til
TakMur.

BeskrivendeBygningsdetalj.

Generalization

Hjelpelinje3D.

BeskrivendeBygningsdetalj.

Generalization

TaksprangBunn.

BeskrivendeBygningsdetalj.

Generalization

Mønelinje.

BeskrivendeBygningsdetalj.

Generalization

Portrom.

BeskrivendeBygningsdetalj.

Generalization

Takplatå.

BeskrivendeBygningsdetalj.

5.1.2.3.3 «featureType» Bygningslinje
linje som beskriver bygningsdetalj innenfor en takflate og som ikke kan beskrives av andre objekttyper
Eksempel: Valming på tak
Attributter
Navn
grense
Assosiasjoner
Assosiasjon type
Generalization

Definisjon/Forklaring
forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

Navn

Fra

Multipl Kode Type
Kurve

Til
Bygningslinje.

BeskrivendeBygningsdetalj.

5.1.2.3.4 «featureType» Hjelpelinje3D
linje for å kunne danne gode 3D modeller av bygninger
Attributter
Navn
senterlinje

Definisjon/Forklaring
forløp som følger objektets sentrale del

Assosiasjoner

Juni 2016

Multipl Kode Type
Kurve
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Assosiasjon type
Generalization

Navn
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Til
Hjelpelinje3D.

BeskrivendeBygningsdetalj.

5.1.2.3.5 «featureType» Hjelpepunkt3D
punkt for å kunne danne gode 3-D modeller av oppstikkende detaljer som for eksempel spir
Attributter
Navn
posisjon
Assosiasjoner
Assosiasjon type
Generalization

Definisjon/Forklaring
sted som objektet eksisterer på

Navn

Multipl Kode Type
Punkt

Fra

Til
Hjelpepunkt3D.

BeskrivendeBygningsdetalj.

5.1.2.3.6 «featureType» Mønelinje
linje som beskriver den horisontale knekklinje på toppen av taket (høyeste topp)
Attributter
Navn
grense
Assosiasjoner
Assosiasjon type
Generalization

Definisjon/Forklaring
forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

Navn

Fra

Multipl Kode Type
Kurve

Til
Mønelinje.

BeskrivendeBygningsdetalj.

5.1.2.3.7 «featureType» Portrom
avgrensing av en tunnel gjennom en bygning
Attributter
Navn
høydereferanse
grense

Definisjon/Forklaring
koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt
forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)
Juni 2016
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Kurve
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Assosiasjoner
Assosiasjon type
Generalization

Navn
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Fra

Til
Portrom.

BeskrivendeBygningsdetalj.

5.1.2.3.8 «featureType» TakMur
opphøyde kanter ved takkant
Merknad: Eksempel på kanter der TakMur skal benyttes er gavlvegger og brannvegger som stikker opp over takflaten
Attributter
Navn
grense
Assosiasjoner
Assosiasjon type
Generalization

Definisjon/Forklaring
forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

Navn

Fra

Multipl Kode Type
Kurve

Til
TakMur.

BeskrivendeBygningsdetalj.

5.1.2.3.9 «featureType» Takplatå
innsøkk i form av laveste vannrette flate på hovedvolum på bygningskropp
Eksempel: Arker som går inn i hovedtaket og "terrasse" inne i en bygård.
Attributter
Navn
grense
Assosiasjoner
Assosiasjon type
Generalization

Definisjon/Forklaring
forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

Navn

Fra

Multipl Kode Type
Kurve

Til
Takplatå.

BeskrivendeBygningsdetalj.
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5.1.2.3.10 «featureType» TakplatåTopp
innsøkk i form av laveste vannrette flate på hovedvolum på bygningskropp
Eksempel: Arker som går inn i hovedtaket og "terrasse" inne i en bygård.
Attributter
Navn
grense
Assosiasjoner
Assosiasjon type
Generalization

Definisjon/Forklaring
forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

Navn

Fra

Multipl Kode Type
Kurve

Til
TakplatåTopp.

BeskrivendeBygningsdetalj.

5.1.2.3.11 «featureType» Taksprang
topp av takkant inne på en bygningskropp
Merknad: ikke ytterkant som registreres som takkant
Attributter
Navn
grense
Assosiasjoner
Assosiasjon type
Generalization

Definisjon/Forklaring
forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

Navn

Fra

Multipl Kode Type
Kurve

Til
Taksprang.

BeskrivendeBygningsdetalj.

5.1.2.3.12 «featureType» TaksprangBunn
bunn av takkant inne på en bygningskropp
Merknad: Ikke ytterkant som er takkant
Attributter
Navn
grense

Definisjon/Forklaring
forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)
Juni 2016
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Assosiasjoner
Assosiasjon type
Generalization

Navn
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Fra

Til
TaksprangBunn.

BeskrivendeBygningsdetalj.

5.1.2.4 Bygningsvedheng
Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningsvedheng

KvalitetPåkrevd
«featureType»
Bygningsvedheng
+

«featureType»
Bygningsvedheng

grense: Kurve

+

(from SOSI Generell
objektkatalog::Bygg::Bygg4.5::Bygningsvedheng)

Figur 15 Realisering av objekttyper
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grense: Kurve
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Generelle konsepter::Fellesegenskaper
«featureType»
Generelle konsepter::KvalitetPåkrevd

+
+

+
+
+
+
+
+
+

kvalitet: Posisjonskvalitet
datafangstdato: Date

«featureType»
Bygningsvedheng
+

grense: Kurve

«featureType»
BygningBru

«featureType»
Veranda
+
+

«featureType»
TrappBygg

«featureType»
Låv ebru

høydereferanse: Høydereferanse
medium: Medium

Figur 16 Arv av fellesegenskaper
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identifikasjon: Identifikasjon
registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
verifiseringsdato: Date [0..1]
oppdateringsdato: DateTime [0..1]
informasjon: CharacterString [0..1]
prosesshistorie: CharacterString [0..1]
kopidata: Kopidata [0..1]
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Bygningsvedheng

Bygningsvedheng

«featureType»
BygningBru

«featureType»
Låv ebru

::Bygningsvedheng
+ grense: Kurve

::Bygningsvedheng
+ grense: Kurve

::KvalitetPåkrevd
+ kvalitet: Posisjonskvalitet
+ datafangstdato: Date

::KvalitetPåkrevd
+ kvalitet: Posisjonskvalitet
+ datafangstdato: Date

::Fellesegenskaper
+ identifikasjon: Identifikasjon
+ registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
+ verifiseringsdato: Date [0..1]
+ oppdateringsdato: DateTime [0..1]
+ informasjon: CharacterString [0..1]
+ prosesshistorie: CharacterString [0..1]
+ kopidata: Kopidata [0..1]

::Fellesegenskaper
+ identifikasjon: Identifikasjon
+ registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
+ verifiseringsdato: Date [0..1]
+ oppdateringsdato: DateTime [0..1]
+ informasjon: CharacterString [0..1]
+ prosesshistorie: CharacterString [0..1]
+ kopidata: Kopidata [0..1]

Bygningsvedheng

Bygningsvedheng

«featureType»
TrappBygg

«featureType»
Veranda
høydereferanse: Høydereferanse
medium: Medium

::Bygningsvedheng
+ grense: Kurve

+
+

::KvalitetPåkrevd
+ kvalitet: Posisjonskvalitet
+ datafangstdato: Date

::Bygningsvedheng
+ grense: Kurve

::Fellesegenskaper
+ identifikasjon: Identifikasjon
+ registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
+ verifiseringsdato: Date [0..1]
+ oppdateringsdato: DateTime [0..1]
+ informasjon: CharacterString [0..1]
+ prosesshistorie: CharacterString [0..1]
+ kopidata: Kopidata [0..1]

::KvalitetPåkrevd
+ kvalitet: Posisjonskvalitet
+ datafangstdato: Date
::Fellesegenskaper
+ identifikasjon: Identifikasjon
+ registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
+ verifiseringsdato: Date [0..1]
+ oppdateringsdato: DateTime [0..1]
+ informasjon: CharacterString [0..1]
+ prosesshistorie: CharacterString [0..1]
+ kopidata: Kopidata [0..1]

Figur 17 Objekttyper og egenskaper
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5.1.2.4.1 «featureType» BygningBru
bru tilknyttet bygning som brukes som adkomst til bygninger, og bruer mellom bygninger
Merknad: Brukes på bygninger som ikke er driftsbygninger i landbruket. I det siste tilfellet brukes låvebru

Assosiasjoner
Assosiasjon type
Generalization

Navn

Fra

Til
BygningBru.

