
 

 

REFERAT 
Tema for møte:  Basisdatautvalgsmøte 
Dato:   14.02.2023 
Til stede:    

Kartkontoret Oslo og Viken: Andreas Dyken, Linn Varhaugvik og Francisca 
Quayson 

Viken Fylkeskommune: Ann Helen Karlsen 
Moss kommune: Lukas Sleboda 
Statens vegvesen: Siri Jaren 

Oslo kommune: Rune Kjørmo 
Indre Østfold kommune: Astrid Bjørnerød 

Statsforvalteren: Jon Anders Anmarkrud 
Drammen kommune: Torunn Fredriksen 
Bærum kommune: Åsmund Yiu Hegnar 

Elvia: Oddmund Arntsberg 
Ringerike kommune: Tom-Erik Aasheim 

Nore og Uvdal kommune: Simen Haakestad Bjerkholt 
9 på plass og 6 på Teams 
Referent:         Linn Varhaugvik Arto 

Kopi til:   Alle inviterte 

Velkommen med presentasjonsrunde 
Andreas ønsker velkommen til møte og går igjennom programmet. Det er 
gjennomført endringer i agendaen for dette møte, runde rundt bordet er tatt bort, 

og det oppfordres til å spille inn saker hvis man ønsker å ta opp noe.  

Det gjennomføres en rask presentasjonsrunde, mange deltar via Teams.  

 

Referat fra forrige møte og informasjon fra seneste FGU 
Gjennomgang av referat fra forrige møte 13. september 2022.  

Her ligger referat fra møtet. 

Informasjon fra underutvalg 

Droneforum 

Det er gjennomført fire møter i 2022, der blant annet to droneflyvere var med og 
demonstrerte innsamling av data, og to kommuner som delte erfaringer.  

Det har kommet flere droneforum rundt i landet, og de inviterer hverandre der vi 
har bruk for det. Skal også startes opp et landsdekkende droneforum med ledere, 

Det er forslag på at det da kan arrangeres Teamsmøter for alle og kombinere det 
med fysiske møter der det er behov for det. Det er ønske om å dele så mye data så 
mulig, både høydedata og bilder. Så deling av data står høyt på agendaen. Nytt 

regelverk for droneflygning er det også fokus på.  

https://kartverket.no/om-kartverket/fylkeskartkontorene/kartverket-oslo-og-viken/norge-digitalt/basisdatautvalg


 

 

Det er gode diskusjoner i møtene og sekretariatet fungerer fint.  

Havnedataforum 

Forumet ble startet opp i 2022 og det er gjennomført to møter i løpet av året som 

var. Forumet er utvidet til å gjelde hele Oslofjorden med havner, kommuner, 
Kartverket (inkludert Sjødivisjonen) og Kystverket. 

Nå er det fokus på innsamling av data og dataflyt. Samarbeidet mellom havn og 
kommune er også viktig, det legges opp til at erfaringer kan deles. Drammen 
kommune tipser om at de ser på hvordan de kan hjelpe Drammen havn med 

oppdatering av data og adresser. 

NVDB-Brukerforum 

Det er planlagt nytt møte i mars. På møtene er det gode diskusjoner, men det 
ønskes en bredere deltagelse enn hva det er i dag, gjerne fra teknisk etat i 

kommunene.  

Den nye veidataforskriften som er på gang stiller flere krav på kommunene for å 
registrere i NVDB. Lillestrøm skal gjennomføre et møte på tvers i kommunen for å 

tydeliggjøre viktigheten av NVDB. Det finnes også mulighet til å søke penger der 
eks skoleungdom kan hjelpe til med å gjøre registreringer. En mal på hvordan dette 

kan gjøres kommer ut så snart den er klar, Fredrikstad kommune jobber med 
dette.  

E-verk faggruppe 

To møter ble gjennomført i 2022. Deltagelsen er ikke så stor, men det er gode 
diskusjoner på de som er der. Neste møte er 9 mars og det håpes på bedre 

deltagelse.  

Det er gjennomført flere webinarer med tema som er aktuelt for e-verkene.  

Matrikkelgruppe 

I 2022 ble det gjennomført tre møter på Teams og ett fysisk.  

Har hatt mest fokus på B-delen fram til nå, skal også se på eiendomsdelen. Det 
pågår kurs for byggesaksbehandlere i flere kommuner.  

Gjennomgang av årsrapport for 2022 
Gjennomgang av årsrapport, endringer er gjort direkte i dokumentet.  

