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Kopi til

Referat fra forrige møte
Referat fra møte 10. desember ble godkjent.

Orientering fra Leder
Nye datasett på DOK liste.
Det er et nytt datasett på kulturminner der kulturminne der lokalitet, enkeltminne
og sikringssone er slått sammen til ett datasett.
Ramsar områder er lagt til som egne arealer i et eget datasett.
Skogresurskart SR16 finnes på både vektor og rasterformat.
3 datasett går ut av listen. Det er de tre datasettene som er slått sammen i det
førte nye datasettet: kulturminne der lokalitet, enkeltminne.
Norge Digitalt møter i vår:
9. mars Østfold
10. mars Drammen og Ringerike

16. mars Romerike
17. mars Hallingdal
23. mars Numedal
24. mars Indre Oslofjord
PTU står for tilretteleggelse av fagdelen og emner blir:
«Veileder for bestemmelsesområder for midlertidige bygge- og anleggsområder»
med praktiske eksempler på problemløsninger før og etter ny veileder fra
Fredrikstad kommune
NVDB – hvordan forvalte veirelatert data? Forslag til ny Vegdataforskrift kommer ut
på høring i 2021 - hva er sentralt i denne?
Handlingsplan for Geovekstforum punkt 4.2.3
Relevant for PTU er punkt 4.2.3 om hvordan man skal unngå at blant annet
stikkrenner og belysningspunkt dobbelt forvaltes i SFKB og NVDB. I tillegg skal det
utredes muligheter for å forvalte traktorveger, stier og turruter i NVDB.
I punkt 4.2.6 kan det være relevant å få frem et ønske om å legge inn et verktøy til
automatisk beregning av dreneringslinjer i Høydedata.no
Handlingsplan til Nasjonal Geodatastrategi har fått 7 nye tiltak.
Nytt PTU ansvar:
FGU gir PTU i oppgave å vurdere nye «kandidater» til DOK
Forbedre data om grunnundersøkelser, grunnvann, kvikkleire og andre rastyper
gjennom iverksetting av gode mottakssystemer fra firma og kommuner, ev i
samarbeid med PTU i fylkene
Økt tilfang av data gjennom iverksetting av gode mottakssystemer av data fra
konsulenter og kommuner, evnt i samarbeid med PTU i fylkene, for skred-,
flomdata mv

Muligheter for å søke midler
KMD – Tilskudd til kompetansetiltak innen plan, kart og geodata. Søknadsfrist 15.
mars.
Geovekst kommune – kompetanse og utvikling. Søknadsfrist 15. mai og 15. nov.
GS gir vanligvis ikke tilskudd til planrelaterte prosjekter
Hvordan jobbe med DOK datasettene?
Se på lokale datasett som bør bli DOK datasett?

Hva er behovet til kommunen?
Kristin Tandberg er åpen for å ta med innspill til arbeidet med nasjonal
geodatastrategi.
Lokalt innsamlede data må inn i nasjonale baser.
Jobbes mye med grunnboringer og NADAG. Ringerike planlegger et prosjekt for å ta
vare på grunnboringer i forbindelse med ringeriksbanen. Ellen Strandenæs ønsket
dialog med Ringerike da de
har samme behov.

Tur- og friluftsruter
3 møter i arbeidsgruppa.
Ringerike har en fin løsning for innsamling av data, så FK ønsker å utvikle noe
tilsvarende.
Jobber også med en fagdag, men tema er ikke helt avklart ennå.
Gruppa har sett på hvordan det jobbes i Asker med ajourhold av traktorvei sti.
Planlegger en publikumsportal der brukere kan legge inn «likes» for å se på
popularitet.
Fredrikstad har laget en litt mer avansert løsning som også inneholder
grunneieravtaler.
Diskuterer mulighet for deling og forvaltning av denne løsningen.
Friluftslivets ferdselsårer har serier med 3 seminar og vurderer å lage ett 4.
seminar for å komplettere.
Asker ønsker QMS løsning på turruter 

Steinsprang og flomgruppe
Trym Teigene fortalte om aktiviteten i steinsprang og flomgruppa.
Hele fokus ligger nå på webinaret fra januar og oppfølgende fagdag nå 18. februar.

