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Bachelorutdanning ved HVL

› Landmåling og eigedomsdesign
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2019h/leie/utdanningsplan/

› Studiet tilfredsstiller følgende krav:
› Totalkravet på 120 sp
› 30 sp landmåling
› 30 sp matrikulære emner

› Underkravet om planfaglige emner

› Det må vurderes nærmere iht. underkravene for
› 30 sp juridiske emner ( 20 sp tingsrett har INGEN i ren form)

› Byggingeniør: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/bygg/
› Tilfredsstiller 120 poengskravet
› Kan med valgfag tilfredsstille 50-av de andre

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2019h/leie/utdanningsplan/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/bygg/


Geomatikk ved NTNU i Gjøvik

Skrevet av Torbjørn Kravdal



Bachelor i ingeniørfag geomatikk

› Nytt studieprogram fra og med opptak 2019
› Tilfredstiller nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning
› Erstatter tidligere bachelor i geomatikk (fri bachelor uten rammeplan)
› https://www.ntnu.no/studier/bigeomat

https://www.ntnu.no/studier/bigeomat


Fellesemner, 1. og 3. studieår

S1 HØST STP

IMAG1001 Matematiske metoder 1 10
INGG1001 Ingeniørfaglig innføringsemne (også en 

fagspeifikk del)
10

GEOM1110 Introduksjon til ingeniørfag geomatikk 10
S2 VÅR STP

IMAG2021 Matematiske metoder 2 for Dataingeniør 10
IFYKJG1000 Fysikk/kjemi 10
IIKG1002 Front-end web utvikling 10

S6 VÅR STP

INGG2300 Ingeniørfaglig systememne 10
GEOM2900 Bacheloroppgave Geomatikk 20



Valgemner/utveksling, 3. studieår

S5 HØST STP

GEOM2110 Landmåling 7,5

GEOM2210 Laserskanning 7,5

GEOM2710 Satellittgeodesi 7,5

GEOM2730 Juss og matrikkellære 7,5

GEOM2790 Geomatikk prosjektoppgave 7,5

BYGG2261 Vegplanlegging 7,5

BYGG2362 Universell utforming 7,5

IMAG2100 Matematiske metoder 3 7,5

MASG2101 Dataassistert design 7,5



EVU-kurs

› Holder på å bygge opp nye EVU-kurs spesielt innen landmåling.

› Startet/startes opp høst 2019 vår 2020:
› «Introduksjon til landmåling og landmålingsinstrumenter» 7,5 sp
› «Landmålingsarbeider for bygg og anlegg» 7,5 sp

› 30 deltakere på første kurs høst 2019

› Erstatter tidligere årsstudium i landmåling og GIS som er lagt ned.

› Årsstudium i BIM tilbys som tidligere.

› Planer om å tilby flere EVU-kurs.

https://www.ntnu.no/studier/emner/VB6000
https://www.ntnu.no/studier/emner/VB6001


EVU-kurs og ny matrikkelforskrift

› Kan tilpasses nye krav i forskrift.

› Kan antageligvis levere de tre landmålingsemnene:
› «Grunnleggende måleteknikk»
› «Eiendomslandmåling»
› «GIS/GIT, feillære, utjevningslære og transformasjonsproblematikk»

› EVU-kursene tilbys under «NTNU-videre» og det kan relativt raskt tilbys nye kurs.



Fagruppe Utdanning og forskning (UF-gruppa)

› Hva kan bli viktig innen gruppas fagområde dette året? 
› Følge med på prosessen med autorisasjonskrav som følge av 

endringer i matrikkelloven og evt. samarbeid om nødvendig 
utdanning.



Utdrag av UF-gruppas utdannings-statistikk (grad)

Bachelor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

HVL 33 32 32 36 30 27 40 45

NMBU 8 8 14 10* 20 28 29 20

NTNU-
Gjøvik

8 14 14 20* 14 14 20

Master 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

NTNU-Trondheim
(IKT/datavitenskap)

- (7) - 9 8 19 17

NMBU
(Geomatikk 5 år)

8 3 12 10* 16 13 9

NMBU  (Eiendom) 35 35

HVL  (Areal og eiendom) Start 0 4 14 23 22 24



Annen utdanning (med studiepoeng)

Årsstudium 60sp 
NTNU-Gjøvik

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

GIS 10 18 18 20* 11 - -

Landmåling 33 29 32 30* 22 - -

BIM 5 13 8 15* 11 29 ?

Relevante EVU-kurs (Etter- og Videre-Utdanning) - utover enkeltemner
› 7,5 sp Geografisk informasjonsbehandling (NTNU-Tr.heim), søknadsfrist 15/10-19. 

› 7,5 sp Landmåling (NTNU-Gjøvik), 30 studenter H2019

› 30 sp «Tingsrett» for landmålere (NMBU), påmelding 20721 innen 16/12-19

› 20 sp Matrikkellære for landmålere (HiB/NMBU), ikke kjørt etter Sævatdal gikk bort

› 10 sp Landmåling etter Matrikkelloven (HVL), sist avholdt V2018 pga. mangel på søkere V’19

› 10 sp Eiendomsdanning ved oppmålingsforretning (HVL), kjøres ikke pt. pga. kapasitet

› 15 sp Forhandlinger, konflikthåndtering og avtalerett (HVL), kjøres ikke pt. pga. kapasitet



Matrikkelloven § 38 Tildeling av landmålerbrev oa

... Ein landmålar som ikkje lenger tilfredsstiller krava til å ha 
landmålarbrev, skal sende melding om dette til den som tildelar
matrikkelbrev innan 14 dagar.

