
   
 

   
 

Referat Geovekst-forum 27.oktober 2022 

Deltagere: Siri Oesterich Waage, Marit Bunæs, Einar Jensen, Erik Perstuen, Ole Grammeltvedt, Brit 
Marit Fossan Knudsen, Nils Ivar Nes, Tore Lauritzen, Stein Rinholm, Hildegunn 
Norheim, Jan Ove Stadheim, Eva Høksaas, Janet Lynn Berringer Slåen, Eli 
Katrina Øydvin, Svein Olav Mjelve, Bjørn Helge Sebusæter, Håvard Moe, Ivar 
Oveland,  

Gjester: Tore Abelvik, Jon Otter Skaaret, Arvid Lilletun, Laila Løvhøiden 
 
Ikke til stede: Heidi Liv Tomren, Knut Karper Bjørgaas, Ingunn Jakola, Amund Frogner Borge, Lars 

Østbye Hemsing, Lars Mardal, Tove Vaaje-Kolstad, Håkon Dåsnes 
 
Tidsplan for møtet: 
09:00 – 12:00 

Møteleder: Siri Oesterich Waage 

Referent: Marit Bunæs 
 

Tidsplan 

ca. tider 

Sak nr. Tema / Dokumenter  Sakstype Ansvar 

09:00 – 

09:10 

51/22 Godkjenning av referat fra september Godkjenne Siri/Alle 

09:10 – 

10:00 

30/22 «Løypemelding»  

- Geosats 

- Samordningsgruppa  

- Geodatarådet 

- Nasjonal Geodatastrategi 

Informasjon  

Siri/Laila 

Einar 

Hildegunn 

Siri 

10:00 - 

10:10 

92/21 Kostnadsdeling laser Diskusjon Einar/alle 

10:10 – 

10:20 

 Pause   

10:20 – 

10:50 

52/22 Kjernedata 

• Informasjon fra arbeidet  

Informasjon Arvid 

 

10:50 –  

11:00 

47/22 Geovekst arbeidsgruppe for Veg 

• Forslag til mandat 

Informasjon/ 

Diskusjon 

KV Tore/ 

Alle 

11:00 – 

11:10 

9/22 Revisjon av Produksjon av basis geodata 

• Kort status 

Informasjon Jon Otter 

11:10 –  Pause   



   
 

   
 

11:15 

11:15 

11:50 

33/22 Status arbeidsgrupper 

• Vann 

• Høyde 

• Ledning (GLA) 

Informasjon Håkon/Lars 

11:50 – 

12:00 

 Eventuelt/avslutning   

  Møtedatoer i 2022: 

24.-25.november i Oslo (Vulkan) 

 

Forslag til møtedatoer i 2023: 

8.-9.mars i Møre og Romsdal 

6.-7.juni i Oslo-området 

6.-7.september i Trøndelag 

15.-16.november i Oslo-området 

 

  

 
 

Sak 51_22 Godkjenning av referat fra september 
Delte meninger om godkjenning av referat før neste møte. Referatet skal fortsatt legges ut raskt 

etter møtet. Referatet gjennomgås på neste møte og godkjennes av Geovekst-forum. 

• Rånotater til referatet publiseres i teamet raskt.  

• Et foreløpig referat deles og blir liggende i Teamet til referatet er godkjent.  

Kan det være aktuelt at det ligger et referat i Teamet som er et levende dokument? 

Konklusjon: Fortsetter som før fram til neste møte. 

 

Høringsinnspillet ODD ligger tilgjengelig på departementet sine sider – dokumentet er navnet 

KV/Geovekst Høringsinnspill 

Sak 36_22 Bruk av laserdata til støtte for konstruksjon av FKB-Veg -> saken kommer opp som 
vedtakssak på neste møte.  
 
Informasjon om organisering i Kartverket. Kartkontorene flyttes til Enhet for Region og 

Samfunnskontakt. Landdivisjonen blir en liten divisjon i Kartverket. Knut Bjørgaas er ny leder for 

landdivisjonen og Mona Strøm Arnøy er ny leder for Enhet for region og Samfunnskontakt. Einar J. 

fortsetter i en ny rolle. Om det blir endringer på hvem som skal delta i Geovekst-forum fra KV 

framover er ikke klart ennå. Nytt organisasjonskart må på plass først. 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-gjennomforing-av-direktiv-eu-20191024-om-apne-data-og-viderebruk-av-informasjon-i-offentlig-sektor-i-norsk-rett/id2907172/


   
 

   
 

Sak 30_22 Løypemelding 
Geosats – utvikling av geografisk infrastruktur 

 

 

 

Det ble gjennomført møter med Geovekst og andre aktører i markedet etter litt kritikk på at 

Kartverket ikke hadde involvert andre parter i satsningen. 



