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Oppfølgningsaker til neste møte
-

-

Lars Fredrik Gyland tar kontakt med Sirdal kommune og undersøker om de kan stille
med en representant inn i fylkets geodatautvalg. Hvis ikke Sirdal kan stille så tar
Gyland kontakt med Lyngdal. Forslag til representant sendes videre til KS i henhold
til retningslinjene.
Det planlegges kurs i Vegnett (Elveg 2.0) i løpet av høsten 2020.
Odin Refsnes tok opp spørsmål vedr hjelpelinje vann i Matrikkelen. Er det mulig å
oppdatere hjelpelinje vann i matrikkelen i forbindelse med nykartleggingsprosjekt
(Geovekst)? Lars Fredrik tar spørsmålet opp internt i kartverket, og følger opp
problemstillingen.

-

Lindesnes kommune ønsker at fylkeskartkontoret tar initiativ til et oppstartsmøte for
synkronisering av plan rett over påske.

-

Neste møte i fylkets geodatautvalg blir i mai/juni 2020. Spørreundersøkelse om
brukerbehov for FKB dataene blir da et av hovedtemaene på møtet.

Velkomst
Lars Fredrik Gyland åpnet møtet med å ønske velkommen.
Målsetningen med møtet er å drøfte og gi innspill til geodatasamarbeidet i fylket.
Gjennomgang av status for pågående prosjekter, diskutere felles kompetansetiltak samt gi
innspill til neste års geodataplan.
Lars Fredrik nevnte at det planlegges et møte til i fylkets geodatautvalg før sommeren.

Sammensetning av fylkets geodatautvalg
Lars Fredrik innledet. Vi har nå vært igjennom en region- og kommunereform og det er i
den sammenheng behov for å se nærmere på deltakelse fra partene i fylkets geodatautvalg.
Når det gjelder kommunerepresentanter så er det ønskelig at alle regioner (deler) av fylket
er representert i utvalget.
De kommunerepresentantene som allerede er med i utvalget ønsker å bli med videre. Det
er ønskelig med en representant fra vestre del av fylket. En representant fra Sirdal
kommune eller eventuelt Lyngdal kommune bør vurderes for å sikre god geografisk dekning
på kommunerepresentantene i utvalget.
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Lars Fredrik Gyland tar kontakt med kommunen/e og undersøker om de vil stille med en
representant.
Når det gjelder fylkespartene melder Agder fylkeskommune at de fremover vil bli
representert med Astri Heier Vegusdal og Øystein Kristensen.
Fylkesmannens landbruksavdeling (landbruksparten i Geovekst) vil bli representert med
Una Glende Janson.
Fylkesmannen vil komme tilbake med hvem som skal representere embetet i utvalget om
kort tid. Fylkesmannen har ansatt ny GIS medarbeider.
Sammensetning av fylkets geodatautvalg
Navn

Etat

Agnar Tore Vaaje

Vegårshei Kommune

Steinar Aas

Birkenes/Lillesand

Jan Christian Andersen

Arendal kommune

Håkon Heddeland

Lindesnes kommune

Terje Nuland

Kristiansand kommune

Marit Henriksen

Valle kommune

Odin Refsnes

Åseral kommune

Eva Høgsås

Kristiansand kommune

Kirsti Høgvard

Statens Vegvesen

Una Glende Janson

Fylkesmannen /landbruksparten

Anne Helene Ruud

Agder Energi

Astrid Heier Vegusdal

Agder Fylkeskommune

Øystein Kristensen

Agder Fylkeskommune

Frode Skjævestad

Kystverket

Lise Randi Bjørnstad

Telenor

Per Terjesen

Nye Veier

Lars Fredrik Gyland

Kartverket

En representant fra vestre del av fylket
Ny representant fra fylkesmannen

Sirdal eller Lyngdal kommune
Fylkesmannen

Status for pågående geovekstprosjekter
Pål Tanem orienterte.
Følgende prosjekter har pågående aktiviteter:
1.
2.
3.
4.