Bygningsvedheng.

5.1.2.4.2 «featureType» Bygningsvedheng
bygningsdetaljer som ligger i tilknytning til bygningen, og som ikke er knyttet til bygningens avgrensning
Attributter
Navn
grense
Assosiasjoner
Assosiasjon type
Realization

Definisjon/Forklaring
forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

Navn

Fra

Multipl Kode Type
Kurve

Til
Bygningsvedheng.

Bygningsvedheng.

Generalization

Bygningsvedheng.

KvalitetPåkrevd.

Generalization

Låvebru.

Bygningsvedheng.

Generalization

Veranda.

Bygningsvedheng.

Generalization

BygningBru.

Bygningsvedheng.

Generalization

TrappBygg.

Bygningsvedheng.

5.1.2.4.3 «featureType» Låvebru
kjørerampe til et landbruksbygg
Merknad: Kjørerampe i tilknytning til et industri og lagerbygg beskrives som Annet vegareal/avkjørsel og Brukonstruksjon
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Assosiasjoner
Assosiasjon type
Generalization

Navn
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Fra

Til
Låvebru.

Bygningsvedheng.

5.1.2.4.4 «featureType» TrappBygg
omfatter trapper som danner adkomsten til hus og trapp inntil hus

Assosiasjoner
Assosiasjon type
Generalization

Navn

Fra

Til
TrappBygg.

Bygningsvedheng.

5.1.2.4.5 «featureType» Veranda
bygningsvedheng som omfatter veranda, terrasse, altan, balkong og lasterampe
Merknad: Garasje med veranda på taket er enten en del av bygningsenheten den ligger til eller - hvis den er tildelt eget bygningsnummer - en
bygning.
Attributter
Navn
høydereferanse
medium

Definisjon/Forklaring
koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt
objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten
Eksempel:
På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.

Assosiasjoner

Juni 2016

Multipl Kode Type
Høydereferanse
Medium

SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: FKB-Bygning 4.6
Assosiasjon type
Generalization

Navn
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Til
Veranda.

Bygningsvedheng.

5.1.2.5 Takoverbygg
Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Takoverbygg
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- 58 DatafangstdatoOpsjonell

«featureType»
Takov erbygg
+
+

«featureType»
Takov erbygg

område: Flate [0..1]
posisjon: Punkt [0..1]

+
+

område: Flate
posisjon: Punkt [0..1]

(from SOSI Generell
objektkatalog::Bygg::
Bygg-4.5::Takoverbygg)

Bygningsavgrensning
KvalitetPåkrevd

«featureType»
Takov erbyggKant
+
+

«featureType»
Takov erbyggKant

grense: Kurve
treDNivå: TreDNivå [0..1]

+

(from SOSI Generell
objektkatalog::Bygg::Bygg-4.5::
Takoverbygg)

Figur 18 Realisering av objekttyper
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grense: Kurve
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«featureType»
Generelle konsepter::Fellesegenskaper
+
+
+
+
+
+
+

identifikasjon: Identifikasjon
registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
verifiseringsdato: Date [0..1]
oppdateringsdato: DateTime [0..1]
informasjon: CharacterString [0..1]
prosesshistorie: CharacterString [0..1]
kopidata: Kopidata [0..1]

«featureType»
Generelle konsepter::
DatafangstdatoOpsjonell
+

datafangstdato: Date [0..1]

«featureType»
Generelle konsepter::KvalitetPåkrevd
+
+

kvalitet: Posisjonskvalitet
datafangstdato: Date

«featureType»
Takov erbygg
+
+

område: Flate
posisjon: Punkt [0..1]

«featureType»
Takov erbyggKant
+

grense: Kurve

Figur 19 Arv av fellesegenskaper
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KvalitetPåkrevd

DatafangstdatoOpsjonell

«featureType»
Takov erbyggKant
+

grense: Kurve

::KvalitetPåkrevd
+ kvalitet: Posisjonskvalitet
+ datafangstdato: Date
::Fellesegenskaper
+ identifikasjon: Identifikasjon
+ registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
+ verifiseringsdato: Date [0..1]
+ oppdateringsdato: DateTime [0..1]
+ informasjon: CharacterString [0..1]
+ prosesshistorie: CharacterString [0..1]
+ kopidata: Kopidata [0..1]

«featureType»
Takov erbygg
+
+

område: Flate
posisjon: Punkt [0..1]

::DatafangstdatoOpsjonell
+ datafangstdato: Date [0..1]
::Fellesegenskaper
+ identifikasjon: Identifikasjon
+ registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
+ verifiseringsdato: Date [0..1]
+ oppdateringsdato: DateTime [0..1]
+ informasjon: CharacterString [0..1]
+ prosesshistorie: CharacterString [0..1]
+ kopidata: Kopidata [0..1]

Figur 20 Objekttyper og egenskaper
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«featureType»
Bygningsav grensning::
Fiktiv Bygningsav grensning
+
+

grense: Kurve
medium: Medium [0..1]

- 61 -

«featureType»
Takov erbygg

+avgrensning
0..*

«topo»

+
+

«featureType»
Generelle konsepter::KantUtsnitt

+kantavgrensning

område: Flate
posisjon: Punkt [0..1]

«topo»

0..*

+
+

grense: Kurve
identifikasjon: Identifikasjon [0..1]

«topo»

+avgrensning 0..*
«featureType»
Takov erbyggKant
+

grense: Kurve

Figur 21 Flateavgrensning

5.1.2.5.1 «featureType» Takoverbygg
byggverk med ingen eller få vegger, og som ikke er registrert som bygning i matrikkelen
Eksempel: 'carport' eller tak over bensinpumper
Attributter
Navn
område
posisjon
Assosiasjoner
Assosiasjon type
Realization
Generalization

Definisjon/Forklaring
objektets utstrekning
sted som objektet eksisterer på

Navn

Multipl Kode Type
Flate
[0..1]
Punkt

Fra

Til
Takoverbygg.

Takoverbygg.

Takoverbygg.

DatafangstdatoOpsjonell.
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Assosiasjon type
Aggregation «topo»

Navn

Aggregation «topo»
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0..*

Til
KantUtsnitt. Rolle: kantavgrensning

Takoverbygg.

0..* FiktivBygningsavgrensning. Rolle:
avgrensning
0..* TakoverbyggKant. Rolle: avgrensning

Aggregation «topo»

Takoverbygg.
Takoverbygg.

5.1.2.5.2 «featureType» TakoverbyggKant
avgrensing av takoverbygg
Attributter
Navn
grense
Assosiasjoner
Assosiasjon type
Generalization

Definisjon/Forklaring
forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant)

Navn

Fra

Realization
Aggregation «topo»

0..*

Multipl Kode Type
Kurve

Til
TakoverbyggKant.

KvalitetPåkrevd.

TakoverbyggKant.

TakoverbyggKant.

TakoverbyggKant. Rolle: avgrensning

Takoverbygg.

5.1.2.6 Generelle konsepter
Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6
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+kobling 0..* 0..*
«featureType»
SOSI_Objekt
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

identifikasjon: Identifikasjon [0..1]
datafangstdato: DateTime [0..1]
førsteDatafangstdato: DateTime [0..1]
førsteDigitaliseringsdato: DateTime [0..1]
verifiseringsdato: DateTime [0..1]
oppdateringsdato: DateTime [0..1]
sluttdato: DateTime [0..1]
gyldigFra: DateTime [0..1]
gyldigTil: DateTime [0..1]
datauttaksdato: DateTime [0..1]
endringsflagg: Endringsflagg [0..1]
kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1]
status: Status [0..1]
medium: Medium [0..1]
opphav: CharacterString [0..1]
nøyaktighetsklasse: Nøyaktighetsklasse [0..1]
stedfestingVerifisert: Boolean [0..1]
digitaliseringsmålestokk: Integer [0..1]
prosesshistorie: CharacterString [0..*]
kopidata: Kopidata [0..1]
kommune: Kommunenummer [0..*]
informasjon: CharacterString [0..*]
registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
link: Link [0..*]

«featureType»
KantUtsnitt
+

grense: Kurve

(from SOSI Generelle
konsepter::SOSI Generelle
typer::Generelle typer 4.5::
Avgrensningslinjer)

