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D et er tre år siden GeoForum startet 
Prosjekt Innovasjon med støtte fra 

KMD. Prosjektet var en konkretisering 
av de trendene fagfeltet og bransjen opp-
levde: Økende frigivelse av åpne offen- 
tlige data med tilhørende forhåpninger 
om store gevinster gjennom innovativ 
verdiskaping på datasettene. Digitali-
seringstrendene som var i startfasen 
sammen med åpningen av data er nå  
blitt et nasjonalt satsingsområde. 

Prosjekt Innovasjon var tiltenkt å være 
et prosjekt over ett år – men har blitt 
videreført helt frem til i år. Prosjektet har 
skapt en arena med fokus på å synliggjøre 
geomatikkfaget, -teknologien og –data  
til innovasjonsmiljøer og universitets- 
miljøer rundt i landet. I tillegg har det 
vært ulike tiltak for å stimulere til lig-
nende tiltak fra andre og skape grobunn 
for innovasjon. Et vesentlig prinsipp har 
vært knyttet direkte til GeoForum sin 
strategiplan på områdene: synliggjøring, 
kompetanse og fellesarena. Nå går pro-
sjektet mot en slutt. Kartverket har vært 
svært delaktig i prosjektet og står på egne 
ben med arrangementet #Hack4NO og 
et målrettet samarbeid med StartupLab. 
Vi ser også at studentarrangementet 
FOSS4G-NOR vedvarer og samler et 
økende antall deltakere år for år – hvorav 
flesteparten er utenfor GeoForum sin 
(foreløpige) medlemsmasse. I tillegg 
har GeoForum opprettet en egen fag-
gruppe rundt data og teknologi – ledet 
av Atle Frenvik Sveen som nå forfølger 
en doktorgrad på fremtidens forvaltning 
av geografiske data. GeoForum har også 

tatt et steg mot IKT-miljøet ved å melde 
seg inn i NHO/Abelia. Politisk ser vi at 
fagfeltet vårt; geomatikk, utgjør essen-
sielle byggeklosser for samfunnet. Både 
i stortingsmeldingen Digital Agenda for 
Norge og implementert i de ulike nasjo-
nale felleskomponentene. 

Etter min mening er det tydelige tegn 
på at faget vårt er i endring. En positiv 
endring hvor vi ser at vår kompetanse, 
teknologi og data er etterspurt i en større 
digital sammenheng. Plutselig er sted- 
festet informasjon og teknologi en sentral 
del av fremtidens helse- og velferdstek-
nologi. Plutselig er våre data, sensorer og 
teknologier grunnlaget for maskinlæring 
og kunstig intelligens. Fagfeltet vårt vok-
ser og inviterer til samarbeid med andre 
fagfelt og organisasjoner. Vi så dette skje 
med GPS-teknologien som opprinnelig 
var forbeholdt eksperter – og som nå 
er uunværlig i svært mye av den tekno-
logien vi omgir oss med i hverdagen. 
GeoForum har en svært viktig rolle frem-
over for å dyrke verdien: Fremtidsrettet. 
Jeg mener dette skjer gjennom åpenhet 
mot andre bransjer, fagfelt og organisa-
sjoner. Det blir viktigere og viktigere for 
GeoForum å legge godt til rette for det 
gode samarbeidet og engasjementet som 
skjer i faggruppene, lokalavdelingene og i 
de andre fellesarenaene vi har. Styret har 
nå satt i gang en revisjon av strategien 
til GeoForum som vil søke å involvere 
hele organisasjonen. Jeg er sikker på at 
resultatene av dette kombinert med den 
fremtiden vi går inn i blir kjempespen-
nende for fagfeltet og for GeoForum!

Geomatikk:  
Et fagfelt i endring

Tekst: Alexander S. Nossum

RAPPORT FRA BESTIKKET
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De gode historiene

Mange av oss tviholder på sommeren. 
Hagemøblene står fremdeles ute i håp 

om å bruke de bare en gang til selv om det nå 
er høst.  Mens juli er for ustabil og august går 
med til gru-gledning er det godt å være i full 
gang i september. Kanskje et godt tegn på at 
vi har hatt en fin sommer og igjen er klare for 
full innsats. Det lover bra! Vi har fått med oss 
Wenche Øksnes Fjeldavli i sekretariatet. Hun 
vil styrke sekretariatet på flere områder og vi 
har nå utvidet fra 2,6 til 3 årsverk.

GeoForum skal synliggjøre bruk av geomatikk 
i samfunnet. Stedfestet informasjon brukes nå 
i enda flere løsninger. Da har vi vel oppnådd 
mye tenker jeg, når flere tar det som en 
selvfølge at lokasjon har blitt en integrert del 
av informasjonen de søker. Ja, vi har opp-
nådd mye - likevel er det viktig å synliggjøre 
geomatikk for allmenheten, at geografisk in-
formasjon er åpent tilgjengelig og kan brukes 
til det beste for samfunnet  
i ulike løsninger. 

Arrangementet FOSS4G-NOR viste bl.a. gode 
eksempler på bruk av åpne geografiske data.

Border GO er et godt eksempel på synlig- 
gjøring og bruk av geografisk informasjon 
på en ny og mer lettfattelig måte. Prosjektet 
åpner muligheten for utvikling av andre 
løsninger basert på samme teknologi. Bruk 
av matrikkeldata på denne måten vil også 
synliggjøre manglene og ufullstendigheten i 
dataene. Der en eiendom kun vises som en 
sirkel blir dette åpenbart for brukeren. Ikke 
like åpenbart der eiendomsgrensene  
er mangelfulle eller vises feil. 

Geomatikk brukes i beredskapsarbeid.  
De senere årene har det blitt tatt initiativ til  
beredskapsøvelser på tvers av etater for å ta  
i bruk data som er blitt gjort tilgjengelig. Det 
er et viktig bidrag for å bedre beredskapen. 
Sikkerhet er årsaken til at flere bygningstyper 
i matrikkelen har blitt skjermet for visning 
i matrikkelen. Det bli kun gitt tillatelse til 
innsyn i beredskapsarbeid. Dette skaper 

utfordringer for flere kommuner som bruker 
informasjonen i matrikkelen som en del av 
sitt arbeid. 

Bodø kommune og samarbeidspartnere har 
snudd et trusselbilde til en mulighet for byen. 
Stortinget vedtok i 2012 nedleggelse av Bodø 
hovedflystasjon etter over 60 år med kamp-
flybasedrift. Hovedflyplassen har vært en 
viktig del av Bodø. Rullebanen på den sivile 
flyplassen var av så dårlig kvalitet at det måtte 
bygges ny. Nedleggelse av hovedflyplassen har 
gjort det mulig å flytte beliggenheten på ny 
flyplass og bygge en helt ny bydel på området 
som blir frigjort. 

Nå vil «alle være med» på å utvikle ny bydel 
i Bodø. Prosjektet Ny by-ny flyplass har fått 
stor internasjonal oppmerksomhet takket 
være iherdig innsats. Prosjektet var case på 
konferanse i Belgia for et par år siden. Målet 
er at prosjektet vil skape aktivitet lokalt, ver-
dier nasjonalt og globalt.

Prosjektet har også synliggjort viktigheten 
av kvaliteten på geografisk informasjon som 
beslutningsgrunnlag og utveksling med andre 
systemer både nasjonalt og internasjonalt.  
Bodø kommune satser i dag på digitalisering  
i alle prosesser på tvers av fagområdene for  
å møte morgendagens behov. 

Dette er gode historier som synliggjør bruk  
av geomatikk til flere enn våre medlemmer.  
Vi etterlyser stadig gode historier og oppfor-
drer leserne til å sende inn deres historier 
til neste utgave av Posisjon med frist 20. 
november. 

God høst!

http://www.geoforum.no/posisjon/
mailto:geoforum@geoforum.no
mailto:marianne@geoforum.no
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Workshopen arrangeres på Nasjonalt 
utdanningssenter for samfunnssikkerhet 
og beredskap på Heggedal i Asker 25.-27. 
september. Temaet er «oppdatert situa-
sjonsbilde - operativ bruk av satellittdata  
i krise og beredskap».

Nye data – nye muligheter
Mange etater og kommuner har de siste 
årene fått tilgang til en rekke «nye» data, 
som laser-data, IR-data og termiske data.  
I tillegg er satellittdata fra EUs Copernicus-
program gjennom Sentinel satellittene 
nå fritt tilgjengelig for alle, både etater, 
kommuner, industrien og allmenheten. 
Det gjelder å få kunnskap til å utnytte disse 
i beredskap og krisesammenheng. Norge 
har etablert rask tilgang på flere av disse 
dataene og de er tilgjengelig innen minut-
ter eller timer etter opptak. Dette gir man-
ge nye muligheter. Med denne workshopen 
ønsker vi å samle alle interesserte som ar-
beider med beredskap og krisehåndtering, 
spesielt de som jobber med å fremskaffe og 
tilgjengeliggjøre geodata og kart i hektiske 
situasjoner. Gjennom workshopen skal en 
få kunnskap om henting av data, bearbei-
ding og konkret bruk i ulike situasjoner.

Aktuelle tema
Følgende tema er aktuelle for workshopen, 
endelig program blir klart i september:
· Hvilke nye muligheter åpner seg for  
beredskap og krisehåndtering sett i lys  
av den store datastrømmen og program-
vareutviklingen.

· Sanntidskart og oversikter.
· Hvordan bruke nye satellittdata for å 
skaffe seg god oversikt over situasjoner.

· Hvordan sette samme ulike data for å sikre 
en god oversikt og situasjonsforståelse

På workshopen vil det hovedsakelig 
 være arbeid i grupper med de aktuelle 

problemstillingene. I tillegg vil det være 
enkelte foredrag fra ledende ressurs- 
personer innen de aktuelle temaene. 
Fagpersoner innen temaene og innen den 
aktuelle programvaren vil også være til-
gjengelige under hele samlingen. Tidligere 
geoanalyseworkshoper har vist at når 
fagpersoner med ulik bakgrunn og erfaring 
jobber med en felles problemstilling, 
oppstår kreative og gode prosesser som gir 
stort læringsutbytte for alle. Målgruppen 
for workshopen er personer som arbei-
der med operativ GIS-analyse eller som 
har en stabsfunksjon innen beredskap og 
kriseledelse. Studenter innen de aktuelle 
fagområdene er også velkommen.

Prisen er 3600 NOK, eks. mva., inkl. kost 
og losji på NUSB. Det kan søkes Norsk Rom- 
senter om dekning av kursavgiften dersom 
en ikke får dekket dette andre steder og har 
en god begrunnelse. Søknad sendes til: 
guro.dahle.strom@spacecentre.no
innen 15. september 2017.

Påmelding: https://www.survey-xact.no 
/LinkCollector?key=DN3E8WUH91C6
innen 15. september

Ta gjerne kontakt med: 
moen.stein@gmail.com  (tlf  908 24 889) 
dersom du har spørsmål.

SMÅSTOFF

Satellittdata i krise  
og beredskap
NUSB arrangerer i september en workshop om hvordan 
ulike data kan brukes i krise- og beredskapsarbeid.
Tekst: Programkomiteen, Illustrasjon: ESA / Norsk Romsenter

Hvordan kan man bruke blant annet satellittdata fra 
Sentinel i krise og beredskapsarbeid? Det er noe av 

det du kan lære på Geo-workshopen i september.

mailto:guro.dahle.strom@spacecentre.no
https://www.survey-xact.no
mailto:moen.stein@gmail.com
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AKTUELT

Bodø kommune erfarer at digitalisering ikke kan skje stykkevis og delt, men må 
gjøres fullt og helt. De ser nå på hvordan man kan digitalisere hele teknisk avdeling.
Tekst: Simon Flack og Vesa Jäntti, Bodø kommune, Illustrasjon: Pexels

Digitalisering av planer  
i Bodø mot nye milepæler

Den nåværende flyplassen i Bodø skal erstattes av en 
ny. Rullebanen blir flyttet 900 meter og arealene til 
den nåværende flyplassen vil bli brukt til byutvikling, 
noe som gir muligheter for å tenke nytt.
Tekst: Marianne Meinich, Illustrasjon: Bodø kommune

Ny by - ny flyplass

«Ny by – ny flyplass» er et prosjekt 
etablert av Bodø kommune. Prosjektet 
har utarbeidet en mulighetsmodell for 
flyplassområdet som vist på forsiden av 
Posisjon. Modellen viser hvordan man 
kan bygge en helt ny bydel på 3,4 km2 
med bolig- og næringsområde, et område 
som tilsvarer dagens sentrumsområde 
i areal. Modellen viser også muligheten 
for å bygge sammen de fire transport-
bærerne fly, havn, jernbane og vei slik at 
disse møtes i et punkt med tilhørende 
næringsarealer.

Endringene som er skissert gir kommu-
nen anledning til å tenke helt nytt innen 
byutvikling. Hvordan fremtidens by skal 
se ut, hvordan bygge en nullutslippsby, 
hvilke transportsystemer som skal 
etableres, hvilken type hus, hvilken type 

teknologi som skal brukes, og så videre. 
Etter initiativ fra NHO Nordland er det 

etablert en tenketank bestående av repre-
sentanter fra Bodø kommune, Universite-
tet i Nordland, Forskningsrådet og Statens 
vegvesen under ledelse av NHO Nordland. 
Formålet med denne tenketanken er å 
etablere forskningsprosjekter innenfor EU 
sine forskningsprogrammer med utgangs-
punkt i Bodø.

Sammenkoblingen mellom denne tenke- 
tanken og «Ny by – ny flyplass» har ført 
Bodø-samfunnet inn på sporet av en smart 
city-tenking - hvordan kan Bodø formes til 
fremtidens Smart Bodø?

Utbygging av en ny bydel vil tidligst 
starte i 2025. Utviklingen av Smart Bodø 
skal derfor ha fokus på eksisterende by, 
hvilke løsninger man kan få til i dag og 

hvordan man forbereder seg på byggin-
gen av fremtidens Bodø. Smart Bodø skal 
ikke bare ha fokus på byutvikling, men 
på hele samfunnsutviklingen. Dette vil 
blant annet innebære hvordan man skal 
ruste seg for den kommende eldrebølgen, 
rekruttere smarte folk til byen og hvor-
dan man skal etablere et utdannings- 
system som er rustet for fremtidens 
samfunn.

«Ny by – ny flyplass» har gitt Bodø  
og Nordland et godt utgangspunkt for  
å tiltrekke seg internasjonale forsknings- 
miljøer og firmaer som ønsker å ta del  
i denne utviklingen. Etableringen av et eget 
Smart Bodø prosjekt skal ta dette videre 
slik at de i fremtiden kan omtale seg som 
verdens smarteste by.

Kilde: http://nyby.bodo.kommune.no/ 

Illustrasjonen viser hvordan man kan frigjøre et areal på 
3400 dekar ved å flytte dagens flyplass sørvestover

I Bodø kommune startet arbeidet med 
seriøs digitalisering i forbindelse med digi-
talisering av byggesak i 2016 og 2017. Mens 
dette arbeidet har pågått er det avdekket at 
digitalisering av slike prosesser er 100 % 
avhengig av et digitalisert beslutnings-
grunnlag og effektiv informasjonsflyt  
mellom fagsystemene og organisasjonen.

