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GEODATALEDERSAMLING 2018 

I 2018 setter vi nesa nordover for årets Geodata-

ledersamling, nærmere bestemt til Svanhovd. 

Svanhovd ligger ved Pasvikelva, midt i den norske kilen 

som skiller Russland og Finland i nord, midt i kjerne-

området for brunbjørn. NIBIO har en forskningsstasjon 

på Svanhovd, og vi gleder oss til å vise frem vårt 

konferansesenter der! 

Geodataledersamlingen vil denne gangen være over 

tre dager, fra tirsdag 22. mai til torsdag 24. mai. Egen-

andelen på samlingen vil likevel være lik tidligere år. 

Fly fra Oslo lander i Kirkenes kl. 11.00/11.30, og fly fra 

Kirkenes til Oslo har avreise 11.30/12.00. Vi legger opp 

til avreise med buss i forbindelse med disse flyene. 

Bussturen tar ca. 40 minutter. Vi anbefaler alle å være 

tidlig ute med å bestille flybilletter for å få best mulig 

pris.  

Nærmere program og mer informasjon kommer når 

det nærmer seg. Hvis dere har innspill til samlingen, 

kan dere gjerne ta kontakt med oss i NIBIO.  

 

OPPDATERING I KROKUS 

I forbindelse med høstens oppdatering av Krokus, har 

NIBIO lagt inn årstall i «Antatt ferdig»-år for alle AR5-

prosjekter som ligger i Krokus. Dette vil dere se på 

prosjektsider hvor AR5-totalkostnader er lagt til. Disse 

årstallene er det fint at Geodatalederne oppdaterer 

hvis dere får kjennskap til endringer i forhold til det vi 

har lagt inn. Fremover skal Geodatalederne selv legge 

inn denne informasjonen når nye prosjekter legges 

inn.  

 

NY KOSTNADSDELINGSNORM 

Geovekstforum jobber med å revidere veilednings-

dokumentasjonen i Geovekst. Første kapittel som er 

klart, er kostnadsdelingsnormen. Geovekstforum har i 

november vedtatt en ny kostnadsdelingsnorm hvor 

det er ryddet litt i gammel historikk, og det er gjort en 

revisjon av områdeklasser og enkelte 

kostnadsgrupper.  

I korte trekk har Grunnlag, signalisering, AT, 

fotografering og FKB-konstruksjon blitt samlet til en 

kostnadsgruppe, fordelt på områdeklasser. Dette gjør 

at firmaene slipper å bruke tid på å dele opp disse 

kostnadene, og vi får færre kostnadsgrupper å 

forholde oss til i prosjektet. Prosentfordelingen som 

ligger til grunn, skal ikke gi store økonomiske 

endringer fra dagens kostnadsgrupper sett under ett.  

Nye kostnadsgrupper gjelder for alle nye avtaler. Ny 

kostnadsdelingsnorm finnes på 

https://kartverket.no/geodataarbeid/Geovekst/.  

https://kartverket.no/geodataarbeid/Geovekst/
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TELENOR OG GEOVEKST 

Telenor vurderer sin rolle i Geovekst for tiden, og har 

ikke avsatt nok penger til sine forpliktelser i Geovekst-

samarbeidet for 2018. Geovekstforum ønsker at 

Telenor gjør en grundig vurdering av sin rolle som part 

i Geovekst, og har derfor bestemt at de skal få et kutt i 

sin prosentandel i 2018. Kuttet vil etter all 

sannsynlighet tas fra FDV-avtalene, slik at de andre 

partene vil få en noe høyere andel enn tidligere år. Det 

presiseres at dette er kun vedtatt for 2018, slik at 

Telenor får den tiden de trenger for å finne ut av hva 

de ønsker fremover.  

 

KARTLEGGING 2017 

Kartverket kan opplyse om at årets fotografering i 

forbindelse med Geovekst er nesten 100 % 

gjennomført. For omløpsfotograferingen er 93 % av 

arealet fotografert på årets prosjekter, samt at 100 % 

av fjorårets prosjekter er gjennomført. Plan for neste 

års omløpsfotografering er Møre og Romsdal, samt to 

prosjekter i Finnmark. Dette er prosjekter som kan 

være noe vanskeligere å få gjennomført enn årets 

prosjekter. 

 

FRISTER 2018 

Nytt år, nye frister. Frist for rapportering i Krokus for 

2017 er 25. januar. Etter at rapporten er godkjent, må 

foreløpig søknad for 2018 være sendt inn senest 28. 

februar 2018. NIBIO sender et eget brev om frister på 

nyåret.  

REVISJON AV MAL FOR GEODATAPLAN  

Malen som brukes til geodataplan for Norge digitalt-

samarbeidet i alle landets fylker skal revideres. 

Kartverket, ved fylkesavdelingen, er ansvarlig for 

gjennomføringen av revisjonen. Det er opprettet en 

arbeidsgruppe med representanter fra noen av Norge 

digitalt-partene, som skal jobbe fram en ny 

geodataplanmal.  

Gry Merete Olaisen representerer NIBIO i arbeids-

gruppa. Hun kommer til å ta kontakt med geodata-

lederne for å få innspill til den nye geodataplanmalen. 

 

Kontakt oss  

Geovekst: 

 Tove Vaaje-Kolstad: 930 08 377 

tove.vaaje-kolstad@nibio.no   

 Gry Olaisen: 950 21 557 

gry.olaisen@nibio.no 

 Hildegunn Norheim: 900 25 773 

hildegunn.norheim@nibio.no  

AR5 ajourhold: 

 Jørn Petter Storholt: 902 33 524 

jorn.petter.storholt@nibio.no 

 Jostein Frydenlund: 425 88 714 

jostein.frydenlund@nibio.no 

Kurs og foredrag: 

 Ingrid Tenge: 901 04 465 

ingrid.tenge@nibio.no  

Foto: Oscar Puschmann 
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