
Melding nr 4 fra Geovekst-forum 

Tidsplan 

ca. tider 

Sak nr. Tema / Dokumenter Sakstype Ansvar 

29/22 Godkjenning av referater Godkjenne Siri/Alle 

Runde rundt bordet –  

Hva står på hos partene 

Informasjon Alle 

30/22 «Løypemelding» 

- Samordningsgruppa
- Geosats
- Nasjonal Geodatastrategi
- Økonomi fellesløsninger
- Geodatarådet

Informasjon KV/ 

Andre? 

12:00- 

12:30 

Lunsj 

Jubileumsfeiring 

Torsdag 

Oppsummering av gårsdagen Diskusjon Alle 

27/22 Fellesdokumenter – 2023 

Kort om status for dokumentene 

• Handlingsplan

• Kvalitetsplan

Informasjon KV 

23/22 Kjernedata 

• Velge en person til Referansegruppa

Vedtak Alle 

31/22 Kostnadsdeling laserdata Diskusjon/ 

Vedtak 

Alle 

32/22 Høydedatagruppa 

• Ny versjon av Høydedata

Informasjon Håkon 

33/22 Vanngruppa 

• Kvalitetsheving av FKB-vann
(sommerhjelper i KV)

Informasjon Håkon 

34/22 GLA-gruppa 

• Webinar 14.juni – programmet

Informasjon Lars 



• Status NRL 

 35/22 Geosats2023/2024 

• Status 

Informasjon KV 

 36/22 Bruk av laserdata til støtte for konstruksjon 
av FKB-Veg (tidligere saksnummer 59/19 og 
36/20) 

• Pilotprosjekt til uttesting av metodikk 
(Sunnhordaland) 

Diskusjon/ 

Vedtak 

Jan Ove/ 

Alle 

 37/22 KS-prosjekter 

• Informere om status i ulike prosjekter i 
regi av KS 

 

Informasjon Heidi Liv 

 38/22 Informasjon fra Kartverket 

• Økonomi/salg 

• Datainnsamling 
 

Informasjon KV 

14:45 – 

15:00 

39/22 Eventuelt 

• Høringsinnspill fra Geovekst eller 
Kartverket til åpne høringen til EU 

• Småkraftverk 

• Geovekst-medlemskap for 
Miljødirektoratet 

  

  Møtedatoer i 2022: 

1.juni 30-årsjubileum på Leangkollen 

2.juni Geovekst-forum møte Leangkollen 

7.- 8.september i Skien 

23.-24.november i Oslo-området 

  

  Aktuelle saker for fremtidige møter    

  Bruk av DSA   

  Gjennomgang av kostnaden, den 

samfunnsmessige anslåtte nytteverdien og 

bruken av datasettene i Geovekst 

• Oppfølging 

  

  Tiltaksbaser – eks. store veganlegg 

FKB-tiltak 

  



  Oppfølging av krav gitt i «Forskrift om 
endring i forskrift om rapportering, 
registrering og merking av luftfartshinder» 

-Innspill fra Vegvesenet 

  

  Open data directive?? 

• Høringsfrist 5.juli 

  

  Teksting av webinarer?   

  Forvaltning av stier, traktorveger og turruter 
i NVDB 

• Følges opp til høsten 

september  

  N50-miljøet  

Hvilke data brukes 

september  

 
 

Sak 29_22 Godkjenning av referat 
Legg inn link og kart i referatet der det mangler og rette opp et par skrivefeil. 

Referatet fra 11.mai er godkjent med små endringer. 

 

Huskeliste: 

• Invitere Johnny til november-møtet. 

• Fellesdokumenter sendes ut til FGUene etter 16.juni 

• Sende ut til arbeidsgruppene at vi ønsker innspill, Handlingsplanen og Kvalitetsplanen. 

 

Sak 20_22 Løypemelding 
Informasjon fra Samordningsgruppa 

Kjernedata sto på agendaen i Samordningsgruppemøtet. Spørsmål som ble diskutert:  

Hva betyr det å være kjernedata og hvilken status skal de ha, hvordan skal DOK-data implementeres? 

Det som er klart, er at FKB kommer til å være en del av kjernedataene.  