Departementet kan gi forskrift om vilkår for landmålarbrev, tildeling og 
tilbaketrekking av slikt brev, krav til etterutdanning og gebyr.

Departementet kan gi forskrift om at eigedomslandmåling kan drivast 
mellombels av personar som er lovleg etablerte i ein annan EØS-stat med 
sikte på å drive slik verksemd der, og om praktiseringa av slik verksemd, 
medrekna unntak frå reglane i lova her.



Forslag til MF § 64b

Person som tildeles landmålerbrev, skal minimum ha 
bachelorgrad (180 studiepoeng) med relevant fagkrets fra 
universitet eller høgskole. Fagkretsen må minst omfatte 120 
studiepoeng med juridiske, matrikkelfaglige og 
landmålingsfaglige emner, hvorav minst

30 studiepoeng juridiske emner, 
30 studiepoeng matrikkelfag og 
30 studiepoeng landmålingsfag. 
I tillegg må fagkretsen omfatte 2 studiepoeng etikk.

Person som tildeles landmålerbrev, må minst ha: 
a) praktisert to årsverk med eiendomsoppmåling og 

matrikuleringsarbeid i løpet av de siste seks år, og
b) utført 10 oppmålingsforretninger etter matrikkellova.



Forslag til MF § 70, nye ledd 3-6

(4) Person som er ansatt som landmåler i kommunen 
og som har stått i en slik stilling i minst åtte år, kan 
tildeles landmålerbrev uten at kravene til utdanning 
og erfaring er oppfylt. 
For andre utøvere kan manglende utdanning 
kompenseres med ett års relevant praksis per 30 
studiepoeng.

(5) Søknad om landmålerbrev etter fjerde ledd som 
ikke oppfyller vilkårene, kan godkjennes av Statens 
kartverk når særlige grunner foreligger.

(6) Søknad om landmålerbrev etter fjerde ledd må 
fremmes innen 1. januar 2023.



Forslag til MF § 64a: Søknad om landmålerbrev 

› Dette gjelder for tjenesteproduksjon, men er dette rett
anvendt jus hvis kommunen står som ansvarlig?
Da er dette forvaltning.

› Er det da forskjellsbehandling å se bort fra praksiskrav
og autorisasjonsprøve som gjelder særegenheter i Norge 
og som gjelder alle med utdanning og
realkompeanse/praksis i Norge?

(4) For søkere med yrkeskvalifikasjoner fra EØS-stat 
eller Sveits gjelder lov 16. juni 2017 nr. 69 om 
godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og forskrift 22. 
desember 2017 nr. 2384 om godkjenning av 
yrkeskvalifikasjoner.



Paradokser i forslaget

› (Relevant) utdanning lønner seg ikke
› Praksiskravet i § 38 gjelder ikke alle utdanninger
› Autorisasjonsprøve gjelder ikke alle
› Divergerende argumentasjon mhp. foreslått yrkestittel og

valg av autorisasjonsmyndighet
› § 2 bokstav a skal lyde: 

landmåler, den som er pekt ut til å bestyre oppmålings-
forretningen, jf. matrikkellova § 35 andre ledd 

› Veiledning av nyutdannede “til evig tid” med et 
landmålerbrev uten krav til etter-utdanning?

› Hvem er “bransjen”?



Endringsforslag/-behov

› Minstekrav til relevant formalutdanning mot praksis
› Gjøre en grundigere vudering av kombinasjon av real og

- formal-kompetanse
› Midlertid landmålerbrev med tidsvarighet

› Bedre tid til å etablere systemene
› Ivareta paradokser og vurdere utdanningene mhp. 

kombinasjoner real-/formal-kompetanse
› …



Utfordringer i utdanningene

› Utdanningene er selvstendige økonomiske enheter
› Ingen økonomiske insentiver
› Avhengig av studenter for at studier skal opprettholdes og

nye emner kjøres/igangsettes
› Brukes av NOKUT ifm. utdanningsvurdering,

med lav godtgjørelse for pålagt arbeid
› Vil det samme skje ved ev. vurdering av 

autorisasjonsprøver? 

› Er større tilbud på utdanninger iht. Geomatikkravene i MF
› Utdanningene tilbyr emner som testes på lærings-utbyttene

kunnskap, ferdigheter og generell kunnskap og er sammensatt
av ulike tema med ulik anntall sp.

› INGEN har emner på mindre enn 5 sp (jfr. etikkravet)



Rekruttering og profilering

› Samarbeide mellom Geoforum, Geomatikkbedriftene og Kartverket

› www.geomatikkbransjen.no

› Sosiale medier
› https://www.facebook.com/geomatikk/ https://twitter.com/search?q=geomatikk

http://www.geomatikkbransjen.no/
https://www.facebook.com/geomatikk/
https://twitter.com/search?q=geomatikk


Hvem er vi i UF-gruppa?

› Kirsti Lysaker, HVL-Bergen

› Ivar Maalen-Johansen, NMBU

› Terje Midtbø, NTNU-Trondheim

› Erling Onstein, NTNU-Gjøvik

› Tone Kristiansen, Kartverket

› Jorun Kragset, Geomatikkbedriftene (Norkart)

› Student-representant, NN
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