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Brit Marit F. Knudsen, Forsand kommune
Bjørn Vardøy, Gjesdal kommune
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kommune
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Kristin Barvik, Sandnes kommune
Wenche Clarke, Stavanger kommune
Mette Brox, Sandnes kommune
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Ola Saua Førland, Greater Stavanger

Møtedato og tid
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Felix Laate
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1 av 1

Saker:
Sak

Tekst
Referat fra sist møte 05.12.18
Ingen merknader

19 - 1

Evaluering eByggWeb
Gruppen diskuterte hvorvidt utfordringene med eByggWeb skyldes
rot i eget hus eller i selve løsningen. Svaret var at det skyldes
begge.

www.greaterstavanger.com
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Det har vært problemer knyttet til cache. Det Ble rapportert til
NOIS som fikset det kjapt. Det skal sjekkes opp om dette
problemet er vedvarende, eller om det finnes en mer varig fiks.
Randaberg har problemer med overføring av data via ftp. Kan
skyldes utfordringer i operativsystem på server.
Gruppen mener at bruken av eByggWeb er for liten. Man bør
vurdere opplæring/oppfølging av feks servicetorg og andre
relevante funksjoner i kommunene. Kan feks skje i form av
Webinar fra NOIS sin side.
Det anses også som viktig å kommunisere løsningen ut til det
brede publikum. Dette er en oppgave for kommunenes
kommunikasjonsavdelinger/-personer.
19 - 2

WebInnsyn

GS

Det er behov for en gjennomgang av hva som kan fjernes fra
Admin. Dette er feks duplikater. GS kan ta et ansvar for dette, og
snakker med NOIS for opplæring/tilgang.
19 - 3

Situasjonskart

RS/SVG

Kontrakten med Norkart går sannsynligvis snart ut (sjekkes ut av
Stavanger kommune) og det forventes at løsningen vil bli en del
dyrere ved forlenging. Dette fordi en har hatt en veldig god pris til
nå.
19 - 4

Matrikkelbruker
NOIS skal få en brukerprofil på vegne av alle kommunene. Dette av
praktiske hensyn, slik at alle kommunene slipper å endre passord
én gang i året.
Det er laget en kontrakt som alle må signere. Dette følges opp av
GS.
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Ny teknologi
Droner – kan brukes i noen områder i stedet for flyfoto. Gir gode
bilder, men (veldig) store datamengder.
Cuclomedia tilbyr gatebilder som kan være nyttig feks ifm med
måling. Løsningen har en engangskostnad og i tillegg abonnement
pr år. En dyr løsning. Kan det være noen for DIGI Rogaland?
Skråbilder er etterspurt, spesielt i byggesaker.
3D-data – Stavanger har en utvikler som lager en 3D-modell av
hele kommunen. Skal oppdateres fra FKB automatisk. Vil gradvis
bli bedre og bedre. Er dette noe for Smartkommune?
Sandnes og Sola er nå i skyen når det gjelder plansynkronisering.
Geosynk trenger fortsatt noe arbeid. Kartbaser og programmering
av synkronisering mot kartverket.
SFKB veinett – Skal komme i løpet av høsten. Kartverket vil holde
kurs med samferdsel. Rapport kommer.
Eventuelt
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