Agenda Kaupang kjører prosessen i dette arbeidet videre. Ser på kjernedata i forhold til høringen av 

offentlighetsloven. 

Open data directive (ODD) høringen. Høringsnotat ble sendt på høring 7. april med høringsfrist 5. juli 

2022. Kan vi få tilgang til de Juridiske betenkningene som Telenor og E-parten leverte i forrige runde 

når saken om gratisdata var oppe? 

 

Eva henviste til foiler som ble vist i går på kjernedata-møtet. Her er foilene som beskriver 

datainnholdet i HVD som det ble henvist til: 



 

 
 

 

 

 

Oppsummering av gårdagens jubileumsfeiring 
God stemning hele dagen. En god blanding av mangfoldet satt sammen til et innholdsrikt 

jubileumsseminar. 

OBS -> Økologisk grunnkart har fått tildelt mye penger i sitt prosjekt. Hva ligger i hele prosjektet, er 

det noe som vi skal ta tak i videre? 

Hvordan skal vi takke resten av de som jobber med Geovekst ute i fylkene? Kake eller annet? 

Jubileums-webinar -> hvor er vi i dag og hva vil skje framover. Eventuelt Videosnutt eller annet som 

kan sendes ut.  

 



Sak 27_22 Fellesdokumenter 
Påminnelse om fristen 16.juni for innspill til dokumenter. 

Etter 16.juni sendes dokumentene ut til FKKene som videreformidler disse til FGUene for bruk i 

Geodataplanarbeidet for 2023. 

 

Sak 23_22 Kjernedatagruppa deltager fra Geovekst-forum 
Heidi Liv Tomren er foreslått og valgt. Dette meldes videre til Arvid Lillethun 

 

 

 

Sak 31_22 Kostnadsdeling laser 
Gjennomgang av forslaget fra november-møtet. Diskusjon rundt økonomien. 

 

Diskusjonene er viktig å ta nå som vi er ferdige med NDH-prosjektet. Vedlikeholdet fortsetter 

gjennom Geovekst-prosjekter. Burde det kanskje lages et eget program for vedlikehold av laser-data 

ala omløpsprogrammet. 

Hva med NVE sitt program med skanningen av områder under marin grensen? Kan dette 

programmet bli en del av vedlikeholdsregimet i Høydedata.no? 

NDH prosjektet har i lang tid tatt all skanning, burde kanskje se på hvordan vi gjorde det før NDH? 

Hvilke endringer har vi i dag som vi må ta hensyn til? Er vi tilbake til lappeteppe skanning? Skal vi 

jobbe videre med en måte å lage et program for vedlikehold høydedataene? 

Vi må se på hva hver enkelt part har behov for av skanning framover. Mange område kan sikkert 

utelates, da det skjer lite med infrastrukturen i disse områdene. 

 

Dette ble foreslått på november-møtet: 

 
 

 
 

Sak 32_22 Høydedatagruppa 
Siden sist: 

Ny releas Høydedata.no 

Plan for videre utvikling av Høydedata.no 

Vedtak i Sak 23_22 Kjernedatagruppa deltager fra Geovekst-forum 

Heidi Liv Tomren fra KS er valgt som representant i Kjernedatagruppa 

Veien videre: 

Gruppa som er satt ned til å komme med et nytt forslag til kostnadsdeling jobber videre med 

saken. 

 



Automatisert mottak av punktsky og ortofoto 

Testprosjekt Grønn laser i innsjøer og vassdrag 

Høydedata.no 

Releas 1 -> 1.mai 2022: 

• Nytt brukergrensesnitt 

• Forenklet eksportdiaolg 

• Mer plass til kartet 

 

Vi får nytt tilbud på vedlikeholdsavtale juni 2022. Kjenner ikke prisnivået, men antar det blir dyrere 

ref. NIB-avtalen. En løsning har en viss levetid og Høydedata.no begynner å bli litt gammeldags 

(spekket opp i 2015).  

Vi har mange plasskrevende Geovekst-prosjekter –> Bildematchingen i løsningen. KV drifter 

løsningen og oppskalerer lagerplass etter behov. Spørsmål om det er billigere å lagre på faste disker 

enn i skyen? 

