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RAPPORT FRA BESTIKKET

Tekst: GRO M. GJERVOLD

Den siste tiden har jeg stiftet mange nye 
bekjentskaper. Jeg har blitt kjent med 
mange dyktige geomatikere i et miljø 
jeg har hatt lite kontakt med tidligere, 
det setter jeg stor pris på! Jeg har også 
kommet i kontakt med mange nye 
forkortelser. Aldri før har jeg vært i et 
miljø der så mange TBKer og FBKer 
benyttes. Her snakkes om VT, VD, UAG, 
TOG, TS, VTLM og mange, mange 
fler. Og så er det innimellom noen 
forkortelser som man har et godt forhold 
til,  som f.eks API, ÅDT og NVDB. Da 
føler man seg litt mer hjemme, kan 
senke skuldrene litt og kose seg med 
geomatikk-begrepene. Vi har vårt 
stammespråk vi også. 

Man hører av og til noen hjertesukk 
fra andre fagmiljøer når de ikke forstår 
budskapet vårt. «Dette er noe greier som 
geomatikk-miljøet holder på med, jeg 
skjønner ikke noe av det». Og hva gjør vi 
da? Vi kan sette oss sammen og forklare 
våre ord og vendinger, bruke begreper 
som er forståelige også innenfor andre 
fagmiljøer. I praksis har jeg sett at dette 
ikke er lett. Det er fort å erstatte med 
andre begreper som også er innenfor 
stammespråket vårt. Noen ganger 
benytter vi også begreper som betyr noe 
annet i andre fagmiljøer, da skjønner 
man kanskje ikke engang at man 
misforstår hverandre. Hva mener man 
for eksempel med begrepet Objektliste? 
I geomatikkmiljøet vårt er dette en liste 
med beskrivelse av ulike objekttyper, 
tilhørende attributter og betingelser, i 
andre miljøer betyr objektliste en liste 
med et gitt antall fysiske objekter og 
deres plassering i terrenget. 

Vi i geomatikk-bransjen er ikke alene 
om å kommunisere med stammespråk. 
Jeg var for en stund siden sammen med 
noen arkitekter og jurister, de har sine 
egne kommunikasjonsformer de også. 
Man kan gjette og tolke betydningen av 
begrepene, og i en privat sammenheng 
kan det være greit nok å nøye seg med 
de store linjene. Men i jobbsammenheng 
er det viktig at de ulike fagmiljøene 

forstår hverandres budskap for å få til en 
god samhandling. Man må sjekke ut at 
partene oppfatter budskapet på samme 
måte. Det kan i mange sammenhenger 
være utfordrende.

Etter at en del av våre geografiske data 
har blitt fritt tilgjengelig, har det dukket 
opp noen ulike løsninger som benytter 
våre data. Jeg er nok ikke den flittigste 
brukeren, men jeg har vært innom noen 
turkart-løsninger og noen løsninger som 
benytter NVDB-data. I forbindelse med 
presseoppslag rundt offentliggjøring 
av ulykkesrapporter, dukket det opp en 
løsning som viser ulykkespunkt med 
en del informasjon om ulykken samt 
noe statistikk om ulykkene som vises 
innenfor kartvinduet. Her benyttes data 
direkte fra NVDB gjennom standardisert 
API. Turkart-løsninger har det dukket 
opp mange av fra ulikt hold, mange gode 
løsninger for å skaffe seg turkartet på en 
enkel måte. For meg er dette eksempler 
på god kommunikasjon!

Frislippet av kartdata legger 
forholdene til rette for god formidling 
og fremheving av vår bransje. Men har 
lett tilgjengelige data gitt den effekten 
man trodde på forhånd? Er vi innovative 
og kreative? Har vi klart å jobbe fram de 
gode løsningene som folket vil ha? Og 
hvilken effekt har frislippet hatt for det 
kommersielle og det offentlige Norge?  
Jeg lar spørsmålene stå åpne i det vi er 
på vei inn i sommer-Norge. Kanskje 
kreativiteten kan jobbe på høygir i 
ferietiden!

Ha en riktig god sommer!

Kommuniserer 
vi riktig?
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Hvordan kan god bruk av geodata bidra 
til fornying, forenkling og forbedring?
Dette var tema på møtet i Nasjonalt geodataråd i mai. 
Nasjonalt geodataråd er oppnevnt i kongelig resolusjon 
og skal gi råd til hele regjeringen, alle etater og nasjo-
nal geodatakoordinator om geodatapolitiske spørsmål. 
Rådet har bred sammensetning og ekspertise og målet 
er å synliggjøre at geodata benyttes overalt og at det kan 
være kritisk om dataene ikke blir registrert og forvaltet 
på riktig måte. Rådet er også opptatt av å få frem nyt-
teverdier og nye anvendelser i bruk av disse dataene.

- Spørsmålet er om vi har tatt ut potensialt i faget 
vårt? sa Kirsti Slotsvik som er leder av nasjonalt geoda-
taråd.

Som ledd i Kommunal- og moderniseringsdepar-
tementet (KMD) sin ambisjon om å fornye, forenkle 
og forbedre offentlig sektor, skal det arbeides med å 
identifisere, redusere og fjerne såkalte tidstyver. Nasjo-
nalt geodataråd har fått i oppdrag å gi innspill til KMD 
om hva de mener er de viktigste satsingene for å fjerne 
tidstyver innenfor rådets virksomhetsområder. Kommu-
nikasjonsavdelingen i KMD var til stede i møtet i Nasjo-
nalt geodataråd 20. mai der dette var på dagsorden.

Tidstyver i forvaltningen er aktiviteter som man 
bruker for mye tid på i forhold til hva som er hensikts-
messig for å nå målene for virksomheten. For brukere og 
næringsliv kan tidstyver være unødig tid de må bruke på 
å forholde seg til offentlig sektor som f.eks manglende 
nettløsninger og «byråkratiske ordninger».

Samordningsgruppa for geografisk informasjon hadde 
på forhånd kommet med innspill til mulige tidstyver 
innen vårt fagområde. Mangel på nasjonal geodata-
portal kan være en av tidstyvene fordi det er til hindrer 
for effektiv bruk av data og tjenester i den nasjonale 
infrastrukturen. Gruppa mente også at nasjonale data 
som ikke forvaltes på en enhetlig og strukturert måte 
i nasjonale databaser er til hinder for effektiv bruk og 
innovasjon. Data fra laserskanning er eksempel på det. 
Garantert oppetid for felleskomponenter og viktige 

tjenester i infrastrukturen. At brukerne ikke får tilgang 
til informasjon når de trenger det, er en tidstyv.

Rådet mente at arbeidet med nasjonal geodataportal 
er viktig også med tanke på Det offentlige kartgrunnla-
get. Detaljeringsgraden ble drøftet i forhold til hva som 
ert godt nok. Selvbetjening i kommunene er også et 
aktuelt område.

- I hvor stor grad kan vi innføre selvbetjening i kom-
munene? Det krever at det tydeliggjøres at brukerne 
av tjenestene tar et ansvar i bruken av data. Når har 
brukerne sjekket nok, og hvilken detaljering kan man 
forvente i data som gjøres tilgjengelig? var spørsmål 
Slotsvik stilte. Hun påpekte også at kommunene er 
avhengig av oppdaterte kart og dermed innføring av 
geosynkronisering for å møte forventningene.

-Staten har mye å lære av kommunene som i større 
grad møter brukerne, fortsatte hun.  Hun mener videre 
at kommunene er gode til å se konsekvensene av det 
som kommer og at staten har noe å lære av dette.

KMD viser at de er opptatt av vårt fagområde ved å be 
nasjonalt geodataråd om innspill til hvordan regjeringen 
kan nå sine mål ved å ta i bruk geomatikk, og være til 
stede da dette ble drøftet.  Statssekretær Paul Chaffey 
fremhevet på Geomatikkdagene hvor viktig det er at 
andre kjenner til nytten av å ta i bruk geografisk infor-
masjon. 

GeoForum vil bruke den politiske nysgjerrigheten 
til å fremheve at enkel tilgang til en hver tid oppdatert 
geografisk informasjon er samfunnsnyttig og kan fornye, 
forenkle og forbedre!

God sommer!

Annonsepriser: http://www.geoforum.no/omGeoForum/posisjon/priser-for-annonsering
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Søker spor fra slaget i Hafrsfjord
Forskningsprosjektet «Hafrsfjord 872» 
er i gang med de første undersøkelsene. 
Kartverket har kartlagt Hafrsfjorden 
ved hjelp av multistråle- og enkeltstråle-
ekkolodd.

Forfatter: Arnfrid Opedal og Lene Berge Førland, 
 Museum Stavanger og Sissel Kanstad, Kartverket 

Søker etter mer kunnskap
«Hafrsfjord 872» et tverrfaglig forsknings- 
og formidlingsprosjekt som gjennomføres 
som et samarbeid mellom Arkeologisk 
museum, Universitetet i Stavanger, Museum 
Stavanger, HF fakultetet, Universitetet i 
Stavanger, samt Jærmuseet.

Prosjektet sitt mål er å oppnå ny kunn-
skap om  slaget i Hafrsfjord og dets betyd-
ning for den svært vesentlige endringstiden 
vi i dag kaller rikssamlingen.

Rogaland og sørvestlandet hadde overras-
kende vesentlige roller i de store omveltningene 
vikingtiden representerte i Nord-Europa. Store 
områder gjennomgikk en komplisert politisk 
endring fra et stort antall små riker og gradvis 
fram til flere av de statene vi kjenner i dag. I disse 
politiske prosessene var krig og de store slagene 
betydningsfulle. Midt i disse omfattende endrin-
gene fant slaget i Hafrsfjord sted cirka 872.

Klarer vi å øke vår kunnskap om slaget i 
Hafrsfjord, kan vi komme flere skritt videre i 
å forstå hvorfor det ble etablert en egen stat 
i Norge. En utforskning av slaget vil også gi 
økt innsikt i hvordan politisk endring innen 
nåværende Norge inngikk i en mye mer om-
fattende endringsprosess som angikk store 
deler av nordlige Europa.