   
 

   
 

 

 

Etter jobbing gjennom sommeren 2022, fikk NVE betenkeligheter om samarbeidet var riktig. NVE 

valgte å trekke seg ut av Geosats og jobber med egne satsningsforslag. Det er enklere for NVE å søke 

om satsninger selv. 

 



   
 

   
 

Geosats 2024 er avsluttet fra Kartverket 

Aktivitet 1 utgår, det jobbes videre med dette punktet fra NVE.  
Aktivitet 2 er det fortsatt spørsmål om veien videre. Grønnstrukturkart jobbes det med fra NIBIO 
Aktivitet 3 leverer Kartverket på i en eller annen form. Kartverket har ikke håp om penger, men 
Kartverket har et behov for å gjennomføre denne aktiviteten. 
 
NVE – jobber videre med et resultat som er basert på aktivitet 1 og 2, hvordan dette tas videre er 
ikke avklart. Blir det i Geonorge hvor vi deler data? 
Kartverket jobber videre med aktivitet 3 og bruker den samfunnsøkonomiske analysen som grunnlag. 
Det er fortsatt viktig at Kartverket sender inn satsninger som belyser Fellesøkonomien og 
fellesløsningene. 
 
Kommentarer: 
Hildegunn – Sender NVE sitt eget forslag eller tildeles det penger gjennom NOUen?  
NVE skal sende inn et eget forslag på aktivitet 1. 
Samfunnsøkonomiske analysen – rapporten er ønsket av partene (spesielt NIBIO). Deles i Geovekst-

teamet? 

Kvikkleire og blågrønn struktur –> det å bygge opp om fellesløsninger var motivasjonen i aktivitet 2 

og søknad om midler.  

NVE – energi og konsesjon er de som får penger i Statsbudsjettet. Lite til andre aktiviteter.  
 
Kvartær geologisk kartlegging. Satsningsforslaget går på fellesløsning for høydedata og datafangst. 
Vi må søke selv om vi ikke får penger, hvis ikke er det ingen som vet om at vi trenger midler til 
fellesløsninger som er vår store felles utfordring. 
 
Skred og ekstremvær, klima kan brukes som «verktøy» til å knytte departementene sammen og 
etablere en god fellesløsning for alle. NIBIO mener det er vanskelig å søke om midler til drift av 
fellesløsninger, men penger til verktøy og kompetanse er innafor.  
NIBIO kommer med en sak om Grønnstruktur kart til neste møte i GV-forum. 
 

Nasjonal Geodatastrategi (Siri) 

Midtveisevalueringen er ferdig, men rapporten er ikke tilgjengelig før den har vært til offentlig 

behandling. 

Samordningsgruppa (Einar) 

Gjennomgang av saker fra sakslista til møtet 220915. 

KS la fram Vegkartet på møtet (KS presenterer dette på neste møte i Geovekst-forum). Lars Mardal 
møter i KS prioriteringsråd sammen med Lars Elsrud denne uken. Tema for møtet er KS sitt veikart 
for temaene plan, bygg og geodata. Samarbeid og finansiering er sentrale tema også i dette møtet, 
og har i så måte en relevans til Geovekst. 
Matrikkelforum legges ned. Har ikke fungert godt og det trengs en ny organisering av dette arbeidet. 
 
Geodatarådet (Hildegunn)  
Det siste møtet var første gang Rådet møttes i et fysisk møte. 
Det ble snakket om geografiske data og posisjonering. Informasjon kommer på neste møte i 
Geovekst-forum. 
 
  



   
 

   
 

Organisasjonskartet i KV nå med og endringene framover. 

 

Fylkeskartkontorene flyttes fra Landdivisjonen til Enhet for Region og Samfunnskontakt (tidl. Marked 

og kommunikasjon) med Mona Strøm Arnøy som leder. Knut Bjørgaas er ny leder for Landdivisjonen. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon når OU-prosessene er ferdige og alle er innplassert i sine 

divisjoner/enheter i februar 2023 (ish). 

Sak 92_21 Kostnadsdeling laser 
Kostnadsdelingen for laserskanning i regi av Geovekst-samarbeidet har lenge vært et krevende punkt 

og oppe til diskusjon i Geovekst-forum i flere sammenhenger, senest under sak 92/21, uten at vi har 

kommet til et omforent nytt forslag. Dagens kostnadsdeling er ikke tilfredsstillende og medfører ulik 

praksis og utfordringer lokalt. Nasjonal detaljert høydemodell (NDH) avsluttes i 2022 og vi har i 

lengre tid sett behovet for å oppdatere NDH. I enkelte områder er NDH rett og slett for gammel og 

ikke oppdatert (de eldste dataene fra 2010) og i andre områder ønsker partene større punkttetthet 

enn 2 pkt/m2.   