Vi har mange brukere, blant annet arkeologer som benytter laserdata massivt og kommer med 

mange innspill til forbedringer av løsningen. De har en egen FB-gruppe på Lidar hvor de utveksler 

erfaringer. 

 

Releas 2 -> høsten 2022: 

• Støtte for ny punktskyspesifikasjon 

• Felles terrengmodell dybde og høyde 

• Overgang til havnivåmodell (dynamisk) 

 

Automatisert mottak 

Det er et ønske om økt datatilfang i NIB og Høydedata fra miljøet utenfor Geovekst. 

Begge løsningene fasiliterer nå både datamottak og distribusjon. Leverandører kan legge data inn i 

løsningene. Utfordringen er at de ikke følger standarden og det er krevende å få de over på riktig 

format. Det er laget et lite program av Christian Malmquist som skal kunne brukes til å sjekke og 

klargjøre data for innlegging i Høydedata. Dette er på teststadiet ennå.  

 

Skal NIB kunne ta imot data fra prosjekter, hvor det skannes med drone underveis i prosjekter? 

Det er tenkt at samme løsning skal brukes i NIB som for Høydedata.no. 

Vegvesenet – slike data kan ikke publiseres uten at det er i avtalene i prosjektene. 

 

Basis geodata skal beskrive hvordan ulike typer datafangst kan benyttes i våre løsninger. 

Datafangst langs bane gjøres månedlig, disse dataene kan i utgangspunktet i publiseres uten avtale. 

Alle data som skal inn i våre løsninger skal være georeferert, men kan ha en enklere form for 

metadata. 

 

Grønn laser i innsjøer og vassdrag 

Superlaseren til Terratec er benyttet i dette prosjektet. 

Det er under arbeid en Storie-map for prosjektet. Den skal brukes til informasjon om prosjektet. Link 

får vi når den er klar. Prosjektet avsluttes i løpet av 2022. 

 

Revisjon av Basis geodata –> juni-møtet skal avklare hvor mye man skal ta med i denne revisjonen. 

Mobil-laser inn, øker arbeidsmengden betraktelig. Må vurdere om vi skal ta dette inn nå. 

 



Sak 33_22 Vanngruppa 
Forebygging konsekvenser av ekstremvær flyttes fra Geosats2023 til Geosats2024 

 

 

 
Hvor tar vannet veien og hvorfor tar vannet veien? 

 

Arbeidet med vann er delt opp i arbeidsgrupper 

 
 

 

Kvalitetsheving FKB-Vann 

Ønsket er å få til et sammenhengende bekkenettverk og en bedre geometri.  

KV har i år 10 Sommerhjelper som skal jobbe med vanndata på 5 fylkeskartkontor. 

• Genererte dreneringslinjer fra DTM1/stikkrenner/bekk Medium U 

• Bufrer mot bekker i FKB og N50 

• Fjerner pytter under minstemål 

• Fjerner korte frittstående bekker/grøfter 



• Tilordner høyde fra laser 

Forbedring av produksjonsløyper – effektivisering av arbeidsprosesser 

Arbeidet er forankret i Fylkesgeodataplanen. 

 

Sak 34_22 Informasjon fra GLA-gruppa 
Det jobbes like mye med ledninger under bakken som over bakken. 

Ledning er mer i fokus for tiden og ledningseiere er mer involvert i utforming av Geovekst-

prosjektene. 

Det gjøres datafangst med to type skannere, tradisjonell laserskanning og singel photon. Fotavtrykket 

har noe å si for resultatet (hvor godt en kan definere ledningene). Hvor høyt en flyr påvirker også 

resultatet. Det jobbes med felles registrering av alle ledninger til NRL. 

Aktiviteter siden mars 

• 6.april - Workshop om ledningsregistreringsforskriften, 25 deltakere 

• 26.april – møte i GLA-gruppa med tema 

o Webinar om ledningsdata  

o Oppsummering av workshop 

o Status NRL-prosjektet 

o Runde rundt bordet 

o Erfaringer fra Tromsø kommune knyttet til oppfølging av private entreprenører og 

leveranser av data til FKB og NVDB 

Dette kommer 

• 14.juni – Geovekst-webinar om krav til dokumentasjon og rapportering av ledningsdata. 