Gjennomgang av saker fra forrige gang 

22/5 Kurs/ Workshop i 2022 

En diskusjon rundt om vi skal foreslå et felles møte for FGU, PTU og BU har startet. 
Andre fylker har gjennomført dette med godt resultat. På neste møte må det 



 

 

bestemmes om dette er noe vi skal spille inn til FGU. Vi behøver å hente mer 
informasjon fra de andre fylkene. 

De fleste kurs og webinarer gjennomføres enten i undergruppene eller i regi av 

Kartverket sentralt.  

Det har kommet ønske om mer kursmateriell rundt overgangen til FKB 5.0, gjerne 

noe man kan se på i etterkant og dele med andre.  

Konklusjon: Kartverket sender innspillene videre internt.  

22/7 Kvalitetsheving av vann 

For å kunne gjøre en kvalitetsheving av FKB-Vann og stikkrenner er det i årets 
Geovekst-prosjekt bestilt opsjon på flere oppgraderinger av stikkrenner. Dette som 

en test for å se hva vi kan få ut av vanlige Geovekst-prosjekt, hvor mye arbeid det 
blir både i forkant (manus) og etterkant (innlegging i NVDB) og kostnaden på det. 
Med dette håper vi å få gode erfaringer.  

Det ble en diskusjon på hvem som har ansvaret for de ulike aktivitetene som må til 
for å få hevet kvaliteten på vanndataene. Noe er naturlig å ligge under BU, noe i 

PTU og noe hos andre aktører som NVE. Vann-gruppa som er etablert under 
Geovekst-forum er naturlig å spørre for å få avklart dette og hvilke ambisjoner vi 

skal ha fremover for å heve kvaliteten. 

 

Konklusjon: Kartverket tar kontakt med representanter i Vann-gruppa under 

Geovekst for å få svar. Saken følges opp på neste BU møte. 

 

23/1 Satsningsområder og tiltak for geodataplanen 

I geodataplanen som nå gjelder for de neste 4 årene er det noen satsingsområder 
og tiltak som ligger under tema basis geodata. Det er: 

1. Samordne kartleggingsprosjekter gjennom Geovekst med Omløpsfotografering 

2. Sørge for oppdaterte geodata gjennom gode rutiner for periodisk og kontinuerlig 

ajourhold. 

3. Forbedre kvaliteten på vannveier og tur- og friluftsruter basert på aktuelle 

tilgjengelige kilder.  

4. Forbedre kvaliteten i matrikkelen 

 

Punktene ble gjennomgått med mange gode innspill. Kort oppsummert: 

Punkt 1 ble det nevnt at det settes i gang et FKB-C prosjekt basert på nye bilder fra 

omløpsfotografering. 

Punkt 2 sendes det ut en del feillister på avvik i flere av datasettene. Det er en 

utfordring å rette i alle listene som blir sendt, og det er ønskelig å få involvert flere 
personer i kommunen blant annet landbruk for å bidra i dette arbeidet. I den 
forbindelse er det viktig å få forenklet listene tilpasset til de ulike brukerne. 

Matrikkelgruppa under BU har diskutert denne saken. 

Punkt 3 ble tatt opp under sak 22/7 i møtet. 



 

 

Punkt 4 var det innspill på om regelverket kan forenkles for å sikre enklere dataflyt. 
Som ikke punkt er det ønskelig å involvere flere i arbeidet med å rette i avvik. Det 
ble stilt spørsmål på hvem som har ansvaret for å rette i avvikene og om noe 

kunne gjøres nasjonalt. 

 

Konklusjon: Forenkling av feillister og bedre veiledning er viktig for å heve 
kvaliteten på flere områder. Både på FKB og matrikkel er det ønskelig å få 
behovsprøvd de ulike retteoppgavene som ofte ligger til kommunene slik at det blir 

enklere å prioritere viktigheten av dem. 

 

23/2 Oppgradering i kartleggingsprosjekter 

Det ble diskutert hva har behov for å oppgradere i kartleggingsprosjektene 
fremover. I tillegg viste Statens vegvesen presentasjon på ekstra bestillinger i 

laserskanningsprosjektene. 

 

Konklusjon: Vi går igjennom liste på hvilke oppgraderinger som kan gjennomføres i 
prosjektene på neste møte sammen med planer for hvor og hva som skal 

kartlegges i 2024. 

Neste møte 
Neste møte blir 31.mai i Moss.  
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