
 

 

REFERAT 
Tema for møte:  Basisdatautvalgsmøte 
Dato:   14.09.2022 
Til stede:    

Andreas Dyken 
Ann Helen Karlsen 

Lukas Sleboda-Teams 
Siri Jaren 
Rune Kjørmo-Teams 

Astrid Bjørnerød-Teams 
Mette Herman-Teams 

Jon Anders Anmarkrud 
Torunn Fredriksen 
Åsmund Yiu Hegnar-Teams 

Linn Varhaugvik Arto 
Astrid Rygg 

Francisca Quayson 
Oddmund Arntsberg-Teams 
Tom-Erik Aasheim-Teams 

Rune Kjørmo-Teams 
Ingrid Misund-Teams-Teams 

Jan Børre Øyen-Teams 
Gudrun Bjerke-Teams 
Referent:         Linn Varhaugvik Arto 

Kopi til:   Alle inviterte 

Velkommen med presentasjonsrunde 
Andreas ønsker velkommen til møte. Det gjennomføres en rask 
presentasjonsrunde, mange deltar via Teams.  

Listen på nettsiden på medlemmer behøver oppdateres da det er en del endringer:  

Per Henning i Vestby kommune er ny vara i Indre Oslofjord, erstatter Aurora. 

Behøver ny vara til Drammen Ringerike. 

Nye deltagere må også inviteres til Teamet. 

Referat fra forrige møte og informasjon fra seneste FGU 
Gjennomgang av referat fra forrige møte 19. mai 2022.  

Her ligger referat fra møte i 19. mai 2022.  

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


 

 

Informasjon fra underutvalg 

Droneforum 

Møte gjennomført 31. august på Kartverket i Hønefoss, der to leverandører 
demonstrerte bruk av drone og hvilken datainnsamling de kan gjøre. Det er god 

deltagelse på møtene.  

Neste møte planlegges på Teams før jul.  

Referat fra seneste møte finnes her. 

Havneforum 

Det er oppnådd kontakt med Oslo, Borg, Drammen og Grenland Havn. Det 

planlegges et møte i september og det er ønske om å involvere kommunene i 
forumet. På det kommende møte er planen å avklare videre form på havneforumet, 

antall møter og temaer som skal tas opp. Etter møte blir det vurdert om det skal 
involveres flere eksempelvis Plan på Kartverket, kommunene og Bymiljøetaten i 
Oslo. 

NVDB-Brukerforum 

Årets tredje møte gjennomføres dagen etter BU-møte. Rutinebeskrivelser og 

innspill til geodataplanen står på agendaen, i tillegg til hvordan få data tilbake etter 
gjennomførte prosjekter av konsulenter. Det har vært en del utskiftninger i 

sekretariatet, det ønskes flere engasjerte kommuner i forumet.  

E-verk faggruppe  

Planlegging av møte 4. oktober pågår for fullt, arbeidsgruppen jobber med å ta 
fram en agenda.  

I juni ble det gjennomført et webinar om krav til dokumentasjon og rapportering av 

ledningsdata.  

Konklusjon: På forrige BU-møte starten en diskusjon om sammensetningen av 

gruppen. Det ble besluttet å holde e-verk faggruppa kun for e-verkene, men det er 
viktige temaer for alle ledningseiere som alle har interesse for. Her behøver det 
tenkes på hvordan dette skal løses og i hvilke fora dette kan tas opp.  

Et forslag er å ha en arbeidsgruppe som ser på dette og finner ulike 
problemstillinger, men det ble ikke avgjort på dette møte. 

Matrikkelgruppe 

Gruppen er forholdsvis fersk, og har gjennomført 3 møter i år. Flere kommuner har 
nå kommet med i gruppen, men det ønskes fortsatt flere deltagere. Det er gode 

diskusjoner på møtene. Det er satt ned en arbeidsgruppe for å se på forbedring av 
rapportene. Flere aktuelle problemstillinger er tatt opp, og vil jobbes videre med. 