Uken etter webinaret settes det opp 1 times åpent møte som kan brukes til løs prat og svare 

på spørsmål fra webinaret. 

• 23.august – neste møte i GLA-gruppa 

 

Siste nytt om NRL – forskriften er utsatt til 1.1.2023 

Lage en pilot - løype for oppdatering av ledningsdata inn i nye NRL 

NKOM – overordnet kontakt mellom NKOM og Kartverket. 

 

Oppsummering: vi har ikke noen gang hatt så gode ledningsdata tidligere som vi har nå. 

 

Sak 35_22 Geosats2024 
Presentasjon fra Per Erik Opseth 

Norge skal være ledende i bruk av Geografis informasjon innen 2025. 

Geodatarådet anbefalte i 2021 etablering av et Nasjonalt program for utvikling av geografisk 

infrastruktur.  

Rådet anbefaler etablering av et Nasjonalt program for utvikling av geografisk infrastruktur. 

Det mangler i dag midler til å gjennomføre utviklingsaktiviteter i geodatastrategiens handlingsplan, 

og det er behov for å integrere geografisk infrastruktur i digitale økosystemer i privat og offentlig 

sektor. Rådet anbefaler KDD å iverksette et nasjonalt program for utvikling av geografisk infrastruktur 

i tråd med St. Meld 22. Programmet bør kunne iverksettes fra 2023 med en gradvis opptrapping og 

være tett koblet mot utviklingen av nasjonalt digitalt økosystem og Datafabrikken i regi av 

digitaliseringsstrategien. Opptrapping kan realiseres ved pilotprosjekter som viser hvordan nye 

fellesløsninger og samarbeidsmodeller mellom offentlig og privat sektor skaper nye verdikjeder.  

 

Med dette som bakteppe satt Kartverket i gang sitt arbeid med Geosats. 



Geostas2023 – 4 piloter ble det søkt om midler til. 

 Forebygge konsekvenser av ekstremvær (klima?) 

 Gjenbruke privat datafangst (klima?) 

 Kunstig intelligens på geodata 

 Autonome kjøretøy trenger bedre kart (klima?) 

KV har ennå ikke fått signaler om midler eller spørsmål om hva som ligger i de ulike tiltakene fra KDD.  

Det er mulig KV tar disse tiltakene med seg videre inn i 2024 satsningen. 

 

Aktuelle områder for Geosats2024 

       Case: 

• Redusere risiko knyttet til kvikkleire 

• Dynamiske blå- og grønn struktur 

• Beredskapsstøtte helse 

• Gjenbruk av sensordata utenfor fagsystem 

• Areaverktøy Barentswatch 

• Nasjonal planforvaltningsløsning 

 

Fellesløsninger: 

• BIM forvaltningsløsninger 

• Datalab maskinlæring 

• Ny nasjonal delingsplattform 

• Ny løsning for punktskyforvaltning 

• 3D/Volum, 4D/Tid og mulighet for å endre referanseramme, inn i forvaltningen – FKB, 

Punktskyer, Bilder? 

 

Veien videre vil bli å sette fokus på de ulike tiltakene. 

Tiltak: 

1. Endringer i klima setter nye og høye krav til elles felles kunnskapsgrunnlag 

2. Behovet for å redusere klimagassutslipp gjør at vi må ha kontroll med klimaregnskapet 

3. Kommunal saksbehandling er ikke nødvendigvis enkelt. Forenkle dataflyten ut og inn i 

kommunenes systemer. 

a. DOK-data, ikke nødvendigvis oppdatert i de ulike portalene som skal brukes. Trenger 

å få sydd sammen disse dataene til en pakke. Koordinere dette arbeidet for 

kommunene kan være et tiltak. 

b. Kommunenes evne til å forebygge for uønskede hendelser som følge av 

klimaendringer 

 

Sammensatte data – grunndata – rådata skal samles, forvaltes og formidles. Figuren viser hvordan 

dette kan se ut: 



 
 

 

Her vises mulig dataflyt fra datainnsamling til dataene er kontrollert/bearbeidet og til slutt kan 

benyttes av kommunen til saksbehandling: 

 
 

Vi trenger ikke flere portaler. Dataene må kunne flyte rett inn i systemene der en har behov for dem 

– automatisk. Et Nasjonalt geografisk økosystem.  

