MØTEREFERAT

Oppdrag:
Møtedato:
Neste møte:
Referent:

534220 – Smartkommune
2017-11-08
Kl: 09:30
Ikke avtalt
Kl:
Trygve Valen

Sted: Asplan Viak
Sted: [Neste sted]

Navn

Firma

E-post

Trygve Valen
Lena Mikaelsson
Brit Marit F. Knudsen
Bjørn Vardøy
Gerd Karin Espedal
Torild Natland
Sigmund Langerak
Olav Nygård Lindås
Helge Koll Frafjord
Olav Asbjørn Thorsberg
Wenche Lerbakk Vold
Brit Nyfors
Bjørg Elin S. Simensen
Oddny Haugland
Roy Sjonfjell
Tone Salte
Ole Grønås
Lene Dalsegg

Asplan Viak AS
Finnøy kommune
Forsand kommune
Gjesdal kommune
Gjesdal kommune
Hjelmeland kommune
Hå kommune
Klepp kommune
Kvitsøy kommune
Randaberg kommune
Rennesøy kommune
Sandnes kommune
Sola kommune
Statens kartverk
Stavanger kommune
Strand kommune
Time kommune
Time kommune

Trygve.Valen@asplanviak.no
lena.mikaelsson@finnoy.kommune.no
bmk@forsand.kommune.no
bjorn.vardoy@gjesdal.kommune.no
gerd.karin.espedal@gjesdal.kommune.no
Torild.Natland@hjelmeland.kommune.no
sla@ha.kommune.no
Olav.nygard.lindas@klepp.kommune.no
helge.koll.frafjord@kvitsoy.kommune.no
olav.thorsberg@randaberg.kommune.no
Wenche.lerbakk.vold@rennesoy.kommune.no
blu@sandnes.kommune.no
Bjorg.elin.slettjod.simensen@sola.kommune.no
oddny.haugland@statkart.no
roy.sjonfjell@stavanger.kommune.no
tone.salte@strand.kommune.no
Ole.Geir.Gronas@time.kommune.no
lene.dalsegg@time.kommune.no

KOPI:
Kristin Barvik
Felix Laate
Ola Saua Førland
Wenche Clarke
Mette Brox
Anita Wirak

Sandnes kommune
Greater Stavanger
Greater Stavanger
Stavanger kommune
Sandnes kommune
Stavanger kommune

kristin.barvik@sandnes.kommune.no
felix@greaterstavanger.com
Ola.forland@greaterstavanger.com
wclarke@stavanger.kommune.no
Mette.brox@sandnes.kommune.no
Anita.wirak@stavanger.kommune.no
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Møtetittel:

GEODATAGRUPPA 3-17
Sak

Tekst

Ansvarlig/frist

Referat fra sist møte 01.06.17
Ingen merknader
Heldagssamling smartkommune – tilbakemeldinger
Heldagssamlingen fungerte bra, godt konsept. Nyttig med
fagsamling på tvers av fagfeltene
Kanskje en fellessamling til slutt med litt oppsummering?
Aktuelt tema til neste år kan være 3D kart og plan.

Status for automatiske situasjonskart:
Der løsningen er tatt i bruk, blir de fleste situasjonskart bestilt via
løsningen.
Det er foretatt noen endringer i løsningen:

Asplan Viak AS - -

asplanviak.no

MØTEREFERAT

Sak

Tekst
 Utskriftsmalen er endret slik at utskriften tilpasses
eiendommen.
 Norkart er i gang med å legge inn sin egen naboløsning for
bestilling av nabodata.
Link til DiBK på hvordan tegne på PDF virker ikke. Denne må
fjernes, dette må hver kommune gjøre. Det kan lages egen
veileder, som kan legges på vår nettside, og som det kan linkes til.
Spilles over til byggesaksgruppa.

Ansvarlig/frist

Kommunene
Trygve

Status i kommunene:
Stavanger:
Det har vært i bruk lenge og det fungerer bra. Det er mye brukt.
Sandnes
Det fungerer nå veldig bra og brukes mye.
Klepp
Noe problemer med planbestemmelsene, arbeides med. Det
bestilles 4-5 i uken.
Sola
Har flyttet GI plan og planregisteret til Norkart. Sola bruker
løsningen nå og det fungerer, det bestilles ca. 5-10 per uke. Noen
utfordringer med enkelte kartlag (fargebruk). Tips fra gruppa: Sjekk
tegneparametre og om data blir oppdatert.
Time
Det fungerer bra. 2-3 kart i uka.
Rennesøy (Status oppdatert 01.06.17)
Det er tatt i bruk, fungerer bra. Ca. 6 i måneden.
Randaberg
Har flyttet GI plan og planregister til Norkart. Fungerer bra, 2-3
bestillinger i uken.
Hå:
Ikke bestilt, har fått tilbud. Er kostbart, må betale ut fra antall
byggesaker, og antall kart som tas ut. Ikke tatt avgjørelse på om det
skal anskaffes.
Forsand
Overført drift av kartløsning til Norconsult. Situasjonskartløsningen
vil bli vurdert innført senere.
Strand
Har flyttet GI plan og planregister til Norkart. Løsningen er tatt i
bruk. Fungerer bra. Ca. 10-15 i uka.
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Sak