«featureType»
KantUtsnitt
+
+

grense: Kurve
identifikasjon: Identifikasjon [0..1]

(from SOSI Generelle konsepter::SOSI Generelle
typer::Generelle typer 4.5::SOSI_Objekt)

«featureType»
Fellesegenskaper
+
+
+
+
+
+
+

identifikasjon: Identifikasjon
registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1]
verifiseringsdato: Date [0..1]
oppdateringsdato: DateTime [0..1]
informasjon: CharacterString [0..1]
prosesshistorie: CharacterString [0..1]
kopidata: Kopidata [0..1]

«featureType»
KvalitetPåkrevd
+
+

kvalitet: Posisjonskvalitet
datafangstdato: Date

«featureType»
DatafangstdatoOpsjonell

«featureType»
KvalitetOpsjonell
+
+

kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1]
datafangstdato: Date

+

datafangstdato: Date [0..1]

Figur 22 Abstrakte objektttyper med fellesegenskaper
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«dataType»
Kopidata

målemetode: Målemetode
nøyaktighet: Integer
synbarhet: Synbarhet [0..1]
målemetodeHøyde: MålemetodeHøyde [0..1]
nøyaktighetHøyde: Integer [0..1]

+
+
+
+
+

«dataType»
Registreringsv ersj on
+
+
+

produkt: CharacterString
versjon: CharacterString
undertype: CharacterString [0..1]

«codeList»
Synbarhet
+
+
+
+

«dataType»
Identifikasj on
+
+
+

«dataType»
Høyde

«codeList»
Høydereferanse
+
+
+

Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget = 0
Dårlig gjenfinnbar i terreng = 1
Middels synlig i flybilde/modell = 2
Dårlig/ikke synlig i flybilde/modell = 3

lokalId: CharacterString
navnerom: CharacterString
versjonId: CharacterString [0..1]

«dataType»
HøydeOv erBakken

Høyden målt til foten av objektet = FOT
Høyden målt til toppen av objektet = TOP
Ukjent = UKJENT

«codeList»
Medium
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Alltid i vann = V
I bygning/bygningsmessig anlegg = B
I luft = L
På isbre = I
På sjøbunnen = S
På terrenget/på bakkenivå = T
På vannoverflaten = O
Tidvis under vann = D
Under isbre = J
Under sjøbunnen = W
Under terrenget = U
Ukjent = X

«codeList»
TreDNiv å
+
+
+
+
+

Nivå0
Nivå1
Nivå2
Nivå3
Nivå9

=
=
=
=
=

«codeList»
Målemetode

«dataType»
Posisj onskv alitet

områdeId: Integer
originalDatavert: CharacterString
kopidato: Date

+
+
+
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«codeList»
MålemetodeHøyde
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Terrengmålt: Uspesifisert måleinstrument = 10
Terrengmålt: Totalstasjon = 11
Terrengmålt: Teodolitt og el avstandsmåler = 12
Terrengmålt: Teodolitt og målebånd = 13
Terrengmålt: Ortogonalmetoden = 14
Nivellement = 15
Tatt fra plan = 18
Annet = 19
Stereoinstrument = 20
Aerotriangulert = 21
Stereoinstrument: Analytisk plotter = 22
Stereoinstrument: Autograf = 23
Stereoinstrument: Digitalt = 24
Flybåren laserscanning = 36
Genererte data (interpolasjon) = 60
Genererte data (interpolasjon): Terrengmodell = 61
Genererte data (interpolasjon): Vektet middel = 62
Genererte data: Fra annen geometri = 63
Genererte data: Generalisering = 64
Genererte data: Sammenknytningspunkt, randpunkt = 66
Koordinater hentet fra GAB = 67
Koordinater hentet fra JREG = 68
Beregnet = 69
Spesielle metoder = 70
Spesielle metoder: Målt med stigningsmåler = 74
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon = 78
Annet (spesifiseres i filhode) = 79
Treghetsstedfesting = 90
GNSS: Kodemåling, relative målinger = 91
GNSS: Kodemåling, enkle målinger = 92
GNSS: Fasemåling, statisk måling = 93
GNSS: Fasemåling, andre metoder = 94
Kombinasjon av GNSS/Treghet = 95
GNSS: Fasemåling RTK = 96
Ukjent målemetode = 99

«codeList»
Kommunenummer

0
1
2
3
9

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Terrengmålt: Uspesifisert måleinstrument = 10
Terrengmålt: Totalstasjon = 11
Terrengmålt: Teodolitt og el avstandsmåler = 12
Terrengmålt: Teodolitt og målebånd = 13
Terrengmålt: Ortogonalmetoden = 14
Utmål = 15
Tatt fra plan = 18
Annet = 19
Stereoinstrument = 20
Aerotriangulert = 21
Stereoinstrument: Analytisk plotter = 22
Stereoinstrument: Autograf = 23
Stereoinstrument: Digitalt = 24
Scannet fra kart = 30
Skannet fra kart: Blyantoriginal = 31
Skannet fra kart: Rissefolie = 32
Skannet fra kart: Transparent folie, god kvalitet = 33
Skannet fra kart: Transparent folie, mindre god kvalitet = 34
Skannet fra kart: Papirkopi = 35
Flybåren laserskanning = 36
Bilbåren laserskanning = 37
Lineær referanse = 38
Terrestrisk laserskanning = 39
Digitaliseringbord: Ortofoto eller flybilde = 40
Digitaliseringbord: Ortofoto, film = 41
Digitaliseringbord: Ortofoto, fotokopi = 42
Digitaliseringbord: Flybilde, film = 43
Digitaliseringbord: Flybilde, fotokopi = 44
Digitalisert på skjerm fra ortofoto = 45
Digitalisert på skjerm fra satellittbilde = 46
Digitalisert på skjerm fra andre digitale rasterdata = 47
Digitalisert på skjerm fra tolkning av seismikk = 48
Vektorisering av laserdata = 49
Digitaliseringsbord: Kart = 50
Digitaliseringsbord: Kart, blyantoriginal = 51
Digitaliseringsbord: Kart, rissefoile = 52
Digitaliseringsbord: Kart, transparent foile, god kvalitet = 53
Digitaliseringsbord: Kart, transparent foile, mindre god kvalitet = 54
Digitaliseringsbord: Kart, papirkopi = 55
Digitalisert på skjerm fra skannet kart = 56
Genererte data (interpolasjon) = 60
Genererte data (interpolasjon): Terrengmodell = 61
Genererte data (interpolasjon): Vektet middel = 62
Genererte data: Fra annen geometri = 63
Genererte data: Generalisering = 64
Genererte data: Sentralpunkt = 65
Genererte data: Sammenknytningspunkt, randpunkt = 66
Koordinater hentet fra GAB = 67
Koordinater hentet fra JREG = 68
Beregnet = 69
Spesielle metoder = 70
Spesielle metoder: Målt med stikkstang = 71
Spesielle metoder: Målt med waterstang = 72
Spesielle metoder: Målt med målehjul = 73
Spesielle metoder: Målt med stigningsmåler = 74
Bildematching = 75
Fastsatt punkt = 77
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon = 78
Annet (spesifiseres i filhode) ( bør vel fjernes, blir borte ved overføring mellom systemer) = 79
Frihåndstegning = 80
Frihåndstegning på kart = 81
Frihåndstegning på skjerm = 82
Treghetsstedfesting = 90
GNSS: Kodemåling, relative målinger = 91
GNSS: Kodemåling, enkle målinger = 92
GNSS: Fasemåling, statisk måling = 93
GNSS: Fasemåling, andre metoder = 94
Kombinasjon av GNSS/Treghet = 95
GNSS: Fasemåling RTK = 96
GNSS: Fasemåling , float-løsning = 97
Ukjent målemetode = 99

Figur 23 Generelle datatyper og kodelister
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5.1.2.6.1 «featureType» Fellesegenskaper
abstrakt objekt som bærer en felles egenskaper som brukes på fiktive linjer i FKB
Attributter
Navn
identifikasjon
registreringsversjon
verifiseringsdato
oppdateringsdato
informasjon

Definisjon/Forklaring
Unik identifikasjon av objektet
angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er
utgangspunkt for dataene
dato når dataene er fastslått å være i samsvar med
virkeligheten
dato for siste endring på objektetdataene.
Oppdateringsdato settes automatisk ved lagring i
forvaltningssytemet.
generell opplysning

Multipl Kode Type
Identifikasjon
[0..1]
Registreringsversjon
[0..1]

Date

[0..1]

DateTime

[0..1]

CharacterString

[0..1]

CharacterString

[0..1]

Kopidata

Merknad:
mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet
prosesshistorie

beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom
som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene
Merknad:
Prosesshistorie vil kunne inneholde informasjon om
transformasjoner. Hva slags informasjon som angis er ofte
gitt i andre standarder, f.eks kvalitet og kvalitetsikring.

kopidata

angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og
ikke fra originaldatasettet
Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble
kopiert fra originaldatasettet og hvem som er
originaldataansvarlig

Assosiasjoner
Assosiasjon type
Realization

Navn

Fra

Til
Fellesegenskaper.

