Under vises en oversikt over saker og vedtak som er fattet i Geovekst-forum i 2021

Møte 18.februar 2021
Sak 3/21 Foreslått FOU-prosjekt, Bildematching/øke utnyttelsesgraden for bildene
Bakgrunn for søknaden:
I dagens kartleggingsprosjekter utføres ajourhold, nykartlegging og generering av ortofoto. Dette er
hovedproduktene, men det er et potensiale i bildematerialet som en forsiktig har begynt å utforske.
Hensikten med prosjektet er å undersøke hvordan datainnsamlingen bør utføres for å optimalisere
kost/nytte i forhold til bildematching.
Vedtak: Bildematching – øke utnyttelsesgraden for Flybilder
Feltarbeid knyttet til testprosjekt, bildematching samt analyse av resultatet utføres av Kartverket.
Datainnsamlingen av flybilder legges ut på anbud som opsjon inn i prosjektet LACHAG11 Froland og
Åseral. Utgiften knyttet til opsjonen støttes som et Geovekst testprosjekt med inntil kroner 150 000
inkl. moms. Dersom kostnadene er større enn kostnadsrammen vil prosjektet skaleres ned til de
økonomiske rammene.

Møte 17.-18.mars 2021
Sak 11_21_GLA-gruppa kontakter Luftfartstilsynet
Vedtak: Geovekst-forum, som representerer mange anleggseiere som blir berørt av forskriften,
sender en henvendelse til Luftfartstilsynet med en oppfordring om å sende ut mer informasjon om
ny forskrift. GLA-gruppa lager forslag til tekstlig innhold i henvendelsen.
I den samme henvendelsen oppfordres Luftfartstilsynet til å delta på et møte i GLA-gruppa der
Geovekst-partene får mulighet til å komme med konkrete spørsmål om hvordan forskriften skal
forstås. På denne måten vil Luftfartstilsynet møte mange anleggseiere og få bedre kunnskap om
anleggseiernes utfordringen. Dette bør være et godt grunnlag i utviklingen av veiledningsmateriell og
spesifikasjoner knyttet til ny forskrift.
Husk: Avklaring med Erik Perstuen før henvendelse fra Geovekst-forum kan sendes.
Sak 7_21 Vektortiles
Vedtak: Geovekst-forum godkjenner bruk av FKB-data i vektortiels-baserte tjenester.
Betingelser knyttet til bruken av vektortiles utarbeides av Arbeidsgruppen for vektortiles.
Sak 21_21 Tillatelse til å dele FKB gjennom LZ North
Vedtak: Geovekst-forum vedtar at Luftambulansetjenesten HF får tillatelse til å dele FKB-data
gjennom programmet LZ North med aktører som er knyttet til luftambulanseoppdrag mellom Norge,
Sverige og Finland.