Tekst

Ansvarlig/frist

Gjesdal
Tatt i bruk, fungerer greit. Planbestemmelser virker ikke. Tas opp
med Norkart. 10-15 bestillinger i uka
Hjelmeland
Har ikke tatt det i bruk enda.
Kvitsøy (status 12.05.16)
Fungerer, få bestillinger
Finnøy (status 01.06.17)
Har bestilt løsningen i etterkant. Er ikke tatt i bruk på grunn av
tekniske problemer.
Gå igjennom basene i SMART.
Det er behov for å gå igjennom basene i Smart, og hvilke
standardkart som tilbys. Vi må også få en oversikt over
vedlikeholdsrutiner for eByggWeb.
En arbeidsgruppe er satt ned for å se på dette, den har ikke hatt
møte enda. I arbeidsgruppa:
 Bjørn Vardøy fra Gjesdal
 Olav N. Lindås fra Klepp
 Roy Sjonfjell fra Stavanger
Bjørn innkaller til møte så snart som mulig.
Gruppa tar direkte kontakt med NOIS for å fremskaffe info om
vedlikeholdsrutiner, og aktuelle standardkart. Deretter bes det om
innspill fra gruppas medlemmer på e-post.

Bjørn Vardøy
Arbeidsgruppa

Meglerpakker og automatisk matrikkelrapport erfaringsutveksling
Det er aktuelt å fortsette erfaringsutveksling rundt de ulike
løsningene. Ikke aktuelt med felles prosjekt nå.
Status i kommunene:
Stavanger
De er i gang med Norkart og Ambita sin løsning. Det fungerer greit
så langt. De har også avtale med Proconet, ikke igangsatt.
De ser at det er store muligheter for å automatisere, nå gjøres det
manuelt. De ser også på muligheten for å integrere BRA-arkiv, og
kommunale avgifter.
Kommunen fastsetter pris på leveranse til leverandør (840 -1030),
leverandør fastsetter pris ut til kunde. Prisen vil bli endret etter
nyttår.
Roy utarbeider skisse som viser arbeidsflyten i Stavanger. Denne
sendes til gruppas medlemmer.
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Sak

Tekst
Sandnes
De er i gang med Norkart og Ambita sin løsning. Det fungerer greit
så langt. De har også avtale med Proconet, levert 2 bestillinger.
Det vil ta tid å automatisere, mye som skal skannes. De har
informasjon om automatiske situasjonskart på hjemmesiden sin,
men ikke meglerpakken.

Ansvarlig/frist

Hå
De leverer igjennom Ambita/Infoland. Har fått hjelp av Norconsult til
å levere kartutsnitt, matrikkelrapport, eiendomsinfo automatisk og
rapporter fra planregisteret med kart og bestemmelser. Disse
rapportene går inn i systemet til Ambita. Dette fungerer bra.
Meglerpakken koster 1080,- (2016) og Ambita har et påslag.
Sola
De bruker fortsatt Ambita sin løsning, som fungerer helt greit og har
ikke gjort noen endringer.
Time
Kjører alt manuelt. Koster ca. 1100 kroner. 25-30 bestillinger i
måneden.
Klepp
Har Ambita sin løsning. Norkart har presentert sin løsning.
Randaberg
Har Ambita sin løsning, styres av servicetorget.
Hjelmeland
Har Ambita
Forsand
Har Ambita. Servicetorget styrer det.
Gjesdal
Har Ambita. Kartavdelingen lager det manuelt.
Strand
Har Ambita. Bruker automatiske situasjonskart. Lages på geodata.
eByggWeb
Ny løsning for eByggWeb kom på plass like over sommeren.
Som tidligere orientert om skal det opprettes brukergruppe for
videreutvikling av eByggWeb med repr. fra servicetorg, byggesak
og plan.
Geodatagruppa ønsker å få tilsendt statistikk for bruk av smart
kartportal
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Sak

Tekst
Eventuelt
Trygve orienterte kort om nettsida, www.smartkommune.no.

Ansvarlig/frist

Det ble tatt opp at Greater Stavanger sin informasjon om
smartkommune må oppdateres på deres nettsider.

Trygve

Innspill til arbeidsplan for 2018
 Erfaringsutveksling meglerpakker
 Forbedre kartløsningene
 Sentral kartbase SFKB og skytjenester – hva vil det
medføre for kommunene
 Følge med på utvikling av kart og info til publikum, med
tanke på at våre løsninger trolig skal fornyes om få år.
Gruppa ønsker 3 møter i 2018
Møter fremover
Møteplan for 2018 settes opp i begynnelsen av året.
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