SOSI_Objekt.
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Assosiasjon type
Generalization

Navn
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Til
KvalitetOpsjonell.

Fellesegenskaper.

Generalization

DatafangstdatoOpsjonell.

Fellesegenskaper.

Generalization

KvalitetPåkrevd.

Fellesegenskaper.

5.1.2.6.2 «featureType» DatafangstdatoOpsjonell
Posisjonskvalitet er opsjonell. Brukes stort sett på fiktive linjer i FKB
Attributter
Navn
datafangstdato

Assosiasjoner
Assosiasjon type
Generalization

Definisjon/Forklaring
Multipl Kode Type
dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i [0..1]
Date
terrenget

Navn

Fra

Til
DatafangstdatoOpsjonell.

Fellesegenskaper.

Generalization

Takoverbygg.

DatafangstdatoOpsjonell.

Generalization

Bygning.

DatafangstdatoOpsjonell.

Generalization

AnnenBygning.

DatafangstdatoOpsjonell.

5.1.2.6.3 «featureType» KvalitetOpsjonell
Posisjonskvalitet er opsjonell. Brukes stort sett på fiktive linjer i FKB
Attributter
Navn
kvalitet
datafangstdato

Definisjon/Forklaring
Multipl Kode Type
beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen
[0..1]
Posisjonskvalitet
dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i
Date
terrenget
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Assosiasjoner
Assosiasjon type
Generalization

Navn
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Fra

Til
KvalitetOpsjonell.

Fellesegenskaper.

Generalization

BygningsavgrensningTiltak.

KvalitetOpsjonell.

Generalization

FiktivBygningsavgrensning.

KvalitetOpsjonell.

5.1.2.6.4 «featureType» KvalitetPåkrevd
Posisjonskvalitet påkrevd. Brukes stort sett på på kurve- og punktobjekter i FKB.
Attributter
Navn
kvalitet

Definisjon/Forklaring
beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen

Multipl Kode Type
Posisjonskvalitet

Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere
versjoner av SOSI.
datafangstdato

Assosiasjoner
Assosiasjon type
Generalization

dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i
terrenget

Navn

Fra

Til
KvalitetPåkrevd.

Fellesegenskaper.

Generalization

TakoverbyggKant.

KvalitetPåkrevd.

Generalization

Bygningsvedheng.

KvalitetPåkrevd.

Generalization

Bygningsdelelinje.

KvalitetPåkrevd.

Generalization

BeskrivendeBygningsdetalj.

KvalitetPåkrevd.

Generalization

Bygningsavgrensning.

KvalitetPåkrevd.

5.1.2.6.5 «featureType» KantUtsnitt
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avgrensning av et utsnitt. I FKB lagres KantUtsnitt ikke i forvaltningsbasen men kan benyttes for å lage komplette flateavgrensninger ved
klipping av et område ut fra forvaltningsbasen. KantUtsnitt kan derfor finnes i fileksporter.
Attributter
Navn
grense
identifikasjon
Assosiasjoner
Assosiasjon type
Aggregation «topo»

Definisjon/Forklaring
forløp som følger overgang mellom ulike fenomener
unik identifikasjon av det enkelte kartobjektet

Navn

Fra
0..*

Realization

Multipl Kode Type
Kurve
[0..1]
Identifikasjon

Til
KantUtsnitt. Rolle: kantavgrensning

Takoverbygg.

KantUtsnitt.

KantUtsnitt.

Aggregation «topo»

0..*

KantUtsnitt. Rolle: avgrensning

Bygning.

Aggregation «topo»

0..*

KantUtsnitt. Rolle: avgrensning

AnnenBygning.

5.1.2.6.6 «dataType» Høyde
et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate

5.1.2.6.7 «dataType» HøydeOverBakken
objekts høyde over bakken
Merknad:
Kan være aktuelt i forbindelse med ulike typer objekter med utstrekning i høyde, slik som telefonstolper, gjerde, etc. Må brukes med
forsiktighet og det må komme klart fram hvilke detalj av objektet eller objektets overbygning høyden relateres til.
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5.1.2.6.8 «dataType» Identifikasjon
Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til
objektet.
NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer.
NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av kartobjektets levetid.
Attributter
Navn
lokalId
navnerom
versjonId

Definisjon/Forklaring
Multipl Kode Type
identifikator som er lokalt unik innenfor navnerommet. For
CharacterString
FKB benyttes UUID.
navnerom i form av en URI.
CharacterString
identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt [0..1]
CharacterString
(instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom
spesifikasjonen av et geografisk objekt med en
identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon,
benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike
versjoner av samme objekt. versjonId er en
unik identifikasjon av versjonen. Benyttes normalt ikke i
FKB.

5.1.2.6.9 «codeList» Kommunenummer
nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste
Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke
andre registre som også benytter 4 siffer.
Kodelista for kommunenummer kan oppdateres uten at det kommer nye versjon av FKB-Bygning. Lista er tilgjengelig her:
https://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_370D89E7_A987_4bcd_AFB9_E3ACAE11C776

5.1.2.6.10 «dataType» Kopidata
angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata
Merknad:
Juni 2016

SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: FKB-Bygning 4.6

- 70 -

Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.
Attributter
Navn
områdeId

Definisjon/Forklaring
identifikasjon av område som dataene dekker

Multipl Kode Type
Integer

Merknad: Kan angis med kommunenummer eller
fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere.
originalDatavert
kopidato

ansvarlig etat for forvaltning av data
dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet

CharacterString
Date

Merknad:
Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor
en kopidatabase brukes til distribusjon.
Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at
Oppdateringsdato blir endret.
Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny
Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller
Verifiseringsdato.

5.1.2.6.11 «dataType» Posisjonskvalitet
beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen
Attributter
Navn
målemetode
nøyaktighet

Definisjon/Forklaring
metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når
metoden er den samme som ved måling i grunnriss
punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt
tverravvik for linjer

Multipl Kode Type
Målemetode
Integer

Merknad:
Oppgitt i cm
synbarhet

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen [0..1]
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nøyaktighet for høyden i cm

[0..1]
[0..1]

MålemetodeHøyde
Integer

5.1.2.6.12 «dataType» Registreringsversjon
angir hvilken versjon av registreringsinstruksen som ble benyttet ved datafangst
Eksempel:
I et datasett kan det finnes objekter som er etablert fra ulike registreringsversjoner. For eksempel har registreringsinstruksen for objekttypen
Takkant i FKB blitt endret fra SOSI/FKB-versjon 3.4 til versjon 4.0. Dersom en kommune ønsker å ajourføre Takkant for et delområde av
kommunen etter FKB/SOSI-versjon 4.0, vil han etter ajourføring ha et kommunedekkende datasett der Takkant er registrert med forskjellig
registreringsinstruks. I disse tilfellene kan det være nyttig å kunne skille på objektnivå hvilken registreringsversjon som er benyttet ved
datafangst. Egenskapen kan benyttes til dette.
Attributter
Navn
produkt

Definisjon/Forklaring
entydig navn på produktet i form av et kortnavn

Multipl Kode Type
CharacterString

NB. Denne burde vært samordnet med
Objektkatalog/Kortnavn som brukes i SOSI-hode på SOSIformat-datasett. Øker lengden fra 15 til 50 som den føste
tilpasningen.
versjon
undertype

versjonsnummer
brukes for å skille mellom undertyper av en versjon, dvs.
endringer i registeringsinstruks for et objekt

[0..1]

CharacterString
CharacterString

5.1.2.6.13 «codeList» Høydereferanse
koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt
Attributter
Navn
Høyden målt til foten av
objektet

