REFERAT
Tema for møte: NVDB brukerforum – Oslo og Viken
Dato: 09.06.2020
Til stede: Se deltakerliste i Nextcloud.
Referent: Henrich Biørn
Kopi til: PTU og BU

Status
Asker kommune
Utlysning/spesifikasjonsarbeid for registrering i NVDB.
Anskaffelse av bilder og fullregistrering av veger, 50 km. Skal følges opp over et år. Starter
etter sommeren.
Behov fra brukerforum: Bistand/støtte i utlysningsarbeidet/anskaffelse, en siste sjekk.
Legger frem det de har til neste møte, så kan brukerforum komme med innspill.

Frogn kommune
Corona satt stopper på anskaffelse og NVDB-arbeid. Programvare: Rosy Asset Collector og
Rosy Overview (Sweco).
Har anskaffet vegbilder, med laser.
Jobber med ny vegnorm. Hvordan få inn NVDB i vegnorm?
Bruker Dokflyt for registrering av veglys.
Antonio bytter avdeling (til VA-avdeling). Ny vegingeniør som skal jobbe med NVDB.

Lørenskog kommune
Lørenskog har registrert sandfang og skilt. Skal sjekke om de har registreringsinstruks for
stikkrenner.

Oslo kommune (Bymiljøetaten)
Ferdig med registrering av det antatte "fylkesvegnettet". Viktigste objekttype: vegbredde.
Fase to: resten av vegnettet. Kartlegger behov for registrering av objekter.
Trenger brukerforum som sparringspartner i kommende anskaffelsesarbeid.
VA-avdeling skal bistå med registrering av stikkrenner over sommeren (må bruke
NVDB123). Julia Kvitsjø er ansvarlig.
To sommervikarer som skal registrere støyskjermer. Posisjon, tilstand, eieforhold langs
antatte fylkesveger.

Oslo kommune (Plan- og bygningsetaten)
For byggesonen er Vegnett/TraktorvegSti er ferdig ajourført for 2019.

Statens vegvesen
Midt i omorganisering. Mye arbeid med overføring av fylkesveger (forvaltningsansvar) til
fylkeskommunen.

Tu går over i ny stilling, til å jobbe mer med oppdatering FKB-Veg og objektkataloger, og
mindre registrering i NVDB.

Kartverket
Geovekst vanngruppe har utarbeidet instrukser for registrering av stikkrenner i NVDB. Mer
om dette under eget punkt i agenda.

NVDB i Viken fylkeskommune
Jostein Henriksen er Viken fylkeskommunes representant i NVDB brukerforum. Se
presentasjon i Nextcloud om NVDB i Viken FK.

NVDB brukerforum Innlandet
Har hatt besøk av Avinet som presenterte sin løsning for registrering i NVDB (Adaptiv Veg).
Fokus på stikkrenner fremover.
Gjennomgang av Dokflyt for registrering av veglys.
Neste møte i august. Deltakere fra Oslo og Viken er velkommen.

Saker fra Basisdatautvalget (BU)
Basisdatautvalget (BU) for Oslo og Viken ble opprettet våren 2020. Utvalget er et
underutvalg av Fylkesgeodatautvalget, og har minst to møter per år. Basisdatautvalget
består av representanter fra kommunene og øvrige Geovekst-parter i fylkene. Se referat fra
sist møte
Relevante saker fra sist møte i BU:
5.1 Ajourføring av veglenke-geometrier i NVDB.
Ajourføring av geometri i NVDB (fra Geovekst-/kartleggingsprosjektene) tar lang tid.
Enkelte 2018-prosjekter ble ferdig ajourført i NVDB mer enn to år etter
flyfotograferingsdato.
Henrich utarbeider et notat beskrivelse av situasjonen og forslag til tiltak, som sendes til
både BU og NVDB brukerforum på en høringsrunde. Notatet vil spilles videre til
relevante fora.
5.2 Forslag om fjerning av vegnummer/referanse på private veger i NVDB.
Dette er ikke lenger krav om vegnummer/referanse på objekter i NVDB.
Samferdselsseksjonen i Kartverket (som ajourfører geometri i NVDB) har derfor
fremmet forslag om å stryke disse for private veger, dette med hensikt gjøre
oppdatering av geometri i NVDB mer effektiv. Se mer informasjon i Nextcloud.
Få innvendinger til dette forslaget fra kommuner foreløpig. Innspill sendes til Henrich
Biørn.

Registreringsinstruks stikkrenner
Geovekst vanngruppe har utarbeidet en første versjon av en veileder og en feltinstruks for
registrering av stikkrenner i NVDB. Flere kommuner er har allerede tatt denne i bruk, enten
direkte eller som grunnlag i egne rutiner.
Dette bør sees i sammenheng med NVEs tilskuddsordning til kartlegging av kritiske punkt i
bekker og bratte vassdrag. Under visse forutsetninger er det mulig å søke NVE om inntil kr
200 000,- for å gjøre denne jobben, se NVEs hjemmeside. Her er oversikt over hvilke
kommuner som allerede har fått dette tilskuddet og ikke kan søke igjen.
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Det er også mulig for kommuner å søke Miljødirektoratet om midler til klimatilpasning.
Fristen er ute for 2020, men hva med 2021? Se Miljødirektoratets hjemmeside.

Eventuelt
I desember 2019 utarbeidet brukerforumet en innledende og generell kravliste (basert på
kommunenes behov) for forvalting- og registreringsløsning mot NVDB. Denne kan brukes
som bistand i anskaffelsesprosesser. Se "Workshop desember 19" i Nextcloud.

Neste møte
Holdes oktober 2020 i Frogn kommune (Drøbak).
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