Tilgjengeliggjøring og gjenbruk
For at kommunen skal kunne lykkes med 

eByggesak-prosjektet har vi behov for blant 
annet å digitalisere reguleringsplaner, få til-
gang til mest mulig feilfritt geografisk data- 
grunnlag og ikke minst tettere integrasjoner 
mellom fagsystemer. Det er ikke lenger mulig 
å se på anskaffelse av kun et fagsystem 
isolert. Kommunen ser at digitalisering 
av planer handler om tilgjengeliggjøring 
og gjenbruk av organisasjonens informa-
sjon og at flere digitaliseringsprosjekter er 
avhengig av hverandre. Bodø kommune 

har nå etablerte et tett samarbeid med KS, 
KMD, Sintef, NTNU, Microsoft, Evry, Atea, 
Norkart, Kartverket, Urbanetic og Redpill 
Group, for å utvikle neste generasjons plan, 
bygg og geodataløsninger. Kommunen 
jobber også med digitalisering av drift og 
forvaltningstjenester hvor datagrunnlaget 
benyttes av andre tjenester. Kommunen ser 
nå på digitalisering av hele teknisk avdeling 
som en naturlig utvidelse av digitalisering av 
eByggeSaksprosjektet.

http://nyby.bodo.kommune.no/
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eByggeSak
Sammen med EVRY og Kongsbergregio-
nen utvikler vi et nytt fagsystem som er 
selve grunnsteinen for digital behandling 
av byggesøknader. Dette vil gi en vesentlig 
forenkling for innbyggerne, lokalt nærings-
liv og egne saksbehandlere. Helintegrerte 
og automatiserte prosesser vil gi reduserte 
kostnader, bedre samhandling og langt 
kortere saksbehandling, som frigjør tid til 
oppfølging og ettersyn. Grensesnittet mot 
arkivet ivaretas gjennom standardiserte 
tjenestegrensesnitt som GI-Arkiv og Noark 
5 kjerne. For at man skal lykkes i eBygge-
Sak er man nødt til å ha et riktig grunnlag 
og standardisere og kvalitetssikre informa-
sjon som hentes inn fra ulike datasett.

ePlansak
ePlanSak er en nasjonal standard/veileder 
som setter krav til kommunale fagsystem/
saksstøtte for den kommunale planproses-
sen. Bodø kommune har intensjon om å 
samarbeide videre med Evry i videreutvik-
ling av Elements/eByggesak slik at program-
varen støtter de nasjonale kravene til ePlan-
sak. Prosjektet er fortsatt i oppstartsfasen. 

Digitalisering av  
reguleringsbestemmelser
Kommunen har tatt i bruk KMD sin nye 
standardmal for reguleringsbestemmelser 
og jobber nå med utvikling av heldigitali-
serte planer med bestemmelser i XML og 
kobling mot bestemmelsene i plankart- 
basen. Datamodellen må forankres i et felles 
rammeverk, og da er antagelig både SOSI 
standarden og objektkatalogene ikke god 
nok pr. dags dato. Standardiseringsarbeid 
har sine egne prosesser med hensyn til 
arbeidsmetodikk, konsensus og dokumen-
tasjon. En kan derfor forvente at formell 
forankring av datamodellen vil ta noe tid. 
Det er pr i dag ingen systemleverandører 
som har utviklet software for utarbeidelse 
eller forvaltning av reguleringsbestem-
melser basert på en informasjonsstruktur. 

Kommunen må videreutvikle informasjons-
modellen og ønsker å se på ulike muligheter 
til produksjon av heldigitale planer. Bodø 
kommune har startet prosjekt om konver-
tering av reguleringsbestemmelser til digital 
form etter nye malen. Dette prosjektet 
innbefatter alle planene som er vedtatt etter 
PBL 2008, rundt 90 planer totalt. Om vi 
klarer det 100%, er litt usikkert, men det 
gir godt grunnlag til arbeidet videre. Både 
arbeid med heldigitalisering av regulerings-
planer og ikke minst i eByggeSak og videre 
arbeid med «ByggLett» og andre prosjekter. 
Prosjektet har fått støtte fra KMD og nå 
jobbes det med å lage datamodell av alle 
bestemmelsene som er tatt med i disse 
planene. Etter hvert blir all informasjon som 
kan brukes i plankartet overføret til plan- 
basen som egenskaper. Disse kan da  
automatisere mye av det som i dag må 
tolkes fra bestemmelsene og plankartet 
separat. Dette kan brukes i «ByggLett» og 
tilsvarende prosjekter direkte for å fatte 
«vedtak», plassering av bygg osv.

3D arealplaner
Bodø skal også produsere planer i 3D. 
Prosjektet arbeider med hva forståelsen 
av en reguleringsplan i tre dimensjoner 
egentlig er. En reguleringsplan gir et juri-
disk handlingsrom for et mulig tiltak. Det 
betyr at det er et skille mellom hvordan 
«ting faktisk blir», og hva som er selve 
reguleringsplanen. Kommunen er i gang 
med planlegging av et område på Burøya 
utenfor sentrum, og planen skal lages i 3D 
i tillegg til vanlig 2D plan, basert på KMD 
sin XML informasjonsmodell (XML). 
Planbestemmelser skal dog være etter den 
nye standardmalen.

Helhetlig tilnærming
Ved å konsentrere seg kun om eBygge- 
Sak hadde man egentlig ikke kommet 
noe videre med digitalisering, kun flyttet 
arbeidsprosesser til elektronisk-analoge 
halvautomatiserte løsninger. Dermed er 

man nødt til å se 
helhetlig på hele 
prosessen, for 
eksempel i en byg-
gesak, som starter 
fra tiltakshavers 
ønske om å oppnå 
noe og regelverket 
som er basert på 
bla regulerings-
planer. Klarer man 
å forstå prosessen og identifisere og koble 
sammen ulike parametere som må brukes 
til å ta en avgjørelse i behandlingsprosessen, 
kan man automatisere mye av det som i dag 
brukes mange menneskelige ressurser på. 
I tråd med visjonen om digitalisering av 
tjenester og ønsket om å automatisere det 
som kan og bør automatiseres, oppstår det 
samtidig behov forskning, organisasjons-
utvikling i henhold til arbeidsprosesser og 
kvalitetssikring. Geodatakontoret har nå for 
eksempel startet kvalitetssikring av DOK 
data som skal implementeres i tiltaks- 
analyser som blir brukt i saksbehandling.
  
Effektive tjenester for morgendagen
Kommunen har som mål å designe, utvikle 
eller anskaffe en IKT arkitektur, fagsystem-
portefølje, formell organisering og et sett 
med arbeidsprosesser som er nødvendig 
til å møte morgendagens innbyggere med 
høy kvalitet og effektive tjenester, og som 
gir våre fagmedarbeidere de verktøyene 
som er nødvendig for å skape en kommune 
og by som folk ønsker å bo i. Kommunen 
er en aktiv deltaker i prosjektet Zero Emi-
sjon Neighborhoods (ZEN) og har som 
mål at den nye bydelen i Bodø (Ny by - ny 
flyplass) skal være en såkalt nullutslippsby. 
Gjennom ZEN vil kommuner, næringsliv, 
myndighetsorgan og forskere samarbeide 
tett for å planlegge, utvikle og drifte om-
råder uten klimagassutslipp. Mer effektiv 
energibruk, produksjon og bruk av forny-
bar energi vil bidra til bedre miljø lokalt, og 
til å nå nasjonale klimamål. 

Bodø kommunen ser at digitalisering av planer handler om tilgjengeliggjøring og gjenbruk av 
organisasjonens informasjon og at flere digitaliseringsprosjekter er avhengig av hverandre.

Vesa Jäntti er geodata- 
sjef i Bodø kommune.



8    POSISJON  NR. 3 - 2017

AKTUELT

Synliggjør grenser  
ved hjelp av Tango 
Kartverket løfter AR-teknologien ut av boksen sammen med Norkart 
for å gjøre eiendomsgrenser synlig i en «augmented reality». Den åpne 
kildekoden slippes etter planen under #hack4no på Hønefoss i oktober.  
Tekst: Synne Storvik, Kartverket

Solen skinner om kapp med blide ansikter 
utenfor Norkarts lokaler i Sandvika. Både 
leverandør og oppdragsgiver er midt i et 
smidig utviklingsløp med oktober som 
endelig deadline. Prosjektet som har fått 
navnet Border Go setter innovasjon, læring 
og utvikling i sentrum. Snart slippes den 
også til IT-utviklere og andre som ønsker  
å bruke kildekoden. 

– Border Go-prosjektet lanseres under 
#hack4no, som er Kartverkets innovasjons-
dager 27. og 28. oktober. Kartverket ønsker 
at den åpne kildekoden kan føre til økt 
verdiskapning og innovasjon, som kan bli 
til nytte for samfunnet, sier prosjektleder 
Kenneth Bahr i Kartverket. 

Finne eiendomsgrenser 
Bestillingen som Norkart skal løse, et-
ter en anbudsrunde tidligere i vinter, 
er følgende: Utvikle en prototyp på en 
applikasjon basert på AR (=augmented 

reality) og Tango-teknologien til Google 
i kombinasjon med Kartverkets datasett 
(høyde-/laserdata, kartdata, matrikkeldata 
og ortofoto). 

Målet er at det skal være mulig å finne 
grensepunkter og -linjer utendørs ved hjelp 
av AR-teknologi og Kartverkets datasett. 

– Det er en stor entusiasme for Border 
Go i teamet vårt. Det er gjort store frem-
skritt med å utvikle AR-teknologien til en 
fornuftig kostnad. Googles Tango-teknologi 
har en akseptabel kostnad og teknologien 
virker lovende. Vi ser også nå at Apple 
følger etter og lanserer AR-kit for iOS, sier 
prosjektsjef Petter Nyquist hos Norkart. 

Utvikler og PhD fra NTNU Rune  
Aasgaard i Norkart mener at Kartverkets 
data er godt egnet i Border Go-prosjektet. 

– Det er standardformat på Kartverkets 
data. Vi bruker dataene, men bearbeider, 
fortetter og legger på høyder før disse vises 
i AR-bildet, sier Aasgaard. 

Bevegelsessporing,  
dybdeoppfattelse og gjenkjenning
Tango-teknologien er en plattform for 
AR-teknologi, som per i dag kan brukes 
på to tilgjengelige Android-mobiler. Den 
kombinerer flere kjerneteknologier som 
bevegelsessporing, dybdeoppfattelse og 
gjenkjenning av steder mobilen har vært 
tidligere. Android-mobilen (Leonovo Phab 
2 Pro) som ble sluppet i fjor høst er utstyrt 
med en IR (infrarød)-avstandsmåler og 
et fisheye-kamera, som sammen sporer 
bevegelser og bygger opp en punktsky av 
de fysiske omgivelser uten å bruke GNSS 
(Global Navigation Satellite System). 
Teknologien kan anvendes av utviklere til å 
finne løsninger innenfor blant annet innen-
dørsnavigering, 3D-modellering, oppmå-
ling og gjenkjenning av fysiske omgivelser. 

– Tidligere AR- problemer med dårlig 
sensorer har gitt store unøyaktigheter og feil-
aktig posisjonering. Det ser ut til å være løst  

Border Go er prototypen som skal gjøre det mulig  
å finne grensepunkter og -linjer utendørs ved hjelp av 

AR-teknologi og Kartverkets datasett. Skjermbildet 
viser hvordan eiendomsgrenser og terrengmodell 

visualiseres i den foreløpige prototypen per august 2017. 
Det er Norkart som utvikler prototypen på oppdrag fra 

Kartverket etter en anbudsrunde tidligere i vår.
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i Tango-teknologien, og vi sitter igjen med 
en god teknologi som virker veldig lovende,  
sier utvikler Rune Aasgaard i Norkart.

Han legger til at de foreløpig selv må løse 
koblingen mellom telefonens GNSS-baserte 
posisjon og plasseringen i punktskyen, 
siden dette per nå ikke er håndtert  
i Tango-teknologien.

Staten bidrar til innovasjon  
Drømmescenarioet for Kartverket er at 
Border Go-prosjektet skal motivere til  
mer innovasjon og verdiskapning. Prosjekt- 
lederen i Kartverket understreker at dette 
er et utviklingsprosjekt, der læring er 
hovedmålet. 

– Vi lærer mye selv og håper nå etter 
lansering at andre utviklingsmiljøer kan 
benytte kildekoden til nytte for samfunnet, 
som en effekt av Border Go-prosjektet, sier 
Kenneth Bahr. 

Norkart mener at AR-teknologien kan 
motivere til nysatsinger innenfor eien-
domsoppmåling, bygge- og planarbeid i 
det offentlige. Det at staten motiverer til 
innovasjon, trekkes frem som positivt.  

– Det er fint å se at Kartverket tar 

samfunnsansvar og understøtter debatten 
rundt innovasjon og effekten av digitalise-
ring gjennom dette prosjektet. Prototypen 
som vi utvikler er i så måte en god case. Jeg 
synes det er mye god innovasjon i staten. 

Kartverket er en dataforvalter for hele 
Norge, og da er det viktig at dataene kom-
mer best mulig i bruk, sier Petter Nyquist 
i Norkart, som understreker det gode 
samarbeidet mellom partene.  

• Koordinering av planer - KGrav
• Søknadsbehandling - Vei og VA
• Samordnet gravemelding og kabelpåvisning
• Dokumentasjon av ledningsnett
• Råte- og tilstandskontroll av stolper

• Stikking/maskinstyring - vei/jernbane/bygg
• Mengdeberegning og kontraktsoppfølging
• Grunnlags- og setningsmålinger
• 3D-modeller for prosjektering/BIM
• Kartlegging med droner
• Eiendomsmålinger

• Digitalisering av kommunale papirarkiv
• Arkivanalyser
• Innbyggerportal for eiendomsinformasjon
• Taksering for eiendomsskatt - matrikkelføring
• Feltløsninger for datafangst til ulike fagsystemer
• Programvare- og systemutvikling

PMS 280
PMS 398

telefon 810 33 400 • firmapost@geomatikk.no • www.geomatikk.no

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

GODT SAMARBEID: 
Prosjektleder Kenneth Bahr  
i Kartverket og prosjektsjef 

Petter Nyquist i Norkart. 

mailto:firmapost@geomatikk.no
http://www.geomatikk.no
mailto:post.survey@geomatikk.no
http://www.geomatikk-survey.no
mailto:post@geomatikk-ikt.no
http://www.geomatikk-ikt.no
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Identitet viktigere enn økonomi 
ved kommunesammenslåing
Tidsnød, lokal identitet og en avsporet debatt førte til at kommunene 
Hole, Ringerike og Jevnaker ikke ble slått sammen, viser ny studie.
Tekst: Sverre Røed-Bottenvann, Foto: Celina Granli Røste

Kristine Bull Sletholt leverte sin bachelo-
roppgave «Local Identity, Democracy and 
Power Relations: A Case from the Ringe-
rike Region, Norway« ved Queen Mary 
University of London i 2017. Her gjen-
nomførte hun 19 intervjuer med lokale og 
nasjonale politikere, analyserte innbygger- 
undersøkelser og folkeavstemninger fra 
Hole, Ringerike og Jevnaker samt debatt-
innlegg i lokalavisen – og la dette til grunn 
for å finne svar på ulike aspekter ved  
sammenslåingsprosessen.