LACHVA82
LACHVA91
LACHVA92
LACHAA93

Marnardal, Audnedal og Songdalen
Kristiansand
Agder
Arendal
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Data er mottatt for alle disse prosjektene. Det jobbes nå med opprettinger, kontroll og
innsying. For detaljert informasjon om status i prosjektene henvises det til PowerPoint
presentasjonen fra møtet.
I 2020 er følgende prosjekter startet opp.
1. LACHAG01 Agder 2020
2. LACHAG02 Kristiansand
3. Arendal 2020.
For mer informasjon om prosjektene henvises det til PowerPoint presentasjon fra møtet.

Gjennomgang av geodataplanen – hva fikk vi gjort i 2019?
Lars Fredrik Gyland innledet.
Følgende satsningsområder lå inne i geodataplanen for 2019:
•

Bidra til utarbeidelse av kommunale geodataplaner. Arrangere felles workshop
om temaet, og bidra til å følge opp kommuner. Dette ble fulgt opp med en workshop
for kommunene i desember 2019. I tillegg har Pål Tanem bistått kommuner som
ønsker detaljerte kartoversikter som viser kvalitet og alder på geodataene i
kommunen.

•

Bidra til fellestiltak og kompetansehevning innenfor digitaliseringsprosjekter og
elektronisk samhandling. Kristiansand kommune deltar i GeoLett prosjekt i forhold til
MinSide og tilbakemeldingsfunksjonalitet i forhold til matrikkelinfomasjon.
Fylkeskartkontoret er også med i prosjektledelsen for GeoIntegrasjonsprosjektet
som kjøres sammen med KS.

•

Bidra til gjennomføringen av kommune– og regionreformen i Agderfylkene.
Dette arbeidet tok mye tid for alle parter i 2019, innenfor våre fagområder geodata
og matrikkel så foregikk overgangen forholdsvis smertefritt. Dette takket være god
planlegging og god gjennomføring.

•

Undersøke muligheter og interesse for oppstart av felles
samfinansieringsprosjekt for marin grunnkartlegging i kystnære områder i
Agder. Gyland nevnte at følgende prosesser var satt i gang:
Planlagt pilotprosjekt på 68 km2 i innenfor Raet nasjonalpark – søkt og fått
godkjenning til kartlegging (forsvaret). Gjennomført leverandørmøter
Bidratt til at leverandørfirma har satt i gang prosess med sikkerhetsgodkjenning.
Gjennomført møter med sjødivisjonen – ønske om en mer helhetlig satsning.
Gjennomført flere møter med Agder fylkeskommune. Planlegger et møtet mellom
regionale parter til høsten – formålet er å få tilbakemeldinger på interesse for
delfinansiering av et større marin grunnkart prosjekt

FDV samarbeid – kort oppsummering fra årsmøtene
Anne Marit Bjelland orienterte. Det er nå kjørt årsmøter for alle kommuner i Agder. Det er
også sendt ut nye avtaler om forvaltning drift og vedlikehold (FDV) avtaler til underskrift.
Mange kommuner og parter har sendt signert avtale tilbake, men det mangler fortsatt noen.
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Anne Marit nevnte at det planlegges kurs i Vegnett i 2020 (Elveg 2.0) til høsten. Hun
orienterte også om endringene i Elveg 2.0
Geosynkronisering av plan – hva kan vi få til i 2020?
Lars Fredrik Gyland innledet. Han presenterte en oversikt over status på kommuner som
ikke synkroniserer plandata enda.
Strekpunkter fra påfølgende diskusjon:
-

Arendal, Grimstad og Froland har satt opp løsning for synkronisering. Det
gjenstår noe opprydding i forhold til kvalitet på dataene. Starter opp med
uttesting i Froland. Arendal vil holde fylkeskartkontoret informert om status på
arbeidet fremover.

-

Lindesnes kommune og Åseral kommune er klar til å sette opp synkronisering av
plandata. Dataene er i QMS og systemene er klare til videre oppsett av
synkronisering. Lindesnes kommune ønsker at fylkeskartkontoret tar initiativ til
er oppstartsmøte for arbeidet rett over påske.

