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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Kommunen har flere lovpålagte oppgaver knyttet til stedfestet informasjon, og disse går 

under betegnelsen geodata. Et godt geodatagrunnlag er avgjørende for å kunne utøve god 

kommunalforvaltning og for å yte god service til kommunens innbyggere. Datagrunnlaget 

benyttes blant annet i kommunens saksbehandling og planprosesser etter plan- og 

bygningsloven, skog og landbruksforvaltning, kultur/friluftslivs tilrettelegging, 

samfunnssikkerhet, utvikling av infrastruktur m.v. Geodatavirksomheten er tilknyttet 

kommunens oppgaver som myndighet, organisasjon og eier av bygg og anlegg. Kart og 

geodata brukes omtrent 70% av kommunal saksbehandling og er et nyttig verktøy for 

innbyggere, kunder og andre aktører i samfunnet. 

Skaun kommune har et ansvar for å fremskaffe stedfestet informasjon til den nasjonale 

geografiske infrastrukturen gjennom Norge Digitalt – samarbeidet og Geovekst-

samarbeidet.  

 

1.2 Mål 

Skaun kommune vil ha følgende satsningsområder i planperioden (uprioritert rekkefølge): 

- Videreutvikle kommunens kartgrunnlag slik at det blir mer robust og pålitelig. 

- Sørge for tilstrekkelig oppdaterte FKB - data og videreutvikle rutinene for 

kontinuerlig ajourhold av FKB – data i kommunen. 

- Etablere digitalt planregister (PlanDialog) og tilgjengeliggjøre plandata med 

plandokumenter og temadata for innsyn i kommunens web-løsning for kart. 

- Øke kvaliteten i matrikkelen. 

- Innføre vegadresser. 

- Øke fokus på etablering av temadata som for eksempel kartlegging av 

friluftsområder og lignende.  

- Utnytte bruken av geodata i 3D. 

 

Fra 2015 er Kart- og oppmåling utvidet med ett ekstra årsverk. Denne stillingen vil 

inneha hovedansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens allerede 

etablerte kartdata samt koordinering av de overnevnte målsettingene.  
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Geodataplanen bør vurderes for rullering hver høst i planperioden, første rullering blir da 

høsten 2016. 

 

1.3 Noen definisjoner: 

 

GIS: står for geografiske informasjonssystemer. Et GIS-verktøy er et verktøy som kan 

innhente, forvalte og presentere informasjon som har en geografisk referanse. 

Basis geodata: data som en rekke brukere har behov for til mange ulike formål, blant 

annet detaljerte FKB-data (felles kartdatabase) og matrikkeldata. Basis geodata er en 

nødvendig bakgrunn for behandling og presentasjon av alle former for geodata.  

Temadata: data om ulike fagområder som naturressurser, befolkning, miljøtilstand og 

kulturminner. Temadata forvaltes av en rekke ulike etater  

Norge Digitalt og Geovekst: 

Norge digitalt er et bredt samarbeid mellom kommunale, regionale og nasjonale 

virksomheter som har ansvar for å fremstille geodata eller er store brukere av slike data. 

Samarbeidet er etablert for å bygge og drive en nasjonal geografisk infrastruktur som skal 

sikre alle brukergrupper i samfunnet tilgang til gode geodata. Samarbeidet baserer seg på 

gjensidig forpliktende avtaler der partene binder seg til en todelt løsning med 

andelsfinansiering av basis geodata og en plikt til leveranse av egen temainformasjon. 

Geovekst er et samarbeid om felles etablering, forvaltning drift og vedlikehold og bruk av 

geografisk informasjon. Partene i samarbeidet gjennomfører samordnede 

kartleggingsprosjekter. Partene er i fellesskap rettighetshavere  til alle data som inngår i 

samarbeidet. Alle data som etableres gjennom geovekst-samarbeidet inngår som en del av 

datatilfanget i Norge digitalt.  

