
Geosynkroniseringsprosjektet 

Vedlegg 1 til avtale med pilotarenaene 

 

Måldokument 

1. Overordnet målsetting 
Pilotarena  Arendal  har følgende målsetting med sin deltakelse som pilotarena i 

Geosynkroniseringsprosjektet (GS-prosjektet):  

Synkronisering av reguleringsplandata.           

Dette innebefatter: 

 reguleringsplaner under arbeid 

 planomriss  

 arealformålsflater 

Synkronisering av FKB-data. Dette innebefatter:          

 Bygningsmessige tiltak 

 Bygninger 

 Veg 

 AR5 – Skog- og landskap  

    
Tilbyder 

Systemlevera
ndør 

Abonne
nt 

Systemlevera
ndør   

Prioritet
/  

rekkeføl
ge Datasett 

Originalans
var 

Tilbyder 

  

Abonnent 
GML skjema 

(status) 

1 

Reguleringspla
ner under 
arbeid 

Arendal 
kommune Geodata AS 

Statens 
kartverk Norkart AS 

Utkast til GML 
skjema foreligger. 
Skjema må 
godkjennes av 
standardiseringsm
iljøet 

1 Planomiss 
Arendal 
kommune Geodata AS 

Statens 
kartverk Norkart AS 

Utkast til GML 
skjema foreligger. 
Skjema må 
godkjennes av 
standardiseringsm
iljøet 

1 
Arealformålsfl
ater 

Arendal 
kommune Geodata AS 

Statens 
kartverk Norkart AS 

Utkast til GML 
skjema foreligger. 
Skjema må 
godkjennes av 
standardiseringsm



iljøet 

3 
Kommuneplan
data 

Arendal 
kommune Geodata AS 

Statens 
kartverk Norkart AS Må avklares 

2 
Byggningsmes
sige tiltak 

Arendal 
kommune Norkart AS 

Statens 
kartverk Norkart AS Må avklares 

2 Bygninger 
Arendal 
kommune Norkart AS 

Statens 
kartverk Norkart AS Må avklares 

2 Veg 
Arendal 
kommune Norkart AS 

Statens 
kartverk Norkart AS Må avklares 

 

 

2. Samhandlingsparter 
Aktuelle systemleverandører vil være: 

 Geodata AS   

 Norkart AS 

Aktuelle dataleverandør vil være:  

 Arendal kommune 

 Kartverket 

 

 

3. Administrativ forankring av måldokumentet.  
 Måldokumentet er behandlet og forankret i kommunens ledergruppe og hos systemansvarlige for 

henholdsvis Plan og FKB-data, samt IKT-Agder som driftsoperatør. 

 

4. Hvilke arbeidstakergrupper vil bli berørt av endringene 
Arbeidstakere som er ansvarlige for forvaltningen av de aktuelle basene. 

5. Arbeidsprosser som skal forbedres 
Gjennomføringen av tiltakene vil innebære nye oppdateringsrutiner av aktuelle datasett. 

6. Forventet status ved GS-prosjektets avslutning  
Det er etablert helautomatiske rutiner for synkronisering av data. 

7. Evalueringsgruppe 
Følgende organisasjoner/personer skal evaluere prosjektet: 

 Kyrre Jordbakke (Kartverket)  

 



 Heidi Liv Tomren (Prosjektleder)  

 Roger Lieng (FKB-ansvarlig) 

 Fra IKT-Agder 

 Fra leverandørene 

8. Grunnlaget for evaluering 
8.1. Beskrivelse av nåsituasjonen 

For plandata finnes i dag ingen rutiner for synkronisering. For FKB er det kun manuelle 

oppdateringsrutiner dvs. kopiering av data. 

8.2. Kriterier for evaluering i henhold til pkt 6 

Evalueringen kan foretas ved at man sammenligner datasettene i originalbasen med de synkroniserte 

datasettene. 

Sjekke at synkroniseringen gjennomføres feilfritt, uten manuelle operasjoner 

9. Gevinstrealisering 
 Følgende gevinster kan realiseres: 

 unngå manuelle kopieringsrutiner 

 tidsbesparende  

 bedre kvalitet 

 minimaliserer mulighetene for feil  

 ferske, oppdaterte data via Nasjonale baser 

 tilgjengelig for alle Norge digitalt-medlemmer og evt. andre brukere 

 