 

Til diskusjon: Hva tenker dere om de 3 tiltakene? 

Hvordan gå frem i forhold til tiltak 3. 

KS – vi er veldig positive til tiltak 3. Dette er det kommunene ønsker seg. 

BaneNOR – 3x3 matrisen er ønsket delt. 



NVE hvor kommer tiltaket fra Geosats2023 inn i 2024? De vil bli plassert i de ulike Casene og i 

punktene under Fellesløsninger. 

KV - Kunstig intelligens på geodata er trukket inn i arbeidet med det Teknologiske rammeverket. 

KS – Vegkartet i KS peker rett mot tiltak 3. 

Gjenbruk av data – rapport finnes på Geonorge, den har belyst rettigheter til data. 

 

Sak 36_22 Laserdata til oppdatering av høyde på veg 
10 pkt laser er benyttet i prosjektet. Det er Hexagon som har utført jobben. 

Kjørbanekant er konstruert feil i dette prosjektet, er tatt videre til Kartverket. 

Det er gjort testmålinger i prosjektet for å sjekke resultatene av draperingen. Det er gode resultater. 

 

Testen er ikke utført i FYSAK ennå. 

Prisen er ikke gitt at den dette prosjektet fikk er standard for slike oppdrag. 

Sluttrapport leveres på septembermøtet. 

 

Forutsetter dette at fotografering og laserskanning samtidig? 

Sjekker Laserdata mot bildematchingen for å finne områder med terrengendringer. 

Jan Ove og Ivar jobber videre mot sluttrapport og en beskrivelse av metoden. 

 

Sak 37_22 Utfordringer med sensordata og IoT 
KS bidrar med FOU-midler i dette prosjektet. Sensorteknologi er overalt i samfunnet. Som for 

eksempel -> Smarte byer, smarte havner, tilgang på teknologi og Cloud-arkitektur. 

Utfordringer med sensordata og IoT 

• Dataene kan bevege seg fort, uforutsigbart og kan ha kort levetid. 

• De kan variere mye, og kan utgjøre store datamengder i volum og omfang. 

• Fremover må vi kunne håndtere og utvikle infrastrukturer og teknologier for å kunne utnytte 

flyt av ikke standardiserte data fra IoT som en del av våre felles digitale økosystem 

Vi ser siloer av sensorteknologi -> mye sensorikk, lite datadeling. En sensorleverandør – en 

sensorplattform. Dette vanskeliggjør deling av data fra ulike løsninger og leverandører. Dataene som 

ligger inne i systemene og vanskelig å dele. 

 

Fellesprosjekt – Kartverket, Oslo kommune og KS (Alexander Nossum Norkart er med i prosjektet) 

Det skal jobbes med sanntidsdata og senordata fra IoT – som en viktig del av vårt felles digitale felles 

økosystem. Vi blir mer og mer avhengig av disse dataene. Når tingene/sensorer kommuniserer med 

internett, kan de koble seg sammen, snakke med hverandre om med omgivelsene. Teknologien 

åpner dor at vi kan fjernstyre enhetene, og samle inn data på måter som tidligere ikke var mulig. 

Resultater kan komme i november (komponenter) 

 

Matrikkelen 

Prosjektet har kommet til etter Matrikkel-rapporten. Lokale kopier av Matrikkelen skaper 

utfordringer. Ikke uvanlig med 4 -5 lokale kopier i en kommune som er knyttet til andre Fagsystemer i 

kommunene. 

Ønsker en ny bygningsdel i Matrikkelen og dette er første skritt på veien. 

GLA-gruppa kan koble seg på dette prosjektet. EL/Tele er de som kan ha mest nytte av dette 

prosjektet. Samt at brann og redningstjenesten har stor nytte av at man vet eksakt hvor den enkelte 

leilighet er i et stort bygg. 

 



FIKS Geointegrasjon består av 5 arbeidspakker 

Kommunikasjon mellom Fagsystem og Arkiv. 

Ekstra fokus på Plan. 