Lokal identitet
Et av disse aspektene var å se på viktigheten 
av lokal identitet og følelsen av tilhørighet 
ved kommunesammenslåing. Konklusjonen 
var at stedsfølelse og lokal identitet på mange 
måter overskygget de økonomiske faktorene 
i debattene om sammenslåing. De mindre 
kommunene Hole og Jevnaker uttrykte 
større lokal identitet og brukte dette som et 
argument mot sammenslåing. Den større 
kommunen Ringerike hadde mindre lokalt 
engasjement og lavere deltakelse i folkeav-
stemningen. I oppgaven løftes det også frem 
at diskusjonene rundt eventuell sammen- 
slåing fort havnet på et spor hvor forskjellene 

ble fremhevet, snarere enn å finne en felles 
plattform og utvikle det allerede vellykkede 
samarbeidet mellom kommunene. 

Dårlig tid
I oppgaven har hun også undersøkt 
tidsaspektet og hvordan dette muligens 
påvirket utfallet. Arbeidet med å utrede 
en mulig sammenslåing mellom Hole, 
Ringerike og Jevnaker startet høsten 2014. 
I februar 2015 brøt Hole kommune ut av 
forhandlingene, og så seg om etter andre, 
mulige kommuner å slå seg sammen med. 
Dette førte imidlertid ikke frem og Hole 
kommune gjenopptok samtalene med 
Ringerike og Jevnaker i desember 2015. 
Regjeringen hadde satt 1. juli 2016 som 
frist for kommunene til å bestemme seg 
for sammenslåing eller ikke. Bull Sletholt 
viser til at politikere fra alle tre kommu-
ner mente at de hadde for kort tid på seg 
i beslutningsprosessen. Hun peker også 
på et annet kritisk aspekt, nemlig at både 
politikere og innbyggere savnet fakta- 
informasjon om hva en eventuell sammen- 
slåing ville føre til. Alt sett under ett, 
førte det til at Hole og Jevnaker sa nei til 
sammenslåing, mens Ringerike kommune 

uttalte at de var positive til en fremtidig 
sammenslåing.

Denne oppsummeringen i Posisjon viser 
bare noen av funnene studien gjorde. For å 
få en fullgod oversikt over problemstilling, 
metodikk og funn, må vi henvise til selve 
studien - som du kan finne her: 
http://www.geoforum.no/bacheloroppga-
ve-kristine-bull-sletholt/  

• Regjeringen oppnevnte et ekspertutvalg 
i 2014 for å foreslå kriterier som har 
betydning for oppgaveløsningen i 
kommunene

• Målet med en kommunereform var blant 
annet at større kommuner med bedre 
kapasitet og kompetanse vil legge til rette 
for gode og likeverdige tjenester over hele 
landet

• Før reformen var det 428 kommuner 
• 121 kommuner vedtatt slått sammen til  

47 nye kommuner
• Antall kommuner etter sammenslåingene: 

354

FAKTA KOMMUNEREFORM

Kristine Bull Sletholt har 
pekt på mange grunner 
til hvorfor det ikke ble 
sammenslåing mellom 
kommunene Hole, 
Ringerike og Jevnaker.

Kilde: Regjeringen.no

http://www.geoforum.no/bacheloroppga-ve-kristine-bull-sletholt/
http://www.geoforum.no/bacheloroppga-ve-kristine-bull-sletholt/
http://www.geoforum.no/bacheloroppga-ve-kristine-bull-sletholt/
http://geoforum.no/bacheloroppgave-kristine-bull-sletholt/
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Ny ansatt i GeoForum
Wenche Øksnes Fjeldavli begynte hos oss 1. august som rådgiver. 
Hun skal jobbe med økonomi, medlemsregister, informasjons- 
virksomhet, kurs og konferanser, samt være ett av kontakt- 
punktene for faggrupper og lokalavdelinger.

Wenche har mange års tverrfaglig bak-
grunn innenfor økonomi, kommunikasjon 
og IT med utdanning fra BI og NMH som 
diplomøkonom. Hun hadde sin første jobb 
på regnskapskontor i Hønefoss og fortsatt 
videre derfra via Bakers på Økern til stil-
lingen som økonomisjef på Billettservice  
i Oslo. Internt i Billettservice jobbet hun 
senere som prosjektleder for det nye 
billettsystemet og deretter markedskoor-
dinator med etablering av bestillingssen-
tralen i Mo i Rana og konseptet «Billetter 
på Posten». Det ble mange spennende og 
varierte år hos Billettservice før hun gikk 
videre i en ny retning innenfor markeds- 
og konkurrentanalyser i et lite konsulent-
selskap som hun etablerte selv. 

Underveis i jobben som konsulent ble 
hun hentet inn i et utviklingsprosjekt i regi 
av Ringnett, Ringeriks-Kraft og Eidsiva 

Energi som jobbet med en IT-løsning for 
elektronisk fakturaformidling til nettbank. 
Wenche startet som innleid koordinator 
i prosjektet og overtok som daglig leder 
etter prosjektet ble etablert som et eget 
foretak med navnet EuroNova. Konsep-
tet er kanskje mer kjent under begrepet 
eFaktura.

Selskapet vokste og ble etter hvert fusjo-
nert med Compello som holder til i Oslo.  
I stedet for å bli med til Oslo, valgte Wenche 
 å starte som daglig leder i Emetro som er 
innenfor den samme bransjen. Gjennom 
EuroNova og Emetro har Wenche jobbet 
mye i samarbeid med Nets om elektroniske 
betalingsløsninger i nettbank og Difi i 
forbindelse med digitaliseringsprosjektet 
for e-handel. 

Etter noen år var det ikke lenger rom for 
små tjenesteleverandører innenfor denne 

bransjen og Wenche valgte å gå videre til 
noe helt annet. Valget falt på GeoForum. 
Det er de mange varierte arbeidsoppga-
vene og det lille sekretariatet som lokket 
henne hit.

På fritiden er det familie, venner og  
skolekorps som engasjerer. Hun er glad  
i å lage mat og reise litt rundt omkring for 
å oppleve lokale mattradisjoner, – som 
gjerne kan serveres sammen med et glass 
god vin.

– Wenche har en unik bakgrunn og har 
betydelig kompetanse både på IT, økonomi 
og markedsføring. Med Wenche på plass 
styrker vi sekretariatet - og vi håper hun vil 
trives hos oss, sier daglig leder Marianne 
Meinich.  
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Er saksbehandlerne i kommunene  
en sikkerhetstrussel for matrikkelen?
Kommunene er pålagt skjermet visning av enkelte bygningstyper i matrikkelen. Disse 
bygningstypene kan nå kun vises i matrikkelen i forbindelse med beredskapsarbeid. 
Matrikkelen er i dag et viktig verktøy til bruk i kommunal saksbehandling.
Tekst: Jan Inge Torgersen, Matrikkelansvarlig i Stavanger kommune. Medlem i faggruppe matrikkel

I starten av juni innførte matrikkelmyndig-
heten skjerming av en del bygningstyper 
med tilhørende bruksareal. Iverksetting  
ble varslet via eget brev fra Kartverket  
i februar 2017 med overskriften «Infor-
masjon til kommunene om skjerming av 
bygningstypene i matrikkelen».  I brevet 
ble det informert om hvilke bygninger som 
skulle skjermes og at det kunne søkes om 
å beholde tilgang, men at terskelen for å få 
utlevert disse opplysningene var høy. 

Skjerming fra 1. juni 2017  
av følgende bygningstyper: 
221 Kraftstasjon 
223 Transformatorstasjon 
229 Annen energiforsyningsbygning 
233 Silobygning 
429 Telekommunikasjonsbygning 
819 Fengselsbygning   
824 Stasjon for radarovervåkning
825 Tilfluktsrom
829 Annen beredskapsbygning  

Vi har full forståelse for at Nasjonal sikker- 
hetsmyndighet har skjermet en del 
bygningstyper for visning i ulike kartløs-
ninger, i forhold til trusselnivået i sam-
funnet (Internett og intranett). Vi forstår 
imidlertid ikke at Kartverket har lagt seg 
på en så streng praksis at det kun innvilges 
innsyn til beredskapsarbeid. I svarbrevet 
fra Kartverket er det gitt avslag til skjer-
mede bygningstyper for saksbehandling 
etter plan og bygningsloven, forvaltning av 
kommunale bygg, beregning av vann- og 
avløpsgebyr og eiendomsskatt. 

Mange kommuner har lagt ned mye 
ressurser i kvalitetsheving av matrikkelen, 
noe som har gitt god fullstendighet med 
høy kvalitet. Matrikkelen har blitt en viktig 
støtte i kommunal saksbehandling og til 
bruk i beregning av vann- og avløpsgebyr, 
eiendomsskatt og forvaltning av bygnings-
massen. Hva skjer da når nasjonale sik-
kerhetsmyndigheter (departementet/Kart-
verket) har bestemt at kommunene ikke 

skal ha tilgang til data de selv har samlet 
inn og som brukes av kommunene? I hvor 
stor grad kommunene er rammet beror på 
bruken av matrikkelen og hvor mange slike 
bygg som finnes i de ulike kommunene. 
I Stavanger er det 776 bygg som fikk slik 
skjerming fra 1. juni. Mange av byggene 
har både eiendomsskatt og vann og avløps-
gebyr. For kommunene har dette nå ført til 
at matrikkelen har mistet noe av sin viktige 
rolle som støtte i saksbehandling og bereg-
ning av kommunale gebyr. Kommuner 
som er berørt har måtte sette i gang ulike 
tiltak for å unngå at de fiktive dataene fra 
matrikkelen overskriver dataene i de ulike 
systemene. 

Før matrikkelen ble innført, hadde 
mange kommuner KomGab og andre 
lokale system for å ta hånd om kommunal 
saksbehandling. Vi var derfor mange som 
så fram til å få et enhetlig system som 
skulle være en god støtte i vår kommunale 
saksbehandling. 

I Stavanger kommune har vi lagt vekt på 
og hatt stolthet i å ha en så god matrikkel 
som mulig. Dette både fordi matrikkelen 

er viktig som et av Norges basisregistre 
og fordi vi har ønsket å bruke originaldata 
direkte inn i saksbehandlingen. 

Det virker derfor nærmest uforståelig at 
vi nå er nødt til å opprette nye støttesystem 
for å løse en del av oppgavene våre. Jeg 
kan ikke med min beste vilje tro at det er 
dette Kartverket og departementet ønsket 
å oppnå. For de som ønsker å misbruke 
matrikkeldataene er det nå blitt lettere 
enn noen gang å få en enkel presentasjon 
av ALLE skjerma bygg i kommunen, siden 
de nå har samme bygningskode. Det er 
bare å søke opp koden for skjerma bygg 
og koble dem mot kartet, så har man full 
oversikt. Dette var langt vanskeligere før, 
hvor en måtte forholde seg til ni forskjellige 
bygningstyper.

Hvordan har Kartverket og Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet tenkt at 
dette skal fungere etter at det er innført 
skjerming av bygg i matrikkelen? Ønsker 
de at kommunene skal nedprioritere 
matrikkelen og heller prioritere føring av 
bruksareal for bygg direkte i egne fag- 
system for kommunale avgifter? 

Kartet viser beliggenheten til 
noen av de skjermete byggene.
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Telefon:   +47 22 88 58 70   /   post@teamexact.com   /  www.teamexact.com  

Grip sjansen til å bli en av oss og bygg  
fremtiden og karrieren i EXACT. 

SMÅSTOFF

GeoBeer ønsker flere medlemmer

GeoBeer ønsker  
flere medlemmer
På Facebook er det blåst nytt liv i GeoBeer-gruppen, som møtes 
med ujevne mellomrom. De vil gjerne har flere med på laget!
Tekst: Sverre Røed-Bottenvann, Foto: Pexels.com

– Det er vel over fem år siden gruppen ble 
opprettet, men den har til tider lagt brakk. 
Så fikk Bjørge Stavik gruppen opp og gå 
igjen, og vi hadde forrige møte i vår, sier 
Andreas Dyken, en av medlemmene.

Medlemmene i Facebook-gruppa oppfor-
dres selv til å ta initiativ til møteplass, om 
det er i Oslo, Bergen eller Fauske. Tanken er 
at det er et lavterskeltilbud uten hierarki, så 
alle kan komme med innspill. Og med alle 
menes her både geomatikere og «samfunns-

geografer, geologer, geodeter, kartografer og 
en del andre også kan komme. Dette gjelder 
også kartnerder, utviklere, geolokasjons-
personer, foursquarehippies, twittertryner, 
planleggere, arkitekter, gartnere, gravemas-
kinkjørere og alle som faktisk eksisterer i tid 
og spesielt rom. Om du er interessert i å bli 
med på pub er du også velkommen», ifølge 
gruppen selv på Facebook.

– Gruppen kan være et fint sted å starte 
om man vil treffe andre i kart- / geodata-

bransjen. Da vi hadde treff i vår var vi 10-12 
personer, og det ble diskutert både fag og 
gamle historier. Møtene er gjerne på en 
hverdag og varer så lenge deltakerne ønsker. 
Nå skal jeg foreslå et møte tidlig i høst, så 
får vi se om det i tillegg blir et møte på GIS-
dagen. Vi ser svært gjerne at flere blir aktive 
i gruppa og foreslår møteplasser over hele 
landet, sier Dyken, som understreker at det 
ikke er drikkepress – deltakerne kan natur-
ligvis drikke akkurat det de ønsker. 

mailto:post@teamexact.com
http://www.teamexact.com
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Marine data gir  
et hav av muligheter
Ved å etablere og forvalte ny kunnskap om den verden som ligger under 
vannflaten kan Norge ta ut kystens utviklingspotensial på en bærekraftig 
måte, til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner.
Tekst: Sissel Kanstad, Kartverket

Vi vil kartlegge havbunnen langs norske-
kysten helt inn til fjæresteinene, der folk 
lever, jobber og bor! Vi vil samle inn og 
dele kunnskap og data for å sørge for en 
bærekraftig utvikling og forvaltning.

Vi er Kartverket, Norges geologiske 
undersøkelse, Havforskningsinstituttet 
og Norsk institutt for vannforskning og vi 
ønsker å etablere et kartleggingsprogram  
– MAGIN (marine grunnkart i Norge).

Det digitale havrommet
MAGIN vil skaffe kunnskap om de kystnæ-
re områdene. For å unngå å utvikle kysten 
i blinde er vi avhengig av grunnleggende 
kunnskap – marine data. Med dagens 
fremdrift vil det ta mer enn 30 år å dekke 
kystsonen med gode marine data.

Ja, det handler om å kartlegge: Å samle 

inn data og å forske på havbunnens fysiske, 
biologiske og kjemiske miljø, og om å 
forvalte og distribuere data. Data skal være 
tilgjengelig for alle, til ethvert formål. Et 
MAGIN krever ny teknologi, nye samar-
beidsformer og betydelige investeringer.

Derfor er det nødvendig å starte et 
pilotprosjekt, en MAGIN-pilot, i av-
grensede områder langs norskekysten. 
Pilotprosjektet skal utrede ny teknologi for 
innsamling og behandling av data, blant 
annet ved bruk av selvkjørende farkoster 
og automatiserte prosesser. Samarbeidet 
mellom etatene skal utvikles videre slik at 
et MAGIN-program kan gjennomføres så 
effektivt som mulig.