DOK Arbeidsgruppe
Arbeidsgruppa har ikke hatt møter i 2021

Plandatagruppe
Ikke hatt møte i 2021, men plan blir tema på årsmøtene, så det har foregått litt i
kulissene.
Skjer mye på plan, så gruppa må ha et møte snart.

Lokale datasett inn i nasjonale baser Gruppa
Jette Blomsterberg fortalte om arbeidet i gruppa.
Ett møte etter nyttår. Fokus på grunnforurensning og NADAG.
Flere etater som skal legge inn data.
Glemmer man å ta ut data fra egne baser og legge det inn i den sentrale basen?
Er det hjemmel for å KREVE innlegging?
Det mangler kvalitetssikring og har mangelfulle registreringer.
Statsforvalteren ønsker samarbeid med PTU.
Man kan ta utgangspunkt i eksisterende baser.
Skytebaner med blyforurensning.
Industri av kategori:
Maling
Innsamling av farlig avfall
Produksjon av fargestoff
Produksjon av andre organiske og kjemiske råvarer
Produksjon av eksplosiver
Behandling av farlig avfall.
Overflatebehandling av metall
Produksjon av kjemiske produkt.
Hva med båtopplag på land? Mye gift i bunnstoff som slipes av i båtpuss???
Lysløype med flour????
Forsøke å samarbeide med Statsforvalteren og Miljødirektoratet.
Lage liste over datasett som har et mottaksapparat.
Kjøre GIS analyse og lage lister over mulige forurensning som kan nyttes videre i
kommunen.
NADAG
Henvendelse fra Asker til SK førte til et fellesmøte med NGU, SK og Asker
kommune.
Hvordan legge grunnboringer inn i NADAG.
Geosuit direkte fra entreprenør inn i NADAG
Manuell innlegging av alle borehull.

Manuell innlegging av metadata (hvor finnes det data)
Ingenting
Rettigheter til grunnboringene ligger ofte hos konsulentene.
Må forsøke å «overtale» konsulenter til å avgi borehull med kvikkleire.
NGU sendte ut brev i nov 2019 om hvordan legge data inn i NADAG.
Finnes det penger for å finansiere f.eks. studenter til å legge data inn i NADAG?
Fokus i Lillestrøm.
2020 utnevnte ledelsen en NADAG ansvarlig. Resurskrevende å legge inn gamle
data. Prioriterer å legge inn data fra 2020.
Gruppe planlegger en 2-delt fagdag/webinar
1. Inspirasjon for ledere som trenger å vite litt mer om bakgrunn og juridiske
aspekt.
2. Faktisk innlegging i NADAG ved NGU.
Bra med fagdag nå. Kanskje få med noen fra NVE for å høre NVEs forventninger til
hva kommunen skal gjøre.

Fornminnegruppa
Ingen møter i 2021.02.17
Kristin fra Rælingen bytter jobb, så hvis noen har forslag til erstatter som er
fornminneinteressert så mottas det med takk.

Oppsummering
Søknad om penger. Hva er behovet?
Liste over DOK, og ønsker om nye DOK datasett.
Jette lager et dokument der man kan legge inn ønsker om endringer i DOK. Legges
i Teams i AG DOK kanalen

Eventuelt
Trym fortalte om et grøntstrukturprosjekt de er i ferd med å starte i Oslo
kommune.
Hvordan formidle kommunens grøntstruktur?
De fleste trær står på privat grunn. Hvordan oppfordre til å beholde det grønne?

Hva har vi av data?
10 – 20 000 trær som bymiljøetaten har ansvar for.
100 000 trær som mangler art og diameter.
Ønsker å knytte trær til turløype. «Se 20 tresorter tur»
Inkludere grøntstruktur i parker.
«Hagen min» for bl.a. å øke grøntarealindeks for egen eiendom.
Ta med lekeplasser for å engasjere barn og foreldre som tar med barn til Oslo.
Mye spennende tankegods i prosjekter.
Neste møte 26. mai.