Samarbeid med Kartverket
Museum Stavanger sin del av prosjektet, del-
prosjekt 1, har to hovedmål: Å finne slagstedet 
i Hafrsfjord og å gjennomføre ny forskning 
om slaget i et maritimt perspektiv. De første 
søkene i fjorden ble gjennomført i slutten av 
april av samarbeidspartner Kartverket.

Vanskelige forhold
Bunnforholdene og vanndybdene i Hafrsfjord 
setter store krav til undersøkelsesmetodene. 
Fjorden er så stor og noen steder så dyp at 
det ikke er aktuelt med dykking som søks-
metode alene. Ved vanlig dykking er det også 
vanskelig å avdekke ting som ligger begravd i 
mudderet. Derfor vil søkemetodene baseres 
på ulike teknologiske løsninger i kombina-
sjon med marinarkeologiske søk i etterkant.

Søk etter slagstedet i Hafrsfjord gjennomfø-

res nå ved hjelp av elektroniske søkemetoder 
med kartlegging av sjøbunnen. Takket være 
samarbeidet med Kartverket kan ny teknologi 
tas i bruk i letingen etter slagstedet.

Kartverkets splitter nye målebåt MB 
«Lomvi» har i uke 17 og 18 gjennomført før-
ste kartlegging av utvalgte steder i Hafrsfjord 
ved hjelp av helt nytt måleutstyr. Etterpå skal 
marinarkeologene dykke på de områdene 
som ser mest lovende ut i de elektroniske 
kartleggingene. Dette skjer når resultatene 
fra Kartverket sine søk er bearbeidet.

Sannsynlig gode bevaringsforhold
I særlig de indre deler av Hafrsfjord er det 
dypt, mye mudder og vann med lite oksy-
gen. Her er det også lite strøm. Dette totalt 
gjør det sannsynlig at det er svært gode 
bevaringsforhold for arkeologiske funn, 
også skipsvrak og organisk materiale som 
treverk, tekstiler, lær og bein.

Samtidig gjør disse forholdene arkeologis-
ke undersøkelser til en utfordring. Arbeidet 
med å forsøke å finne slagstedet i fjorden må 
sees på som et teknisk krevende og langsiktig 
arbeid med utprøving av ulike søkemetoder.

Takket være Kartverket er dette arbeidet 
nå i gang.

Kartverkets splitter nye målebåt MB «Lomvi». Foto: Sissel Kanstad
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Mange har sett nordlyset flakke over himmelen i nordlige strøk, eller kanskje til 
og med i Sør-Norge. Dette er den mest synlige effekten av utbrudd på solen, eller 
solstormer, men ikke den eneste.  

Tekst: YNGVILD LINNEA ANDALSVIK , Kartverket

Et av områdene dette romværet fører til 
forstyrrelser på er satellittbaserte navigasjons-
systemer. Disse systemene finner stadig nye 
bruksområder og med vår økte avhengighet 
av disse systemene følger også en større risiko 
når vi får forstyrrelser som påvirker disse.

Solaktiviteten varierer over 11 år
Solen er en middels stor stjerne, men ener-
gien solen sender ut på 1 sekund er nok til 
å dekke USAs strømforbruk i 9 millioner år. 
Den sender hele tiden ut en strøm av ladde 
partikler – solvinden med en hastighet på 
200 – 800 km/s. Solens aktivitet varierer i 
en 11 års syklus. I de aktive periodene kan 
utbrudd på solen slynge ut flere milliarder 
tonn med plasma i en solstorm, såkalte 
korona-masse-utbrudd. 

Nå er solen omtrent ved maksimum 
i denne 11-års syklusen. Så langt har 
denne toppen vært mindre aktiv enn 
vanlig, men selv ved «vanlige» stormer 
som opptrer flere ganger i året ser vi 
tydelige forstyrrelser på både Kartverkets 
CPOS system og satellittbaserte korrek-

sjonssystemer (som EGNOS) som sender 
ut korreksjoner til GPS.

Nordlys
Jorden er beskyttet av sitt magnetfelt slik 
at det meste av de ladde partiklene som 
når jorden blir avbøyd rundt jorden. En 
del av energien blir imidlertid overført ved 
at magnetfeltlinjene i solvinden (sammen)
kobles med magnetfeltlinjene fra jorden.  
Hvor stor overføring av energi man får fra 
solvinden til jorden avhenger av retningen 
på magnetfeltet i solvinden. Siden de ladde 
partiklene følger magnetfeltlinjene til jorden 
vil de føres ned i atmosfæren i den såkalte 
nordlysovalen rundt hver av polene. Det er 
litt av denne overførte energien vi ser som 
nordlys på klare vinternetter. 

Nordlyset dannes i den øvre delen av 
atmosfæren – den såkalte ionosfæren. Dette 
er et lag med ladde partikler (ioner og frie 
elektroner) i en høyde på ca 90 til 600 km. 
Når signalene fra navigasjonssatellittene 
går gjennom ionosfæren vil de bli forsinket. 
Hvor mye avhenger av hvor høy tetthet av 

elektroner signalet må passere gjennom. 
Hvis ikke denne forsinkelsen korrigeres for 
vil man få feil posisjon. Den ekleste måten å 
korrigere for dette er ved bruk av en modell 
hvor ionosfæren antas å være et tynt skall 
ved 350 km høyde.  

Forstyrrelser på GNSS systemer
Når et utbrudd på solen treffer jorden vil 
imidlertid elektrontettheten i ionosfæren 
variere svært mye. Forenklingen med et 
jevnt fordelt tynt lag ved 350km er ikke len-
ger brukbar, vi vil få store lokale variasjoner 
både i tykkelse og i høyde på laget. I tillegg 
vil vi få forstyrrelser på grunn av irregulari-
teter i elektrontettheten. Disse kalles scintil-
lasjoner og gir opphav til hurtige fluktuasjo-
ner i signalets fase og amplitude. Når man 
ser opp på stjernehimmelen og ser stjernene 
blunke, «twinkling stars», så er dette samme 
effekt som gir scintillasjoner på satellitt-
signalene. Store deler av forsinkelsen kan 
korrigeres ved hjelp av to frekvenser for 
to-frekvente brukere. Scintillasjonene er det 
derimot ikke så lett å korrigere for. 

Scintillasjoner opptrer hovedsakelig i to 
områder, rundt ekvator og i nordområdene. 
Amplitudescintillasjoner er sterkere i ekva-
toriale strøk, mens fasescintillasjoner opp-
trer mer i nordområdene. Disse kommer av 

Romvær og satellittnavigasjon

Illustrasjon av hvordan ionosfæren forsinker (til venstre) og forstyrrer (til høyre) signalene fra GPS satellittene. (Credit: Pierre Cilliers/SANSA)  
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• Mengdeberegning og kontraktsoppfølging
• Grunnlags- og setningsmålinger
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• Eiendomsmålinger

• Digitalisering og arkiv
• Datafangst i felt
• Konsulenttjenester
• Eiendomsskatt og matrikkel
• Utviklingstjenester
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telefon 810 33 400 • post.survey@geomatikk.no • www.geomatikk-survey.no

telefon 73 10 99 50 • post@geomatikk-ikt.no • www.geomatikk-ikt.no

Romvær og satellittnavigasjon
ulike fenomener og selv om scintillasjonene 
i ekvatoriale strøk ofte er kraftigere er de 
lettere å forutsi fordi de opptrer med jevne 
døgn- og årstidsvariasjoner. Her i nordom-
rådene avhenger scintillasjonene i stor grad 
av romværet og solstormer.  Overvåkning 
og varsling av disse forstyrrelsene er dermed 
svært interessante. 

Kartverkets overvåkning
Kartverket overvåker forstyrrelser i ionosfæren 
ved bruk av vårt tette nettverk av GNSS mot-
tagere samt scintillasjonsmottagere. Vi har i dag 
en tjeneste på nett sesolstorm.kartverket.no/ som 

Solstorm på vei mot jorden (Credit: NASA)
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hjelper brukerne av kartverkets CPOS tjeneste 
å vite når tjenesten ikke bør brukes eller hvorfor 
målingene noen ganger kan være mindre nøy-
aktige enn ventet. Den viser kart over elektron-
tettheten i ionosfæren og fluktuasjoner i denne 
[forstyrrelser] i sanntid og er basert på Kartver-
kets nettverk av geodetiske mottagere. 

Scintillasjonsmottagere er mottagere med 
en ekstra høy samplingsfrekvens på 100 
ganger i sekundet og som er spesiallaget for 
å studere scintillasjoner. Høsten 2013 kjøpte 
Kartverket inn flere av disse slik at vi nå har 11 
slike mottagere plassert ut, hvorav to tilhører 
den franske romorganisasjonen (CNES). 

Scintillasjonsmottagerne er plassert ut på 
utvalgte steder rundt i Norge og på øyene 
nord og vest for Norge slik som Svalbard, 
Jan Mayen, Island og Færøyene. Slik blir 
dekningen best mulig, både på fastlands 
Norge og i havområdene utenfor kysten. 
Disse vil brukes til overvåkning av og fors-
kning på disse fenomenene. Håpet er at man 
på lengre sikt også vil kunne komme med 
varsel i forkant av hendelsene.  Dataene er 
også i dag tilgjengelige på den europeiske 
romoganisasjonen (ESA) sine nettsider 
gjennom deres romvær-program (Space 
situational awareness).

Økt avhengighet av satellittnavigasjon
Med den økte aktiviteten i nordområdene 
blir pålitelig satellittnavigasjon mer og mer 
viktig, særlig i strøk som er vanskelig tilgjen-
gelig og som blir ekstra hardt rammet av 
forstyrrelser. I nordområdene er ofte dette 
sammenfallende. Dette er områder som 
ofte blir utsatt for uforutsigbare og kraftige 
forstyrrelser som er forårsaket av solstormer 
samtidig som tilgjengeligheten og mulighe-
ten for annen type navigasjon er begrenset. 

Forventningen om høyere nøyaktighet 
stiger og med økt nøyaktighet kommer også 
muligheter for nye bruksområder.