FDV-avtalen: skal sikre forvaltning, drift og vedlikehold av geodata som forvaltes på 

kommunalt nivå.  Avtalens vedlegg gjennomgås og rulleres i årsmøtet mellom partene 

hvert år. 

Partene i FDV-avtalen for Skaun er: 

- Statens vegvesen, region Midt 

- TrønderEnergi Midt AS 

- Statens kartverk Trondheim 
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- Telenor A/S 

- Landbruket – fylkesmannens landbruksavdeling 

- Skaun kommune  

SOSI: kommunens kartdata etableres i henhold til SOSI-standarden. SOSI står for 

samordnet opplegg for stedfestet informasjon og er den største nasjonale standarden for 

geografisk informasjon. SOSI er et mye brukt filformat for norske kartdata.  

 

2 Geodetisk grunnlag. 

2.1 Horisontalt grunnlag: 

I 2008 gikk Skaun kommune over fra det gamle grunnlagsnettet NGO 1948 til UTM 

EUREF 89, sone 32. Det står en fast base på rådhustaket, og denne fungerer som 

fastmerke for hele kommunen. Alle kartbaser i kommunen etableres i EUREF89, og vi 

stiller krav til at alle kartdata som mottas fra andre aktører leveres i riktig koordinatsystem. 

2.2 Vertikalt grunnlag:  

Kartverket har i samarbeid med Geovekst arbeidet med å innføre et nytt høydesystem, 

NN2000. Alle målinger benyttet til å realisere systemet er korrigert til år 2000. Dette 

innebærer at all landheving fremover blir korrigert med moderne beregningsteknologi. 

Skaun kommune innførte NN2000 fra 26.05.2014, og alle kartbaser hos kommunen som 

inneholder høyde er nå etablert i henhold til NN2000. 

3 Basis geodata. 

3.1 FKB-data: 

3.1.1 Status: 

Kommunen er heldekket med FKB-data. Kommunen har FKB-baser for basis geodata 

etablert lokalt, og har oppdateringsansvar for sju av basene. De siste årene har det foregått 

en massiv utbygging i kommunen, store deler av denne utbyggingen er ikke blitt ajourført 

i kartbasene på grunn av ressursmangel. Det er per i dag mye mangler/feil i 

kartgrunnlaget for kommunen på grunn av manglende ajourhold. Endringer i kartbasene 

for Bygning og Tiltak oppdateres i webinnsynet ved nattjobb hver natt. 

Gjennom FDV-avtalen er vi forpliktet til å levere/tilgjengeliggjøre endringsdata for FKB-

data til Kartverket som tilgjengeliggjør dataene til avtalepartene. Nytt for 2015 er at hvis 
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kommunen ikke har tilstrekkelig oppdaterte baser for Bygning og Tiltak som samsvarer 

med matrikkelregistreringer av bygg, vil godtgjørelsen for oppdateringsansvar reduseres,  

% mangler blir reduksjonsfaktor (10-90%). 

FKB-data som kommunen har oppdateringsansvar for er: Bygning, PblTiltak, 

BygnAnlegg, Veg, Vegnett, TraktorvegSti og AR5. 

3.1.2  Mål: 

- Opprettholde et kontinuerlig ajourhold av FKB-basene som vi har 

oppdateringsansvar for. 

- Etablere tiltaksbase (PblTiltak) 

- Fordele oppdateringsansvar til de som ”produserer endringene i kartgrunnlaget. 

For eksempel kan saksbehandlere på byggesak selv oppdatere tiltaksbasen og 

byggbasen når de fatter vedtak som berører disse. 

3.1.2 Tiltak:  

- Etterslepet på oppdateringen av kartbasene er for stort til at vi har kapasitet til å 

ajourføre med de ressursene vi har tilgjengelig per i dag. I 2016 er det planlagt et 

ajourføringsprosjekt av FKB-B data gjennom Geovekst-samarbeidet. Derfor prioriteres 

ajourføring av nye endringer i kartdataene. Etterslepet vil ajourføres i 2016 slik at vi har 

fullstendige kartbaser fra januar 2017. 

