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Bakgrunn. 
 
De siste år har flom og skred rammet oss. I den sammenheng har det vist seg å være 
nytte og behov for dokumentasjon av hendelsene med datafangst fra luften – både 

laserskanning, vertikalfotografering og skråbildefo.  
 

Kartkontoret har i den sammenheng ved flere anledninger på oppdrag fra NVE og 
andre gjennomført raske anskaffelser (hasteprosjekter) med de begrensinger dette 
har både mht kvalitet på anskaffelsen, usikkerhet i finansieringsmodell og 

konkurranseforhold mellom firmaene. Data er i ettertid tilgjengeliggjort for aktuelle 
parter (Geovekst-partene) ved konkrete Geovekst-avtaler. 

I tillegg har enkelte firmaer i en del sammenhenger for egen risiko foretatt 
flyfotograferinger og i ettertid forsøkt solgt bildene i et marked som et kommersielt 

produkt uten å ha suksess med det. 
 
 

På møte i fylkesgeodatautvalget i Hedmark og Oppland våren 2013 ble denne saken 
diskutert, og man konkluderte med at nytten av slikt materieal er stort, men at en i 

framtida bør prøve å få en mer forutsigbar situasjon både for partene og i forhold til 
anskaffelser og konkurranse. Utvalget  mener det er viktig at en benytter dagens 
teknlogi til i størst mulig grad å dokumentere slike situasjoner og gi grunnlag for 

skadeberegning/skadeutbedring, og at data bør være tilgjengelig for all offentlige 
bruk. 

 
  



 

 

Forslag. 
 
Med bakgrunn i dette ber vi Geovekst-Forum vurdere om det bør inngås en 

landsomfattende rammeavtale om beredskap for slik datafangst (flyfoto og Laser) 
med et firma (etter en forutgående konkurranse). 
 

Momenter i en avtale: 
 

a) Rammeavtale for 2-3 år 
b) Konkrete spesifikasjoner av aktuelle produkter (ofo og laser,+?) 

(Bla alltid ta med automatisk produserte ortofoto? 

c) Krav til utrykningstid/Beredskap 
d) Avtalepart er Kartverket nasjonalt – som er avroper ift rammeavtalen 

e) Nasjonale parter kan anmode om anrop direkte til nasjonal avtaleforvalter 
f) Regionale/lokale parter kan avrope avtalen gjennom kartkontora. 

 

 
Det bør også utarbeides en standard Geovekst-avtale som sikrer finansieringen av 

datafangsten.  
 
Momenter i denne avtalen kan være: 

 
 Sentrale parter forplikter seg – lokale parter anmodes… 

 Den part som initierer avrop får større andel ? 
 Når en datafangst er gjort informeres aktelle parter med forslag til 

betalingsplan (som kan gå over 2 budsjettår) 

 Rask tilgjengeliggjøring 
 Data som etableres gjøre tilgjengelig i aktuelle forvaltningsløsninger  

(Eks Norge i Bilder) 
 Data som etableres får Geovekst-rettigheter 

 

 
 

 
 
 

 
 