Andre effekter
Andre områder hvor solstormer fører til 
problemer er bl.a. for telekommunikasjon. 
Under solstormer blir ofte polare flygninger 
omdirigert på grunn av fare for forstyrrelse 
på kommunikasjonssystemene. Svært kraftige 
solstormer har potensiale til å slå ut både 
telekommunikasjon og strømnettet. Solstor-
mer av denne dimensjonen kommer heldigvis 
svært sjeldent. Skulle du imidlertid være så 
heldig å få med deg en slik storm vil det være 
et spektakulært skue og man vil kunne obser-
vere nordlys så langt sør som Roma. 

Utbrudd på solen (Credit:SOSHO, NASA/ESA)

Visualisering av nordlysovalen (Credit: NASA)
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Romvær påvirker mye 
av vår infrastruktur 
i dagens samfunn, 
deriblant satellittbaserte 
navigasjonssystemer 
(Credit: NASA)

Kurs i å lage 
gode kart
For første gang på fem år skal GeoForum 
arrangere nordisk kartografikurs. Et 
variert program skal forhåpentligvis 
lokke deltakere fra hele Norden til 
Bergen i august.

Tekst: SVERRE RØED-BOTTENVANN

Forrige runde med kartografikurs var i 
Stavanger i 2009, og både norske og øvrige 
nordiske deltakere var fornøyd med  
arrangementet. Fra flere hold har det kom-
met ønske om at GeoForum skal arrangere 
et nytt nordisk kartografikurs. Dette blir nå 
realisert i Bergen fra 25-28 august.

Mange er i en arbeidssituasjon der infor-
masjon skal presenteres ved hjelp av kart.  
For å nå best mulig fram med informasjonen 
er det viktig å ha god kunnskap om karto-
grafiske virkemidler og relevant teknologi 
som kan benyttes.  Kurset tar sikte på å heve 
deltagernes kompetanse og vil gå i dybden 
på følgende tema: «åpne systemer – åpne 
data», «framtid/innovasjon og karttrender» 
og ikke minst «tid og kart». Kurset vil inne-
holde både foredrag, øvelser, demonstra-
sjoner og ekskursjoner, og målet er å koble 
temaene til deltakernes arbeidssituasjon. 
Programkomiteen er svært glad for å kunne 
presentere kartografinestoren Menno-Jan 
Kraak som foredragsholder under temabol-
ken «tid og kart». Deltakerne vil også lære 
hvordan man kan bruke kart i en Oculus 
Rift og delta i en workshop som tar for seg 
moderne, digital kartografi og tilgjengelig 
programvare og teknikker man kan bruke 
for å bygge et kart fra bunnen av. Fullstendig 
program kan dere se på www.geoforum.no. 
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Fagjuryens vurdering av Beste kartutstilling på 
Geomatikkdagene 2014
Ved årets Geomatikkdager på Hell ble kartutstillingen gjennomført for 18. gang. 
Fagjuryen var godt fornøyd med at det deltok til sammen 17 produkter på årets 
kartutstilling. 

Tekst: KRISTOFFER J. KRISTIANSEN, Kartverket
  TERJE MIDTBØ, NTNU

Disse fordelte seg på 14 papirkart og 3 
digitale løsninger. Kvaliteten på årets utstil-
ling var gjennomgående høy, og med den 
sentrale plasseringen i lyse omgivelser mel-
lom foredragssal og utstillingsarealer vakte 
den oppmerksomhet blant deltakerne på 
konferansen. 

Å gå gjennom alle kartene, vurdere 
kartografiske elementer ned til den minste 
detalj og lage en presentasjon for et kyndig 
publikum er utvilsomt en arbeidskrevende 
oppgave. Med mange gode bidrag er det 
likevel en givende og positiv oppgave for ju-
ryen. Et høyt nivå på utstillingen skaper for 
så vidt et lite «problem» for juryen. Det blir 
vanskeligere å finne eksempler på hvordan 
kartene kan forbedres. Heldigvis er ikke alt 
perfekt ennå, slik at juryen kan få noe å sette 
fingeren på.

Her kommer en liten oversikt over deltakerne 
ved årets utstilling sammen med en svært 
kort oppsummering av juryens vurderinger:

Oslomarka vinter – Cappelen Damm
Oslomarka turkart vinter, samler alle skoger 
rundt Oslo på ett kart: Kjekstadmarka, 
Vestmarka, Bærumsmarka, Krokskogen, 
Nordmarka, Romeriksåsene, Lillomarka og 
Gjelleråsen, Østmarka og deler av Sørmar-
ka. Vinterkartet har informasjon om både 
preparerte og upreparerte skiløyper, i tillegg 
til informasjon om servering, overnatting 
og annen informasjon til nytte for turgå-
eren. Mer enn 100 områder i Oslomarka 
har av Naturvernforbundet fått betegnelsen 
eventyrskog, og er markert på kartet. Even-
tyrskog er først og fremst gammel skog som 
har sitt opprinnelige preg. 

Vurdering: Kartet har en flott fjellskygge 
som gjør det enklere å visualisere terrenget. 
Litt vanskelig å skille gul og grønn farge 
på arealene. I byområdene ble det vel tett 
med informasjon, blant annet kunne hytter 
og enkeltbygninger vært slått sammen og 
symbolisert som areal. Enkelte stedsnavn 
kolliderte med bakgrunnsinformasjonen. 
Interessant med eventyrskogene som ble 
vist med ikke sjenerende skravur.

Stavanger – Sandnes, bykart – Cappelen 
Damm
Hele Nord-Jæren får plass på én kartside, 
og det er lett å brette seg fram på kartet ved 
den vanligste reiseretningen nord-syd.

Vurdering: Hovedveier er vist med 
ekstra tydelige farger. Bussholdeplasser og 
rutenummer er vist i brun farge. Gang- og 
sykkelveier og stier er lett lesbare. Severdig-
heter er vist med rød farge og overnattings-
steder med fiolett farge.

Turkart Skjåk – Mesterkart
Kartet i målestokk 1:60 000 med flott 3D-
virkning viser Skjåk kommune med Joste-
dalsbreen i vest til sentrale Jotunheimen i sør. 

Vurdering: Kartet følger samme design 
som tidligere kart fra denne produsen-
ten. Generelt har fjellskyggen en tendens 
til å skjule underliggende informasjon 
som høydekurver og tekstlig info, men 
det er ikke tilfelle på dette kartet. Noe 
av tettbebyggelsen kunne kanskje vært 

representert som areal istedenfor punkt-
informasjon.

Kart 479 Florø havn – Kartverket Sjø
Kartet er nymålt og datum er endret til 
WGS84. I tillegg inneholder det nå dybde-
kurver på 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100, 150 
meter, og videre for hver 100. meter. Fargen 
på områder med tørrfall er endret fra grå 
til grønn, og dybdearealer på 0,5–5 meter 
og 5–10 meter vises med to ulike blåfarger. 
QR-kode for sjekk av Efs-oppdateringer (Et-
terretninger for sjøfarende) er påført kartet. 

Vurdering: Kartet over Florø havn likner mye 
på havnekart 452 Oslo Havn som fikk 1. pris på 
den internasjonale kartutstillingen i Paris 2011. 

Juryens omtale av Oslo Havn var - Inno-
vativ design av landinformasjonen, uten at 
den overskygger hovedbudskapet.

Kart 501 Bjørnøya – Kartverket Sjø
Vurdering: Oversiktlig kart med forstør-

rete utsnitt fra utvalgte steder rundt øya. 
Hovedkartet er oversiktlig med enkel sjøin-
formasjon. Landinformasjonen viser vann 
og elvesystem. Passe mengder stedsnavn 
både langs kysten og inne på øya. Utsnittet 
Herwighamna viser lokalisering av Bjørnøy 
Radio og annen bebyggelse.

Figur 2: Vinner av publikumsprisen: Turkart Skjåk (utsnitt), Mesterkart.
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Kart 549 Mount Siple – Cape Colbeck 
(Antarktis) - Kartverket Sjø
Kartet dekker et område som ikke tidligere 
er kartlagt i målestokk 1: 2 millioner, og 
det er første gang det blir utgitt. Sjøkartet 
inngår i den internasjonale hydrografiske 
organisasjonen (IHO) sin kartserie. Serien 
på 10 kart dekker områder rundt hele 
Antarktis. Sjøkartet dekker også Framheim, 
området som polfarer Roald Amundsen 
hadde som base og som ble brukt som 
utgangspunkt for Fram-ekspedisjonen til 
Sydpolen 1910–1913. 

Vurdering: Ved første øyekast ble vi litt 
forvirret over at isdekte landområder er vist 
i lys brun farge, mens sjø og områder dekket 
med shelf-is er hvite. Det fører til at det ikke 
er raskt å finne iskanten og breoverflaten. 
Når det er sagt er det en fin symbolisering 
av iskanten som jo er i stadig endring, 
kalver, brekker av og blir til større og mindre 
isfjell.

Elingaard herregård – Fredrikstad 
 kommune (internettkart)
Elingård er en historisk herregård i Onsøy, 
i Fredrikstad kommune. Den nevnes i flere 
kilder fra middelalderen. Applikasjonen 
viser historiske bilder innenfor et forstørrel-
sesglass som kan flyttes rundt på et ortofoto 
av dagens situasjon.  Web-adresse: http://
bit.ly/19fB536

Vurdering: Applikasjonen har et enkelt 
og intuitivt grensesnitt, men bærer preg av 
å være noe på forsøksstadiet. Funksjonalite-
ten i applikasjonen er gyldig i et begrenset 
område uten at nødvendige begrensninger 
på forflytning i geografien er lagt inn. Infor-
masjonsbokser som ligger innebakt i stan-
dardapplikasjonen er ikke tatt hensyn til.