Definisjon/Forklaring

Multipl Kode Type
FOT
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objektet
Ukjent
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benyttes ikke ved nyregistrering

UKJEN
T

5.1.2.6.14 «codeList» Medium
objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten
Eksempel:
Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.
Attributter
Navn
Alltid i vann
I bygning/bygningsmessig
anlegg
I luft
På isbre
På sjøbunnen
På terrenget/på bakkenivå
På vannoverflaten
Tidvis under vann
Under isbre
Under sjøbunnen
Under terrenget
Ukjent

Definisjon/Forklaring
Alltid i vann
I bygning/bygningsmessig anlegg
I luft
På isbre
På sjøbunnen
På terrenget/på bakkenivå (default-verdi)
På vannoverflaten
Tidvis under vann
Under isbre
Under sjøbunnen
Under terrenget
ukjent

Multipl Kode Type
V
B
L
I
S
T
O
D
J
W
U
X

5.1.2.6.15 «codeList» Målemetode
metode som ligger til grunn for registrering av posisjon
Attributter
Navn

Definisjon/Forklaring

Multipl Kode Type
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Terrengmålt: Uspesifisert
måleinstrument
Terrengmålt: Totalstasjon
Terrengmålt: Teodolitt og el
avstandsmåler
Terrengmålt: Teodolitt og
målebånd
Terrengmålt:
Ortogonalmetoden
Utmål

- 73 Målt i terrenget , uspesifisert metode/måleinstrument

10

Målt i terrenget med totalstasjon
Målt i terrenget med teodolitt og elektronisk avstandsmåler

11
12

Målt i terrenget med teodolitt og målebånd

13

Målt i terrenget, ortogonalmetoden

14

Punkt beregnet på bakgrunn av måling mot andre punkter,
slik som to avstander eller avstand og retning
Tatt fra plan eller godkjent tiltak
Annet
Målt i stereoinstrument, uspesifisert instrument
Punkt beregnet ved aerotriangulering
Målt i stereoinstrument, analytisk plotter

15

Målt i stereoinstrument, autograf, analogt instrument
Målt i stereoinstrument, digitalt instrument
Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner,
uspesifisert kartmedium
Skannet fra kart: Blyantoriginal Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner.
Kartmedium er blyantoriginal
Skannet fra kart: Rissefolie
Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner.
Kartmedium er rissefolie
Skannet fra kart: Transparent
Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner.
folie, god kvalitet
Kartmedium er transparent folie av god kvalitet.
Skannet fra kart: Transparent
Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner.
folie, mindre god kvalitet
Kartmedium er transparent folie av mindre god kvalitet
Skannet fra kart: Papirkopi
Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner.
Kartmedium er papirkopi.
Flybåren laserskanning
Målt med laserskanner fra fly
Bilbåren laserskanning
Målt med laserskanner plassert i kjøretøy
Lineær referanse
brukes for objekter som er stedfestet med lineær
referanse, enten disse leveres med stedfesting kun som
lineære referanser, eller med koordinatgeometri avledet fra
lineære referanser
Terrestrisk laserskanning
Målt med laserskanner fra instrument på bakken

23
24
30

Tatt fra plan
Annet
Stereoinstrument
Aerotriangulert
Stereoinstrument: Analytisk
plotter
Stereoinstrument: Autograf
Stereoinstrument: Digitalt
Scannet fra kart
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31
32
33
34
35
36
37
38
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Digitaliseringbord: Ortofoto
eller flybilde

Geometri overført fra ortofoto eller flybilde ved hjelp av
manuell registrering på et digitaliseringsbord, uspesifisert
bildemedium
Digitaliseringbord: Ortofoto,
Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell
film
registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er film
Digitaliseringbord: Ortofoto,
Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell
fotokopi
registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er
fotokopi
Digitaliseringbord: Flybilde, film Geometri overført fra flybilde ved hjelp av manuell
registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er film
Digitaliseringbord: Flybilde,
Geometri overført fra flybilde ved hjelp av manuell
fotokopi
registrering på et digitaliseringsbord. Bildemedium er
fotokopi
Digitalisert på skjerm fra
Geometri overført fra ortofoto ved hjelp av manuell
ortofoto
registrering på skjerm
Digitalisert på skjerm fra
Geometri overført fra satellittbilde ved hjelp av manuell
satellittbilde
registrering på skjerm
Digitalisert på skjerm fra andre Digitalisert på skjerm fra andre digitale rasterdata
digitale rasterdata
Digitalisert på skjerm fra
Digitalisert på skjerm fra tolkning av seismikk
tolkning av seismikk
Vektorisering av laserdata
Vektorisering fra laserdata, brukes også der
vektoriseringen støttes av ortofoto
Digitaliseringsbord: Kart
Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering
på et digitaliseringsbord, medium uspesifisert
Digitaliseringsbord: Kart,
Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering
blyantoriginal
på et digitaliseringsbord. Kartmedium er blyantoriginal
Digitaliseringsbord: Kart,
Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering
rissefoile
på et digitaliseringsbord. Kartmedium er rissefolie
Digitaliseringsbord: Kart,
Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering
transparent foile, god kvalitet
på et digitaliseringsbord. Kartmedium er transparent folie
av god kvalitet, samkopi
Digitaliseringsbord: Kart,
Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering
transparent foile, mindre god
på et digitaliseringsbord. Kartmedium er transparent folie
kvalitet
av mindre god kvalitet, samkopi
Digitaliseringsbord: Kart,
Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering
papirkopi
på et digitaliseringsbord. Kartmedium er papirkopi
Digitalisert på skjerm fra
Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering
skannet kart
på skjerm, medium skannet kart (raster), samkopi
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Genererte data (interpolasjon)

Genererte data, interpolasjonsmetode. Ikke nærmere
spesifisert
Genererte data (interpolasjon): Genererte data, interpolasjonsmetode, fra terrengmodell
Terrengmodell
Genererte data (interpolasjon): Genererte data, interpolasjonsmetode, vektet middel
Vektet middel
Genererte data: Fra annen
Genererte data: Sirkelgeometri, korridor eller annen
geometri
geometri generert ut fra f.eks et punkt eller en linje (f.eks
midtlinje veg)
Genererte data: Generalisering Genererte data: Generalisering
Genererte data: Sentralpunkt
Genererte data: Sentralpunkt
Genererte data:
Genererte data: Sammenknytningspunkt (f.eks mellom
Sammenknytningspunkt,
ulike kartlegginger), randpunkt (f.eks mellom ulike kilder til
randpunkt
kart)
Koordinater hentet fra GAB
Koordinater hentet fra GAB/Matrikkelen
Koordinater hentet fra JREG
Koordinater hentet fra JREG, jordregisteret
Beregnet
Beregnet, uspesifisert hvordan
Spesielle metoder
Spesielle metoder, uspesifisert
Spesielle metoder: Målt med
Spesielle metoder: Målt med stikkstang
stikkstang
Spesielle metoder: Målt med
Spesielle metoder: Målt med waterstang
waterstang
Spesielle metoder: Målt med
Spesielle metoder: Målt med målehjul
målehjul
Spesielle metoder: Målt med
Spesielle metoder: Målt med stigningsmåler
stigningsmåler
Bildematching
Data generert ved bildematching
Fastsatt punkt
Punkt fastsatt ut fra et grunnlag (kart, bilde), f.eks ved
partenes enighet ved en oppmålingsforretning
Fastsatt ved dom eller kongelig Geometri fastsatt ved dom, lov, traktat eller kongelig
resolusjon
resolusjon
Annet (spesifiseres i filhode) (
Annet (spesifiseres i filhode)
bør vel fjernes, blir borte ved
overføring mellom systemer)
Frihåndstegning
Digitalisert ut fra frihåndstegning. Frihåndstegning er
basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag
Frihåndstegning på kart
Digitalisert fra krokering på kart, dvs grovt skissert på kart
Frihåndstegning på skjerm
Digitalisert ut fra frihåndstegning (direkte på skjerm).
Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller
ikke noe grunnlag
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73
74
75
77
78
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80
81
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Treghetsstedfesting
GNSS: Kodemåling, relative
målinger
GNSS: Kodemåling, enkle
målinger
GNSS: Fasemåling, statisk
måling
GNSS: Fasemåling, andre
metoder
Kombinasjon av GNSS/Treghet
GNSS: Fasemåling RTK
GNSS: Fasemåling , floatløsning
Ukjent målemetode