- I januar 2015 ble det innført en ny base for PblTiltak hvor alle godkjente 

bygningsmessige tiltak føres kontinuerlig etter at vedtak er fattet. Ved ferdigstillelse av 

tiltakene overføres dataene til Bygningsbasen. Bygninger som blir revet/brent overføres 

fra Bygningsbasen til Tiltaksbasen for bevaring av historikken. For å sikre kontinuerlig 

ajourføring av Tiltak og Bygg bør programvaren (WinMap) for ajourhold av basene legges 

på terminalserver slik at den enkelte saksbehandler kan oppdatere basene selv. 

- AR5 som er FKB-basen for arealressursdata, ajourføres ved samarbeid mellom kart- og 

oppmåling og landbrukskontoret ved behov. 
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3.2 Laserdata. 

3.2.1 Status: 

Det foreligger data fra tidligere laserskanningsprosjekter for hele kommunen. Dette er 

data som vi på grunn av ressurser i liten eller ingen grad benytter oss av per i dag, med 

unntak av FKB-Høydedata. Det er foretatt et laserprosjekt for skog hvor leveransen av 

dataene vil komme i løpet av 2015. 

3.2.2 Mål: 

- Ta i bruk laserdata i større grad enn tidligere, med terrengmodeller og analyser i 

kommunens arealplanlegging og forvaltning. 

3.2.3 Tiltak: 

- Laserdata for skog som blir levert i løpet av 2015 tas i bruk i 

skogbruksplanleggingen 

- Opprette 3D-modell over kommunen som kan vises i webinnsyn med drapert 

ortofoto, 3D bygninger og analysefunksjoner for sol/skygge, sikt, flom, helning.  

 

3.3 Matrikkelen. 

Kommunen som lokal matrikkelmyndighet har ansvaret for å utføre 

oppmålingsforretninger og føre matrikkelen i kommunen. 

3.3.1 Status: 

Skaun kommune fører all eiendoms- og bygningsinformasjon i matrikkelen selv.  

Adressering: kommunen har 37% vegadresser. Arbeidet med adressering har ikke vært 

prioritert på grunn av ressursmangel ved Teknisk kontor. Det er bevilget 125.000 kr til å 

fortsette arbeidet med adressering i budsjettet for 2015 og ytterligere 125.000 kr for 2016. 

Matrikkelenheter og bygg: Kommunen har i stor grad en fullstendig matrikkel for 

eiendommer og bygninger. Ca 36% etterslep på føringsfristen på 5 dager for bygg. 

3.3.2 Mål: 

- Adressering:  

o Oppnå 100% vegadressering i kommunen. 

- Matrikkelenheter og Bygg: 

o Opprettholde en så fullstendig matrikkel som mulig. 

o Holde føringsfristen på 5 dager for bygg. 
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3.3.3 Tiltak: 

- Alle saksbehandlere ved Plan- og byggesak og Kart- og oppmåling bør ta 

matrikkelføringskurs hvis de ikke har dette fra før. 

- Nye rutiner for vegadressering settes opp i løpet av mai/juni 2015. Forventet 

oppstart med vegadressering fra høsten 2015. Vegadresseringen skal gjennomføres 

fra navnevedtak til skilt settes opp, tettsteder prioriteres først. 

4 Plandata 

4.1 Status: 

Det foreligger kartfiler i SOSI-format for de fleste reguleringsplaner/arealplaner som er 

gjeldende i kommunen. Planer vedtatt før 2003 er digitalisert med omriss etter 

digitaliseringsprosjektet som ble ferdigstilt i desember 2013. For planer vedtatt etter 2003 

hvor kommunen ikke har mottatt SOSI-filer jobbes det med å innhente dette fra 

regulantene. For alle planer som vedtas nå, stilles det krav om at fullvektorisert SOSI-fil 

foreligger før sluttbehandling. Alle planer legges inn i sømløse planbaser (access format) 

for de ulike plantypene og for ulike vertikalnivå. Våren 2015 har kommunen kjøpt 

PlanDialog, en planregisterløsning som leveres av Norconsult informasjonssystemer. 

