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Vararepresentanter og de som ikke var til stede

Kartverket Oslo og Viken

1. Velkommen
Tor Ivar S. Majercsik ønsket velkommen til møtet og gikk igjennom agendaen for
møtet.
Dette ble etterfulgt av en kort presentasjonsrunde rundt bordet. Det ble også
informert om hvem som er vara og ev. hvem som manglet vara.

2. Referat fra forrige møte
Referatet ble godkjent uten merknader. Det ble påpekt at etablering av PTU og
lederforum ikke er fullført og må diskuteres på dette møtet.
https://www.kartverket.no/Om-Kartverket/Kartverket-Oslo-ogViken/Geodatasamarbeid/Norge-digitalt-oslo-og-viken/geodatautvalgGeodatautvalg-Oslo-og-Viken/

3. Valg av leder
Det ble diskutert hvem som skal være leder av FGU Oslo og Viken. Det er ønskelig
å få en fra kommunene. Håkon Løvli fra Drammen kommune ble valgt som leder.

4. Geodataplan
Geodataplanen ble gjennomgått.
-

Det ble påpekt at representantene i de ulike utvalgene må på plass slik at
man kan man kan fortsette arbeidet i de ulike undergruppene BU (Basisdata
utvalget) og PTU (Plan- og temadatautvalget).

Frist for tilbakemelding er 1.mai. Kartverket sender ut epost
-

Det ble ikke etablert en arbeidsgruppe for å lage agenda til ND-årsmøtene
for 2020.

Det er et mål om å få denne på plass før neste års møter
-

Diskusjon om mandat for lederforum og hvilken representasjon det skal ha. Skal
det være et lederforum med fokus på bruk av geodata (som det ble vedtatt i
2019) eller et lederforum GIS som i Innlandet.
Arbeidsgruppe må være på plass 1.juni for å få etablert forumet innen
neste års geodataplan vedtas

-

Revisjon av gjeldende Geodataplan må skje gjennom en prosess fram mot
neste møte i FGU høsten 2020. Baseres på innspill fra Norge digitalt
regionmøter, BU, PTU og underutvalg samt nasjonale
strategier/handlingsplaner (blant annet fra Samordningsgruppa og Geovekst
forum basert på Nasjonal geodatastrategi). Kartverket samler inn innspill,
gjør korrigeringer i planen og sender den til representantene i god tid før
neste møte.

Målet er at det er en rød tråd i det som står i nasjonale planer ned til
lokale planer
Gjennomgang av årsberetningen ved representanter fra Kartverket:
Status for tiltakspunktene må følges opp til revideringen av geodataplanen og tas
videre til BU og PTU. Det kom også opp ønske om at vi bør arrangere flere
workshop om laser.
Kommunal geodataplan ble diskutert.
De kommunene som har en egen plan sender inn den til Kartverket, som
tar ansvar for å distribuere de videre. Kartverket kan bidra med
tilbakemeldinger på planene. De kommunale geodataplanene bør være
tverrfaglige og ikke bare gjelde geodataavdelingen.

5. Fagområdene
Plan/ Temadata
-

Få frem hva datasettene i DOK kan brukes til/hvilke prosesser datasettet skal
benyttes i.
FGU ytret ønske om å gjenta workshopen om laserdata og flom slik at de
som ikke fikk plass forrige gang kan delta.
Behov for kurs i planregister vil bli undersøkt og eventuelt iverksatt kurs.

Matrikkel
-

Diskusjon om hvilke prioriteringer som skal gjøres på kvalitetsheving av
Matrikkelen. Innspill om at det var god hjelp i hvordan kommune- og
regionreformen ble gjennomført.
Kartverket finner kontaktpersoner til prosjektet Masterplan Matrikkel og
sender ut det. Viktig at det kommer innspill til Masterplan Matrikkel fra
partene.
Det ble vist statistikk over fullstendighet for å vise hva vi har å jobbe med
når det gjelder kvalitetsheving.

Geovekst/FKB










Det ble referert til behandling av sak 9/20 i Geovekstforum om arbeidet
med revisjon og endring i produktspesifikasjonen for FKB. Det er der
foreslått å utnytte eksisterende organer og fora i Norge digitalt for å få
innspill i prosessen. Aktuelle fora kan være Fylkesgeodatautvalgene og
storkommunegruppa i tillegg til Geoforum selv.
I mai vil det bli sendt ut en spørreundersøkelse om revisjon av FKB
spesifikasjonen. Arbeidet vil også bli fulgt opp i BU.
Innlegging av veglenker i NVDB fra Geovekstprosjekter tar lenger tid enn
ønsket. Problemstillingen vil bli fulgt opp videre i BU.
Forslag om å stryke vegnummer/referanse på private veier. Ingen
motforestillinger i utvalget. Forslaget blir også presentert i neste BU.
Nordre Follo kommune skal nå i gang med et prosjekt på å etterregistrere
bygninger i matrikkel. Det er de bygninger er mellom 15-50 m2 etter
siste fotogrammetriske ajourføring. Det ble diskutert metode for
registrering og godtgjøring til kommunene for arbeidet. Problemstillingen
vil bli fulgt opp videre i BU.

FGU ønsker at disse sakene diskuteres i BU og rapporteres tilbake til FGU
for innspill til rulleringen av Geodataplan 2021-2024. Vedlagt samlet
oversikt over saker til behandling i BU.

6. Neste møte
Neste møte blir 17. september.

Vedlegg
Saker til behandling i Basisdatautvalget våren 2020
o

Innlegging av veglenker i NVDB tar lang tid, behøver press fra FGU/BU

o

Forslag om å stryke vegnummer/referanse på private veier.

o

Revidering av FKB-spesifikasjonen.

o

Etterregistrering av bygginger i matrikkel, problemstilling knyttet til
metode og betaling til kommunene for arbeidet. Innspill til Geovekstforum.

o

Nøyaktighet på bygningspunkter

o

Ulik oppdatering av FKB-vegnett og FKB-veg i prosjektene pga.
nykonstruksjon.

o

Planlegge møte for revidering av ABCD inndeling regionvis

o

Hvordan utarbeide veileder for partene for kontroll av
prosjektleveranser

o

Ajourføre høydemodellen ved mindre tiltak

o

Legge inn avgrensning av tiltak fra infrastrukturprosjekter

o

Heve kvalitet/fullstendigheten på B-delen i matrikkelen

o

Heve fullstendigheten av matrikkelkartet