En arbeidsgruppe er bl.a. i gang med å se på forbedring av rapportene som tas ut i 
forbindelse med kvalitetsheving av matrikkeldataene. Neste møte blir i 

månedsskifte november/desember. 

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


 

 

Runde rundt bordet 
Region Drammen/Ringerike: Har ikke mottatt noen tilbakemeldinger fra 

kommunene. Har endelig mottatt data fra Buskerud prosjektet i 2021, og venter nå 
på nye laserdata. Er stort sett enige i målene som er satt i geodataplan for 

kvalitetsheving av matrikkelen, med noen kommentarer. 

 

Region Østfold: Har ikke mottatt tilbakemeldinger fra sine kommuner. I regionen er 

to delt mellom små og større kommuner. Det er fokus på matrikkelføring og støtte 
fra Kartverket. Innen FKB fungerer det bra for de mindre kommunene, de større 

kommunene har fokus på digitalisering av eks e-torg. Fredrikstad sliter med 
synkronisering mot SFKB.  

 

Region Indre Oslofjord: Har ingen tilbakemelding fra kommunene. Fokus på 
ressurser til kvalitetsheving på Matrikkelen.  

 

Region Romerike: Ingen deltager 

 

Region Hallingdal: For de fleste er det nå innspurt før vinteren for landmåling. Har 
gjennomført møte med Norkart for nye løsninger, men blir muligvis utsatt til 2024.  

 

Region Numedal: Sigdal ligger etter i matikkelføring, har blidt nødt til å føre 
matrikkel-adresser på eiendommer ettersom de ikke har fått oppdatert veiene. Har 

fått to nye ansatte som de håper kan hjelpe til. Ellers er et forslag til kommunen å 
forsøke å få til et samarbeid med andre kommuner. 

 

Bærum kommune: Økt etterspørsel etter kart og GIS tjenester, de har derfor fått 
mulighet til å utvide avdelingen. Jobber med å få data fra ferdige byggeprosjekter, 

men det kan ta lang tid før data kommer inn. Venter på leveranse av FKB-A 
nykartlegging i Geovekst-prosjektet. Overvannsprosjekt pågår fortsatt, har derfor 

også bestilt oppgradering av laserdata. Er med i matrikkelgruppa og droneforum.  

 

Oslo kommune: Stor produksjon av vedtak i byggesaksavdelingen som skaper mye 

arbeid i matrikkelen. Ser at matrikkelen brukes som underlag av mange innen flere 
etater, som gjør det ekstra viktig at den holdes ajour.  

Fjorårets laserdata har fortsatt ikke kommet inn i Høydedata ettersom en 
kontrollfunksjon har krasja, håper på at dette løses snarlig.  

Ortofoto er akkurat mottatt fra årets prosjekt. Ønsker å få det direkte inn i Nib 

neste år. Ajourholdningen har nå startet, det er mye fokus på overgangen til FKB 
5.0. Ønsker seg skanning av flere historiske ortofoto.  



 

 

Energibransjen: Elvia har blitt veldig store og har noen utfordringer med å dekke 
hele området og jobber med å slå sammen to ulike IT-systemer, der GIS inngår. Er 
interessert i historiske ortofoto og ser fordelene med dette.   

 

Statens vegvesen: 4 har sluttet, eller kommer til å slutte. Kommer derfor å måtte 

erstatte vara her i BU og i NVDB brukerforum. Gjennomfører møter internt i SVV for 
å markedsføre og for å få ting til å flyte bedre. Det som er fotografert i år har nå 
begynt kommet inn Vegbilder i 3D. Jobbes også med å få inn de gamle bildene 

etter hvert som de blir sladdet.  