Blå økonomi i det grønne skiftet
Den blå økonomien, en bærekraftig 

utnyttelse av våre kyst- og havområ-
der, forutsetter detaljert kunnskap om 
havbunnen og det undersjøiske miljøet. 
Data om dybde, topografi, geologi, strøm, 
bølger, forurensing, vegetasjon (tang, tare 
og sjøgress) og dyreliv, er nøkkelen til en 
mer helhetlig og bærekraftig utnyttelse av 
Norges sjøareal. Marine data vil også gi 
nye muligheter for næringer og offentlige 
instanser, og gi økt sikkerhet og bedre 
kriseberedskap. Et storstilt kartleggings-
program vil gi mulighet for industriell 
vekst og nyskaping, blant annet innenfor 
autonome fartøy. Et MAGIN kan bli en 
viktig del av det grønne skiftet i Norge, 
hvor innovasjon og teknologiutvikling er 
viktige faktorer. 

VIL SLÅ PÅ LYSET: For å unngå å utvikle kysten 
i blinde må vi slå på lyset under vann. Norge 

trenger grunnleggende kunnskap – marine data. 
 Foto: Eiliv Leren. Dybdemodell: Kartverket
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Dei fem kommunane, Sande, Herøy, 
Hareid, Ulstein og Vanylven, har i sam-
arbeid med Runde Miljøsenter, NGU og 
Kartverket fått laga marine grunnkart for 
søre Sunnmøre. Desse karta har svært høg 
oppløysing og viser detaljar på sjøbotnen 
som ingen har sett før.

Dei grunne områda langs land og fløder 
og skjær ute i havet greier ein ikkje å måle 
opp med båt, derfor har Kartverket no 
starta med sitt arbeid for å kartlegge kyst-
sona med flyboren laser der båtar ikkje har 
fått tilgang til å sjømåle.

Detaljrikdom i karta – einaste i landet
Allereie har vi eit utruleg flott og detalj-
rikt kart over sjøen som synar oss korleis 
havbotnen og terrenget eigentleg er. Elles 
i Noreg har vi mykje meir grove kart. På 
søre Sunnmøre er det no opparbeidd kart 
som viser djupne på kvar einaste meter.

– Vi kan sjå detaljar i havet som vi ikkje 
har gjort før, fortel Nils-Roar Hareide dag-
leg leiar, Runde Miljøsenter.

Anita Sundnes, kommunalsjef teknisk 
i Ulstein kommune, fortel at målet er å 
dekke gapet mellom dagens detaljerte 
høgde- og djupnedata, slik at ein kan 
presentere ein saumlaus detaljert terreng-
modell. Dette vil gi unik moglegheit for ei 
heilskapleg forvaltning av areala over og 
under vatn.

– For kommunane vil dette vere av 
stor verdi i arbeidet med kystsoneplanar, 
godkjenning av tiltak i sjøområda, og gje 
eit betre analysegrunnlag for plan- og 
beredskapsarbeidet, seier Sundnes.

Grøn laser
Med fly kan ein dekkje større område 
raskare enn med båt. Kartlegging under 
vassflata med flyboren laser er likevel meir 
krevjande og dyrare enn tilsvarande kart-
legging av landområde. Ved kartlegging av 
sjøbotn må ein fly lågare, og etterarbeidet 
med å få ut data er også meir krevjande.  

Dette arbeidet, datafangst og etterarbeid 
av data til GLaSS-prosjektet, gjerast av 
TerraTec AS.

Beste tida for denne typen kartlegging
Tidleg på året har ein klårast vatn med best 
siktedjup, og mindre vegetasjon på sjøbotn. 
Ein må flyge lågt og ein må ha dagslys, og 
samtidig ønskjer ein å fly når vasstanden 
er lågast mogeleg. I GLaSS-prosjektet flyg 
ein i periodane når vasstanden er under 
middelvatn.

Forseinka oppstart
Datafangsten skulle etter planen vore i 
gong i månadsskiftet februar–mars, men 
blei utsatt grunna problem med måleutstyr 
på flyet. Då utstyret endeleg blei friskmeldt 
i månadsskiftet mars–april, var det vêret 
som skapte problem. Fyrst i påska, den 13. 
april, kom ein i gong med kartlegginga.

Følgjer med på siktedjup og andre forhold
I samarbeid med Runde miljøsenter får 
Kartverket informasjon om målt siktedjup 
i området.

– Det er ikkje like god sikt i vatnet no 
som i februar, men det skal fortsatt vere 
gode nok forhold, seier Hareide.

Om forholda skulle endre seg og sikta bli 
dårleg, vil prosjektet kunne risikere å måtte 
sette kartlegginga på vent.

Fakta om prosjekt Grøn  
laser søre Sunnmøre:
• Leverandør for datafangst og etterarbeid 

av data er TerraTec AS.
• Totalt 90 km2 med kystsone på søre 

Sunnmøre skal kartleggast. Dette omfat-
tar djup ned til 5 meter under sjøkartnull 
(som er meir enn 6 «meter under havet»).

• Kommunane Herøy, Hareid, Ulstein, 
Sande og Vanylven er med i prosjektet.

• Samarbeider også med Runde miljø- 
senter, med anna om målt siktedjup  
i området.

• Kartlegginga skjer våren 2017.
• Leveranse av ferdig prosesserte data  

er venta i september 2017. 

05_01_01_Laserskannar_kysten

Laserskannar kysten frå lufta
Kartverket er i gong med lasermåling av kystsona på søre Sunnmøre. – Vi vil tette 
gapet mellom land og sjø, der ein ikkje har høgdedata, seier Hilde Sande Borck, 
prosjektleiar for Kartverket sitt prosjekt Grøn laser søre Sunnmøre (GLaSS).
Skrevet av Sissel Kanstad, Kartverket

Saumlaus terrengmodell av Igesundet på søre Sunnmøre, 
basert på LiDAR- og multistråleekkolodd-data. 

Illustrasjon: Øyvind Tappel/Kartverket

Les meir på kartverket.no:
Våre satsingar på søre Sunnmøre, 
Kartverket

Prosjektet Marine Grunnkart Søre 
Sunnmøre, Runde miljøsenter

"Nye marine grunnkart fra Søre Sunnmøre", 
nyhetssak, Norges geologiske undersøkelse
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Studenter løser VA-utfordringer
VA i Tromsø kommune satser på studenter – og i sommermånedene  
utgjør studenter vel 15 % av arbeidsstyrken. Å ha så mange studenter  
på sommerjobb er en vinn-vinn-situasjon, mener etaten selv.
Tekst: Markus Markussen, Tromsø kommune VA, Foto: Privat / Tromsø kommune VA

Studentene lærer av oss, og vi lærer av 
studentene, mener Markus Markussen. 
Markussen er leder for studentene på VA  
i Tromsø kommune – og har jobbet der  
i fem år etter at han selv startet i etaten 
som student.
 
Rekordmange i 2017
Tromsø kommune Vann og Avløp har siden 
2010 hatt studenter som sommervikarer 
hvert år. Studentene kommer fra skoler og 
universiteter over hele landet. Kommende 
ingeniører fra studier som prosesstek-
nologi, bygg - og anlegg, konstruksjon, 
statistikk, kjemi, geologi, HMS og vann-  
og avløpsteknikk har jobbet sammen ved 
Vann og Avløp. Antall studenter som har 
jobbet her har gått fra fire-fem de første 
årene, til tolv i 2017. Studentene har plan-
lagt, prosjektert og utført oppgaver som et 
team, med faglig støtte fra ansatte. For å gi 
studentene en utfordring og erfaring har 
de styrt autonomt, og vi ved Vann og Avløp 
har samtidig tatt læring i måten de har 
jobbet på. I enkelte tilfeller har vi obser-
vert nye løsninger på gamle problem, mer 
effektive framgangsmåter og nye måter å 
tenke på. 

 Registrere og digitalisere
Tromsø Kommune har 9700 vann/avløps 
kummer, og den eldste ledningen vi drifter 
er fra 1890. Det største prosjektet som stu-
dentene har drevet siden 2010, er registre-
ring og innmåling av kummer. I løpet av sju 
år har 5000 kummer blitt registrert. Dette 
betyr at de er innmålt med GPS, målt kote-
høyder på ledninger og overløp, sjekket for 
skader og avvik, og tatt bilde av. Alt dette 
blir lagt inn i vår kartdatabase, slik at det 
kan lages analyser, modeller og temakart 
som brukes i prosjektering, planlegging og 
den daglige drift. I 2017 fikk studentene  
i oppgave å tenke nytt, kvitte seg med pa-
pirer og skjemaer, og løse alt digitalt. Som 
resultat klarte de å kutte tidsbruken per 
kum med 50%. Det gjenstår enda tusenvis 
av kummer, men hovedmålet er å få en 
fullstendig og presis oversikt over vann- og 
avløpssystemet i Tromsø kommune. Dette 
er et arbeid som Vann og Avløp er av- 
hengig av studenter for å fullføre
 
Tilsyn med avløp
Som forurensningsmyndighet har Vann  
og Avløp ansvar for tilsyn med avløp  
i spredt bebyggelse. Dette prosjektet har 
studentene hatt ansvar for i samarbeid med 
øvrige ansatte. Slamavskillere og utløp blir 
kartlagt, samtidig som de sjekker at alt er  
i henhold til forskriftene. De tre siste årene 
har over 600 kontroller blitt utført. Bare 
rundt 10% av kontrollene får godkjent. De 
fleste avvikene som går igjen er slamav-
skiller som ikke fyller forskriftskravene, 
sikring av slamavskiller, og utløp som ikke 
fyller kravene. Tromsø kommune er stor i 
areal (2 500 km2), og enkelte plasser kan ta 
over en time å komme seg til. Derfor er det 
essensielt at vi får hjelp av studenter til  
å utføre disse kontrollene.    
 
Vil bidra til rekruttering
Digitalisering av arkiv, søking av fremmed-
vann i ledningsnett, overvannskartlegging, 
tilsyn av avskjærende grøfter, flowmålinger, 
overløpskartlegging og statistikk av skader 
på eksisterende VA-nett er noen av oppga-
vene studentene har hatt gjennom årene. 

Med et økende folketall, større fokus på 
miljø, et klima i endring og vektlegging 
av bærekraftig utvikling, står vann- og 
avløpsbransjen foran store utfordringer 
i framtiden. Tromsø kommune Vann og 
Avløp ønsker å være en ambassadør for 
en bransje som er helt nødvendig i et fun-
gerende samfunn, og vi håper å inspirere 
kommende ingeniører og andre til å velge 
en karriere innenfor et spennende fagfelt. 

Fornøyd student på jobb hos Tromsø  
kommune VA. Serine Ripman Haldorsen, NTNU,  

er ute med GPS for å måle inn kummer og sluker.

Runar Werningsen Jensen, NMBU, gjør seg 
klar til å rigge opp en automatisk pumpe 

som tar døgnprøver av avløpsvannet.
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15 år etter Geomatikkdagene sist ble arran-
gert i Stavanger, skal vi nå igjen innta byen 
i mars neste år. Clarion Energy er stedet 
– og det nye hotellet vil være en god arena 
for deltakerne. Også i år har GeoForum 
søkt om – og fått innvilget – støtte fra 
Kommunal og moderniseringsdeparte-
mentet for å tilby gratis deltakelse for plan-
leggere. Dette ble gjennomført med hell på 
Geomatikkdagene 2017 på Lillehammer, 
hvor målet var å legge til rette for større 
forståelse og inspirere til økt samarbeid 
mellom planleggere og geodataansatte. 

Sekretariatet har i vår jobbet med en 
egen nettside for konferansen, som skal 
gjøre informasjon om arrangementet lett 
tilgjengelig for både tidligere og nye delta-
kere. Adressen er www.geomatikkdagene.no 

Det vil bli sendt ut «call for abstracts» 
i slutten av september – og vi oppfordrer 
alle til å sende inn forslag til foredrag!

Programkomiteen består av en fin 
miks av både tidligere års medlemmer  
– og helt nye:

• Jorunn Kragset, Norkart (leder)
• Sissel Skovly, Kartverket
• Kåre Conradsen, Tønsberg kommune
• Lin Knarvik, Stavanger kommune
• Bjørn Egil Goa, Statens vegvesen

• Geir Arne Nordhus, Kartverket  
Sjødivisjonen

• Lars Furu Kjelsaas, student NTNU
• Ivar Maalen-Johansen, NMBU
• Svenn Rune Systad, TS Maskin  

Geomatikkdagene 2018
Programkomiteen har startet arbeidet med å planlegge neste 
års konferanse, som arrangeres 13.-15. mars i Stavanger.
Tekst: Sverre Røed-Bottenvann, Foto: Choice og privat

Konferansen arrangeres på 
nye og flotte Clarion Energy.

Programkomiteen har allerede 
begynt planleggingen av konferansen. 

Her under omvisning på hotellet.

http://www.geomatikkdagene.no
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FOSS4G-NOR 2017
Då Atlas – linjeforeininga for geomatikk på NMBU –tok på seg opp- 
gåva å arrangere FOSS4G var det nok dei færraste av oss som  
forstod nett kva det innebar, korkje i arbeidsmengd eller innhald.
Tekst: Gunnar Størseth Haarr, Foto: Programkomiteen

Men med god hjelp frå særleg hovudspon-
sor Norkart og imøtekomande innleggs- 
haldarar ende me til slutt opp med noko me 
tør påstå er eit variert og balansert program, 
frå teknisk tunge føredrag om big data- 
problematikk til inspirerande føredrag om 
opne satellittdata via ein diskusjon om nett 
kva opne data og open source eigentleg er.

Deltakarrekord
For å dekke det litt meir grunnleggande: 
kva er FOSS4G? Forkortinga står eigentleg 
for Free and Open Source Software for 
Geospatial. FOSS4G har ein årleg inter- 
nasjonal konferanse som vert arrangert  
i ein ny by kvart år samt fleire lokale arrange- 
ment som i Noreg. FOSS4G vert i Noreg 
arrangert av studentar frå vekselvis NMBU 
og NTNU med mykje hjelp og bistand 
frå Norkart. I år var det fleire deltakarar 
enn nokon gong tidlegare, noko som nok 
i stor grad kan krediterast til eit solid og 
engasjerande program med brei appell for 
geomatikkbransjen og relaterte fagmiljø.

Bredt program
Programmet i år dekka bredt og innehaldt 
føredragshaldarar frå både inn- og utland. 
Tema som visualisering av postGIS-data 
vart diskutert av Endre Moen og Jakob 
Miksch medan Lars Opsahl presenterte 
forslag til effektiv dataflyt og handsaming 
av enorme datamengder. Knud Hillers 
demonstrerte berekning og visualisering av 
overvann med QGIS for salen, og Morten 
Hansen presenterte Nansen Cloud – data 
og verktøy tilgjengeleg i skyen for forska-
rar. På den litt meir tekniske sida fekk me 
presentert ein QGIS-plugin for å berekne 
utsleppsdata «on the fly» av Tomas Levin, 
og Alexander Nossum viste fram prosjektet 
Border GO som lar brukarar syne eige-
domsgrenser på telefonen sin i utvida verke-
legheit. Massimiliano Cannata synde fram 
istSOS, eit komplett system for innhenting, 
lagring og prosessering av sensordata.