Forslag: 

Vi foreslår at vi deler arealene inn i fire kategorier, med fire ulike kostnadsdelinger. I alle 

laserprosjekter må det anslås en prosentvis andel av hver arealkategori (sum 100%) og en vektet 

fordeling som blir prosjektets kostnadsdeling. 

 

Under er det foreslått kostnadsdeling for de ulike arealkategoriene. Det er tatt utgangspunkt i 

kostnadsdelingene for kartlegging i ulike arealtyper med noen tilpasninger. Det legges da til grunn 5 

pkt/m2 (eventuelt 10). Ekstrakostnaden ved større punkttetthet bør dekkes av parten(e) som ønsker 

dette. I alle prosjekter må det foretas en vurdering om det er spesielle forhold som tilsier at 

kostnadsdelingen for enkelte kategorier bør endres. 



   
 

   
 

 

Kommentarer: 

Stein – ønsker å supplere dokumentet med noe tekst. Noe tekst ble rettet i møtet. Regne-eksemplet 

som ligger i tabell 4 har småfeil og må rettes opp. LACHV21 dette regneeksemplet må også rettes 

opp. 

Fortsatt diskusjon om Vegvesenet og FK skal henge seg på samme prinsipp som Landbruket snakker 

om, at de kun tar en stor andel av prosjekter det er spesielt knyttet til deres oppgaver. 

Infrastruktur – hva menes med infrastruktur? Dette må beskrives på en bedre måte, slik at det ikke 

kan misforstås. 

Ny modell skal ikke legge til rette for at det startes opp med frimerkekartlegging, det er absolutt ikke 

hensikten med ny kostnadsdeling. 

Kostnadsdelingen er den samme for 5 og 10 punkt skanning. 10 punkt er ca. 20% dyrere enn 5 pkt 

skanning. 20% økning kan være en stor kostnad for noen av partene, men husk at denne 

kostnadsdelingen er i utgangspunktet en veileder for deling av kostnader.  

Enhetsprisen er ca. 1700 km2 for 5 pkt skanning i 2022. 

 

Sak 52_22 Kjernedata 
Arvid Lillethun 

Geografiske grunndata – utredning til KDD 

Bestilling og forankring – strategi, handlingsplan og tildelingsbrev 

Strategi – mål 1:  Regjeringen vil arbeide for «et nasjonalt kunnskapsgrunnlag av geografisk 

informasjon som møter viktige samfunnsbehov» 

Strategi – mål 1.1:  «Prioriterte geografiske data er forankret, finansiert og etablert» 

Tiltak 1   «Kartlagt kjernedata til bruk i felles delingsplattform for all stedfestet data» 

Tildelingsbrev 

Strategisk mål i KV/Ldiv. 

 

 



   
 

   
 

 

Prosjektet skal levere anbefalinger til KDD og det jobbes med alle dokumentene. Leveransen skal 

bestå av en anbefaling til KDD basert på utredningen fra Kartverket og AK. Dokumentene 

tilgjengeliggjøres når de er klare. 

Kommentar: Det er et ønske fra Geoveskt-partene om å få tilgang til oversendingsnotatet for 

eventuelle kommentarer før det sendes til departementet. 

 

Det er et ønske at fokus skal være på datainnholdet og ikke fellesløsningene. Hva er de nasjonale 

store felleskomponentene i dag? 

Andre land har grunndataprogram, det ser vi også at det er behov for i Norge. 



   
 

   
 

 

Rapporten fra Agenda kaupang tegner opp det store bilde og hvordan vi må organisere oss på sikt. 

 

Skate ønsker en videre prosess. Det skal jobbes videre med en avklaring hva dette vil bety for 

arbeidet videre med grunndata for Norge. 

 



   
 

   
 

Vi bruker FN sin inndeling av data i arbeidet. Og det er sett spesielt på Transportnettverk og 

Forsyningsnettverk (EL, olje, gass, vann og avløp, tele) 

 

 

Grunndataprogrammet eller grunndatakonseptet skal se på datagrunnlaget i en større sammenheng. 



   
 

   
 

 

 

Spørsmålet er -> Hvilket budskap skal vi sende til departementet. 