Garasjesalg – Fredrikstad kommune (inter-
nettkart)
Løsningen omfatter Hvaler, Sarpsborg og 
Fredrikstad kommuner som inviterer deg 
til å delta på den årlige garasjesalgdagen. 
Ønsker du å besøke et av de mange gara-
sjesalgene, kan du søke i kartet på det du er 
på utkikk etter. Web-adresse: http://kart.
fredrikstad.kommune.no/kartklient/inter-
net/garasjesalg/kart

Vurdering: Enkel og målrettet applika-
sjon som har et potensiale ut over dagens 
bruk. Se nærmere omtale under prisvinnere.

Kommunekart Fredrikstad og Hvaler – 
Fredrikstad kommune (internettkart)
Kvaliteten på grensebeskrivelser i eien-
domskartet er svært variabel, avhengig 
av hva slags og hvor gammel oppmåling 
som ligger til grunn. Tinglyste målebrev 
og skyldelingsforretninger inneholder 
de juridisk gjeldende grensebeskrivel-
sene for en eiendom. Kartet inneholder 
opplysninger om tilgjengelige fastmerker 
i kommunen. Tjenesten viser gjeldende 
kommuneplan samt vedtatte regulerings-
planer i kommunene. Web-adresse: http://
kart.fredrikstad.kommune.no/kartklient/
internet/fredrikstad/Klient

Vurdering: Kartapplikasjon som innehol-
der en stor mengde informasjon. Innsynsap-
plikasjon som til dels er rettet mot profe-
sjonelle brukere. Noe av begrepsbruken 
kan være vanskelig å forstå for det generelle 
publikum.

Turkart for Byfjellene – Bergen kommune
Turkartet viser vei på Byfjellene i Bergen 
med de sentrale turområdene vest for 
Bergen sentrum, med blant annet fjellene 
Lyderhorn, Gravdalsfjellet, Damsgårdsfjellet 
og Løvstakken.

Vurdering: Kartet viser eksisterende og 
planlagte turveier, turveier med lys, stier 
med og uten skilting. I tillegg er de vanlige 
tursymbolene vist. Gradering av turløypene 
er gjort i samsvar med Håndbok for skilting 
og gradering. Gradringsskiltene finner man 
både ute i terrenget og på kartet.

Vi synes det er en utfordring å skulle 
skille mellom fire ulike vanskelighetsgrader; 
grønn for nybegynnere, blå for middels 
vanskelighetsgrad, rød for erfarne turgå-
ere og svart for teknisk krevende toppturer. 
Arealer med tettbebyggelse er vist med grå 
farge, denne skilte seg dårlig fra den lyse 
grønne skogsfargen. Tettbebyggelse er viktig 
i tursammenheng og kunne vært bedre 
markert med en annen farge. Fritt fiske 
(kommunal grunn) er markert med stiplet 

rød linje langs vannkanten. Flere steder er 
det brudd/opphold i linjen, og vi lurte på 
om det her ikke var fritt fiske. I hvert fall gav 
det rom for undring (figur 1).

Kongsberg nærturkart – eMap
Turkart i målestokk 1:10 000 for nærom-
rådene til Kongsberg. Relativt lyse og be-
hagelige farger der nettverket av turstier er 
framhevet. Turområdene er farget lys grønn 
og kommer bra fram i kartet. På baksiden av 
kartet er det gitt nærmere informasjon om 
en del aktuelle turmål. For folk i bransjen 
må Landmåleråsen i sør-østre hjørne på 
kartet være et naturlig turmål!

Vurderinger: Spesielt skiløypene står 
fram som tydelig i kartet. Der samme sti har 
flere funksjoner er ulike strektyper plassert 
ved siden av hverandre eller over hverandre. 
Dette kan i noen tilfeller bli litt i overkant med 
informasjon. Fokus på parkeringsplasser nær 
turområdene er et positivt trekk ved kartet

Kongsberg adressekart – eMap
Som nærturkartet er også adressekartet i 
målestokk 1:10 000. Fargebruken er mye lik 
den vi finner på nærturkartet, men bolig-
områdene har her fått en svak rosa farge. 
Gatenavnene kommer tydelig fram. På selve 
adressekartet er et utsnitt av Kongsberg sen-
trum forstørret og vist i målestokk 1:5000. 
På side to (2) finner man et oversiktskart 
over hele Kongsberg kommune i målestokk 
1:70 000, med utsnitt av tettsteder i måle-
stokk 1:10 000 og hytteområder i målestokk 
1:25 000.

Vurderinger: Bygninger og boligområ-
der er nedtonet slik at veger og gatenavn 
kommer tydelig fram. Husnummer ligger 
på et nivå «midt i mellom». Dette er bra 
for at den aktuelle informasjonen skal være 
lett å lese. I motsetning til nærturkartet 
er turområdene i dette tilfelle gitt en viss 
struktur. Juryen antar at denne ikke er brukt 
på nærturkartet for at den ikke skal virke 
forstyrrende på stier og høydekurver. Men 
kan stille seg spørsmål om hvilken misjon 
denne har på adressekartet. Når det gjelder 
oversiktskartet er strukturen ikke benyttet.

Kongsberg bykart – eMap
Kartet er i målestokk 1:10 000 og lettlest 
kartografi i stor grad lik de andre Kongs-
bergkartene.

Vurdering: Fargevalg og informasjon er 
vel tilpasset, slik at det ikke blir overlesset. 
Bevisst bruk av rødbrun farge på område-
navn fremhever disse uten at det forstyr-
rer helhetsbildet. QR-kode viser til mer 
informasjon om det behøves. Kartet egner 
seg godt som et ”Gi-bort-kart” til turister og 

Figur 1: Varierende fiskerettigheter.
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folk som besøker Kongsberg og burde ligge 
gratis tilgjengelig i butikker og turiststeder.

Kongsberg ortokartplakat – eMap
Plakaten er basert på et ortofoto som i 
tillegg er påført en del annen informasjon. 
Blant annet har er områder i bildet dekket 
med «tematiske farger» med høy grad av 

gjennomsiktighet. Enkelte objekter som 
bygninger og idrettsanlegg er også drapert 
over, i tillegg til alle større veier.

Vurderinger: Plakaten er utvilsomt et 
blikkfang, og framstår med relativt kraftige 
farger.  Generelt gir plakaten et godt inn-
trykk, men de kraftige fargene kan være med 
på å drukne noe av informasjonen i bildet

Kartbok Trondheimsregionen – eMap 
Kartboka er delt inn i veg-, oversikts-, 
adresse- og sentrumskart for hele regionen; 
Trondheim, Malvik, Stjørdal, Meråker, Sel-
bu, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Meldal, 
Midtre Gauldal, Rennebu, Holtålen, Oppdal, 
Røros, Rissa og Leksvik.   Oversikts- og veg-
kartene i målestokk 1:75 000 og 1: 300 000 
inneholder vegnett, med utvalgte stedsnavn 
og gatenavn der det ikke er adresseskart. 
Adressekartene er i målestokkene 1:5 000 og 
1:15 000 med gatenavn og utvalgte hus-
nummer. I tillegg er det utvalgte turist- og 
kultursymboler.  Alle kartblad har referanse 
til nabokart i margene.

Vurdering: For å systematisere kart i stor 
målestokk over et større område det hendig 
å lage en kartbok. Prisen man må betale er 
at man mister noe av oversikten. Kartboken 
har fått tittelen «Trondheimsregionen», 
men juryen er noe usikker på om f.eks. folk 
fra Røros føler seg som en del av Trond-
heimsregionen. Ser man bort fra et utilsiktet 
fokus på idrettsplasser var juryen enige om 
at boken hadde en ryddig og lettlest karto-
grafi. Se nærmere omtale under prisvinnere. 

Fylkeskart Sogn og Fjordane – eMap
Fylkeskartet er utgitt i forbindelse med at 
fylket feiret 250-årsjubileum i 2013. Kartet 
er i målestokk 1:250 000.

Vurdering: Oversiktlig og lettlest kart 
med terrengskygge på land og visualisering 
av dybder i havet. Dette gir et pent kart. 
Lett å se hvordan fjorder og dybderen-
ner fortsetter ut i havbunnen. Litt kraftige 
farger på land og til dels i skyggepartiene. 
Lett skillbare farger på veisystem, grenser, 
restriksjonsområder og stedsnavn.

Aktsomhetskart for radon – Norges geolo-
giske undersøkelse
NGU har i samarbeid med Statens stråle-
vern utarbeidet et kart som viser hvor det 
er høy og moderat aktsomhet for radon, slik 
at både kommuner og private huseiere kan 
gjennomføre sikringstiltak der det er anbe-
falt. Aktsomhetskart for radon er et kart for 
vurdering av hensynssoner for radon i hen-
hold til plan- og bygningsloven i regional 
skala. Radon er en naturlig forekommende 
gass som trenger opp fra berggrunnen, og 
kan forekomme i høye konsentrasjoner 
innomhus.

Vurdering: Kartet er et blikkfang med 
varme oransje og røde farger. Imidlertid er 
det for liten forskjell på fargene til å skille 
forekomster av alunskifer som er magenta 
og områder med høy aktsomhet for radon 
som er rød. Fylkesnavnene i kraftig fet 

Figur 3: Vinner av fagjuryen sin pris for beste papirkart:  Kartbok 
Trondheimsregionen, eMap.

Figur 4: Vinner av fagjuryen sin pris for beste digitale produkt: Garasjesalg, 
Fredrikstad kommune



POSISJON  NR. 3 - 2014                13

skrift kunne med fordel vært mindre iøy-
nefallende, for eksempel kun med omriss 
av bokstavene), da ville de ikke dekket ut 
store arealer. Som en kuriositet kan nevnes 
at en «ny øy» hadde dukket opp utenfor 
Bømlo.

Og vinneren er…..
I årets utstilling skulle det kåres tre første-
priser. Fagjuryen sitt oppdrag var å vurdere 
hvilke produkter som var beste papirkart og 
beste digitale produkt. Og så var det selvsagt 
publikumsprisen, der alle deltakerne ved 
konferansen har anledning til å avgi sin 
stemme. I år var det 87 deltakere som benyt-
tet seg av stemmeretten. Med god margin 
ble det Mesterkart sitt turkart over Skjåk 
som gikk av med seieren (figur 2). Det er 
ikke første gang Tore Tonning i Mesterkart 
har sikret seg den prisen.