Store mengder data
Av dei litt meir lettbeinte føredraga hadde 

Atle Sveen ein diskusjon om sjølve begre-
pet «opne data» medan Anja Strømme 
fekk presentere kva slags data som vert 
tilgjengeleg frå Copernikus-satsinga til 
ESA og Norsk Romsenter – her er det store 
mengder data å hente for dei som vil og har 
ein ide for kva det kan nyttast til. Jörgen 
Lundqvist snakka om korleis han og sonen 
sin gjorde kvardagen for trikkeførarar i 
Oslo enklare med sanntidsoppdatering av 
trikkane sine posisjonsdata. Det har vore 
ein spennande og lærerik prosess, heile ar-
beidet med konferansen. Eg er takksam for 
at eg fekk vere med på prosessen i lag med 
resten av programkomiteen og syns det har 
vore spennande å få eit ordentleg innblikk 
i kva fagfeltet arbeidar med for tida, samt 
eit innblikk i kva ein kan ende opp med å 
arbeide med etter utdanninga. 

I år var det fleire deltakarar enn nokon 
gong tidlegare på FOSS4G-NOR.
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Digitalisering av kommunalt planarbeid
KS er stolte av å presentere ePlanSak - en helt ny standard/veileder som setter krav 
til kommunale fagsystem/sakstøtte for behandling av private planforslag. Nå ønsker 
KS innspill fra både potensielle systemleverandører og kommunene.

ePlanSak er, på samme måte som eBygge-
Sak, utformet som en «nasjonal produkt-
spesifikasjon» slik at kommunene står 
friere i forhold til hvordan de velger å 
gjennomføre anskaffelsen. Produktspesi-
fikasjonen tilrettelegger for at kommunen 
kan anskaffe fagsystem/saksstøtte som en 
selvstendig løsning uavhengig av eksiste-
rende sak/arkiv løsning og at kommunen 
kan velge å kjøpe tilgang til løsningen som 
en skytjeneste.

Nasjonal produktspesifikasjon er utar-
beidet av en bredt sammensatt arbeids-
gruppe med fagressurser fra flere kommu-
ner i tillegg til deltakere fra planavdelingen 
i KMD, KS, Kartverket og DiBK. Asplan 
Viak, Sopra Steria og Arkitektum har 
bistått KS i arbeidet.

Produktspesifikasjonen består av  
følgende dokumenter:
• En veileder som gir konkrete råd med 

hensyn til de valgene og vurderingene 
som kommunene bør gjøre i forbindelse 
med anskaffelse av fagsystem for kommu-
nal saksbehandling av private planforslag

• Selve kravdokumentet – «Nasjonal pro-
duktspesifikasjon - ePlanSak versjon 0.9»

• Vedlegg til kravdokumentet
• Prosessmodell i egnet format for nedlast-

ning og bruk
• Kravtabeller som leverandørene må til-

fredsstille (disse vil bli utarbeidet senere  
i forbindelse med behandling av tilbake- 
meldinger og vil inngå når versjon 1.0 
publiseres)
KS ønsker tilbakemeldinger på den nye 

produktspesifikasjonen fra både kommuner 
og systemleverandører innen 15. september.

ePlanSak 1.0 er planlagt publisert som 
gjeldende versjon fra 1. oktober. KS ønsker 
allerede nå å komme i kontakt med kom-
muner som har planer om å benytte den nye 
produktspesifikasjonen i reelle anskaffelser 
og slik sett pilotere de nye kravene i marke-
det. For de første anskaffelsene vil vi anbe-
fale å bruke konkurranse med forhandling 
for å kunne gjøre avklaringer til forståelsen 
av produktspesifikasjonen og kunne hånd-
tere evt. avvik. Etter hvert som det kommer 
etablerte produkter i markedet, anbefaler 
vi åpen anbudskonkurranse om det ikke er 
særskilte tilpasninger eller endringer som 
krever nærmere dialog med leverandørene 
for å avklare. 

eByggeSak 2.0 er ferdig
Tilgang til nye nasjonale sjekklister og prosesstøtte for delesak, tilsyn og 
ulovlighetsoppfølging inngår i versjon 2.0 av eByggeSak.

eByggeSak er en nasjonal standard/veileder 
som setter krav til kommunale fagsystem/
sakstøtte for kommunal byggesaksbehand-
ling. Du kan lese mer om eByggeSak på 
www.ks.no/fagomrader/utvikling/digita-
lisering/verktoykasse-plan-og-byggesak/
verktoy/ebyggesak/

Den nye versjonen av kravdokumentet 
er omarbeidet til en «nasjonal produkt-

spesifikasjon» slik at kommunene står 
friere i forhold til hvordan de velger å 
gjennomføre anskaffelsen. Produktspesi-
fikasjonen tilrettelegger for at kommunen 
kan anskaffe fagsystem/saksstøtte som en 
selvstendig løsning uavhengig av eksiste-
rende sak/arkiv løsning og at kommunen 
kan velge å kjøpe tilgang til løsningen som 
en skytjeneste.

• KS ønsker kommunene lykke til i det 
videre utviklingsarbeidet innenfor bygge-
saksområdet og håper at den nye versjo-
nen av eByggeSak sammen med verktøy-
kassen på KS.no er nyttige hjelpemidler  
i det lokale digitaliseringsarbeidet. 

Odd Arid Dalhaug  (1963-2017)
Odd Arild Dalhaug gikk bort så alt for tid-
lig denne sommeren etter en sykdomspe-
riode. Odd Arild jobbet som landmåler 
i Sandnes kommune fra 2012. Tidligere 
jobbet han i Randaberg kommune (2004-
2011) og i Baneservice as. Odd Arild var et 

aktivt medlem i GeoForum Rogaland, og 
fikk med seg mange arrangement. Han var 
ivrig opptatt av sitt arbeidsfelt, og kommer 
til å bli dypt savnet i miljøet.

Med vennlig hilsen arbeidskollegaene  
i Sandnes Kommune. 

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digita�lisering/verktoykasse-plan-og-byggesak/verktoy/ebyggesak/
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digita�lisering/verktoykasse-plan-og-byggesak/verktoy/ebyggesak/
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digita�lisering/verktoykasse-plan-og-byggesak/verktoy/ebyggesak/
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digita�lisering/verktoykasse-plan-og-byggesak/verktoy/ebyggesak/
www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/verktoykasse-plan-og-byggesak/verktoy/ebyggesak/
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Gjør verden bedre med kart
«Lets make the world better with maps» var mottoet for årets ICC-konferanse I Washington DC, 
hvor Sjødivisjonen i Kartverket fikk 2. plass for sitt havnekart over Stavanger!
Tekst og foto: Sven Michaelis

Sven Michaelis fra Kartverket Molde fikk 
stipend fra GeoForum for å delta på kon- 
feransen. Her er en noe forkortet rapport 
fra uken i USA.

ICA - The International Cartographic 
Association gjennomfører annethvert år 
en verdenskonferanse i kartografi. Etter 
Dresden og Rio de Janeiro var USA vert-
skapsland for konferansen i 2017. Ca. 1000 
kartografer, GIS-eksperter, representanter 
fra næringsliv og offentlig forvaltning fra 
over 80 land deltok på årets arrangement. 

Kart er essensielt
På programmet var det mer enn 450 
foredrag og presentasjoner under mottoet 
«Lets make the world better with maps». 
Budskapet fra konferansen er at kart er 
et essensielt verktøy for å vise, forstå og  
utforme mange av de komplekse prosesser 
som omgi oss i hverdagen. Vi lever i et 
samfunn som omtrent eksploderer av 
informasjon og vi trenger et grensesnitt for 
å kunne ta opp all denne informasjonen 

på en god måte. Kart er et slikt grensesnitt 
mellom geografisk stedfestet informasjon 
og oss mennesker og kartet er det mest 
effektive kommunikasjonsmediet for å 
formidle geografisk informasjon. 

Programmet
Et plenumsforedrag pluss 2 foredragsblok-
ker med opptil 11 parallelle foredrag per 
dag, posterpresentasjoner, kartutstillinger, 
produktutstillingen og ekskursjoner gjorde 
det umulig å følge med på alt. For deg som 
er interessert ligger programmet, kontakt-
informasjoner og kortversjonene av fordra-
gene ute på nett: https://www.eventscribe.
com/2017/ICC/agenda.asp?h=Full%20
Schedule&BCFO=P|G . Via en egen app 
var det mulig å holde styre på foredragene 
og knytte kontakter med andre deltakere. 
Jeg vil gå nærmere inn på to tema som var 
spesiell interessant for meg:
 
Kart for funksjonshemmede
Kart og kartlegging for funksjonshemmede 

fikk god plass på konferansen. Tematikken 
spente fra undervisning til å bevege seg 
uten fremmed hjelp i byen. «Crowdsour-
cing» og «User driven data» var slagord 
som gjentok seg i flere presentasjoner.

Kartlegging i urbane strøk ble omtalt 
i flere foredrag. Tatt i betraktning av at 
befolkningsandelen med begrenset mobi-
litet kan være opp til 40 % i moderne byer 
(funksjonshemmede, mødre med småbarn, 
eldre) og blir større og større (voksende 
andel eldre mennesker), er samfunnet ut-
fordra til å ta konsekvensen. Men dette kan 
ses ikke bare som en utfordring, men også 
som en mulighet. Denne andel i befolknin-
gen generer ikke bare kostnader, dette er 
også et voksende marked med sine behov 
og delvis store finansielle muligheter.  

I flere land jobbes det med å kartlegge 
barrierefriheten i urbane arealer og Kart-
verkets foredrag presenterte Norges arbeid 
med kartlegging av tilgjengeligheten i 
tettsteder og friluftsområder (http://www.
kartverket.no/tilgjengelighet/). Det unike 

I løpet av konferansen fikk 
deltakerne mulighet til å besøke 

kongressbiblioteket i Washington, 
som forvalter den mest omfattende 

kartografiske samlingen i verden.

Kartverket Sjø ble tildelt 2. plass i klassen 
sjøkart for sitt havnekart over Stavanger.

https://www.eventscribe.com/2017/ICC/agenda.asp?h=Full%20Schedule&BCFO=P|G
https://www.eventscribe.com/2017/ICC/agenda.asp?h=Full%20Schedule&BCFO=P|G
https://www.eventscribe.com/2017/ICC/agenda.asp?h=Full%20Schedule&BCFO=P|G
https://www.eventscribe.com/2017/ICC/agenda.asp?h=Full%20Schedule&BCFO=P|G
http://www.kartverket.no/tilgjengelighet/
http://www.kartverket.no/tilgjengelighet/
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ved arbeidet vårt er at det har gått fra et 
prosjekt i enkelte områder til en nasjonal 
kartlegging. Dette fikk stor oppmerksom-
het blant deltakerne.

Utdanning
Framtida vil kreve mange nye ferdigheter 
av barn og unge. Blant disse er å forholde 
seg til geografisk informasjon, presentert 
på forskjellige måter. Dette er noe som 
må trenes og læres tidlig. Her bør skolene 
få en ny oppgave. Unge må lære å abstra-
here fra flatt kart til en tredimensjonal 
verden. Denne prosessen må starte tidlig 
i skolen. Metodikken ble poengtert som 
et viktig faktum for suksess. Lærerne må 
være villige til å ta i bruk nye verktøy og 
samarbeidsmodeller i undervisningen. 
Fra Japan ble det vist et forslag om en ny 
undervisningsplan for skolene som skal tas 
i bruk fra 2022, der man skal koble geografi 
og historie med GIS. 

Utstillinger
Næringslivet og offentlig forvaltning fra 
flere land presenterte seg i utstillingsom-
rådet. Mest oppmerksomhet fikk ARC 
Science simulation som presenterte et 
system for kartprojeksjon på en roterende 
globus. Visningen av komplekse proses-
ser på globusoverflaten gjør forståelse av 
komplekse prosesser mye lettere og er en 
spennende måte å presentere kunnskap. 
Prisen på utstyret begrenser dessverre 
bruken per i dag. 

På en kartografisk konferanse finnes det 
selvsagt også kartutstillinger og en konkur-
ranse om det beste kartet på flere fagområ-
der. Kartverket ble tildelt 2. pris i klassen for 
sjøkart for havnekartet over Stavanger. Sjø-
divisjonen fra Kartverket ligger dermed helt 
i verdensklassen med sin kartografi. Det ble 
delt ut diplomer til de tre beste produktene i 
hver klasse. Førsteplassen gikk til Kina.

Ekskursjoner
Ved siden av foredrag fantes det et bredt 
tilbud av ekskursjoner til institusjoner som 
befinner seg i eller i nærheten av Washington 
DC. En tur gikk til Kongressbiblioteket i 
Washington, DC. Geografi- og kartdivisjo-
nen forvalter den største og mest omfat-
tende kartografiske samlingen i verden 
med over 5,5 millioner kart, 80.000 atlas, 
over 500 glober, 3000 terrengmodeller og 
et stort antall kartografiske materialer i andre 
 formater. På turen så vi noen av biblio-
tekets mest imponerende kart og atlaser, 
inkludert «Waldseemüller World Map» 
fra 1507. Vi fikk også tilgang til kartarkivet 
dypt under selve biblioteket. Verdens første 

trykte atlas og håndtegnete kart fra George 
Washington var bare noen av skattene vi 
kom tett innpå i kjelleren.

Fantastisk uke
Alt i alt var det veldig spennende og givende 
å kunne delta på denne konferansen. Selv 
om jeg bare fikk med meg en brøkdel av 
hele innholdet, så tok jeg med meg verdifull 
input til mitt arbeid. I tillegg knyttet jeg 

mange nyttige kontakter for framtiden. Det 
var en fantastisk uke med kolleger fra hele 
verden i en veldig spennende by. Derfor 
ønsker jeg å gi en stor takk til GeoForum 
som støttet meg med et reisestipend og 
Kartverket som ga meg muligheten til  
å gjennomføre dette i min arbeidstid. 

Se alle de norske bidragene på kartutstil-
lingen her: http://geoforum.no/norske-
bidrag-pa-icc-2017/ 

Den norske 
kontingenten utmerket 
seg på O-løpet med 
seks deltakere. F.v: 
Marit Varmedal (ble 
nummer 2 i sin klasse), 
Sverre Iversen, 
Kristoffer Kristiansen 
og Terje Midtbø (som 
vant sin klasse). Trine 
Bjerva og Thorsteinn 
Sigurjónsson deltok 
også på løpet. 

Sven Michaelis holdt selv 
foredrag på konferansen 

om blant annet arbeid  
med kartlegging av til- 

gjengelighet i tettsteder 
og friluftsområder.

http://geoforum.no/norske-bidrag-pa-icc-2017/
http://geoforum.no/norske-bidrag-pa-icc-2017/
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Det var en fullsatt kirke som tok avskjed 
med Andreas Ulltveit-Moe den 25. august 
i Åssiden kirke i Drammen. Andreas var 
født 11. mai 1932 og døde i Drammen den 
17. august. 

Andreas tok sin utdannelse på land-
bruksskolen og senere på landbrukshøg-
skolen på Ås (NMBU). Som nyutdannet 
geodet fikk han jobb i Norges Geografiske 
Oppmåling. Hver sommer dro han på 
feltjobb og var borte fra familien fra våren 
til langt ut i september. Andreas giftet 
seg med Else-Marie og de fikk tre døtre 
sammen. 

Andreas tok etterutdanning innen 
geodesi i Tyskland i ett år, og hele familien 
flyttet med han til Tyskland dette året.

Han fikk jobb som kartverksjef i Drammen 
kommune i 1967. Han ble oppmålingssjef 
samme sted i 1980.  

