MELDING NR 1/2012 GEOVEKST-FORUM
etter møte i Geovekst-forum i Sarpsborg 6. – 7. mars 2012

NN2000
Status:
- Oppstartsmøte for Geovekst-ansvarlige i 5 fylker er gjennomført 1. mars.
- Geodesi har analysert ca. 155 kommuner
- CPOS-målinger etter en ”streng prosedyre” er anbefalt målemetode i 2012 (ikke
vektormålinger slik det ble gjort i prøveprosjektene)
- Det er laget en prototype av et oversiktskart der en skal følge fremdriften i prosjektene
- Det er enighet med Geodesi om bidrag og godtgjørelse for arbeid i prosjektet:
o For analyse av grunnlaget, utarbeidelse av måleplan, beregning og utarbeidelse av
transformasjonsmodell er det avtalt en fastpris for hele landet på 4,5 millioner.
o Dette inkluderer oppdatering av HREF som er satt til kr. 1000 pr. kommune (SK
100%).
o Resten fordeles per kommune iht til vedtatt fordeling (50% AC-areal og 50% Bid).
o Kommunene som har gått over eller startet opp før 2011 er ikke med på fordelingen.
- Prosjektlederstilling er utlyst og det er 3 søkere. En kandidat er tilbudt stillingen.

Leveranse av data i NN2000 og NN1954:
Slik det er nå, går det ikke fram i nedlastingsløsningen hvilke kommuner som har gått over til
NN2000. Informasjon om hvilket høydegrunnlag som er brukt i datasettet er tilgjengelig i
metadataene som følger med når man laster ned.
Geovekst-forum anbefaler alternativet med informasjon om høydegrunnlaget i en egen kolonne i
metadatakatalogen
Dersom en part ønsker data i NN1954 så må kostnadene ved en transformasjon dekkes av parten.
Etter overgangen til NN2000 skal leveransen av data som hovedregel skje i NN2000. Leveranse av
data i andre høydegrunnlag skal være et aktivt valg.
Forvaltning av FKB-data i NN2000
-

FKB-data forvaltes i fylkesarkiver i QMS.
For å ha full kontroll på hvilke data som er transformert til NN2000 opprettes det nye
fylkesarkiver.
Ettersom kommunene går over til NN2000, transformeres data og legges inn i NN2000arkivene.
Kommuner som har gått over slettes fra de gamle arkivene (NN1954-data).
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FDV
Kostnader til kurs:
Vedtak:
-Kurskostnader knyttet til opplæring i kontinuerlig ajourhold av FKB-data kan tas inn som eget
kostnadselement i FDV-avtalene. Dette skal kunne dekke eksterne kursholdere og eventuell leie av
lokale, slik at deltagerne ikke behøver ”å betale” for kurset.
-Lønn og reisekostnader skal ikke dekkes. Geovekst-forum anbefaler at det benyttes standard
kostnadsfordeling for kontinuerlig ajourhold for dette kostnadselementet.

Legges inn som et eget kostnadselement i FDV-avtalen
Organisering av informasjon fra geodatautvalgene
Geovekst-sekretariatet vurderer mulighetene av å lage en side der det linkes til referater fra Geodatautvalgsmøter og andre interessante møter/seminarer. Hensiktene er en enklere tilgang til deling av
informasjon.
Omløpsfotografering – fordeling av Geoveksts kostnader
Gjennom sak 48/11 ble det blant annet vedtatt at kostnadsøkningen ved endret spesifikasjon for
Omløpsfotograferingen skulle dekkes av Geovekst-partene etter en avtalt kostnadsfordeling:
Hvordan ekstrakostnadene for en blokk / et prosjekt skal fordeles på enkeltkommuner ble dessverre
ikke fastlagt i detalj. Problematisering av dette har kommet fra Nordland og Troms med mange
øykommuner, med lite landareal, men store fotograferingsareal der mesteparten er saltvann.
Det er viktig med dialog mellom kartkontorene og ”omløpsfotograferingen” for å sikre mest mulig
”hele” kommuner.
Vedtak:
Ekstrakostnadene for Geovekst ved endret spesifikasjon av Omløpsfotograferingen, fordeles pr.
kommune ved at kommunenes landareal multipliseres med en faktor lik brutto fotograferingsareal /
netto landareal for blokka (kun kommuner som er hele eller tilnærmet hele, aktuelle kommuner, skal
inngå i netto landareal).
Resultatet blir det areal som skal legges til grunn for beregning av ekstrakostnaden. Forslaget vil
”skjerme” små øykommuner med mye sjøareal.

Gratis kartdata til orienteringskart og turkart
Presisering av tidligere vedtak (sak 20/10):
Kommunene kan, med tillatelse fra de øvrige Geovekst-partene, inngå avtaler med lokale
orienteringsklubber om tilgang til data for å utarbeide orienteringskart. Geovekst-forum har godkjent
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at lokale o-klubber kan få tilgang til geodata for å utarbeide o-kart uten kostnad. Kommunen skal
som gjenytelse få data som er nyregistrert og synfart av kartprodusenten. Det kan være kulturminner,
stier, løyper, veier, ferdselsårer ol. Enkelte kommuner har tolket tillatelsen vidt, men det har de ikke
anledning til.
Datasettene som gis ut gratis for andre formål enn o-kart gir tapte inntekter ikke bare til kommunene,
men også til de øvrige Geovekst-partene som er medeiere i datagrunnlaget. Tilgang til data skal bare
gis for utarbeidelse av orienteringskart. Avtalen med Geovekst gjelder i utgangspunktet ikke for
turkart. Turkart som utarbeides av lokale o-klubber, der detaljerte FKB-data benyttes, anses
imidlertid å være omfattet av ordningen. Det samme gjelder FKB-data som benyttes til andre typer
kart som utgis av ideelle organisasjoner som f.eks historielag.
Alternativt kan FKB-data til disse formålene kjøpes med 75 % rabatt av nettopris.
Møteplan 2012 – Geovekst-forum
19. april
5.-6. juni
4.-5. september
5.-6. desember

Oslo
Oslo-området. Jubileum + møte dag 2
Sogn og Fjordane, møte med geodata-utvalget
Oslo-området
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