- 76 Treghetsstedfesting
Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og
posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS,
GALILEO): Kodemåling, relative målinger.
Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og
posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS,
GALILEO): Kodemåling, enkle målinger.
Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og
posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS,
GALILEO): Fasemåling statisk måling.
Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og
posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS,
GALILEO): Fasemåling andre metoder.
Kombinasjon av GPS/Treghet
Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og
posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS,
GALILEO).: Fasemåling RTK (realtids kinematisk måling)
Innmålt med satellittbaserte systemer for navigasjon og
posisjonering med global dekning (f.eks GPS, GLONASS,
GALILEO). Fasemåling float-løsning
Målemetode er ukjent

90
91
92
93
94
95
96
97
99

5.1.2.6.16 «codeList» MålemetodeHøyde
metode for å måle objekttypens høydeverdi
Attributter
Navn
Terrengmålt: Uspesifisert
måleinstrument
Terrengmålt: Totalstasjon
Terrengmålt: Teodolitt og el
avstandsmåler
Terrengmålt: Teodolitt og
målebånd
Terrengmålt:
Ortogonalmetoden
Nivellement

Definisjon/Forklaring
Terrengmålt: Uspesifisert måleinstrument

Multipl Kode Type
10

Terrengmålt: Totalstasjon
Terrengmålt: Teodolitt og el avstandsmåler

11
12

Terrengmålt: Teodolitt og målebånd

13

Terrengmålt: Ortogonalmetoden

14

Nivellement

15
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Tatt fra plan
Annet
Stereoinstrument
Aerotriangulert
Stereoinstrument: Analytisk
plotter
Stereoinstrument: Autograf
Stereoinstrument: Digitalt
Flybåren laserscanning
Genererte data (interpolasjon)
Genererte data (interpolasjon):
Terrengmodell
Genererte data (interpolasjon):
Vektet middel
Genererte data: Fra annen
geometri
Genererte data: Generalisering
Genererte data:
Sammenknytningspunkt,
randpunkt
Koordinater hentet fra GAB
Koordinater hentet fra JREG
Beregnet
Spesielle metoder
Spesielle metoder: Målt med
stigningsmåler
Fastsatt ved dom eller kongelig
resolusjon
Annet (spesifiseres i filhode)
Treghetsstedfesting
GNSS: Kodemåling, relative
målinger
GNSS: Kodemåling, enkle
målinger
GNSS: Fasemåling, statisk
måling
GNSS: Fasemåling, andre
metoder
Kombinasjon av GNSS/Treghet
GNSS: Fasemåling RTK

- 77 Tatt fra plan
Annet
Stereoinstrument
Aerotriangulert
Stereoinstrument: Analytisk plotter

18
19
20
21
22

Stereoinstrument: Autograf
Stereoinstrument: Digitalt
Flybåren laserscanning
Genererte data (interpolasjon)
Genererte data (interpolasjon): Terrengmodell

23
24
36
60
61

Genererte data (interpolasjon): Vektet middel

62

Genererte data: Fra annen geometri

63

Genererte data: Generalisering
Genererte data: Sammenknytningspunkt, randpunkt

64
66

Koordinater hentet fra GAB
Koordinater hentet fra JREG
Beregnet
Spesielle metoder
Spesielle metoder: Målt med stigningsmåler

67
68
69
70
74

Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon

78

Annet (spesifiseres i filhode)
Treghetsstedfesting
GNSS: Kodemåling, relative målinger

79
90
91

GNSS: Kodemåling, enkle målinger

92

GNSS: Fasemåling, statisk måling

93

GNSS: Fasemåling, andre metoder

94

Kombinasjon av GNSS/Treghet
GNSS: Fasemåling RTK

95
96
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Ukjent målemetode

- 78 Ukjent målemetode

99

5.1.2.6.17 «codeList» Synbarhet
hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen
Attributter
Navn
Fullt ut synlig/gjenfinnbar i
terrenget
Dårlig gjenfinnbar i terreng
Middels synlig i flybilde/modell
Dårlig/ikke synlig i
flybilde/modell

Definisjon/Forklaring
Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget (default-verdi)
Forøvrig grei å innmåle. (Benyttes bl.a. for innmåling av
ledninger på lukket grøft)
Middels synlig i flybilde/modell
Dårlig/ikke synlig i flybilde/modell

Multipl Kode Type
0
1
2
3

5.1.2.6.18 «codeList» TreDNivå
hvilken 3D framstillingsmulighet (angitt i 6 nivåer) bygningen kan framstilles i.
Attributter
Navn
Nivå0
Nivå1

Nivå2

Nivå3

Definisjon/Forklaring
Multipl Kode Type
Bygningers avgrensning på bakkeplan i 2D
0
Klosser med flate tak, hvor høyde på taket enten er
1
minimum, maksimum eller gjennomsnitt av takhøyden
rundt bygget. Dette er godt nok til enkel bruk, men blir ofte
feil på bygårder og høyhus. Gjenkjennbarheten er ikke så
stor.
Hovedformen på tak er ivaretatt med bruk av mønelinjer,
2
taksprang og knekklinjer. En god modell for de fleste
analyser, men mangler detaljer på tak for enklere visuell
gjenkjenning
Takobjekter som bl.a. arker/kvister, altaner, sjakter og
3
større piper er også med i modellen. Minstemål er innført.
Jmf. den enkelte objekttype for detaljer. Dette gir noe
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Nivå9

- 79 riktigere grunnlag for analyser, og hever den visuelle
kvaliteten.
Ukjent

Juni 2016

9

SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: FKB-Bygning 4.6
5.2 Rasterbaserte data - applikasjonsskjema
5.2.1 Omfang

Spesifikasjonen omfatter ikke rasterdata
5.2.2 UML applikasjonsskjema

Ingen informasjon
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6 Referansesystem
6.1 Romlig referansesystem
6.1.1 Omfang

Gjelder hele spesifikasjonen
6.1.2 Navn på kilden til referansesystemet:

SOSI / EPSG

6.1.3 Ansvarlig organisasjon for referansesystemet:

Kartverket / The international Association of Oil & Gas Producers
6.1.4 Link til mer info om referansesystemet:

www.kartverket.no/SOSI / http://www.epsg-registry.org/
6.1.5 Koderom:

SOSI ReferansesystemKode (grunnriss) og Høydereferansesystem (høyde) / EPSG
6.1.6 Identifikasjonskode:

Se tabell 1 under.

6.1.7 Kodeversjon

SOSI-del 1, SOSI-realisering SOSI-GML versjon 4.5 /
EPSG Geodetic Parameter Dataset, version 8.0, august 2012

Referansesystem
EUREF89 UTM32 (2d)

GML (EPSG-kode)
25832

EUREF89 UTM33 (2d)

25833

EUREF89 UTM35 (2d)

25835

EUREF89 UTM32 + NN1954

6172

EUREF89 UTM33 + NN1954

6173

EUREF89 UTM35 + NN1954

6175

EUREF89 UTM32 + NN2000

5972

EUREF89 UTM33 + NN2000

5973

EUREF89 UTM35 + NN2000

5975

SOSI
Koordsys 22
Vert-datum ikke angitt
Koordsys 23
Vert-datum ikke angitt
Koordsys 25
Vert-datum ikke angitt
Koordsys 22
Vert-datum NN54
Koordsys 23
Vert-datum NN54
Koordsys 25
Vert-datum NN54
Koordsys 22
Vert-datum NN2000
Koordsys 23
Vert-datum NN2000
Koordsys 25
Vert-datum NN2000