- Prisen betyr mykje for meg, sidan den 

stadfestar at Mesterkart framleis leverer 
førsteklasses kartografi, sier Tonning. 

Fagjuryen sin pris for beste papirkart gikk 
til et produkt som var langt mindre synlig 
i utstillingen: eMap sin «Kartbok Trond-
heimsregionen» (figur 3). Juryen falt for 
en meget klar og tydelig kartografi og gav 
følgende karakteristikk av vinneren:
• Lyse og lette farger
• Tydelig og ryddig informasjon i kartet
• Informasjonsmengde godt tilpasset måle-

stokk
• Lett håndterlig kart over store områder
• Ikke laget for å ha på veggen
• Ikke det mest synlige produktet i utstil-

lingen

I klassen digitale produkter deltok bare 
3 produkter. I dag presenteres svært mye 
geografisk informasjon ved hjelp av kart i 
digitale media. Vår oppfordring til bransjen 

er å ta med de digitale produktene til neste 
års konferanse!  Siden Fredrikstad kommune 
stod for alle tre bidragene var det knyttet lite 
spenning til hvem som skulle hente prisen. 
Og det vinnende produktet ble «Garasjesalg», 
som er et interaktivt kart tilrettelagt for Web 
(figur 4). Om vinneren sa juryen følgende:
• Ryddig og funksjonell kartapplikasjon
• Brukervennlig
• Brukergrensesnittet er godt tilpasset 

bruken
• Enkel og tydelig presentasjon av aktuelt 

tema
• Potensiale for mer omfattende bruk
• «Det enkleste er ofte det beste»

Fagjuryen, som består av Kristoffer J. 
Kristiansen, Kartverket, Terje Midtbø, 
NTNU og Anne-Lise Tufte, Kartverket 
(sekretær), takker alle bidragsyterne til 
årets kartutstilling.

FKB Vegnett – rett fra levra
Lever produserer galle, kanskje litt i 
likhet med dette innlegget her, men 
hvem produserer FKB-Vegnett? 
Og hvorfor har ikke GPS’en min 
oppdaterte data? Eller GPS’en til 
langtransportsjåføren og ambulansen, 
politiet og de fleste andre i Norges land.

Når skal de store statlige innse at man bør 
prioritere og rendyrke det samfunnet faktisk 
har sterkt behov for? I dette tilfellet ferske, 
fullstendige og korrekte data til min GPS 
i bilen. Det er her store samfunnsmessige 
konsekvenser ligger. Flåtestyring kan spare 
store summer, men det viktigste er selvsagt 
liv og helse. Blålys. 

Beklager å måtte si det, men kjørende 
har ikke så mye bruk for turløypene til 
Kartverket eller deformasjonssporene til 
vegvesenet. 

Utfordringen er at man ikke klarer å få 
oppdateringer og endringer til min GPS 
før det er gått et år eller to og hvorfor det? 
Hovedproblemet er at FKB-Vegnett skal 

ajourføres som en del av NVDB. Hvor-
for i all verden må man det? Det betyr at 
FKB-Vegnett må gjennom et nåløye der få 
personer med for liten kapasitet må bruke et 
verktøy så komplisert at det går gjetord om 
det. Sånn kan vi ikke ha det.

La FKB-vegnett være et frittstående 
datasett. I første omgang helt rendyrket 
med henblikk på bilnavigasjon. Ikke saus det 
sammen med NVDB i det hele tatt. Pliiiis. 
La det ligge som en sentral, nasjonal base 
hos Kartverket og forvaltes og distribueres 
derfra. Kartverket er de eneste som er gode 
på forvaltning av nasjonale riksdekkende 
baser. I følge enkelte nesten i overkant gode 
på distribusjon og butikk, mens Vegkonto-
rets distribusjon av data... kanskje ikke er 
like glimrende. Oppdatering må skje ved at 
kommuner og vegkontor leverer til Kartver-
ket. Aller helst online, men gjerne også som 
i dag, men straks og fortløpende hver gang 
endringer skjer.

Det brukes ressurser på å utvikle, eller 
kanskje er det innvikle FKB-Vegnett med for-

tauer, traktorveier, stier og nye bruksområder 
i stedet for å angripe hovedproblemet, tiden 
fra endring oppstår til den er i min GPS. Det 
er sikkert fint hvis FKB-Vegnett kan brukes 
til sykkelruter og turforslag sammen med alle 
de løsninger som allerede finnes for dette, 
men prioriter det viktigste først. Få vekk 
etterslepet. Løsriv FKB-Vegnett fra NVDB, 
endre dagens oppdatering, forvaltning og 
distribusjon og rendyrk det for bilnavigasjon. 
Når løpende oppdatering og tilfredsstillende 
rutiner er på plass og velfungerende, kan 
man se på nye bruksområder.

OLAF HJELLUM
Drammen
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FME-turné til Norge
For første gang var Norge stoppested for FME World Tour. Bak turneen står det kanadiske selskapet Safe Software, som har fått 
en stor tilhengerskare gjennom verktøyet Feature Manipulation Engine.

Tekst: TORE ÅRDAL, Stella Nova

For Ken Bragg, European Service Manager i 
Safe Software, var det godt å være tilbake til 
Norge. På programmet til FME World Tour 
blir kanadieren introdusert med Beitostølen 
som sitt favorittsted i verden. Denne gangen 
er han ikke på fullt så mange høydemeter, 
men utsikten er ikke så verst fra 33. etasje 
på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo heller.

Stort FME-miljø
– Det er blitt et stort FME-miljø i Norge, 
og det er veldig nyttig for dem å komme 
sammen og utveksle erfaringer og kunn-
skap, sier Ken Bragg.

Han er glad for at Norkart tok initiativet 
til det som ble første FME World Tour-
arrangementet i Norge. Nesten 60 deltakere 
var påmeldt til arrangementet i Oslo, og de 
fikk blant annet eksempler på hvordan FME 
brukes verden over.

Snøploger i Iowa
Ett av kundecasene som Bragg presenterte, 
var Iowa Department of Transportation. De 

bruker FME i en løsning hvor folk til enhver 
tid kan se hvor snøplogene befinner seg i 
delstaten med harde og snørike vintre.

I tillegg fikk deltakeren på arrange-
mentet høre hvordan blant andre Statens 
Vegvesen, Miljødirektoratet, Skedsmo 
kommune, TerraTec AS og Geodata AS 
jobber med FME.

Hastighet avgjørende
På spørsmål om hvorfor FME er blitt så godt 
mottatt, svarer Ken Bragg at det er et fleksi-
belt verktøy som gir kontroll over dataene.

– Man kan flytte geografiske data inn i 
hvilket som helst system. Folk liker å jobbe 
med grensesnittet. Det er en visuell måte å 
jobbe på som appellerer både til program-
merere og andre, sier han.

Bragg understreker også hvor viktig det er 
med hastighet.

– Hvis ikke løsningene er raske, er det 
ingen som vil bruke dem. De er raske nå, 
men vi jobber kontinuerlig for at de skal blir 
raskere år etter år.

Spennende gründere
Bent Brugård, administrerende direktør 
i Norkart, sa i innledningen til FME-
konferansen at det var med stor stolthet 
kan kunne åpne det første FME World 
Tour-arrangementet i Norge noen gang.

– For ett år siden var Norkart-ledelsen 
på besøk hos Safe Software i Canada. Der 
møtte vi gründerne, som er fantastiske 
folk. Kulturen og holdningene i selskapet 
er enestående, uttalte han.

Norkart er forhandler av FME i Norge 
og gullpartner av Safe Software.

Verdensledende
Safe Software ble etablert i 1993 og har i dag 
100 ansatte. Selskapet er verdensledende 
på sin kompetanse innenfor håndtering av 
geografiske data.

FME brukes av tusenvis av kunder i mer 
enn 116 land i en rekke bransjer. Dette er 
alt fra små bedrifter til store internasjonale 
organisasjoner.

- Folk liker å jobbe med grensesnittet. Det er en visuell måte å jobbe på som appellerer både til programmerere og andre, sier Ken Bragg, 
European Service Manager i Safe Software, om suksessen FME.
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Ta kontakt for mer informasjon
Kjell Sandal
Telefon: 454 04 670 
E-post: kjell.sandal@norconsult.com

på web og desktop i  
en og samme løsning

> Terrengmodell fra Laserdata 

> Visualisering av bygninger og tiltak 

> Import av 3D-modeller og byggeprosjekter 

> Arealplaner i 3D 

> Analyser av sikt, sol/skygge, flom og terrenginngrep 

> Produksjon av flyruter og film 

Les mer om vår fantastiske 3D-løsning på nois.no

3D

ArcGIS Online -
Tilgjengelig overalt

ArcGIS Online kan være din kanal for 
effektivt å tilgjengeliggjøre stedfestet 
informasjon og kunnskap på tvers 
av teknologiplattform, fagområder, 
teknisk kompetansenivå og 
brukergrupperinger.

Hvorfor ta i bruk ArcGIS Online:
• Gi tilgang til oppdatert informasjon 

uavhengig av teknologi eller sted
• Øk datakvaliteten gjennom registrering 

og oppdatering av informasjon i “felt”
• Få rikere forretningsdata ved å la fl ere 

bidra i datafangsten (crowdsourcing)
• Ha bedre oversikt over og utnyttelse av 

dine ressurser

www.geodata.no/arcgisonline
www.geodataonline.no

Dette er FME
FME er et kraftig verktøy for restrukture-
ring, analyser og konvertering av geogra-
fiske data som støtter over 300 forskjellige 
formater.

Det inneholder over 440 metoder for 
datamanipulasjon. Programmet har blitt 
tilnærmet industristandard for automati-
sering av dataflyt – også for rutiner som 
feilretting/datavask samt verdiøkning av 
data gjennom geografiske analyser.