 

Viken Fylkeskommune: En slutter og det kan være problematisk å erstatte i og med 
den nye organisasjonen som er på gang. Ser for seg mye jobb framover med 
mottak av ledningsdata til NVDB. I deler av FK er det forslag på å lage felles enhet 

for kart og GIS når det deles opp i tre fylker.  

 

Statsforvalteren/Landbruk: Venter på konklusjon om omorganisering rundt jul. 
Forvaltningskontroller av kommunene og tilskuddsordninger pågår, ser blant annet 
over rutinebeskrivelser på AR5. Har også gjennomført feltkurs før sommeren.  

Saker fra tidligere møter 

22/5 Kurs/Workshop i 2022 

Det ble diskutert om vi rekker å forberede og arrangere noen kurs eller workshops i 

år. Det behøver gjøres en oversikt over hva som er aktuelt i en 4-års plan 
fremover.  

Å gjennomføre kurs for kvalitetsheving av FKB og Matrikkel er tidkrevende. 

Tidligere har dette blitt arrangert landsdekkende, noe som har underlettet. Man må 
også overveie om kurset skal gå i dybden med ulike problematikker eller om det er 

ren opplæring på nybegynner-nivå.  

Konklusjon: Kommer ikke til å rekke dette under 2022, må planlegges i god tid før 
gjennomføring. Det settes ned en arbeidsgruppe som kan se på dette, alle hører 

internt hos seg om noen ønsker å være med, Andreas sender ut epost med 
informasjon. Regionrepresentantene får ansvar til å få fram ønskede temaer det er 

behov for. Matrikkelfaggruppa har også fått mandat til å se på hvilke fagdager det 
kan være interesse for. Videreføres til neste møte.  

25/6 Testprosjekter med nye datafangst- og kartleggings metoder 

Geosats 24 har etterspurt forsøk på laserdata fra mindre prosjekter for innlegging i 
høydedata. Det må avklares om de fortsatt er interessert i data fra kartlegging av 

et mindre område i Ringerike der det har gått ras.  

Det er ønskelig at det gjøres forsøk med datainnsamling via drone i et 

Geovekstprosjekt, men vi er avhengige av en oppdatering av spesifikasjonen. 
Ringerike kommune kan være interessert i et sånt prosjekt over et hytteområde på 



 

 

Vikerfjell. SVV kan også vært interessert i å laserskanne sine prosjekter etter 
ferdigstilling av større prosjekter.  

25/7 Kvalitetsheving av vann 

Oppdraget med å se på hvordan kvalitetsheving av vann kan foregå fortsetter. Det 
finnes flere muligheter for å løse dette, og vi må nok samle inn og forbedre dataene 

på flere måter: 

Kommunene kan søke NVE om bidrag for oppdatering/kartlegging av stikkrenner. 
Det kan brukes både sommerhjelper og konsulenter i tillegg til eget arbeid.  

Det kan legges inn oppgraderinger i Geovekst-prosjektene, men der er vi 
avhengige av å ha gode manus som firma kan jobbe med (høydedata, 

orienteringskart, NVDB med mere).  

Det kan gjøres kartlegging av hvilke data som allerede finnes hos ulike parter.  

Konklusjon: Det ble i forrige møte satt ned en arbeidsgruppe med representanter 

fra Bærum og Kartverket. I dette møte tilkommer Viken FK og Drammen. Det 
behøver konkretiseres hva som gruppa skal jobbe med. Kartverket tar fram et 

forslag som vises på kommende FGU-møte. 

Revisjon av Geodataplan 

En arbeidsgruppe har gjennomført to møter og sett over geodataplanen og forslag 
til endringer.  

Forslag på endringer er sendt ut i forkant av møte.  

Konklusjon: Etter en rask gjennomgang med noen synspunkter var det behov for 
mer betekningstid. Fristen settes ble satt til tirsdag 20/9. 

 

Neste møte 
Neste møte settes til februar, dato ikke bestemt. Forslag på sted og dato sendes ut.  
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