Tabell 1: Liste over romlige referansesystem som benyttes i forvaltningen av FKB

6.2 Temporalt referansesystem
6.2.1 Navn på temporalt referansesystem

UTC

6.2.2 Omfang

Gjelder hele spesifikasjonen
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7 Kvalitet
Den dominerende datafangstmetoden for FKB-data er fotogrammetrisk registrering. For
fotogrammetrisk registrering er det angitt detaljerte kvalitetskrav. Se kapittel 4 i
fotogrammetrisk registreringsinstruks for FKB-Bygning 4.6:
https://register.geonorge.no/subregister/versjoner/nasjonale-standarder-ogveiledere/kartverket/kartleggingsinstrukser/kartverket/fotogrammetriskregistreringsinstruks-for-fkb-bygning-4-6
FKB vil ofte også inneholde data fra andre datakilder, for eksempel data etablert gjennom
kommunal/offentlig saksbehandling, innmelding fra publikum eller digitalisert fra ortofoto.
Prinsippet er at fullstendighet prioriteres foran nøyaktighet og FKB-data for et område vil
derfor bestå av data med varierende grad av kvalitet. Alle data er kodet med
datafangstdato og posisjonskvalitet slik at det er mulig å vurdere datakvaliteten til det
enkelte dataobjekt. Det vil også være mulig å aggregere denne informasjonen som finnes
på objektnivå opp til en beskrivelse av kvaliteten på datainnholdet i området som helhet.
Det er imidlertid vanskelig å garantere datakvaliteten for FKB innenfor et område.
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8 Datafangst
Fotogrammetrisk datafangst er den dominerende datafangstmetoden for FKB. Se
Fotogrammetrisk registreringsinstruks for FKB-Bygning 4.6:
https://register.geonorge.no/subregister/versjoner/nasjonale-standarder-ogveiledere/kartverket/kartleggingsinstrukser/kartverket/fotogrammetriskregistreringsinstruks-for-fkb-bygning-4-6
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9 Datavedlikehold
FKB-data vedlikeholdes gjennom 3 prosesser. Det henvises til Geovekst
veiledningsmateriell (kap. 10) for nærmere beskrivelse av vedlikeholdsopplegget [GEOVEIL]: http://www.kartverket.no/geodataarbeid/Geovekst/Geovekstveiledningsdokumentasjon/

9.1 Vedlikeholdsinformasjon Kartleggingsprosjekter
9.1.1 Omfang

Hele spesifikasjonen/datasettet
9.1.2 Vedlikeholdsfrekvens

Periodisk med en frekvens fra årlig til ca hvert 10. år avhengig av områdetype.
9.1.3 Vedlikeholdsbeskrivelse

Fotogrammetrisk ajourhold skjer for Geovekst-kommuner gjennom Geovekst
kartleggingsprosjekter. Kartleggingsprosjektene spesifiseres og finansieres gjennom
Geovekst og settes ut på anbud fra Kartverket. Flyfotografering og selve det
fotogrammetriske ajourholdet utføres av et privat firma i tråd med fotogrammetrisk
registreringsinstruks. Kartverket gjør kontroll av leveranse ved mottak og legger dataene
inn i FKB.
Kommuner utenfor Geovekst gjør tilsvarende vedlikehold i egen regi og leverer data i
henhold til Norge digitalt avtale.

9.2 Vedlikeholdsinformasjon FDV-avtalene
9.2.1 Omfang

Hele spesifikasjonen/datasettet
9.2.2 Vedlikeholdsfrekvens

Kontinuerlig

9.2.3 Vedlikeholdsbeskrivelse

Det er i regi av Geovekst inngått FDV-avtaler med de fleste kommuner. Her avtalefestes
oppgaver og finansiering av et felles kontinuerlig ajourhold av FKB-dataene blant partene i
avtalen. Den viktigste parten i avtalene er kommunen da mange av endringene i FKB kan
fanges opp gjennom kommunal saksbehandling.
Kommuner utenfor Geovekst gjør tilsvarende vedlikehold i egen regi og leverer data i
henhold til Norge digitalt avtale.

9.3 Vedlikeholdsinformasjon Meldinger om feil og mangler
9.3.1 Omfang

Hele spesifikasjonen/datasettet
9.3.2 Vedlikeholdsfrekvens

Kontinuerlig

9.3.3 Vedlikeholdsbeskrivelse

Kartverket mottar gjennom tjenesten Rettikartet.no en del meldinger om feil og mangler i
FKB fra publikum. Disse meldingene kan etter en vurdering mot andre datakilder bli lagt
inn i FKB.
Også andre parter i Geovekst vil kunne ta imot meldinger om feil og avvik i kartet og
oppdatere FKB på bakgrunn av disse meldingene.
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10 Presentasjon
10.1 Omfang

Gjelder hele spesifikasjonen

10.2 Referanse til presentasjonskatalog

Presentasjonsregler for FKB-data er angitt i skjermkartografispesifikasjonen:
https://register.geonorge.no/register/versjoner/tegneregler/geovekst/fkb-skjermkartografi
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11 Leveranse
11.1 Leveransemetode
11.1.1 Omfang

Hele datasettet/spesifikasjonen
11.1.2 Leveranseformat

Tabellen under angir tilgjengelige formater.
Format
SOSI 4.5
GML

Inndeling
Kommunevise
filer
Kommunevise
filer

Koordinatsystem Tegnsett
Euref89, lokal
UTF-8
sone
Euref89, lokal
UTF-8
sone

Språk
Norsk
Norsk

11.1.3 Leveransemedium

Distribusjon av FKB-data vil skje gjennom Geonorge. Filbasert distribusjon vil lastes ned
direkte fra server.
FKB-data vil også være tilgjengelig gjennom Kartverkets WMS-tjenester. Lista med
tilgjengelige tjenester og leveranseformater kan bli utvidet.
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12 Tilleggsinformasjon
Ingen informasjon angitt
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13 Metadata
Det leveres metadata i henhold til ISO-standarden 19115:2003 Geografisk informasjon.
Metadata for FKB-Bygning i kartkatalog på Geonorge:
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/geovekst/fkb-bygning/8b4304ea-4fb0-479ca24d-fa225e2c6e97

13.1 Omfang

Gjelder hele spesifikasjonen

13.2 Metadataspesifikasjon

Ingen spesielle krav utover det som er angitt i nasjonal metadatakatalog (se link ovenfor).
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Vedlegg A - SOSI-format-realisering
Krav til SOSI-realisering av FKB-data er gitt i FKB-Generell del kapittel kapittel 6.3.2.
SOSI-filer som inneholder data i henhold til denne spesifikasjonen skal merkes i filhodet
med ..OBJEKTKATALOG FKB-Bygning 4.6

Objekttyper
AnnenBygning
UML Egenskapsnavn

Tillatte verdier

Mult

SOSItype

..OBJTYPE

=AnnenBygning

[1..1]

T32

bygningstype

..BYGGTYP_NBR

Kodeliste

[0..1]

H3

medium

..MEDIUM

Kodeliste

[0..1]

T1

innmålingsstatus

..INNMÅLINGSSTATUS

=planlagt,innmålt,konstrue [0..1]
rt

datafangstdato

..DATAFANGSTDATO

identifikasjon

..IDENT

lokalId

Geometri

SOSI Egenskapsnavn
FLATE,PUNKT

T10

[0..1]

DATO

[1..1]

*

...LOKALID

[1..1]

T100

navnerom

...NAVNEROM

[1..1]

T100

versjonId

...VERSJONID

[0..1]

T100

registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

*

produkt

...PRODUKT

[1..1]

T50

versjon

...VERSJON

[1..1]

T50

undertype

...UNDERVERSJON

[0..1]

T50

verifiseringsdato

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

DATO

oppdateringsdato

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

DATOTID

informasjon

..INFORMASJON

[0..1]

T255

prosesshistorie

..PROSESS_HISTORIE

[0..1]

T255

kopidata

..KOPIDATA

[0..1]

*

områdeId

...OMRÅDEID

[1..1]

H4

originalDatavert

...ORIGINALDATAVERT

[1..1]

T50

kopidato

...KOPIDATO

[1..1]

DATO

*

*

*

Restriksjoner

Juni 2016

SOSI Produktspesifikasjon
Produktnavn: FKB-Bygning 4.6

- 90 -

Avgrenses av:
BygningsavgrensningTiltak,Bygningsdelelinje,KantUtsnitt,FiktivBygningsavgrensning,Takkant,Grunnmur,Fasadeli
v
Bygning
UML Egenskapsnavn
Geometri

SOSI Egenskapsnavn

Tillatte verdier

Mult

SOSItype

=Bygning

[1..1]

T32

[1..1]

H9

FLATE,PUNKT
..OBJTYPE

bygningsnummer

..BYGGNR

bygningstype

..BYGGTYP_NBR

Kodeliste

[1..1]

H3

bygningsstatus

..BYGGSTAT

Kodeliste

[1..1]

T2

kommunenummer

..KOMM

Kodeliste

[1..1]

T4

innmålingsstatus

..INNMÅLINGSSTATUS

=planlagt,innmålt,konstrue [0..1]
rt

T10

medium

..MEDIUM

Kodeliste

[0..1]

T1

sefrakident

..SEFRAKIDENT

*

[0..*]