PlanDialog oppfyller kravene til digitalt planregister jf. plan- og bygningsloven § 2-2. 

PlanDialog viser planenes omriss/kart i kommunens webinnsyn som igjen er knyttet opp 

mot WebPlan hvor alle plandokumentene lagres. Planregisteret erstatter ikke ESA som 

arkivkilde, men er en tilleggslagring for enklere presentasjon av kommunens planer. 

Vi er forpliktet gjennom FDV-avtalen til å levere/tilgjengeliggjøre digitale plandata til 

Norge Digitalt-partene i en nasjonal planbase.  

4.2 Mål: 

- Innføre digitalt planregister som ajourføres kontinuerlig ved nye planbehandlinger 

i kommunen.  

 

4.3 Tiltak: 

- Ajourføre planregisteret som nå er innført både i kartdelen og dokumentdelen 

innen utgangen av 2015. 

- Opprette nye rutiner for saksbehandling for plan som er tilpasset PlanDialog’s 

funksjonalitet for å sikre kontinuerlig ajourhold. 

- Legge WinMap på terminalserver slik at saksbehandler på plan kan oppdatere 

planbasene kontinuerlig. 
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5 Temadata 

5.1 Status:  

I kommunens saksbehandling og forvaltning benyttes det temadata som leveres av ulike 

fagetater som NGU, NVE, miljødirektoratet osv. Slike data hentes fra de ulike etatenes 

egne webinnsynsløsninger. Med unntak av temadata for vann- og avløpsledninger som 

ajourholdes i Gemini har kommunen i liten grad etablert egne digitale temadata. De fleste 

temadata som kommunen selv har innhentet/utarbeidet ligger i papirform, som turkart, 

naturkartlegginger osv. I 2014 ble det sluttført en naturtypekartlegging for kommunen, 

sosi-fil for denne kartleggingen er innhentet. I mai 2015 startes det opp arbeid med 

kartlegging og verdisetting av friluftsområder i kommunen, Kartleggingen vil digitaliseres. 

5.2 Mål: 

- Tilgjengeliggjøre egne temadata digitalt i Webinnsynsløsningen for kommunen. 

- Opprette egne temadata til støtte for den kommunale forvaltningen i større grad. 

 

5.3 Tiltak: 

- Levere/tilgjengeliggjøre data for tur- og friluftsruter til nasjonal database for tur- 

og friluftsruter.  

- Gjennomføre kartlegging og verdisetting av friluftsområder. 

- Etablere digitalt POI (point of interest) register.  

- Benytte eksisterende kartdata som FKB og laser til å analysere kommunens mest 

verdifulle jordbruksarealer og lignende.  

 

6 Utstyr/programvare 

6.1 Norconsult informasjonssystemer (NOIS). 

Vi kjøper i hovedsak vår kartprogramvare fra NOIS. For vann og avløp benyttes Gemini. 

Forvaltningen av de fleste kartdata i kommunen utføres i NOIS’s programvare WinMap 

som vi per i dag har to lisenser for. PlanDialog ble bestilt og installert i mars/april 2015. 

Kommunen har en etablert webinnsynsløsning for kart over kommunen som er 

tilgjengelig for alle på kommunens hjemmeside. Webinnsynet presenterer blant annet 

kommunens FKB-data, planregister, flyfoto, matrikkelinformasjon med mer. 