-

Kommunene i Lister samarbeidet jobber nå sammen med Håkon Heddeland
(Lindesnes) med opplegg for innlegging av plandata i QMS slik at de kan gå
videre med synkronisering. Håkon Heddeland vil holde fylkeskartkontoret
informert om arbeidet fremover. Planen er å få satt opp synkronisering så snart
dataene er inne i QMS.

Orienteringssaker
Pågående revisjonsarbeid for FKB – spørreundersøkelse
Mika Sundin orienterte. Det er behov for endringer i FKB spesifikasjonene,
endringsbehovene er ikke av en slik karakter at de må løses på kort sikt. Planen er å
gjennomføre en grundig revisjon i løpet av 2020 og 2021. Mika presenterte en tabell med
endringsbehov for de ulike datasettene. For mer info om hver enkelt datasett henvises det
til PowerPoint presentasjonen fra møtet.
I det videre arbeidet legges det opp innledningsvis å gjøre en undersøkelse av brukerbehov
blant de viktigste brukerne av FKB data. En undersøkelse vil bli sendt ut til fylkesvise
geodatautvalg, storbykommunegruppa og hver enket geovekst-part. Planen er å sende ut
undersøkelsen våren 2020.

Tur- og friluftsruter
Prosjektet har hatt møter med alle kommuner i Agder. Samtlige er positive til å levere data
slik at databasen blir mest mulig oppdatert. Målsetningen er i utgangspunktet å få alle
dataene inn i databasen i løpet av sommeren 2020.

Teknologisk rammeverk
Lars Fredrik Gyland innledet. Som et av tiltakene i Nasjonal geodatastrategi frem mot 2025
er det nå utarbeidet et felles teknologisk rammeverksdokument som gir klare føringer og
anbefalinger i forhold til bruk av teknologier og standarder i vår felles geografiske
infrastruktur. Lenke til dokumentet følger nedenfor.
https://www.geonorge.no/Geodataarbeid/Norge-digitalt/geografiskinfrastruktur/teknologisk-rammeverk/
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GeoIntegrasjon
Lars Fredrik Gyland orienterte om status i arbeidet med GeoIntegrasjon. Finansiering er nå i
prinsippet på plass, og det jobbes med å få startet opp 5 arbeidspakker. Disse er
GeoIntegrasjon – Arkiv, GeoIntegrasjon – Politisk behandling, GeoIntegrasjon – Plan,
Geointegrasjon – Synkronisering, Geointegrasjon – Matrikkel. Arbeidspakke
GeoIntegrasjon – Arkiv er allerede startet opp og er i god produksjon.

Innspill til neste års geodataplan
Lars Fredrik innledet. Det er ønskelig med innspill til satsningsområder for 2021. I tillegg er
det ønskelig at geodatautvalget også drøfter og gir innspill til delmål innenfor de ulike
fagområdene i planen. Gyland gikk raskt igjennom satsningsområder for 2020 og tilhørende
delmål innenfor FKB. Temaet blir tatt opp igjen på neste møte i geodatautvalget.
Pål Tanem orienterte om planene for oppstart av skråfoto i Agder 2021. Følgende
kommuner har meldt interesse per 30.3.2020:
- Arendal
- Gjerstad
- Lillesand
- Lindesnes
- Lyngdal
- Risør
- Tvedestrand
Oppdaterte priser er innhentet fra skråfotoprosjekt som kjøres i 2020, kalkyle produseres ut
fra dette. Det vil være behov for å få ut informasjon til alle potensielle parter slik som det
ble gjort i forkant av 2019-prosjektet
Pål Tanem nevnte videre at det er ønskelig å få tilbakemeldinger i forhold til interesse for
oppstart av samfinansieringsprosjekt for historiske flyfoto.

Neste møte i geodatautvalget
Det planlegges et møtet i mai/juni 2020. Lars Fredrik Gyland tar initiativ til å sende ut
invitasjoner og saksunderlag i forkant av møtet.
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