Andreas hadde en motiverende kraft som 
smittet over på sine ansatte i Drammen 
kommune. Han hadde en naturlig autoritet 
og var en lederskikkelse. Han var opptatt  

av faglig utvikling, og at den enkelte med-
arbeider hadde faglig kompetanse. Han ga 
sine medarbeidere stor frihet og stolte 100 %  
på sine ansatte.

Han engasjerte seg i at utdannings- 
sektoren i Norge skulle ha et høyt faglig 
nivå. Da Delingsloven ble utarbeidet hadde 
han en sentral rolle i dette arbeidet.

Som pensjonist startet han sitt eget fore-
tak som konsulent. Andreas var også en 
aktiv politiker og satt i kommunestyret  
i Drammen i flere perioder. 

Andreas var president (styreleder)  
i Norges Karttekniske Forbund (Geo- 
Forum) gjennom flere år, jobbet aktivt med 
å løsrive forbundet fra NIF (Tekna) i 1983. 
I GeoForum var han nok mest kjent for 
Kartdagene. Andreas var Kartdagene! Han 
var også en pådriver for at GeoForum 
skulle engasjere seg i internasjonalt arbeid, 
nordisk arbeid spesielt. I denne sammen-
heng kan det nevnes at han var med på  
å etablere GI-Norden og at den første kon- 
feransen ble gjennomført i Norge.

Andreas var æresmedlem i GeoForum. 
Kun personer som har gjort en særlig stor 
innsats innen GeoForums virkeområde kan 
utnevnes til æresmedlem. Sviktende helse 
hindret han i å delta på Geomatikkdagene 
de siste årene. Siste gang han deltok var  
i Bergen i 2010. Andreas, som tidligere  
var selve Kartdagene, satte stor pris på  
å være gjest der. 

Vi er takknemlige for alt Andreas gjorde 
for faget, og vil minnes Andreas som et 
aktivt og inkluderende medmenneske. 

Arrangementer 2017 og 2018
Her er en oversikt over kurs og konferanser som arrangeres av GeoForums 
sekretariat og våre lokalavdelinger høsten og vinteren 2017 / 2018.

Den Kloke Teknologi
Scandic Fornebu 23.-24. oktober. Kon-
feransen har endret navn fra Den Kloke 
Tegning for bedre å harmonere med 
konferansens siktemål; å vise verdien av 
BIM fremfor papirtegninger. I 2016 var 
det helt fullt på konferansen, med snaut 
300 deltakere og 21 utstillere. Program og 
påmelding finner dere på www.denkloke-
teknologi.no 

Geodesi- og hydrografidagene
Sundvolden hotel 15.-16. november. Vi 
samler igjen de mest hardbarkede geode-
tene og hydrografene i Norge til to dager 
med fagligheten i fokus. Programmet er 
ferdig i månedsskiftet september/ oktober.

Seksjoneringskurs 
Quality Hotel Saga 24.-25. oktober. Ny 
eierseksjonslov ble vedtatt i Stortinget  
2. juni 2017 – og GeoForum følger dette 
opp med seksjoneringskurs. Vi er svært 
glade for at bl.a. Christian Fr. Wyller kom-
mer og vil ha et innlegg på kurset. Han var 
leder i eierseksjonslovutvalget som leverte 
utredningen NOU 2014:6 med forslag til 
endringer i eierseksjonsloven. Arrangeres  
i samarbeid med GeoForum Troms.

Seksjoneringskurs
Sola Strand Hotel Stavanger 1.-2. novem-
ber. Kurset vil følge rammeverket til sek-
sjoneringskurset i Tromsø – til glede for 
medlemmer og interesserte på Vestlandet!

Arrangeres i samarbeid med GeoForum 
Rogaland.

GIS-analyser
Bergen i desember. Vi jobber for å arrange-
re et GIS-kurs i Bergen i desember. Det vil 
i hovedsak bli smidd over samme lest som 
GIS-kurset i 2016, som var en kombinasjon 
av foredrag og workshop. Programmet skal 
være klart i løpet av september.

Plan, bygg og geodata
Kommunal geomatikkonferanse
Thon Hotel Lillestrøm 28.-29. november. 
Konferansen har endret navn for å syn- 
liggjøre konferansens  bredde. Tema 
for konferansen er digitalisering i hele 

Andreas Ulltveit-Moe
Tekst: Marianne Meinich
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Håkon Andreas Ulltveit-Moe

http://www.denkloke�teknologi.no
http://www.denkloke�teknologi.no
http://www.denkloke�teknologi.no
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LOKALE ARRANGEMENTER 2017 / 2018

Fagsamling på Spangereid. Arrangeres av GeoForum Sørlandet 25.-26. september.

Temadag eiendom. GeoForum Rogaland inviterer til temadag med fokus på kvalitetsheving av matrikkelen 27. september i Sandes kommune.

Fagdag nedbygging av jordbruksareal. Arrangeres av GeoForum Trøndelag og NIBIO på Statens Hus Steinkjer 4. oktober.

Eiendomskonferansen 2017. Arrangeres av GeoForum Hordland m.fl på Solstrand Hotel & Bad 16.-17. oktober

Regionale geomatikkdager for Telemark, Vestfold og Østfold 2017. Arrangeres på Quality Hotel Tønsberg 17.-18. oktober

Fagdag matrikkel. Arrangeres av GeoForum Finnmark i samarbeid med Kartverket på Lakselv Hotel 26. oktober.

Lokale geomatikkdager for Buskerud, Oslo og Akershus. Arrangeres på Quality Hotel Grand på Kongsberg 15.-16. januar 2018 

Lokale geomatikkdager Trøndelag. Quality Airport Hotel Værnes 23.-24. januar

Lokale geomatikkdager Troms og Finnmark 2018. Arrangeres på Scandic Alta 14.-15. februar

Lokale kart- og plandagar 2018. Arrangeres på Hotel Alexandra 6.-7. mars

Geomatikkdager i Nordland. Arrangeres på Radisson Blu i Bodø 7.-8. mars

løypen fra plan til matrikkel. Dette krever 
samhandling og integrering. I itillegg til en 
sesjon om matrikkel, vil det også være en 
egen plansesjon. 

Det Offentlige Kart grunnlaget (DOK) 
til planleggere spesielt er et av temaene på 
denne sesjonen. 

Vi er så heldige å ha mottatt midler fra 
KMD  til heving av lokal plankompetanse. 
Vi kan derfor tilby gratis deltakelse for 
noen av deltakerne på plansesjonen. 
Programmet blir ferdig i oktober.

X, Y og Z
Scandic Neptun Bergen 17.-18. januar. 
Ledningskartkonferansen X, Y og Z arran-

geres i Bergen igjen. Her kommer alle som 
jobber med ledninger til å bli oppdatert 
om myndighetskrav, samarbeid i grøfta og 
beste praksis for dokumentasjon. Program-
met er klart i november.

Stikningskonferansen
Clarion Hotel Oslo Airport 5.-6. februar. 
Alle anleggsstikkere ønskes velkommen til 
Gardermoen! De siste årene har vi samlet i 
overkant av 200 deltakere som kommer for 
å se og høre om nyvinninger, spennende 
prosjekter og oppdateringer innen stik-
ningsfaget. Utstillingen på ca 14 utstillere 
er en sentral del av konferansen.

Geomatikkdagene
Clarion Hotel Energy Stavanger 13.-15. 
mars. Programkomiteen starter sitt arbeid 
allerede i august for å gi deltakerne en 
best mulig konferanse i Stavanger, og vi 
kan allerede love både bredde og dybde 
for alle kartografer, oppmålere, GIS- 
eksperter og alle andre med interesse  
for geomatikk. Som i 2017 blir det også  
en egen sesjon for planleggere! All info 
om konferansen finner dere på helt nye 
www.geomatikkdagene.no

Plan, bygg og geodata
Kommunal geomatikkonferanse

Vi har skiftet navn på kommunal geomatikkonferanse for å 
synliggjøre bredden i programmet. Plan, bygg og geodata - 

Kommunal geomatikkonferanse. Her programkomiteen. Fra 
venstre Astrid S. Øie, leder, Marianne Meinich, Siv Byfuglien, 

Henrik Løseth Jansen,  Ståle Tilleri, Henrik Heddeland 
Martens og Wenche Øksnes Fjeldavli.

http://www.geomatikkdagene.no
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Historisk tilbakeblikk  
– utviklingen av matrikkelloven 
Kronikken gir et tilbakeblikk om utviklingen  
av matrikkelloven fram til status i dag.
 

Kronikk: Harald Jacobsen, tidligere sjefsingeniør – Drammen kommune.  

Driver i dag privat konsulent-, og rådgivningsvirksomhet knyttet til matrikkelloven.

Jeg vil bare ta for meg de mest sentrale 
utviklingstrekkene fra oppstart av arbei-

det med ny lov om eiendomsregistrering, 
matrikkelloven, - til iverksetting av denne 
loven. 

Det har vært en lang og til dels arbeids-
krevende tid med utredning på utred-
ning i de siste 15 årene. Kanskje de første 
10 årene med fokus på innføring av nytt 
matrikkelsystem og fritt landmålervalg var 
det som kom i medias søkelys. Jeg kommer 
tilbake til disse temaene og annet.

Da lov om kartlegging, deling og regis-
trering av grunneiendom (delingsloven) 
trådte i kraft i 1980 fikk Norge for første 
gang et landsdekkende regelverk med 
bestemmelser om merking, måling og 
registrering av eiendomsgrenser og eien-
domsopplysninger. Det ble etter som årene 
gikk avdekket at delingsloven hadde en del 
svakheter og mangler, men først og fremst 
at den tekniske utviklingen, og endringer 
i samfunnet ellers, medført et behov for å 
oppdatere regelverket på dette området. 

Revisjon av delingsloven
Etter at spørsmålet om å revidere delings-
loven var forelagt regjeringen, fikk Statens 
kartverk i 1995 i oppdrag fra Miljøvernde-
partementet å organisere og lede arbeidet 
med revisjon av delingsloven. Arbeidet 
med ny lov om eiendomsregistrering 
var dermed igangsatt. Dette er kun bare 
delvis riktig, men selvfølgelig den offisielle 
oppstart, eller kall det gjerne den offentlige 
versjonen. 

En omfattende og detaljert rapport om 
Etablering og registrering av eiendom i 
vertikalplanet/ 3 D, og annet, ble allerede 

overlevert Miljøverndepartementet fra 
en privat aktør (Andreas Ulltveit-Moe – 
æresmedlem GeoForum) den 16.09.1992. 
Rapporten tok for seg temaer som: Re-
gistrering av volum i undergrunnen (eller 
som rapporten sier – under bakkenivå), 
forholdet til tilgrensende lover, uteareal  
til eierseksjoner – kartforretningsplikt  
(nå oppmålingsplikt), rettigheter, utvi-
delsen av måleplikten i tillegg til en rekke 
andre tema. 

Det vil ta for lang tid å gjennomgå alle 
hovedmålene i mandatet som Miljøvern- 
departementet utformet. Jeg tar med noen 
av de mest sentrale fokusområdene: 
• Registrering av volum i undergrunnen 
• Forholdet til tilgrensende lover 
• Rapportering til eiendomsregister 
• Bruksrettigheter 
• Standardisering av skjemaer 
• Kommunal monopolsituasjon 

- private aktører 
• Autorisasjonskrav for de personer/ 

virksomheter som skal forestå arbeidene 
etter loven 

• Fullstendig gjennomgang av lovens  
bestemmelser. 

Et område som ikke ble omtalt var eien-
domsgrenser i sjø. Dette var kanskje ikke 
så merkelig da dette område/ tema er 
underlagt Olje – og energidepartementet, 
men likevel. I Norge finnes det en rekke 
eiendommer som er beliggende til fjord og 
sjø. I dag benyttes rettspraksis dersom ikke 
sedvane eller annen rettsstiftelse kommer 
til anvendelse når eiendomsgrensen mot 
sjø og fjord skal fastlegges. 

Sivillovbokutvalget utarbeidet i sin tid en 
innstilling som senere ble utgitt som: NOU 
1988:16 Eiendomsgrenser og administrati-
ve inndelingsgrenser. Innstillingen munnet 
ut i et forslag til lovtekst innenfor en rekke 
saksområder. 

Kartverket har etter 2010 hatt en 
temagruppe som har sett nærmere på 
ovennevnte spørsmål, uten at saken av 
den grunn har kommet særlig langt. Saken 
vedrørende eiendomsgrenser i sjø ligger 
godt plassert i venteskuffen – kommune-
Norge har tålmodighet. Venter vi på noe 
godt, kan vi gjerne vente litt til – 27 år 
etter NOU’en i 1988. Spørsmålene har 
imidlertid stor matrikulær betydning. 
Grunneierne fortjener bedre. Saken er 
også blitt løftet fram og drøftet av sentral 
matrikkel-gruppe uten at dette har ført til 
større aktivitet i ansvarlig departement. 
I mens blomstrer klagesakene og advo-
katstanden hygger seg med godt betalte 
arbeidsoppdrag sammen med jordskifte-
rettene. 

Matrikkelloven – oppstart
Listen var lang og oppgavene mange da 
arbeidet med NOU startet 1.mars 1996. 
Sentralt i arbeidet med NOUen var at den 
gamle betegnelsen Matrikkelen som navn 
på registeret som skulle hjemles i lovforsla-
get, ble gjeninnført som ny betegnelse. 
Matrikkelen skulle inneholde tekstlig 
informasjon og kartdata i en felles data-
base. En rekke nye begreper der matrikkel 
forekommer så dagens lys. Blant annet kan 
nevnes: Matrikkelen, matrikkelmyndighet, 
matrikkelbok, matrikkelkart, matrikkelen-
heter, matrikkelnummer, matrikkelføring, 

AKTUELT
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matrikkelfører, matrikulering, matrikulert 
eiendom (er en eiendom som er tildelt 
matrikkelnummer og registrert i matrik-
kelen), umatrikulert eiendom, umatrikulert 
grunn (grunn som inngår i eller hører til en 
eiendom som er oppført i matrikkelen med 
eget matrikkelnummer) og matrikkelbrev. 

NOU 1999:1-Lov om eiendomsregistrering
NOU 1999:1– Lov om eiendomsregistre-
ring ble ferdigstilt og overrakt Miljøvern-
departementet 25. januar 1999. 

Matrikkelsystemet
Matrikkelsystemets utviklingsfase startet 
omtrent på samme tid som NOU 1999:1 
var ferdig. 

Første gang prosjektet ble omtalt utenfor 
Kartverkets vegger var i januar 1999. Mot-
standen mot prosjektet som ble presentert 
før NOU’en hadde vært på høring, var stor. 
Blant annet kom følgende tema opp: 
• For liten delaktighet fra kommune-Norge 
• Mange mente at prosjektet måtte stoppes 
• Større involvering fra KS 
• Kommunene forlangte plass i sty-

ringsgruppa til prosjektet med minst 2 
representanter, samt en fra KS (slik gikk 
det ikke-1 representant. ble gitt plass i 
styringsgruppa) 

• Tunge aktører kom på banen 
De kommunale kart- og oppmålingskon-

feransene, som det den gang het, hadde 
ikke problemer med å finne tema til sine 
konferanser. Fagfolk stod i kø for å prate 
ned prosjektet. 