*

kommune

...KOMM

Kodeliste

[1..1]

T4

registreringskretsnummer

...REGISTRERINGSKRETSNUM
MER

[1..1]

H10

husløpenummer

...HUSLØPENUMMER

[1..1]

H4

datafangstdato

..DATAFANGSTDATO

[0..1]

DATO

identifikasjon

..IDENT

[1..1]

*

lokalId

...LOKALID

[1..1]

T100

navnerom

...NAVNEROM

[1..1]

T100

versjonId

...VERSJONID

[0..1]

T100

registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

*

produkt

...PRODUKT

[1..1]

T50

versjon

...VERSJON

[1..1]

T50

undertype

...UNDERVERSJON

[0..1]

T50

verifiseringsdato

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

DATO

oppdateringsdato

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

DATOTID

informasjon

..INFORMASJON

[0..1]

T255

prosesshistorie

..PROSESS_HISTORIE

[0..1]

T255

*

*
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..KOPIDATA

områdeId

- 91 *

[0..1]

*

...OMRÅDEID

[1..1]

H4

originalDatavert

...ORIGINALDATAVERT

[1..1]

T50

kopidato

...KOPIDATO

[1..1]

DATO

Restriksjoner
Avgrenses av:
KantUtsnitt,Bygningsdelelinje,BygningsavgrensningTiltak,FiktivBygningsavgrensning,Takkant,Grunnmur,Fasadeli
v
BygningsavgrensningTiltak
UML Egenskapsnavn

Tillatte verdier

Mult

SOSItype

..OBJTYPE

=BygningsavgrensningTilta
k

[1..1]

T32

medium

..MEDIUM

Kodeliste

[0..1]

T1

høyde

..HØYDE

[0..1]

D10

høydereferanse

..HREF

[0..1]

T6

høydeoverbakken

..HOB

[0..1]

D10

kvalitet

..KVALITET

*

[0..1]

*

målemetode

...MÅLEMETODE

Kodeliste

[1..1]

H2

nøyaktighet

...NØYAKTIGHET

[1..1]

H6

synbarhet

...SYNBARHET

=0,1,2,3

[0..1]

H2

målemetodeHøyde

...H-MÅLEMETODE

Kodeliste

[0..1]

H2

nøyaktighetHøyde

...H-NØYAKTIGHET

[0..1]

H6

datafangstdato

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

DATO

identifikasjon

..IDENT

[1..1]

*

lokalId

...LOKALID

[1..1]

T100

navnerom

...NAVNEROM

[1..1]

T100

versjonId

...VERSJONID

[0..1]

T100

registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

*

produkt

...PRODUKT

[1..1]

T50

versjon

...VERSJON

[1..1]

T50

undertype

...UNDERVERSJON

[0..1]

T50

Geometri

SOSI Egenskapsnavn
KURVE

=FOT,TOP,UKJENT

*

*
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verifiseringsdato

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

DATO

oppdateringsdato

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

DATOTID

informasjon

..INFORMASJON

[0..1]

T255

prosesshistorie

..PROSESS_HISTORIE

[0..1]

T255

kopidata

..KOPIDATA

[0..1]

*

områdeId

...OMRÅDEID

[1..1]

H4

originalDatavert

...ORIGINALDATAVERT

[1..1]

T50

kopidato

...KOPIDATO

[1..1]

DATO

Tillatte verdier

Mult

SOSItype

..OBJTYPE

=Bygningsdelelinje

[1..1]

T32

treDNivå

..TRE_D_NIVÅ

=0,1,2,3,9

[0..1]

H1

kvalitet

..KVALITET

*

[1..1]

*

målemetode

...MÅLEMETODE

Kodeliste

[1..1]

H2

nøyaktighet

...NØYAKTIGHET

[1..1]

H6

synbarhet

...SYNBARHET

=0,1,2,3

[0..1]

H2

målemetodeHøyde

...H-MÅLEMETODE

Kodeliste

[0..1]

H2

nøyaktighetHøyde

...H-NØYAKTIGHET

[0..1]

H6

datafangstdato

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

DATO

identifikasjon

..IDENT

[1..1]

*

lokalId

...LOKALID

[1..1]

T100

navnerom

...NAVNEROM

[1..1]

T100

versjonId

...VERSJONID

[0..1]

T100

registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

*

produkt

...PRODUKT

[1..1]

T50

versjon

...VERSJON

[1..1]

T50

undertype

...UNDERVERSJON

[0..1]

T50

verifiseringsdato

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

DATO

*

Restriksjoner
Avgrenser: AnnenBygning,Bygning
Bygningsdelelinje
UML Egenskapsnavn
Geometri

SOSI Egenskapsnavn
KURVE

*

*
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oppdateringsdato

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

DATOTID

informasjon

..INFORMASJON

[0..1]

T255

prosesshistorie

..PROSESS_HISTORIE

[0..1]

T255

kopidata

..KOPIDATA

[0..1]

*

områdeId

...OMRÅDEID

[1..1]

H4

originalDatavert

...ORIGINALDATAVERT

[1..1]

T50

kopidato

...KOPIDATO

[1..1]

DATO

Tillatte verdier

Mult

SOSItype

..OBJTYPE

=Fasadeliv

[1..1]

T32

medium

..MEDIUM

Kodeliste

[0..1]

T1

høydereferanse

..HREF

=FOT,TOP,UKJENT

[0..1]

T6

skalAvgrenseBygning

..SKAL_AVGR_BYGN

=JA,NEI

[0..1]

BOOLSK

kvalitet

..KVALITET

*

[1..1]

*

målemetode

...MÅLEMETODE

Kodeliste

[1..1]

H2

nøyaktighet

...NØYAKTIGHET

[1..1]

H6

synbarhet

...SYNBARHET

=0,1,2,3

[0..1]

H2

målemetodeHøyde

...H-MÅLEMETODE

Kodeliste

[0..1]

H2

nøyaktighetHøyde

...H-NØYAKTIGHET

[0..1]

H6

datafangstdato

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

DATO

identifikasjon

..IDENT

[1..1]

*

lokalId

...LOKALID

[1..1]

T100

navnerom

...NAVNEROM

[1..1]

T100

versjonId

...VERSJONID

[0..1]

T100

registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

*

produkt

...PRODUKT

[1..1]

T50

versjon

...VERSJON

[1..1]

T50

undertype

...UNDERVERSJON

[0..1]

T50

*

Restriksjoner
Avgrenser: AnnenBygning,Bygning
Fasadeliv
UML Egenskapsnavn
Geometri

SOSI Egenskapsnavn
KURVE

*

*
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verifiseringsdato

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

DATO

oppdateringsdato

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

DATOTID

informasjon

..INFORMASJON

[0..1]

T255

prosesshistorie

..PROSESS_HISTORIE

[0..1]

T255

kopidata

..KOPIDATA

[0..1]

*

områdeId

...OMRÅDEID

[1..1]

H4

originalDatavert

...ORIGINALDATAVERT

[1..1]

T50

kopidato

...KOPIDATO

[1..1]

DATO

Tillatte verdier

Mult

SOSItype

..OBJTYPE

=FiktivBygningsavgrensnin
g

[1..1]

T32

medium

..MEDIUM

Kodeliste

[0..1]

T1

kvalitet

..KVALITET

*

[0..1]

*

målemetode

...MÅLEMETODE

Kodeliste

[1..1]

H2

nøyaktighet

...NØYAKTIGHET

[1..1]

H6

synbarhet

...SYNBARHET

=0,1,2,3

[0..1]

H2

målemetodeHøyde

...H-MÅLEMETODE

Kodeliste

[0..1]

H2

nøyaktighetHøyde

...H-NØYAKTIGHET

[0..1]

H6

datafangstdato

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

DATO

identifikasjon

..IDENT

[1..1]

*

lokalId

...LOKALID

[1..1]

T100

navnerom

...NAVNEROM

[1..1]

T100

versjonId

...VERSJONID

[0..1]
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Vedlegg B - GML-realisering
FKB-Bygning 4.6 kan realiseres i GML. Generelle retningslinjer for realisering av FKB i GML
er angitt i FKB Generell del kapittel 6.3.3.
targetNamespace:
http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Bygning/4.6/
xsdDocument:
http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Bygning/4.6/FKBBygning46.xsd
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Vedlegg C - Annen nyttig informasjon til brukere
Ingen informasjon
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