Programvaren finnes både i en arbeids-
stasjonsversjon (FME Desktop), som gir 
tilgang til å bygge egne modeller eller 
workspaces og utføre disse, samt i en ser-
verversjon (FME Server). Den sistnevnte 
versjonen tilbyr kjøring av ferdigdefinerte 
modeller som en servertjeneste.
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Det er godt å vera 
landmålar på Øpso
Ein regnvåt kystgard på ei lita øy i Hjeltefjorden var staden for Landmålardagen i 
Nordhordland 15. mai.  Monica Ypsøy sin velkomst med ein «rosup» av Geitrams sette 
landmålarane i rett modus i småregnet, der det anga av vår på naustbakken.

HARALD. J. STANGHELLE - Nordhordland digitalt

Ein digital runde i kulturlandskapet med 
Vigleik Ypsøy si skildring av livet på kyst-
garden og å leva i draumelandet, minna oss 
på at å halda orden på kvar draumelanda er, 
er landmålaren si viktige oppgåve. Per Atle 
Sæle i Meland kommune kunne fortelja at 
Øpsogarden var i to kommunar til nyleg 
og at to små holmar no var kome på «rett» 
side av kommunegrensa, med eigarar i 
nabokommunen. Erfaringsutvekslinga er alt 
i gong.

Ein dag der erfaringsutveksling og fag-
leg drøs skal hjelpa landmålaren vidare i 
kvardagen, kan ha mykje innhald. Tilsyn 
frå Kartverket skal gå som ein leik etter 
Anngunn Marie Gullbrå si innføring i tilsyn 
etter Matrikkellova, berre me får litt tid til å 
gjera kvarandre like gode. Utsett merking av 
grenser, Kjartan Medaas hadde ting å dela.

Kjersti Soltvedt frå Masfjorden kommune 
fortalde ivrig om si jakt på den perfekte 
protokollen, til ho får ein telefon og fell litt 

bort... «Det er frå Kartverket, tilsyn i Mas-
fjorden, i haust». Kven tulleringer no under 
presentasjonen min ........; ingen Kjersti. 

Kartverket melde akkurat frå om at dei 
kjem på tilsyn i Masfjorden kommune i 
november! No skal resultatet av protokoll-
jakta synast.

Presentasjonane enda i gruppearbeid. 
Ei lita øy gjev nokre små utfordringar med 
grupperom, her, der, oppe og i eldhuset ute. 
Ikkje noko problem. Eldhuset har tak og då 
er ein hjelpen. Når Vigleik kom med ved 
og elda opp i grua, ja då var det godt å vera 
landmålar på Øpso.

Å få grundig kontroll av dokumenta sine 
av nokon som vil vel, er ei god hjelp fram 

Gruppearbeid i eldhuset, Robert Mjøs, Sverre Solberg, Per Atle Sæle og Tone Dale.
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Økende interesse for GIS og helse
GI Nordens konferanse om GIS og helse gikk av stabelen i mai. Konferansen ble sist 
arrangert for fire år siden, og man kunne tydelig se at det har vært en spennende 
utvikling på feltet i løpet av disse årene.

Tekst: JESPER HØI SKOVDAL, Geoforum Danmark
Oversatt og bearbeidet av GeoForum Norge

Den fellesnordiske konferansen om GIS og 
helse ble arrangert i mai i Lund i Sverige. 
Det var i all hovedsak svenske ULI Geofo-
rum som arrangerte konferansen, i sam-
arbeid med Geoforum Danmark, for GI 
Norden. Blant de mer enn 60 deltakerne var 
det flest fra Sverige og Danmark, men også 
en håndfull deltakere fra Norge, Finland 
og Island, som alle bidro til en vellykket 
konferanse.

Økende interesse
I forkant av konferansen ble det sendt inn 
mer enn 30 abstracts, dobbelt så mange som 
sist, noe som vitner om økende interesse 
for GIS og helse. Programmet inneholdt 19 
foredrag over to dager, med tema som geo-
grafisk epidemiologi, atferd og helse, romlig 
statistikk, metoder for helse-GIS, sosio-
økonomi og helseplanlegging med GIS. Fire 
av de som hadde sendt inn abstracts fikk 
mulighet til å presentere sitt arbeid gjennom 
en postersesjon.

Værvarsel for influensa
Både forskere og offentlige og private 
brukere av helse-GIS var representert blant 
foredragsholderne. Fra forskningshold ble 
det dykket ned i metoder og avanserte GIS-
analyser, som avdekket tydelige eksempler 

på sykdomsmønstre og utbredelse i tid og 
rom for kreft, infeksjonssykdommer, luftfor-
urensning og støy – og man fikk til og med 
eksempel på et «værvarsel» for influensa.

Region Nordjylland og Malmö kommune 
kom med glimrende eksempler på hvor-
dan man i et «helseatlas» kan visualisere 
sosioøkonomiske data og helsedata i ett og 
samme kart. Disse dataene kan i sin tur set-
tes i sammenheng med demografi eller data 
over trygghet og kriminalitet og politikere 
kan på denne bakgrunn treffe beslutninger 
om hvordan belastede områder bør utvikles. 

Nyttig for beslutningstakere
Professor Ulf Strömberg fra Universi-
tetet i Lund presenterte sine funn om 
hull i tennene til barn, som hadde fått 
politikerne i Region Halland til å endre 
finansieringsordningen for å kunne rette 
opp i en haltende tannhelse. Professor 
Eero Pukkala fra Finnlands kreftregister 
viste til hvordan politikernes beslutninger 
og lovgivning resulterer i vidt forskjellige 
sykdomsmønstre i de nordiske landene 
– og viste til at det er større utbredelse 
av lungekreft i Danmark enn i de øvrige 
landene i Norden, sannsynligvis på grunn 
av en mer liberal røykelov.

Lorenzo De Simone fra European Centre 

for Disease Prevention and Control kunne 
på sin side fortelle at de stiller interaktive 
og automatiserte kart over helse og syk-
dommer i Europa til disposisjon for hele 
EU. Dette er et godt eksempel på et EU-or-
gan som legger til rette for å gi innbyggere, 
forskere og beslutningstakere god tilgang 
til standardiserte geodata innen helse. 

Voksende marked
I pausene var det anledning til å besøke 
utstillingsområdet, og svenske og danske 
virksomheter begynner nå å se muligheter 
innenfor GIS og helse. Det gjør de nok 
med rette, for ifølge flere av foredrags-
holderne så satser EU blant annet gjen-
nom Horizon 2020-programmet på å 
støtte fremdyrkingen av nye metoder og 
anvendelse av helse-GIS med mer enn en 
milliard Euro. Dette er midler som også 
nordiske virksomheter og myndigheter 
ventes å kunne få tilgang til, siden man her 
er langt fremme på området og har gjort 
en del erfaringer allerede. Men først må 
man samle kompetanse og nå gjennom i en 
søknadsprosess, men det skal man ta tak i i 
løpet av den kommende tiden.

En suksess!
Konferansen var en suksess, og viste med 
all tydelighet at GIS og helse er et område 
i vekst. Også deltakernes tilbakemeldinger 
vitner om at både konferansen og temaet vil 
være fortsette å engasjere. Forhåpentligvis 
kan vi ønske velkommen til nok en konfe-
ranse om GIS og helse om noen år. 

imot tilsynet. Kollegatilsyn, ikkje ulikt peer 
review nytta andre stader. Sjølv om det er 
kommunen som får tilsynet vert det gjen-
nomsiktig i småkommunen, då er det godt 
å ha Nordhordland digitalt som kollegium. 
Kjersti har god støtte i ryggen.

I det nye grindbygget til Ypsøy kystgard, 
bygd av Monica og Vigleik etter tusen år 
gamle tradisjonar, kalla møteleiar Tommy 
Veland saman til langbord og tradisjonsmat. 
Sosekjøtet på Øpso er viden kjend og dette 
var mat for dei som har trakka seg over 
stokk og stein i Nordhordland i all slags 
føre. Alle smakane her kom frå terrenget 
landmålarane kjenner så godt, og likar. 

Ein kaffitår er avgjerdande når god land-
målarskikk skal utvisast. Per Atle Sæle sytte 
for at alle har landmålarkoppen til neste 

gong dei vert ventande på fix og følgjer 
rettleiinga slik Sverre Solberg forklarde 
om venting og ny måling, «so me gjer da 
i Linnås». Ei god og grundig innføring i 
gjennomføring etter Matrikkellova i felt, 
etter at Kjell Rune Standal hadde tatt for seg 
dokument og dokumentasjonsmetode nytta 
i Osterøy kommune. 

Ein dag med landmålarvener som delar, 
lyttar, spør og stolar på kvarandre gjer 
arbeidslivet lettare. Men alle spørsmål har 
ikkje svar . Dette er staden der ein løftar 
kvarandre fram. Det er høgt under taket i 
grindbygget på Øpso og diskusjonane nytta 
takhøgda til fulle. 

Ein landmålar let ikkje litt regn som renn 
ned i nakken ta gleda frå seg over ein nyttig 
og kjekk dag saman med 17 landmålarkol-

legaer og ein fagsekretær på Øpso, prat om 
neste års samling er i gang. «Ska tru om 
ikkje komiteen tek oss te fjells snart».

Og komiteen var Kjersti Soltvedt, Kjartan 
Medaas og Per Atle Sæle, alle takkar for 
innsatsen dei 
legg ned.

Logo for 
landmålardagen på 
landmålarkoppen. 
Teikna av Harald J. 
Stanghelle
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Geir Mjøen (45) er tilsatt 
som ny fylkeskartsjef i 
Skien. 

Geir kommer fra DSB 
(Direktoratet for sikkerhet 
og beredskap), nærmere 
bestemt fra stillingen som 
distriktssjef for Sivilfor-

svaret i Telemark. I løpet av sine 10 år i DSB 
har jeg også jobbet ved Hovedkontoret i 
DSB som avdelingsleder for Sivilforsvars-
avdelingen. Før det jobbet han som under-
direktør hos Fylkeslegen i Telemark og som 
offiser i Sjøforsvaret. 