Utkast til innhold i det nye matrikkelsyste-
met ble sendt på høring i januar 2001. 
Kommunene stilte blant annet følgende 
spørsmål: 
• Hvilken kvalitet skal data  

i matrikkelen ha? 
• Hvem har rettigheter til data  

i matrikkelen? 
• Hvordan vil staten pålegge kommunene  

å sende inn data til systemet som i dag 
ikke ligger i GAB/DEK? 

• Hvordan vil staten pålegge å rapportere 
løpende endringsdata til matrikkel- 
systemet? 

• Hva med opphavsretten til data?
• Hva med immaterielle rettigheter?
Spørsmålene var mange og diskusjonen 
gikk høyt. Temperaturen steg. Spørsmå-
lene var omstridte. Dette viste seg blant 
annet ved at storkommunegruppa samlet 
engasjerte et advokatfirma til å utrede 
problemstillingene. Diskusjonen med 
Kartverket, departementet og kommunene 
holdt på i flere år.

Rapporten fra advokatfirmaet tok i 
særlig grad for seg politiske aspekter 
som selvstyre, eiendomsrett til data, og 
privatisering. De juridiske aspektene var 
som følger: Forholdet til annen lovgivning, 
juridisk status til registerinformasjon og 
konsekvenser av EU’s databasedirektiv.

Forslag om fritt landmålervalg
En annen problemstilling som skapte 
diskusjon var at NOU 1999:1 og Ot.prp.
nr. 70 (2004 – 2005) hadde foreslått at 
kart- og oppmålingsmonopolet til kommu-
nene skulle bortfalle. Fritt landmålervalg 
/ privatisering av oppmålingsarbeidene 
var stikkord som naturlig nok engasjerte 
kommune-Norge.

Dette fikk media til å boltre seg i interes-
sante problemstillinger. Mye kan sies fra 
denne tiden, jeg vil nøye meg med noen 
kommentarer gitt på lederplass i Teknisk 
Ukeblad som kan representere flertal-
let i media innslagene. «Risikerer flere 
nabokrangler». Under denne overskriften 
kom følgende påstander. ” Kvaliteten på 
matrikkelen blir neppe bedre av at de som 
er ute i terrenget og kjenner eiendomsfor-
holdene i detalj, skal være utelukket fra å 
jobbe med matrikkelen og eiendomskartet. 
Dessuten vil mange kommuner ikke ha råd 
til å beholde fagfolk på kart- og oppmåling 
om de ikke også skal brukes til å utføre 
tomtemålinger”. 

Huseiernes Landsforbund jublet og sa: 
”Vekk med det kommunale monopolet. 
Målet må være å få ned behandlingstiden 

på oppmålingssaker, og la kunden betale de 
faktiske kostnadene”. 

Årene gikk og Matrikkelloven begynte 
å ta form. Ot.prp.nr. 70 – 2004- 2005 ble 
godkjent i statsråd 1. april 2005. Lov om 
eiendomsregistrering – matrikkelloven 
fulgte deretter og ble vedtatt 17.06.2005. 
Det burde være unødvendig å si at oven-
nevnte dokumenter var på høring med til 
dels kraftige innspill fra kommune-Norge 
og andre. 

Omgjøring av matrikkelloven i 2005
Norge fikk ny regjering høsten 2005. I re-
gjeringserklæringen, for øvrig tiltak nr. 147 
av i alt 150, stod omgjøring av matrikkel-
loven. Det var opphevelsen av det kom-
munale monopolet som skulle endres. I 
august 2006 signaliserte derfor regjeringen 
endringer på vesentlige områder i matrik-
kelloven. Departementet foreslo nå at man 
skulle videreføre det offentlige ansvaret for 
eiendomsoppmålingen, slik tidligere lov 
var lagt opp. Dermed kom Ot.prp.nr. 57 – 
2006- 2007 godkjent i statsråd 4.mai 2007. 
Nye omarbeidelser / tilpasninger måtte 
gjøres. 

Matrikkelen – bærebjelken i matrik-
kelloven var i sluttfasen av sin utvikling. 
Kommunene ventet på ny lov. Kursing i 
matrikkelen med tanke på  ”autorisasjon” 
av matrikkelførere ble påbegynt i 2008 et-
ter at 1. utgaven av matrikkelen var ferdig. 

Sentral matrikkelgruppe så dagens lys 
30. og 31. oktober 2008. Formålet med å 
opprette denne gruppen var å oppnevne et 

Harald Jacobsen har lang fartstid i Drammen kommune. Han har 
vært medlem i  matrikkelfaggruppen siden de startet opp i 2008.  
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rådgivende faglig støtteapparat for matrikkel- 
avdelingen i Kartverket. Denne faggrup-
pen skulle erstatte sentrale faggrupper 
som GAB og DEK, og skulle ha stor faglig 
tyngde og gjennomslagskraft. 

Faggruppen skulle ha stort fokus på ma-
trikkelloven med forskrifter og selvfølgelig 
matrikkelen som system. 

Matrikkelloven trådte i kraft
Ennå var ikke alt arbeid gjort. Loven 
kunne ikke innføres før forskriftene var 
utarbeidet. Også her ble det en omfattende 
høringsrunde med stort engasjement i 
kommune-Norge. Den 26.juni 2009 fast-
satte Miljøverndepartementet forskriftene. 
Iverksetting av matrikkelloven skjedde 1. 
januar 2010. 

Arbeidet med matrikkelloven var kom-
met i mål – svært mye arbeid var nedlagt. 
De mest sentrale forfatterne var utslitte og 
tok seg velfortjente ferieuker.

Tilbake satt kommunene som skulle 
praktisere lovverket. Kurs ble tilrettelagt og 
gjennomført. Kommunene utarbeidet ru-
tine på rutine over de enkelte sakstypene.  
Kommune-Norge stod nå klar til å ta imot 
Statens tilsyn som nå var opprettet for å 
kontrollere at kommunene fulgte Matrik-
kelloven. Stort sett så gikk det meste greit. 

Endringer i matrikkelloven
Arbeidet med matrikkelloven videreut-
vikles stadig. Noen skjevheter / mangler 
rettes det opp i, blant annet forskrift om 
endring i forskrift om eiendomsregistre-
ring – matrikkelforskriften. Endringene ble 
vedtatt av Kommunal- og moderniserings-
departementet (KMD) den 18.09.2015, og 
ble iverksatt 1. januar 2016. 

Krefter i samfunnet, så vel politiske som 
private aktører har igjen satt søkelyset på 
fritt landmålervalg, eller som det gjerne 
blir omtalt – monopolsituasjonen i kom-
munene. 

Meningene er like mange i dag som de 
var midt på 2000-tallet. Politisk er det 
sannsynligvis også denne gangen ulike 
meninger. Bør politikk spille inn som en 
avgjørende faktor når den kommunale 
monopolsituasjonen drøftes, eller bør 
andre elementer ha vel så stor gjennom-
slagskraft / vektlegging?  Blant annet så vil 
utdanningsinstitusjonene ha en vei å gå, 
jeg vil si en lang vei å gå før private firmaer 
kan gjøre fullgod jobb på lik linje med 
kommune- Norge. Dette er mine erfarin-
ger gjort etter 46 år i kommunal tjeneste 
i en storbykommune. Man bør for enhver 
pris ikke foreta så vidt store strukturelle 
endringer før man har tilnærmet like stor 

kompetanse på den private som på den 
kommunale siden, og kanskje ikke minst 
– det er etablert oppmålingsbedrifter over 
det ganske land. 

Et leserinnlegg i Posisjon nr. 1–2015 
om fritt landmålervalg setter helt korrekt 
søkelyset på forhold som i høyeste grad bør 
tas hensyn til når dette tema sannsynligvis 
kommer opp som en ny debatt - eller kall 
det gjerne omkamp. (Link til Posisjon nr 
1-2015 http://wpstatic.idium.no/www.
geoforum.no/2014/09/Posisjon-1-2015.
pdf). At en opphevelse av monopolet vil 
føre til mer likhet i pris fra kommune til 
kommune og kortere ventetid er påstander 
som etter min mening mangler tilstrekke-
lig underbygning. Erfaringer fra Drammen 
kommune senest i 2015 sier det motsatte. 
Jeg hadde lettere forstått / akseptert en 
omgjøring ut fra kun et politisk syn (jfr. 
ovennevnte omtale). 

Matrikkellovens videre skjebne 
Matrikkellovens videre skjebne avgjøres av 
stortinget etter valget i høst. 

Miljø- og energikomiteen innstilling ble 
vedtatt av stortinget den  
3. mars 2016:
” Stortinget ber regjeringen utrede 

forslag om hvordan arbeidet med 
eiendomsoppmåling skal organiseres, 
herunder vurdere en autorisasjons  
– og sertifiseringsordning for denne 
typer tjenester”.

Jeg tillater meg i denne kronikken om 
matrikkellovens videre utvikling å sitere 
hva de enkelte politiske partier hadde av 
kommentarer da komiteen ga sin innstil-
ling til Stortinget. 

Sitat:
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, 
Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti 
uttalte:
• Høy kvalitet på arbeidet som utføres i dag 
• Få klager og tvistessaker
• En privatisering vil kunne medføre lavere 

kvalitet på tjenesten
• Private aktører vil ikke ha ansvaret  

for sluttproduktet i en matrikkelsak  
- gjennomføringsansvar

• Dokument 8: 138 S (2014-2015)  
problematiserer ulike priser mellom 
kommunene

• Prisforskjellene vil trolig øke, ikke bli 
redusert pga flere aktører i bransjen

• Saksbehandlingstiden er i dag gjennom-
snittlig 57 dager (tidsfrist 112 dager)

• Dagens system er derfor effektivt og 

kommunene følger regelverket
• Med private aktører vil saksbehandlings-

prosessen bli oppdelt, - konsekvens ar-
beidet vil ta lengre tid pga kontrollarbeid

• Lengre ventetid før sakene påbegynnes
• Motstand mot forslaget fra de ansattes 

organisasjoner
• Da det ikke har framkommet tilstrekke-

lige argumenter for oppheving av dagens 
ordning, vil tilslutning ikke bli gitt fra 
ovennevnte partier

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre uttalte:
• Henviser til NOU 1999:1, der oppmå-

lingsforretninger og måling av grenser 
kan utføres av private med offentlig 
godkjente landmålere

• Frihet til å kunne velge landmålerforetak
• Kommunen skal fortsatt kunne gi  

tillatelser til oppretting og endring av 
eiendommer

• Henviser til omfattende høringsrunde 
om forslag til ny lov i Ot.prp.nr. 70 (2004- 
2005), - vedtatt av Stortinget i juni 2005

• Nytt Storting i 2007 foretok endringer 
som medførte at kommunene fortsatt 
skulle ha ansvaret for oppmålingen  
som forvaltningsoppgave

• Ny lov har til hensikt å skille mellom  
tjenesteproduksjon og myndighets- 
utøvelse

• Kommunen kan vedta å  opprettholde 
oppmålingstjenesten som et kommunalt 
eneansvar, - dersom ønskelig

• Tjenesteproduksjonen innebærer ikke 
noen form for offentlig beslutning,  
– kan derfor utføres av et privat foretak

Den 19. august 2016 hadde KMD utarbei-
det et høringsnotat basert på Stortingets 
vedtak av 3. mars 2016. Konsulentfirmaet 
Menon Economics a/s utarbeidet samti-
dig en rapport der den tok for seg ulike 
elementer i endringer i matrikkelloven. 
Denne rapporten blir ikke kommentert  
i denne kronikken.

Totalt fikk departementet inn 240 hørings-
svar, - et stort flertall var fra kommune- 
Norge.

En rekke forslag til endringer i matrik-
kelloven burde vært kommentert i denne 
kronikken. Dette vil imidlertid har medført 
en omfattende avhandling. Jeg vil nøye 
meg med å referere til storkommunegrup-
pa (kartfaglig sammarbeidsforum mellom 
de 10 største bykommunene i landet, - der 
de blant annet uttaler at en lovendring slik 
foreslått kan føre til:
• Forlenget saksbehandlingstid
• Dyrere oppmålingstjenester

AKTUELT

http://wpstatic.idium.no/www.geoforum.no/2014/09/Posisjon-1-2015.pdf
http://wpstatic.idium.no/www.geoforum.no/2014/09/Posisjon-1-2015.pdf
http://wpstatic.idium.no/www.geoforum.no/2014/09/Posisjon-1-2015.pdf
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• Kan medføre redusert kvalitet på  

tjenesten
• Mindre troverdighet til Matrikkelen når man løsri-

ver oppmålingsforretningen fra resten av prosessen 
i en oppmålingssak

• Lokalkunnskap/ redusert kontrollfunksjon

Opplistingen er ikke utfyllende, men de vesentlige 
elementene er medtatt.

Den 16.juni 2017 foreligger Prop. 148 L – proposi-
sjon til Stortinget (forslag til lovvedtak). Tilråding fra 
KMD ble godkjent i statsråd samme dag. Saken ble 
tildelt Miljø- og energikomiteen for videre behand-
ling. Hva komitéen vil gjøre med saken er avhengig 
av Stortinget etter valget og dermed sammensetnin-
gen av komitéen.

Avslutningsvis vil jeg trekke fram følgende forhold 
som burde vært ivaretatt når endringer i matrikkel-
loven igjen er på trappene.
• Kommunesammenslåing. Overgang til mer robuste 

kommuner kan få innvirkning på hvordan den 
kommunale eiendomsoppmålingen skal skje i 
framtidens Norge.

• Inndelingsloven- kommunesammenslåing burde 
fått større fokus når endringer i ny lov matrikkellov 
foreslås. Samordning til ny matrikkellov burde vært 
en selvfølge.

• Samordning til øvrige faglover som har tangerings-
punkter før ny matrikkellov vedtas.

• Konsekvensutredning- felles gebyrregulativ- større 
likhet i gebyrene bør foretas (hensynet til landets 
grunneiere).

• Matrikkelkvalitetsprosjekt burde vært igangsatt før 
endringer i ny lov vedtas.

• Tilsynsmyndigheten bør løsrives fra Kartverket- 
rollesammenblanding dersom Kartverket skal gis 
muligheten for å overta oppgaver/ ansvar for føring 
av Matrikkelen. Hva med kontrollfunksjonen når 
svært mange arkiver i kommune- Norge ennå ikke 
er digitalisert (forslag om overføring av matrikkel-
føring til Kartverket). 

• Overgangsordning på 3 år synes iht departements 
vurderinger i prop.148 L for snever (kommune-
sammenslåing/ autorisasjonsordning/ utdannings-
situasjonen) kan være ordninger som burde være 
på plass, for mest mulig smidig overgang.

• Eiendomsgrenser i sjø (NOU 1988) bør ”vekkes til 
live”. Lov/ forskrift på dette område bør utarbei-
des og innarbeides i endringer til ny matrikkellov. 
Ansvarsområdet bør overføres fra Olje/ Energi- 
departementet til KMD.

• Rapportering fra sivil domstol som behandler eien-
domsproblematikk – til ansvarlig eiendomsmyn-
dighet. Krav om koordinatbestemte grenseforhold i 
enhver sivil sak. Dette vil styrke klarhet ved senere 
rekonstruksjon.