Hildegunn – FKB inneholder mye viktige data. Grunndata defineres også av Skate. Det snakkes om 

grunndata mange steder. Grunndata i Skate inneholder ikke geografisk informasjon. Hva med 

lovfesting for innhenting og deling av data. Skal vi komme med anbefalinger fra Geovekst til 

departementet må vi få en grundig gjennomgang av rapportene og forslagene som kommer fra 

grunndatautredningen. Viktig at diskusjonene tas i Geovekst-forum før det sendes til departementet. 

Vi må ha en sterk forankring. 



   
 

   
 

Arvid – FKB er jo en del av grunndataene, på et overordnet nivå. Rapporten skal leveres om 5 uker. 

Hildegunn - Hva betyr det?  

Arvid - Det er snakket lite om FKB, men de har sett på transportnettverk og sett på de ulike kildene 

som til sammen utgjør transportnettverket. Det hentes data på minst 3 registre. Hvem har ansvar for 

stedene/basene de hentes?  

 

Heidi Liv er Geovekst sin representant inn i arbeidet, ta gjerne kontakt med henne. 

SKATE ser på krav til oppetid, datamodeller, forutsigbarhet og langsiktighet i tilbudet fra det 

offentlige. 

 

Eva – FKB er spesielt. FKB-dataene er Geovekst sitt eierskap, med egne finansieringsmodeller. 

Einar – kommer det en klar anbefaling(forslag) fra gruppa hva det vil bety at data skal være 

grunndata? 

Arvid – det er vanskelig for arbeidsgruppa og bli enige, det finnes mange ulike interesser. Dette skal 

være et innsalg av et konsept. 

Hildegunn – Det å få definert hva kartdata (FKB) er i grunndata er viktig. Det må være rom for en 

prosess, rekker vi ikke det bør vi be om utsettelse. Roe ned litt, så vi får en felles forståelse for hva FKB 

skal være i grunndata. SKATE for ta sin egen prosess. 

Ivar – Er grunndata og kjernedata det det samme vi snakker om? Ja kjernedatabegrepet er byttet ut 

med Grunndata. 

 

Det foreslås at Geovekst-forum setter ned en ad hoc gruppe som går grundig gjennom disse 

rapportene før de sendes til departementet. Det er viktig for samarbeidet at vi får tatt en 

gjennomgang av rapportene før de sendes. Arvid sjekker om de foreløpige rapportene kan deles med 

Geovekst-forum for gjennomgang/behandling. 

Hildegunn – Kan fristen for leveranse utsettes? 

Arvid – det som skal leveres nå er overordnet og at man ønsker å fortsette prosessen. 

KV – tar en intern gjennomgang for å finne veien videre. 

 

Sak 47_22 Geovekst arbeidsgruppe for Veg 
Presentasjon: Tore Abelvik, KV 

Forankring 

GAV-gruppa er en arbeidsgruppe som er nedsatt av og rapporterer til Geovekst-forum. Saker som 

trenger beslutninger knyttet til Geovekst sitt virkeområde legges fram for Geovekst-forum til 

behandling. 

Arbeidsoppgaver  
Hovedfokus for gruppa er å samle og ivareta partenes brukerbehov.   
 
Gruppa skal: 

• bidra til videreutvikling av dagens rutiner for kontinuerlig og periodisk ajourføring for å 
oppnå god kvalitet på et felles transportnettverk for gående, kjørende og syklende.   

• bidra til samkjøring av forvaltningen av felles transportnettverk.  

• gi innspill til Geovekst-forum og fylkenes geodatautvalg (Norge digitalt) om aktuelle tiltak for 
å heve kvaliteten på vegnettet i NVDB, FKB-veg, og FKB-TraktorvegSti, både gjennom ny 
datafangst og gjennom egne kvalitetshevingsprosjekter   



   
 

   
 

• bidra til utvikling av harmoniserte regelverk, standarder og effektive forvaltningsopplegg for 
et felles transportnettverk.   

• bidra til lett tilgang til og økt bruk av vegdata.  

• gi innspill til og ta opp saker fra NVDB brukerforum i fylkene.    
 

Det er ikke vedtakssak i dag.  

Meld inn deltagere til arbeidsgruppen. Hvem skal være representanter? Det er opp til Geovekst-

partene å melde inn representanter inn i arbeidsgruppa. 

Det bør komme fram i mandatet at saker kan komme fra Geovekst-forum til gruppa og motsatt fra 

gruppa til Geovekst-forum. 

Økonomiske konsekvenser for de som skal utføre oppdateringer endringer som besluttes i gruppene. 

Dette bør inn i alle mandatene. Endringer kan gi økonomiske konsekvenser som bør være vurdert før 

en endring utføres. 