Utdanningen hans er en Master i offentlig 
administrasjon og ledelse. I tillegg har Geir 
militær utdanning fra befalskole og Sjøkrigs-
skolen. Avsluttet for kort tid siden også 

en videreutdanning i nasjonal beredskap 
og krisehåndtering ved Politihøyskolen og 
Forsvarets høyskole. 

Michał Worsztynowicz 
er ansatt i Geo Survey og 
skal jobbe i avdeling Oslo. 
Han kommer opprinnelig 
fra Polen. 

Etter sin oppmålingstek-
niske utdannelse har Michal 
8 års erfaring fra blant annet 

jernbaneprosjekter og har jobbet med GIS og 
geoinformatikk i Polen. Michal er allerede ute i 
felt på prosjektet i RV3 Åsta/Rena. 

Michal er en aktiv person som liker 
friluftslivet, og er veldig glad i å både 
jogge og svømme. Ellers er han glad i 

fotografering, så vi håper på å se noen fine 
landmålingsbilder. 

Raimonda Meiženytė er 
ansatt i Geo Survey. Hun 
kommer opprinnelig fra 
Litauen. 

Etter sin universitets ut-
dannelse innen geomatikk; 
har Raimonda flere års 
prosjekterfaring som opp-

målingsingeniør fra ulike bygg- og veioppdrag.  
Raimonda er en reiseglad person som 

blant annet har besøkt USA, Europa, Japan 
og Korea. 

Venner i Stavanger og lysten til å møte 
nye mennesker fikk henne til å velge å bo og 
jobbe her i Norge. 

Vinneren av Esri Young Scholar 
Award 2014 er kåret!
Tekst: HANNE KRISTINE VEDERHUS, Geodata

Også i år har Geodata vært med på å kåre 
en norsk representant og vinner av Esri 
Young Scholar Award 2014. Esri Young 
Scholar Award er en internasjonal konkur-
ranse for studenter som ved skoleprosjekter- 
eller oppgaver viser til god bruk av Esri-
teknologi. I samarbeid med representanter 
fra norske høyskoler og universiteter har 
Geodata utnevnt Fikremariam Teshome 
Tekle som årets vinner.

Fikremariam er opprinnelig fra Etiopia, og 
er for tiden utvekslingsstudent ved NTNU. 
I prosjektet “Assessment of Solar Energy 
Resources in Ethiopia” har han benyttet 
avansert GIS-verktøyer for å identifisere 
potensielle områder for solenergikraftverk 
i sitt hjemland. Juryen vurderer prosjektet 
som høyst relevant, svært godt utført og 
som et utmerket eksempel på vellykket bruk 
av ArcGIS. 

I premie får den heldige vinneren sammen 
med andre prisvinnende studenter fra hele 
verden reise til San Diego for å delta på Esri 
International User Conference i juli. Her vil 
studentene blant annet få delta på seminarer 
og foredrag av verdens fremste eksperter på 
geografiske informasjonssystemer. 

Vi gratulerer Fikremariam Teshome 
Tekle, og ønsker han god tur!
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BLOM er en ledende europeisk leverandør innen innsamling, 
prosessering og modellering av geografisk informasjon. Blom 
besitter unike europeiske databaser av kart, flybilder og 
modeller. Selskapet leverer data og ulike løsninger for tilgang 
til dataene.

· Flyfotografering
· Laserskanning
· Kartlegging
· Skråbilder
· Databaser / visualisering

· Gatebilder
· Skogkartlegging

· 3D-modellering

· GIS-analyser

· Konsulenttjenester

· Reguleringsplaner

www.blomasa.com | Tel: + 47 23 25 45 00
E-mail: info.no@blomasa.com

Skråfoto - BlomOBLIQUE

Gatebilder - BlomSTREET - Powered by C
yclo

M
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Etterlysing: Utandørs komparsjons-
basis for stålmåleband
Tekst: TORBJØRN TRAGETON

I Bergen blei det i 1914 etablert ein kom-
parasjonsbasis for stålmåleband som ledd 
i kvalitetssikringa av byens grunnlagsnett: 
Bergen lokal. Kartverket har tilrådd at 
denne komparasjonsbasisen inngår i lista 
over verna objekt i Verneplan for kart og 
oppmåling. (Riksantikvaren si slutthandsa-
ming av planen er venta i nær framtid.)

Mitt spørsmål er: Er denne utandørs 
komparasjonsbasisen for stålmåleband 

den einaste i landet? Eg kjenner til at 
det finst/har funnest fleire innandørs 
komparasjonsanlegg for stålmåle-
band. Dersom nokon har kjennskap 
til tilsvarande eksisterande utandørs 
komparasjonsanlegg som i Bergen, ber 
eg om å få tilbakemelding om det e-post 
trageton@online.no 

Basisen i Bergen var i praktisk bruk til 
midt på 1970 talet.

GeoForum får nye nettsider
I løpet av sommeren skal GeoForums nye nettsider være 
på plass. På høy tid, vil nok mange si.

Tekst: SVERRE RØED-BOTTENVANN

Arbeidet med å erstatte dagens knotete hjemmeside har pågått 
med varierende intensitet de siste årene. Anbudsrunder ble 
gjennomført i 2011 og 2012, men de innleverte tilbudene var 
uklare og sprikte voldsomt i pris. Derfor startet man høsten 
2013 med blanke ark, og et nytt anbud ble sendt ut til i alt 16 
ulike leverandører i februar. I april valgte vi til slutt Idium som 
leverandør av de nye nettsidene, basert på oppdragsforståelse, 
pris og Idiums lange erfaring med design og drift av nettsider.

– I løpet av sommeren vil både våre medlemmer og andre 
som bruker geoforum.no møte en mye mer oversiktlig nettside 
enn det vi har i dag. Vi har fokusert på det som er viktig for 
oss – og for brukerne, og det er nyheter, kurs og konferanser og 
ledige stillinger i bransjen, sier daglig leder Marianne Meinich. 
Sekretariatet retter en stor takk til styremedlemmene Alexan-
der Salveson Nossum og Ståle Klommestein, som har vært 
pådrivere i prosessen med å få de nye nettsidene på plass.

Skjermdump 
av GeoForums 
nye nettsider, 
som skal være 
på plass i løpet 
av sommeren.
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Revidert produktspesifikasjon for FKB-AR5
Skog og landskap skal oppgradere arealressurskartet (AR5). Alle landets kommuner 
skal oppgraderes til den nye FKB-versjon 4.5 innen 1. oktober 2014.

Tekst: JOSTEIN FRYDENLUND, Skog og landskap
Foto: THOMAS EKSTRÖM 

SOSI produktspesifikasjon for FKB-AR5 er 
revidert og alle landets kommuner skal opp-
graderes til FKB-versjon 4.5. Endringene vil 
gjøre Arealressurskaret ennå bedre egnet til 
å gi informasjon om varige omdisponeringer 
av jordbruksareal. Arealtypen åpen fastmark 
inneholder i dag både grønne, frodige areal 
og areal som er sterkt menneskepåvirket 
og nedbygget. Ved oppgraderingen til ny 
FKB-versjon vil Skog og landskap blant annet 
skille ut nedbygde områder i åpen fastmark 
og registrere disse som arealtypen bebygd.

Skog og landskap vil jobbe med å 
oppdatere AR5-originalen for alle landets 
kommuner. Kommuner som har utført 

endringer i AR5-originalen skal ha sendt 
inn originalen til sitt fylkeskartkontor innen 
mai. I perioden juni til oktober vil Skog og 
landskap utføre oppgraderingen av AR5 til 
FKB-versjon 4.5 og følgende vil bli utført:
• Automatisk legge inn ..OPPHAV på alle 

objekter.
• Automatisk legge inn ..REGISTRERINGS-

VERSJON på alle grupper.
• Skille på hav og ferskvann ved å legge inn 

sperrelinjer fra FKB-Vann.
• Automatisk kode om områder med areal-

typen åpen fastmark med tett bebyggelse til 
arealtypen bebygd ut fra bygningsomriss i FKB-
Bygning. Bebygde areal i AR5 vil dermed øke.

• Oppdatere Kartverkets sentrale QMS-
base.
Når Skog og landskap er ferdig med 

oppgraderingen, vil fylkeskartkontorene 
sende ny original av FKB-AR5 til alle 
kommunene.

Skog og landskap skal oppgradere 
arealressurskartet (AR5).

NM-sprint 2014
Orienteringsklubben Wing arrangerte i mai sprint-NM i Trondheim. 300 individuelle 
utøvere sprang med geomatikkbransjen.no på brystet.

Tekst: SVERRE RØED-BOTTENVANN
Foto: PER IVAR SKINDERHAUG 

Unge orienteringsløpere er en aktuell 
målgruppe for rekrutteringsprosjektet, og 
da NM ble arrangert var det naturlig å pro-
filere seg overfor denne gruppen. Arrange-
mentet gikk på skinner, og ifølge arrangø-
rene var det spennende å følge løperne med 
GPS i målområdet.

– Det er spesielt å stå i målområdet og 
følge løperne på GPS. Enkelte ganger så vi 
at deltakerne valgte feil løype før de selv ble 
oppmerksom på det. Utøveren som lå godt 
an til å vinne H 19-20 lå i tet helt inn på siste 
sløyfa, men sprang inn i feil gate – og med 
det glapp seieren, forteller Terje Midtbø, 
som var med i arrangementskomiteen.

Med publikumsdeltakere var det totalt 
450 løpere som prøvde seg på løypa i Trond-
heim, og som kunne se at geomatikkbran-
sjen.no var en av sponsorene.

Nå håper vi bare at geomatikkbransjen.
no ligger i bevisstheten deres, og at det kan 
bidra til at de ser nærmere på fagområdet 
når de skal ut i studielivet. Vinneren i D17-18: Ingrid Lundanes, Emblem IL.



POSISJON  NR. 3 - 2014                21

CS25 | Gjør hverdagen enklere

CS25 GNSS pakker full GNSS funksjonalitet
inn i en ergonomisk bærbar enhet - noe som gjør den 
til bransjens mektigste, håndholdte GNSS.

