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NOTAT 
 

Emne Sak 30_16 - Forvaltning av eldre ortofoto i «Nye Norge i bilder» 
Til Geovekst-forum 
Fra Geovekst-sekretariatet 
Dato 24.5.2016 
Kopi til  
 
 
Bakgrunn 
Norge i bilder (Nib) ble første gang 
lansert våren 2005. Etter over 10 år 
var det et sterkt behov for å utvikle 
og modernisere løsningen. 
Rettighetshaverne til løsningen (SVV, 
Nibio og Kartverket) har med Geodata 
som leverandør, finansiert og 
utviklet Nye Nib som driftsettes for 
allmenheten i disse dager. 
 
Nib har siden starten lastet inn og 
forvaltet, helt uten tap av data, ca 
1.600 (unike fotograferinger) ulike  

ortofoto-prosjekter. Rettighetshaverne 
til ortofotoene er primært Geovekst-
partene. 
 

 
 
En stor jobb for Kartverket har vært å importere «gamle» prosjekter fra Nib til 
Nye Nib. Dette er har vært utfordrende grunnet endrede spesifikasjoner, 
strengere krav til kvalitet og en del «grums» som tidligere har sluppet i 
gjennom. Per i dag er nærmere 1.400 prosjekter inne i Nye Nib, mens de ca 
200 gjenstående er «problem-prosjekter» som trenger betydelig manuell 
oppfølging. For nye prosjekter er mesteparten av arbeidet med innlegging i 
Nye Nib lagt til konsulentene. 
 
Per 1. tertial har Kartverket alene i 2016 brukt ca 1.100 timer på arbeidet 
(dette er ikke timer knyttet til utvikling, oppfølging og driftssetting av Nye 
Nib). Det forventes et forbruk på om lag 1.800 timer før alt er over i Nye Nib 
og «gamle» Nib kan pensjoneres. Det er ikke rimelig at verken Kartverket 
alene eller sammen med Nibio og SVV skal dekke hele denne kostnaden. 
 
Vi foreslår at kostanden fordeles på partene som en engangskostnad som tas 
gjennom FDV-avtalen for 2016 med normal kostandfordeling for FDV. Vårt 
forslag (alternativ 1) er at alle kommuneprosjekter belastes med 2 timer, pluss 
et variabelt antall timer etter befolkning fra 0 – 10 timer (se under). 

http://innsyn.norgeibilder.no/
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Alternativt (alternativ 2) kan alle kommuneprosjekter belastes med 4 timer, 
men selv om dette er små beløp så anser sekretariatet dette som litt urimelig. 
 
Uansett må vi ha en ordning som er lett å administrere. 
 

Kommuner Timer Sum timer
Fra Til 423              2 846                

-           2 500          127              -                 
2 500       10 000        187              2 374                

10 000     50 000        99                5 495                
50 000     -              10                10 100                

1 815             

423              4 1 692             
4,29 1 815            

Befolkning
Alternativ 1 - fast 2 timer + skallering etter befolkning

Alternativ 2 - likt for alle kommuneprosjekt

 
 

Timer Timepris Sum
1 815       600 1 089 000   

Part Andel Sum
V 8 % 87 120         
E 12 % 130 680      
K 35 % 381 150      
S 27 % 294 030      
T 12 % 130 680      
L 6 % 65 340         

Landsdekkende kostnad

   
 
Forlag til vedtak: 
Geovekst-forum stiller seg bak forslaget til dekning av kostnader knyttet til 
«flytting» av eldre ortofoto-prosjekter over til Nye Norge i bilder. Kostnadene 
dekkes gjennom FDV-avtalene og fordeles på kommuneprosjekter etter 
alternativ 1 i saksdokumentet. 