Et utviklingsprosjekt mellom Kartverket og KS. Også et godt samarbeid med leverandører. 

FIKS-plattformen sørger for sammenhengende tjenester i de ulike fagsystemene. 

FIKS-Matrikkelføring (er i drift) 

FIKS-Arkiv 

FIKS politisk behandling (er oppe og går) 

FIKS Arkiv byggesak 

FIKS Plan 

 

FIKS eies og drives av kommunene.  

 

Styrke digital kompetanse i kommunene 

Lager et nytt veiledningsmateriell og sørge for god erfaringsutveksling mellom kommunene. 

Bruker Plattformen KS Læring til utveksling av denne typen informasjon. 

KS ønsker å se på flere saker fra Vegkart-arbeidet og drøfte disse sammen med oss i Geovekst-forum. 

Det er 6 foreslåtte forbedringsområder (se presentasjon) 

Arbeidsgruppa ser at det er på Plan det er størst behov for samarbeid og forbedring. Geovekst er 

«best i klassen» 

 

Samstyringsmodell  

Plan og byggesaksområde -> Faglig prioriteringsutvalg  

Det er tenkt på kommuner, FGUer og det kan være aktuelt at Geovekst også får en rolle. 

 

Kommunale Geodataplaner 

Jobbes med det i Oslo og Viken, Møre og Romsdal, Trøndelag og et samarbeid i Viken. 

 

Sak 38_22 Informasjon fra Kartverket 
Arealer bestilt for 2022 

 
 



Status datainnsamling 

 
 

Salg av Geovekst-data fra november 2021  - april 2022 

 
 

 
 

Google er kunden til Terratec.  



Få ut mulig informasjon fra Google og sjekke ut tilgangen til disse dataene. Sjekk om det er delte 

rettigheter eller ikke. 

 

Eventuelt 
Høringsinnspill fra Geovekst eller Kartverket til åpne høringen til EU? 

Burde alle parter samordne seg eller sender alle inn høringsnotat på egenhånd? 

Sist møte fikk vi inntrykk av at flere skulle svare og at vi skulle utveksle høringsnotater. 

KS gir egen uttalelse. Noen kommuner og Storby-kommunegruppa skal gi sin uttalelse. Noen av 

kommunene ønsker også å behandle høringsnotatet politisk. 

Vi foreslår at alle sender sine forslag til oss i sekretariatet og så ser vi på muligheten til å sette 

sammen noe fra Geovekst (Erik P settes på saken) 

Rapporten bør inneholde tema som:  

• Fare for reduksjon av kvaliteten på data.  

• Beredskap og klima er to områder som vil lide under kvaliteten. 

Sette en frist for å sende deres forslag til oss i Kartverket, 20.juni. 

Sjekk ut svaret vi sendte i 2016, en godt gjennomarbeidet i Teamet 

 

Geovekst-medlemskap Miljødirektoratet 
Blågrønn strukturkartet 

Hei og takk for veldig lærerikt og hyggelig møte hos dere for litt over en måned siden. Vi fikk inntrykk 

av at Geovekst kanskje ikke vil være direkte relevant for produksjonen av et hovedøkosystemkart. 

Samtidig kan det hende at det nasjonale samarbeidet som Geovekst tilbyr kan være en god arena til å 

diskutere også denne type produksjoner.  

Vi ser at det også i andre sammenhenger kan være nyttig og relevant for Miljødirektoratet å delta i 

Geovekst. Vi vil gjerne vite mer om hva det vil koste oss i arbeidsinnsats og penger fra vår side, for 

eksempel etter samme modell som NVE har kommet inn med. Kan du hjelpe oss med det, eller gi oss 

en kontaktperson vi kan ta kontakt med? 

Miljødirektoratet inviteres til å presentere sin sak på et av møtene til høsten (november). 

 

Småkraftverk 

Finnes det ikke noe krav til leveranse av disse tiltakene til FKB-data. Finnes gjerne i områder som ikke 

blir kartlagt så ofte. Det er gjerne tilsvarende opplegg for vindkraftverkene. 

Vi tar opp igjen saken på neste møte. 

KS mener dette må styres gjennom Plan og bygningsloven. Slik er det ikke i dag. 