+47 22 82 12 00 | www.leica-geosystems.no
Sven Oftedals vei 10 | 0950 OSLO 

CS25 | 

CS25 GNSS pakker full GNSS funksjonalitet
inn i en ergonomisk bærbar enhet - noe som gjør den 
til bransjens mektigste, håndholdte GNSS.

Zeno 10 | Kombiner GIS- og 
landmålingsutstyr

Zeno 5 | Håndholdt GPS-
mottaker

IP67 og arbeidsområde fra -30 til 60° C
Cm-nøyaktighet med GG03

Telefonfunksjonalitet. Nøyaktighet 
2 - 5 m. Kan kombineres med GG03 for 
cm-nøyaktighet.

GIS i din hverdag!

GG03 | Fleksibel GNSS-antenne

Fleksible løsninger og bedre arbeidsfl yt. 
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Nå begynner omkampen
HELGE ONSRUD, tidligere leder av matrikkellovutvalget

Matrikkelansvarlig i Kristiansand kom-
mune, Hanna Sofie Nystad, skriver i forrige 
nummer av Posisjon et kraftfullt innlegg 
om mitt bidrag under et høringsmøte om 
endringer i eierseksjonsloven.  Hun har nok 
problemer med at jeg er engasjert i saken.  
Det kunne vært fristende å ta direkte til 
motmæle, men jeg benytter heller anlednin-
gen til å formidle det jeg sa på møtet, dit var 
jeg invitert som tidligere leder av matrik-
kelovutvalget.

På møtet hevdet jeg at seksjonerer er for 
dårlig dokumentert, og at informasjon om 
seksjoner er for vanskelig tilgjengelig. Det 
fører til uklarheter og strid om hva den en-
kelte seksjon omfatter. Det bør tas flere grep 
for å rette på dette: 
• Prosessen for etablering og endring av sek-

sjoner bør styrkes, med sikte på entydige 
tegninger, som viser hoveddel, boder, par-
keringsplass og uteareal, og med arealdata  
som kan legges  til grunn i alle sammen-
henger, som ”offentlig fastsatt areal”. Det 
bør lages en egen kvalitetssikret tegning, et 
”målebrev” for hver enkelt seksjon.

• Målebrev, arealopplysninger og sam-
eiebrøk bør registreres i matrikkelens 
eiendomsdel. Brukere må få tilgang til teg-
ningene ved oppslag i matrikkelen, i første 
omgang som dokumenter i pdf format. 
Dette vil erstatte dagens ordning med å 
arkivere tegningene hos tinglysingen. 

• Grenser for eksklusivt uteareal bør fast-
settes og dokumenteres som ledd i seksjo-
neringen. Ordningen med oppmålingsfor-
retning og registrering i matrikkelkartet 
bør oppheves, men det må selvsagt settes 
krav til at grensene er entydig bestemt. 
Dagens ordning er unødvendig kostbar, 
byråkratisk, og skaper uklarhet om hvilke 
rettigheter seksjonshaver faktisk har til 
utearealet.  Det er sameiet som er grunn-
eier, ikke seksjonshaver. 

• Det bør fortsatt være private som utarbei-
der seksjoneringsbegjæring og tilhørende 
tegninger, som grunnlag for offentlig 
registrering i matrikkelen og grunnboka. 
Men det bør stilles strengere krav til ut-
arbeidelsen av seksjoneringsbegjæringen, 
herunder til tegningene.  
Så la jeg til at vi bør sikte mot et felles 

opplegg for opprettelse av alle typer fast 
eiendom, basert på systemet i matrikkel-
loven, altså innføre ett felles system for ei-
endomsdannelse i Norge. Det kan løses ved 
at bestemmelser om opprettelse og endring 
av seksjoner flyttes fra eierseksjonsloven til 
matrikkeloven, og at det gjennomføres en 
type oppmålingsforretning også for oppret-
telse og endring av eierseksjoner. Slik er 
systemet blant annet i Danmark. 

Så la jeg til at det ikke er mulig å få til et 
slikt felles opplegg for alle typer fast eiendom, 
uten at kommunenes enerett på å utføre 

oppmålingsforretninger oppheves. Ingen kan 
være forbauset over at jeg er strekt kritisk til 
at kommunene har enerett på utføre oppmå-
lingsforretninger. Innføring av private land-
målere etter dansk modell var et hovedpoeng i 
det lovarbeidet jeg ledet fram til NOU 1999:1 
om ny lov om eiendomsregistrering. Jeg me-
ner at bare private landmålere med dokumen-
terte kunnskaper kan levere slike matrikkeltje-
nester som grunneiere etterspør.  Det har ikke 
lenger primært med måling av grensepunkter 
å gjøre, men å være konsulent for grunneieren 
i spørsmål som har med naboer, kommunen 
og andre myndigheter å gjøre; Om grenser, 
men også om en rekke andre spørsmål som 
må avklares ved opprettelse av nye eiendom-
mer. Kommunene kan ikke gå inn i en slik 
konsulentrolle. I tillegg er en rekke andre 
problemer knyttet til at oppmålingsforretnin-
ger bare kan utføres av kommuner. Dessuten 
mener jeg at matrikkelføring av faste eien-
dommer (ikke nødvendigvis av bygnings- og 
adresseinformasjon), bør overføres til staten, 
for å sikre ensartet registrering med god kvali-
tet, slik sentralisering av tinglysing har sikret. 
Det er rett og slett ikke rasjonelt å spre dette 
arbeidet på 428 kommuner. 

Praksis i andre land viser med all tydelighet 
at oppmålingsforretning kan utføres av private 
landmålere. Jeg vet ikke om andre land i Europa 
enn Norge, Kosovo og Bosnia der oppmålings-
forretninger fortsatt utføres av kommunene, 
uten lovbestemte, faglige krav til landmåler. 

Sist vi hadde borgerlig regjering ble det 
faktisk vedtatt å innføre private landmålere i 
Norge, men vedtaket ble opphevet av den rød-
grønne regjeringen. Nå er det tid for omkamp.

AKTUELT

Spesialiserer seg på turkart
Espen Oldeman Lund har gått med en gründerdrøm i ti år. I februar satt han den ut i 
livet med firmaet Kresendo, som spesialiserer seg på turkart.

Tekst: SVERRE RØED-BOTTENVANN
Foto: PRIVAT

– Jeg er veldig glad i turer og friluftsliv selv, 
så det er supert dersom jeg nå kan leve av å 
kombinere denne interessen med jobb, sier 
Espen Oldeman Lund.

Gründerskole
Han har tidligere jobbet for Kartverket og 
Skog og landskap, men helt siden han gikk 
en gründerskole etter endt utdanning i 2004 
har han hatt lyst til å drive for seg selv. Nå 

brukes et av produktene hans, turkompisen.
no i flere applikasjoner.

– Jeg ønsket å lære meg bransjen ordent-
lig godt før jeg startet for meg selv. Nå har 
jeg 10 års erfaring, og det har gitt meg et 
godt grunnlag for å prøve meg på egenhånd. 
Turkompisen.no brukes av mange, og jeg 
har flere produkter som ikke er lansert ennå, 
forteller Oldeman Lund.

– I første omgang er målet å få Kresendo 

til å gå rundt, og selv om jeg har rettet meg 
spesielt mot turkart, så tar jeg også andre 
oppdrag.

Gunstig tidspunkt
Tidspunktet for å starte for seg selv, er ikke 
tilfeldig valgt.

– Jeg tenkte mye på dette allerede i 2006, 
men da var dataene lite tilgjengelig. Nå 
gjør frie data fra Kartverket, Vegvesenet 
og Open Street Map det enklere, og det 
har egentlig fungert som en katalysator for 
prosessen min. Det er lettere for små firma 
å eksistere i dag enn for bare noen få år 
siden, sier han.
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Espen Oldeman Lund er friluftsmann på sin hals, og satser nå på å kombinere hobby og jobb gjennom sitt nye firma.

Ønsker du faglig påfyll? 
Husk å søke på GeoForums stipend 
innen 15. august!

Se mer på http://geoforum.no/
omGeoForum/stipend/geoforums-
stipendordning

Bruk av gamle grensemerker
Kartverket foreslår i en høring at gren-
semerker etter delingsloven kan brukes 
ut året.

Etter denne dato kan bare godkjente 
grensemerker etter matrikkelloven 
benyttes av kommunen som lokal ma-
trikkelmyndighet, eller aktører som er 
gitt fullmakt til å gjennomføre oppmå-
lingsforretninger.



Returadresse:
GeoForum 
Kvernberggata 5,
3510 Hønefoss

Ta kontakt med oss for mere informasjon
Norkart AS, Postboks 145, Løkketangen 20A, 1300 Sandvika
Telefon: 67 55 14 00,  info@norkart.no, www.norkart.no

Gjør som Alta, Bærum og 100 andre kommuner ta i bruk Kommunekart. 
Kommunekart gir rask tilgang til kommunale kartdata, plan- og eiendoms-
informasjon, og retter seg mot et bredt spekter av brukergrupper som inn-
byggere, saksbehandlere, politikere og feltarbeidere som er utstyrt med nettbrett 
eller smarttelefon. 

Kommunekart

DNB Eiendom rangerer Kommune-
kart på topp blant løsninger med 
nyttig boliginformasjon. Flere og 
flere kommuner blir klar over at inn-
byggerne virkelig verdsetter nyttig 
kommunal informasjon på mobile 
løsninger.  Det er nå slått fast en 
gang for alle at Kommunekart virke-
lig er en Gullgruve for bolignerder!

Gullgruve for bolignerder

GISLINE Oppmålingsforretning 
forenkler arbeidt for landmåleren 
og gjør det mulig å følge opp 
sakene ute i felt. Ved hjep av 
nettbrettet får du rask tilgang til 
kart og saksdokumenter, skriving 
av protokoll og signering av 
partene.

• System for internkontroll på vann og avløp
• Kart og melding integrert i løsningen
• Kartlegging og kontroll for å nå kommunale mål
•  Rapportering som grunnlag for kontroll
• Innføre en kultur som bærer preg av læring og fornying

GISLINE VANN OG AVLØP

Oppmålings-
forretning Felt