Webinnsynet har også muligheter for å presentere ulike temadata etter behov. For å 
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tilgjengeliggjøre kommunens kartdata bedre for kunder som har behov for kartfiler for 

ulike data bør det installeres en kobling til Infoland i webinnsynet. Med slik kobling kan 

kunder bestille de dataene de trenger igjennom webinnsynet i stedet for at kart- og 

oppmåling eksporterer og oversender kartfilene. Dette vil spare tid for kart- og oppmåling 

og vil gi bedre service til kundene som da kan få kartdataene i det filformatet de ønsker i 

stedet for kun i sosi-format.  

6.2 Oppmåling 

Vi har landmålingsutstyr av typen Leica GPS 1200. (Eldre Leica totalstasjon som 

reserveløsning ved behov) Utstyret ble innkjøpt i 2008. Det har skjedd mye i utviklingen 

av landmålingsutstyr siden 2008, og vi bør oppgradere til mer moderne og funksjonelt 

utstyr i løpet av denne planens 4-årsperiode. Blant annet så er ikke telefonen trådløs, noe 

som gjør utstyret unødvendig tungt å håndtere. Vi bør gå over til CPOS eller tilsvarende 

med årlig abonnement, det vil bli lavere engangsinvestering hvis man velger abonnement.  
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7 Økonomi 

Investerings- og driftskostnader som er nevnt i dette kapittelet er kostnader som er kjent 

per 20.05.2015. 

7.1 Investeringsplan   

Ved å videreføre samt utføre nødvendig vedlikehold/ oppdateringer på dagens 

kartsystemer, vil vi fortsatt kunne ha gode og godt oppdaterte kartverk som er lett 

tilgjengelig for innbyggere, kunder, saksbehandlere og andre. 

I henhold til kartverkets geodataplan er det planlagt ortofoto/fotogrametrisk ajourhold av 

kommunens FKB-data i 2016. Vi har bestilt og installert PlanDialog våren 2015. Skog og 

landskap planlegger et periodisk ajourhold av AR5. Det er behov for å installere Infoland 

løsning for webinnsynsløsningen.  

Kostnader ved innkjøp av nytt landmålingsutstyr vil være en engangsinvestering med et 

løpende årlig abonnement om man velger den skisserte løsningen i pkt. 6.2. 

Alle beløp er ca kostnad knyttet til investeringene, noen variasjoner kan oppstå. Priser fra 

Norconsult informasjonssystemer er oppgitt eks. mva. 

 2015 2016 2017 2018 

Ortofoto/ fotogrametrisk ajourhold  400 000   

Ajourhold AR5  45 000   

Innkjøp av ny nye løsninger til 

webinnsyn. (PlanDialog og Infoland) 

128 000 25 000   

Sette opp WinMap på terminalserver 6 000    

Nytt Landmålingsutstyr   130 000  

Sum 134 000 470 000 130 000  
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7.2 Driftskostnader  

Løpende årlige kostnader for forvaltning og vedlikehold. På grunn av innføring av 

PlanDialog vil BraPlan sies opp fra 2016. På grunn av innføringen av nytt betalingssystem 

for oppdatering av basene for Bygg og Tiltak vil kostnadene med FDV-avtalen kunne bli 

lavere i den tid vi holder basene oppdatert. Stykk prisen per Bygg/Tiltak som ajourføres 

er 531 kr.  

 2015 2016 2017 2018 

Forvaltning – kommunens 

egeninnsats i FDV-avtalen 

75 559 75 559 75 559 75 559 

Forvaltning planbase (BraPlan) 18 000 0 0 0 

Drift WEB- løsning 50 000 50 000 50 000 50 000 

Drift PlanDialog 8 800 8 800 8 800 8 800 

Evt abonnement landmålingsutstyr 0 0 0 10 000 

Sum 152 359 134 359 134 359 144 359 

 

I tillegg vil det påløpe usikre kostnader ved innkjøp av konsulenthjelp til oppsett og 

forvaltning av kommunens kartløsninger. Norconsults konsulenter fakturerer 1250 kr eks 

mva per time. 


