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Årsmelding 2021
Fagrådet
Fagrådet i Geovekst-kommune har i 2021 hatt følgende sammensetning:
•
•
•
•
•

Leder
Nestleder
Fagrådsmedlem
Fagrådsmedlem
Fagrådsmedlem

Ole Grammeltvedt
Eva Høksaas
Lars Østbye Hemsing
Petter Stordahl
Vesa Heikki Jäntti

Sandnes kommune
Kristiansand kommune
Vang kommune
Fredrikstad kommune
Bodø kommune

Sekretær i 2021 har vært Brit Marit Fossan Knudsen, Sandnes kommune.

Medlemsutvikling og kontingent
Kommuner som er medlemmer, betaler kontingent i form av en avgift til Geovekst-kommune,
avgiften har i 2021 vært 1 % av kommunens kostnader i forvaltningsprosjektene. Geovekstkommune består av 352 kommuner, inkludert i dette er 6 av de 10 storbykommunene.
Listen med kontaktinformasjon for Geovekstkontakter kan fås ved hndveelse til sekretær.

Søknader om støtte
Kommuner som er medlem av Geovekst har mulighet til å søke midler i henhold til
dokumentet ”Prinsipper for søk om midler” som ligger ute på nettsidene våre.

I 2021 er det gitt støtte på kr 100 000,- til dronekartleggingsprosjekt i Bærum kommune.
Rapport for prosjektet blir lagt ut på geovekst-kommune.no når den er klar.

Nettsidene til Geovekst-kommune
Nettsidene til Geovekst-kommune blir kontinuerlig oppdatert og inneholder informasjon
som Fagrådet mener kan ha interesse for medlemmene.
Innkalling og saksdokumenter til samlinger i Geovekst-forum, blir lagt tilgjengelig
på nettsidene, og informasjon blir sendt til alle Geovekst-kommune kontakter i forkant av
hver samling.
Geovekst-kommune sin hjemmeside: www.geovekst-kommune.no

Møter i Geovekst-forum
Møter i Geovekstforum har vært holdt:
18.02, 17-18.03, 21.05, 02.-03.06, 08.-09.09 og 24.-25.11.
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Saker som vært oppe til behandling:
Et utvalg av saker av betydning for kommunesektoren:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Oppfølging av prosjektet sentral lagring av FKB
Gjennomgang av kostnaden, den samfunnsmessige anslåtte nytteverdien og
bruken av datasettene i Geovekst
Styrende dokumenter for Geovekst-samarbeidet
o Fellesdokument for overordnet arbeid
o Handlingsplan
o FKB-kvalitetsplan
Bildematching – øke utnyttelsesgraden for Flybilder
Maskinlæring for automatisk kartlegging av kommunale FKB- og temadata
basert på laser og hyperspektrale data
ByggesaksBIM til oppdatering av FKB-tiltak
Geovekst-webinarer
- Dronedata – fangst og bruksområder
Revisjon av FKB spesifikasjon
- Oppgradering til FKB 5.0
Salg av Geovekst-data gjennom forhandlere
- Kommunenes salg gjennom automatiserte løsninger
Møte med fylkesgeodatautvalget i Nordland
Videre arbeid i arbeidsgrupper for FKB-Vann, - Ledning, - Bygg, - Samferdsel
og – Høyde.
Det er gitt støtte til følgene prosjekter i 2021: (sentrale midler i Geovekst-forum)
-

Bildematching – øke utnyttelsesgraden for flybilder: 150 000

Se ellers www.geovekst-kommune.no for mer informasjon

Fagrådsmøter / Andre møter
Fagrådsmøter er i 2021 samkjørt med Geovekst-forum sine møter. Det er gjennomført møter
i forkant av Geovekst-forum.
KSs representant er Heidi Liv Tomren.

Geovekst - kommune
Et fagforum til støtte
for kommunenes
Geovekst - samarbeid

______________________________
Ole Grammeltvedt
Leder

____________________________
Eva Høksaas
Nestleder

_____________________________
Lars Østbye Hemsing
Fagrådsmedlem

____________________________
Petter Stordahl
Fagrådsmedlem

_____________________________
Vesa Heikki Jäntti
Fagrådsmedlem