Jeg har bevisst ikke tatt for meg de oppgavefaglige 
endringene i forslag til endringer i matrikkelloven. 
Dette vil kreve en ny og like lang kronikk.

mailto:info.no@blomasa.comSkr�foto
mailto:info.no@blomasa.comSkr�foto
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Geomatikk ekspanderer 
sin virksomhet til Finland 
 Fra 1. juli har Geomatikk etablert en landsdekkende gravemeldingstjeneste i Finland gjennom 
selskapet Geomatikk Finland Oy. Gjennom eksport av informasjonsteknologi og spisskom-
petanse på digitaliserte tjenester i felt bidrar det norskeide konsernet til kostnadseffektivitet 
for netteiere og til å redusere risiko for graveskader og brudd på samfunnskritiske nettverk. 
tekst: Ove Helset, Geodata

Selskapet har inngått en avtale med Telia 
som første kunde. Avtalen omfatter hele 
Telia sitt ledningsnett i Finland. Avtalen 
ble inngått ved årsskiftet og Geomatikk 
har brukt første halvår av 2017 til rekrut-
tering og opplæring av totalt 45 ansatte. 
Parallelt med dette arbeidet har utviklerne 
i Geomatikk IKT i Trondheim hatt det tra-
velt med å tilpasse og oversette selskapets 
egenutviklede programvare til finske behov 
og språk. 

– Oppstarten i Finland har vært vellyk-
ket, noe Geomatikks dyktige og kompe-
tente finske medarbeidere har bidratt til. 
Gjennom vår inntreden i markedet har 
også Finland fått tilgang til en moderne 
og effektiv gravemeldingstjeneste og et 
hovedfokus fremover blir å få flere kunder, 
sier konsernsjef i Geomatikkgruppen Knut 
Bratsberg. 

Geomatikk startet opp tilsvarende 
tjeneste i Sverige i 2013, også da med Telia 
som første kunde.  

– Erfaringene fra Sverige var viktige for 
å komme inn på det finske markedet. Etter 

vellykkede etableringer i Sverige og Finland 
kan man snakke om «the Geomatikk way», 
legger han til. 

Det finske selskapet vil omsette for 
MNOK 30 første 12 måneder. Totalt vil 
Geomatikk-konsernet omsette for MNOK 
520 i 2017 opp fra MNOK 410 i 2016. Det 
meste av veksten kommer i Sverige hvor 
omsetningen i 2017 er ventet å komme opp 
i MNOK 220. 

Med denne siste utvidelsen til Finland vil 
konsernet på årlig basis behandle over 300 
000 henvendelser om graving pr år, ha mer 
enn 200 netteiere som kunder og gjennom-
føre 150 000 utreiser i felt pr år. 

Om Geomatikk-gruppen 
Geomatikk-gruppen består av selskaper 
som verner om samfunnets infrastruktur 
og bidrar til å skape en digital framtid. 

Geomatikks totalkonsept bidrar til bedre 
samhandling mellom de ulike partene som 
er involvert i utbygging, drift og vedlike-
hold av infrastrukturen i samfunnet. Kon-
septet består av en rekke egenutviklede, 

skybaserte løsninger tilpasset ulike bruke-
res behov og er tilgjengeliggjort på mobile 
brukerflater, samt tjenester i felt knyttet til 
påvisning og innmåling av ledningsnett. 
Kunder og brukere er; 
• Netteierne i form av tjenester og løsnin-

ger som beskytter deres infrastruktur, og 
gir innsyn i graveaktiviteten nær kritisk 
infrastruktur slik at det kan foretas ef-
fektiv oppfølging. 

• Entreprenørene i form av enklere og mer 
effektive løsninger for klarering av grave-
området gjennom å tilby en samordnet 
tjeneste på vegne av flere netteiere. 

• Offentlige myndigheter i form av løsnin-
ger for effektiv kontroll og oppfølging av 
graveaktiviteten både i planleggingsfasen, 
gjennomføringsfasen og i arbeidet med å 
få inn AS-BUILT dokumentasjon. 

For ytterligere informasjon kontakt kon-
sernsjef Knut Bratsberg, tel 9013 1218, 
knut.bratsberg@geomatikk.no, eller adm. 
dir. i Geomatikk AS Tore Blekastad,  
tel 4800 3922,  
tore.blekastad@geomatikk.no 

SMÅSTOFF
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MIN  DAG

God dag
Navn: Tommy Vadder Hansen
Familie: Ungkar
Stilling: Kart- og oppmålingsingeniør  
i Tokke kommune

Kven har betydd mest for deg i jobbsaman-
heng gjennom årene – og kvifor? (Min mentor)
Det må vere Per Øyvind Andreassen. Han job-
bar i Skien kommune der eg hadde mitt fyrste 
faste arbeid etter utdanning. Utan kunnska-
pen blant anna han gav meg dei 6 månedane 
eg var i Skien kommune kunne eg ikkje teke 
den jobben eg har i dag. Per Øyvind er svært 
kunnskapsrik, samt flink til å dele kunn-
skapen sin. God kunnskap og rutiner rundt 
eigedomslandmåling er noko av det eg tok 
med meg til Tokke kommune kor eg arbeider 
aleine på mitt felt. Blei nokon telefonar til han 
då eg tok landmåling etter matrikkelova på 
høgskolen i Bergen våren 2016. 

Ditt beste GeoForum-minne
Dei fleste GeoForumarrangementa brukar å 
vere bra. Mykje bra foredrag, folk og drikke :-) 

Kva slags program/utstyr gjer  
arbeidsdagen enklare?
Brukar mykje GisLine både til landmålings- 
biten og den generelle kartforvaltinga. Top-
con landmålingsutstyr.
 

Viktigaste blogg/apper/nettstader/verktøy 
du brukar i arbeidet?
Kartverket.no er ein nettstad som vert hyppig 
brukt. Kommunekart-appen er veldig kjekk å 
ha når eg er ute på synfaring for å sjekke hei-
melshavarar, areal og anna eigedomsinfo.

Viktigaste blogg/apper/nettstader du  
brukar/er innom på privaten?
Mykje surfing på Finn.no. Facebook, snap og 
instagram vert også mykje bruka.

Kva slags bransje skulle du ynskje hadde 
meir forståing for viktigheita av GIS/ 
geomatikk?
Den norske befolkning generelt. Det å sjå 
forskjell på kvalitet i matrikkelen og at ein 
strek i kartet ikkje nødvendigvis er rett 
grense eller ei grense i det heile tatt. 

Når logger du av for dagen?
Stort sett rundt 15.30 på arbeid, sjølv om det 
ofte kjem telefonar på kveldstid frå folk ein 
kjenner, men slik er det å arbeide i ein liten 
kommune. 

Du er kommunalminister med alle rettig- 
heiter – kor mange kommunar bør Norge ha?
Det burde vere opp til kvar enkelt kommune 
å bestemme om dei fortsatt vil stå aleine.

Norges finaste kommune/område?
Det er Byrte i Tokke kommune. Umiddelbar 
nærleik til høgfjellet som eg brukar mykje 
sumar og vinter. 30 minutt til fots heimefrå  
er ein over tregrensa. 

Når eg ikkje er på arbeid likar eg best å…
Vinterstid er eg mykje på fjellet med sno- 
skuteren kor eg har tilgang på eit par hyt- 
ter. Me er ofte ein gjeng som reiser saman 
som har hytter same område. Høgfjellet  
på seinvinteren/våren er heilt fantastisk. 
Sumarstid vert det mykje fisking og farting  
i min 1969 Cadillac DeVille. Det vert også ein 
del festivalar. Er ein sosial kar og sit sjeldan 
roleg i helgene.  

Sender stafettpinnen over fjellet frå Tokke  
til Anders Glastad i Bykle kommune. 
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Drone sparer tid  
og penger i kommunen
Herøy kommune investerte i en drone i 2016. Etter et drøyt år i drift viser den seg  
som et svært nyttig og allsidig verktøy, som sparer kommunen både tid og penger.
tekst: Ove Helset, Geodata, foto: Herøy kommune

Siden drona kom i hus har den fått mange 
oppdrag og timer med luft under vingene. 
Den sørger for ferske bilder av områder, 
bygg og veier ovenfra der de har behov for 
nyere bilder enn det som til enhver tid lig-
ger på Norgeskart.

– I tillegg er jo drona flott verktøy for 
å ta flotte bilder og video av den nyde-
lige naturen i Herøy, skryter Espen Bergø, 
geodataingeniør i Herøy kommune.

– Investeringen spart inn på første 
flyturen

Herøy kommune kjøpte en standard Dji 
Phantom 4 med kamera til rundt 15.000 
kroner i 2016, og Bergø mener de kommer 
langt med denne modellen.

– Dette er hyllevare, og jeg tror til og 
med vi kjøpte drona på tilbud. Investe-
ringen ble så godt som spart inn på første 
flyturen, hvis de samme bildene og video 
skulle vert innhentet på ordinært vis med 
helikopter. Heller er ikke driftskostnadene 
store, da reservedeler ligger på rundt hun-
drelappen, forteller Bergø.

Til inspeksjon og synfaringer
Drona har vist seg å være et svært nyttig 
og allsidig verktøy som gjør at kommunen 
sparer penger og tid både i prosjektfasen 

og når de skal inspisere bygg og ta over-
siktsbilder, der de før måtte bruke lift, sti-
las, stige og sikringsutstyr eller helikopter 
for å få samme resultat. Noe som har gjort 
terskelen for å inspisere, ta oversiktsbilder 
og video mye lavere, da det ikke krever 
samme planleggingen og budsjettering for 
å ta ut drona.

– Nå får eiendomsavdelingen informa-
sjon raskere og kan ta avgjørelser om tiltak 
raskere enn tidligere. Når vi likevel er ute 
og gjør en synfaring, er det fort gjort å 
sende opp drona, og det gir oss mye verdi-
full informasjon, sier Bergø.

Drone2Map
Herøy kommune bruker Drone2Map fra 
Esri som programvare for å prosessere bil-
dene fra drona. I denne programvaren kan 
du blant annet skape svært detaljerte kart i 
både 2D og 3D. Brukerterskelen beskriver 
Bergø som relativt lav.

– Det er lett å komme i gang, særlig på 
de grunnleggende funksjonene. Dessuten 
ligger det veldig mye god dokumentasjon 
ute på nettet, som er nyttig og lett å sette 
seg inn i. Selv om brukerterskelen er lav 
går det an å bruke Drone2Map til å proses-
sere og generere mer kompliserte data som 

for eksempel punktskyer, DTM (Digital 
Terreng Modell) og DSM (Digital Surface 
Modell), der det også går å bruke landmå-
lings-GNSS til å sette ut grunnmålings-
punkter og inkludere disse i dataproses-
seringen for å gi et mer nøyaktig resultat 
– med en nøyaktighet på cm.-nivå.

Regelverk
Kommunen er registrert som RO1-opera-
tør og det er flere lover og retningslinjer 
som er viktig å sette seg inn i.

– Heller ikke dette oppleves som en 
terskel, men du må registrere deg, søke om 
å bli droneoperatør og følge retningslin-
jene. Særlig er det viktig å overholde en del 
sikkerhetsavstander, forteller Bergø.

Som RO1-operatør skal ikke totaltvekten 
på drona overstige 2,5 kilo, og du kan maks 
fly i 60 knop. Du kan kun fly i dagslys med 
maksimum 120 meters høyde. Noe som 
ikke oppleves som et problem da drona blir 
bruk innenfor arbeidstid, i dagslys.

Luftfartsverket har en egen nettside 
som besvarer de fleste spørsmål knyttet til 
droner (http://www.luftfartstilsynet.no/
selvbetjening/allmennfly/Droner/) 

Espen Bergø er geodataingeniør og 
dronepilot i Herøy kommune. 

http://www.luftfartstilsynet.no/selvbetjening/allmennfly/Droner/
http://www.luftfartstilsynet.no/selvbetjening/allmennfly/Droner/
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Internasjonal pris til Kartverket
Kartverket mottok i sommer prisen for 
“Special Achievement in GIS” fra Esri - 
verdens ledende leverandør av programvare 
for geografisk informasjon. “Norge i bilder” 
trekkes spesielt fram som en løsning som 
tiltrekker oppmerksomhet også utenfor  
Norges grenser. Prisen ble delt ut i forbin-
delse med Esris årlige brukerkonferanse  
i San Diego i juli i år. 

En stolt salgsjef i Geodata, Espen 
Kristiansen (t.h.) overrakte prisen til en enda 

stoltere Jon Arne Trollvik fra Kartverket.

Tiltaksanalyse  
– automatisering som virker!
Sarpsborg kommune har tatt i bruk tiltaksanalyse fra Norkart, 
som de tror skal spare saksbehandlerne for verdifull tid.
Tekst og illustrasjon: Norkart

I Sarpsborg kommune har de nylig tatt 
i bruk tiltaksanalyse.  I løpet av noen 
sekunder kontrolleres tiltaket mot 42 ulike 
datasett, og det produseres en rapport med 
kartutsnitt og informasjon der det gjøres 
funn. Alt samles i en rapport som lagres på 
byggesaken i kommunens sakssystem.

– Dette er genialt, og vi har tro på at 
dette vil spare våre saksbehandlere for 
verdifull tid, sier Espen Danevad på enhet 
Byggesak, Landbruk og Kart i Sarpsborg 
kommune. Han forteller at rapporten i seg 
selv er en trygghet for at de nødvendige 
undersøkelsene er gjort av saksbehandler, 
men også at prosessen ved å etablere rap-
porten var en nyttig øvelse. 

– Det gjorde at vi på mange områder 
ble bevisste på hva som faktisk er viktig 
å kontrollere når vi får inn en bygge-

søknad. Og nå får vi dokumentert at 
kontrollen er gjennomført.

Tiltaksanalysen er en tjeneste som er 
bygget på Norkarts analyseplattform. 
Dette er en fleksibel plattform som kan 
benyttes til mange ulike formål, og egner 
seg for alle typer analyser og uthenting av 

data og informasjon som skal gjøres mer 
enn en gang. Løsningen i Sarpsborg gjør 
kontroll både mot datasett fra Norkart 
Datavarehus og mot kommunens egne 
data.  Analyser og rapporter kan skred-
dersys for hver enkelt kommune eller 
virksomhet. 

– Dette er genialt, og vi har tro på at dette vil spare våre 
saksbehandlere for verdifull tid, sier Espen Danevad på 

enhet Byggesak, Landbruk og Kart i Sarpsborg kommune, 
som nå har tatt i bruk tiltaksanalyser fra Norkart,



Returadresse:
GeoForum 
Hvervenmoveien 49,
3511 Hønefoss

Les mer på www.isy.no eller kontakt: 
kjell.sandal@norconsult.com - telefon: 454 04 670

Med ISY WinMap Pro får du alt du trenger av  
funksjonalitet for analyser og databasekoblinger i ett  
verktøy. I tillegg er dette grunnsystemet for våre  
moduler for matrikkel, plan og landmåling. 

Med ISY WinMap Pro kan du: 

• Foreta dynamiske analyser på tvers av databaser og tjenester
• Effektivisere din produksjonsløype for landmåling,  
   matrikkel og saksbehandling
• Produsere arealplaner med enkle og samtidig  
   avanserte funksjoner
• Lage kartografiske kvalitetsprodukter

ISY WINMAP PRO 

En komplett GIS-løsning 

  Analyse 
  Databasekobling 
  Matrikkel
  Plan
  Landmåling 

http://www.isy.no
mailto:kjell.sandal@norconsult.com