 

Kommentarer: 

Stein – gi innspill og bidra til? Ikke en gjøregruppe, ikke utføre tiltak men komme med anbefalinger 

om endringer.  

Tore – det er nok overlappende grupper på vegtema. Det er på trappene en Samarbeidsforum for 

NVDB og vegdataforskriften. 

 

Mandatene er åpne for revidering underveis i arbeidet.  

Kartverket har fokus på å finne andre finansieringsmuligheter. Det bør også være en mulighet for 

Geovekst-forum. 

 

Sak 9_22 Revisjon av Produksjon av basis geodata 
 

 

Rekker ikke denne omfattende klasseinndelingen til nyttår. Går for en 1.1-versjon som kan benyttes 

til anskaffelsene for 2023. Foreslått inndeling blir bakgrunn for det videre arbeidet neste år. 



   
 

   
 

 

 

 

Passpunkter i fotogrammetri skal følge de kravene vi har for kontrollflater i laser. 

Laser skal kunne gjøres også med mobil-laserfangst. 

Det er kommet klare meldinger fra forhandlerne om at dronefangst må inn i standarden 

 

 



   
 

   
 

Standardisering av bildesiden, stiller også spørsmål om hva som skal lagres i DSA. Dette avklares 

gjennom standardiseringsarbeidet. 

 

 

Sak 33_22 Status i arbeidsgrupper 

 

Norkart sier det er mye jobb og tilpasse sine løsninger til ny standard. Derfor er det et behov for å se 

hva som står i dagens avtaler. Større endringer krever økning i vedlikeholdskostnaden hos partene. 

Dette burde vi egentlig vært sendt ut for en god stund siden i forhold til budsjetteringen ute hos 

kommunene. 

Kommentarer: 

Siri – er økning i prisen varslet fra programvareleverandørene? Brevet er ikke tydelig og konkret nok. 

Går denne programvareendringen under vanlig vedlikehold?  

Hildegunn – hva står det i dagens avtaler, er det sendt ut varsel til partene fra firmaene? 

Hvis det står i avtalen at man må regne med økning ved store oppgraderinger, er det kanskje å anse 

som varslet. Er partene det refereres til i notatet kommunene? Som underskrift står det Geovekst-

partene. Spesifisere hvem er partene, er det Geovekst-kommune og KS? Det vil være mulig å henvise 

til alle Geovekst-partene i brevet. Hva vi ønsker å få svart ut og hvilke frister som gjelder må komme 

klart fram. 

Eva – det er Geovekst som satte i gang oppdateringen og som vedtar noe som gjør at enkelte parter 

øker sine kostnader. Vi må se på kostnadsbilde før vi vedtar ulike saker som kan berøre kostnaden hos 

partene i framtiden. 

 

Brevet justeres før det sendes til Programvareleverandørene. 

 

 

Oppsummering 
Hovedpunkter fra dagens møte 

1. NVE sjekker ut skanning i 2023. Mangler avgrensinger. Eli tar saken videre. 

2. Forslag til prosjekt hvor vi tester ut laserkvaltetene 2/5/10. Einar 

Avklaring: 

Pengene som er bevilget fra Geovekst-forum til Standardiseringsprosjektet som ikke er 

benyttet i 2022, følger prosjektet inn i 2023. 



   
 

   
 

3. 2. pkt fotavtrykk – revisjon 1.1.2023 Ivar 

4. Agendamøte gjennomføres før neste møte. Utkast til saksliste legges ut i forkant. Det skal 

gjennomføres en debatt om fellesløsninger og Geovekst sin framtid. 

5. Vedlikeholdsprogram for høydedata.no. 

6. Kart AI – forslag om å legge ut søknaden og resten av dokumentene for prosjektet i GV-

forumteamet. Sjekk med Ivar. Første prosjektet er snart ferdig, vi trenger litt informasjon om 

dette. Lenke opp eventuelle webinarer. Geovekst-forum skulle ha representanter i arbeidet, 

ingen økonomisk bistand. Husk PhD på neste møte 

7. Sluttrapport i Bærumsprosjektet presenteres på november-møtet.  

8. Sak 36_22 Bruk av laserdata til støtte for konstruksjon av FKB-Veg skal ta denne opp på neste 

møte og vedtaksteksten justeres. Vedtak gjøres på neste møte.  

9. Dokumenter og informasjon innspill fra grunndata utredningen. 

10. Informasjon fra Heidi Liv om Vegkartet 

11. Mandat arbeidsgruppe Veg. Vedtak neste møte. 

12. Kostnadsdeling laser – kommentarer behandles av gruppa og ny laserkostnad presenteres for 

vedtak i neste møte 
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