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VI BLÅSER LIV I GEOVEKST AKTUELT IGJEN! 

Her samler vi informasjon om Geovekst, og Geovekst-
relaterte saker, spesielt rettet mot geodatalederne hos 
Fylkesmannens landbruksavdeling. 

GEODATALEDERSAMLING 2020 

Det vil nok ikke bli mulig med en fysisk 
Geodataledersamling i år. Vi planlegger å ha en ny 
«samling» via Teams torsdag 3. desember. Det vil bli 
sendt ut mer informasjon og møteinnkalling, men hold 
av datoen allerede nå. Og meld gjerne fra til Gry hvis 
du har forslag til aktuelle tema. 

AREALTALL I LANDBRUKSREGISTERET 

I september ble det produsert jordregister og 
oppdatert arealtall i Landbruksregisteret for alle 
kommuner. Det har vært stor aktivitet fra kommunene 
med å oppdatere AR5 i august og september.  

De kommunene som ikke fikk oppdatert AR5 før den 
automatiske oppdateringen startet, har hatt mulighet 
for å bestille egenprodusert jordregister og overføre 
arealtall til Landbruksregisteret fra midten av 
september. Per 6. oktober har 17 kommuner gjort 
dette. 

GÅRDSKART 

Det vil i tiden framover foregå videreutvikling av 
Gårdskart. Hovedfokus er få på plass en 
innloggingsløsning, slik at brukeren kan lagre 
tegninger, filer mm. i løsningen. Det vil jevnlig bli lagt 
ut nye versjoner, første versjon kommer rett etter 15. 
oktober. Informasjon om hvilke endringer som blir 
gjort blir lagt på en egen side som er tilgjengelig fra 
søkesiden.  

Når det legges ut kode for innlogging og lagring senere 
i år, støttes ikke lenger Internet Explorer. 

 

 

SPØRSMÅL TIL FORVALTNINGSKONTROLL 

NIBIO fikk i vår forespørsel om hvilke spørsmål knyttet 
til AR5 som kan være aktuelle å stille kommunene i 
forvaltningskontroll. Basert på innspill fra tre 
geodataledere laget vi forslag til noen spørsmål som 
kan brukes. De ble sendt til geodatalederne i e-post 
12. august. Vi presiserer at det er Fylkesmannen som 
har ansvar for forvaltningskontrollen, og at den gjøres i 
henhold til de gjeldene retningslinjene fra 
Landbruksdirektoratet. 

FELTKURS 

Planlagte feltkurs i 2020 ble avlyst pga. 
koronasituasjonen og erstattet med tre nettbaserte 
feltkurs via Teams i juni. Planleggingen av neste års 
kurs starter opp ved årsskiftet. Vi håper forholdene 
tillater kurs med fysisk frammøte til våren!   

AR5 KOSTNADSFORDELING 2021 

På Geovekstforum i september ble det vedtatt 
enhetspriser for 2021. For ajourføring av AR5 gjelder 
følgende priser: Kommuner mindre enn 200 km2 kr.     
1 200,- per km2 (maks kr. 194 000,-), kommuner større 
enn 200 km2 kr. 970,- per km2 (maks kr. 1 090 000,-). 
AR5 kostnadsfordeling er oppdatert på våre nettsider. 
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SENTRAL FKB OG 
VEILEDNINGSDOKUMENTASJON 

Tidligere i år ble det lagt inn flere valideringer i Sentral 
FKB. Det vil si at det blir gjort flere kontroller av 
dataene som blir lagret tilbake til basen etter 
oppdatering. Dette gjør at det nå nesten er umulig å 
lagre feil i basen. Men det gjør også at kommunene får 
flere feilmeldinger og må rette opp i dataene før de 
blir lagret i basen.  

Veiledningsdokumentasjonen er oppdatert og 
beskriver feilmeldinger som kommunene kan få ved 
tilbakelagring til SFKB, og hvordan de kan finne og 
rette feil. 

OPPDATERING AV AR5 VED STORE 
SAMFERDSELSPROSJEKTER 

På geodataledersamlingen på Teams i mai ble det 
nevnt at NIBIO hadde en sak som skulle behandles i 
Geovekstforum om oppdatering av AR5 ved store 
samferdselsprosjekter. Saken ble behandlet i 
Geovekstforum etter sommeren og det ble vedtatt at 
vi for 2021 går for en midlertidig løsning der det ved 
store samferdselsutbygginger kan inngås avtale for 
ajourføring av berørt område. Kartkontorene kan 
kontakte NIBIO hvis det er ønske om en slik 
ajourføring. 

Vi ser for oss at det gjøres en to-delt oppdatering av 
FKB-AR5. I første del oppdateres veidataene i FKB-AR5 
med innmålte data fra FKB-Veg oppdatert i SFKB, og 
eventuelle andre tilgjengelige data. Del to foretas når 
det foreligger nye ortofoto for området.  

Erfaringer fra 2021 angående bruk av data og tidsbruk 
i dette arbeidet, samt vurdering av tiltaksdatabaser for 
flere datasett i FKB i forbindelse med revisjon av 
produktspesifikasjonene, vil bidra til en endelig løsning 
for oppdateringer av AR5 ved store 
samferdselsprosjekter.  

 

SR-16 OG OPPDATERING AV SKOG I AR5 

Oppdateringen av skoginformasjonen i AR5 fra SR16 er 
nå ferdig i tidligere Akershus og Østfold. Vi holder for 
øyeblikket på med oppdatering for Vestfold, og etter 
det er det kommuner i Telemark og Agder som står for 
tur. Vi regner med å gjøre oppdateringene for 
Telemark i oktober og Agder i november. I Telemark 
og Agder er det ikke dekning for de nordligste 
kommunene, disse vil bli oppdatert senere, samtidig 
med resten av Viken og Innlandet. 

Vi jobber med å lage en mer detaljert framdriftsplan 
som vil bli lagt ut på nettsidene våre. 

 

SOSI ARBEIDSGRUPPER 

Det er satt i gang et SOSI standardiseringsprosjekt for 
å revidere FKB-produktspesifikasjoner. Det er flere 
arbeidsgrupper i prosjektet. Overordna rammeverk, 
Bygg, Samferdsel, Høyde, Ledning og Vann. Etter 
planen skal arbeidet med å revidere 
produktspesifikasjonene være ferdig høsten 2021.  

 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  


