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Hei!
NVE melder med dette inn en sak til førstkommende Geovekst-forum møte i Molde. Dette er
oppfølging av sak lagt fram på et møte i fjor, sak 66/16.
Samme sakstittel kan beholdes, evt. oppdateres til hovedfokus «innhenting data».
Vi oppfatter at lagring og tilgang dybdedata elver (og kyst /utløp sjø) er svart ut ved at dette tas inn
som del av nasjonal høydemodell (forvaltningsløsningen). Meget bra!
Samtidig er innhenting av dybdedata elv (og kystnære områder) ikke fulgt opp videre av Geovekstforum/Kartverket. NVE oppfatter at innhenting dybdedata bør administreres via Geovekstsamarbeidet el., der Kartverket administrerer innkjøp på vegne av partene. Dette inngikk i sak
66/16, men er ikke svart ut. For forhåpentligvis å komme raskere fram til en beslutning, avventer vi
det generelle tema rundt «innsjø».
Vi ønsker også som del av saken oppmerksomhet rundt «HavElvSperre», der det har framkommet
ulike databaser hos Kartverket Land og Sjø, og dertil ulike beslutningsgrunnlag på hva som er/blir
definert som elv og hva som er definert som sjø (gradert / ugradert).
Jeg ønsker å innlede med et innlegg (ca. 10 - 15 min) med oppdatert status, erfaringer og
utfordringer, litt om brukere av dataene (NVE får flere nye henvendelser fra eksterne), samt selve
sakskjernen med argumenter for innhenting av data som del av Geovekst-samarbeidet el.
Flott dersom denne saken kan settes opp dag 1 (6. sep.). Jeg regner med å kunne delta dag 2, men
er ikke 100 % sikker på dette ennå (fly 9.45 eller 17.00).
Henvisning til sak 66/16;
66/16

Detaljert dybdekartlegging elv, innsjø og grunne Diskusjon
kystområder sjø, innhenting, lagring og tilgang data
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