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N år eg tek fatt på denne leiarartik-
kelen sit eg på Norefjell Ski og Spa. 

Her vart det i januar arrangert lokale 
geomatikkdagar for Buskerud, Oslo 
og Akershus. Der kunne arrangørane 
tilby eit flott program i spektakulære 
lokalitetar. Sist året har eg fått med 
meg fleire lokale geomatikkdagar, og 
eg er imponert over iver og innsats i 
det frivillige arbeidet som vert lagt ned 
for GeoForum over heile landet. All 
denne faglege aktiviteten spreidd rundt 
omkring i landet er unikt for Noreg. 
På Norefjell hadde dei også organisert 
friske uteaktivitetar etter lunch første 
dagen. Då får det heller vere at eg ikkje 
fekk med meg verken ski eller spa!

GeoForum er ein medlemsorganisasjon, 
der utgangspunktet er at alle folk med 
interesser innafor GeoForum sitt vir-
keområde kan melde seg inn. Dess fleir 
folk som er medlem av GeoForum, dess 
sterkare står GeoForum som organisa-
sjon. Samtidig vert det faglege nettver-
ket for kvar einskild større. Ein kan også 
vere studentmedlem eller pensjonist-
medlem i GeoForum. Desse gruppene 
har dei same vilkåra som ein «vanleg» 
medlem, men har tilbod om reduserte 
prisar. I tillegg har vi bedriftsmedlemar, 
som er ei heilt spesiell gruppe med 
eigne vilkår.

Eg tek dette opp her for å presisere at 
det å vere tilsett hjå ein bedriftsmedlem 
ikkje er det same som å vere medlem  
i GeoForum. Dette har mellom anna 
 vore tydeleggjort i løpet av 2018, der 
vi har tilrettelagt for kurs som er opent 
berre for «personlege medlemar». For  
å framheve at GeoForum ynskjer enkelt-

personar som medlem foreslår styret at 
vi heretter brukar nemninga «ordinær 
medlem» (eller berre medlem) om det 
som tidlegare har vore kalla «personleg 
medlem».

I same omgang kan det nemnast at alle 
styrande organ i GeoForum er bygd opp 
rundt dei «ordinære medlemane». For 
å ha stemmerett må ein vere ordinær 
medlem og for å ha eit verv i ulike styre 
eller faggrupper må ein vere ordinær 
medlem.

Sidan sist har regjeringa vedteke 
ein «geodatastrategi» for landet. For 
å oppfylle denne er det i ferd med å 
utarbeidast ein handlingsplan. I denne 
handlingsplanen er GeoForum tiltenkt å 
ha ansvaret for feltet «utdanning». Geo-
Forum si utdanning- og forskingsgruppe 
vil få ein spesiell rolle i den samanhen-
gen. Gruppa har alt kome på banen og 
framheva at utdanning og forsking må 
sjåast meir i samanheng enn kva utkastet 
til handlingsplan har lagt opp til. Både 
geodatastrategi og handlingsplan kan 
verte viktige for mange i tida framover.

Eg vil også få nytte høve til å minne 
om Geomatikkdagane på Sundvollen 
2.-4. april. Og med det minne alle som 
produserer kart, enten på digital eller 
analog form, om at det på ny skal vere 
kartutstilling der det er mogeleg å vinne 
heider, lovord og ein flott diplom. Dei 
beste bidraga både frå 2018 og 2019 
vert også med på utstilling i Tokyo i juli. 
Vi tek mot kart av alle slag. Har du eit 
kartrelatert produkt, send det inn. Det 
er eigne klassar for slikt på den inter- 
nasjonale utstillinga. 

Iver og innsats  
i heile Noreg

Tekst: Terje Midtbø

RAPPORT FRA BESTIKKET
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Geomatikk for alle

Geomatikk for alle» er tema på årets Geo-
matikkdager. I år ønsker vi i større grad 

å løfte blikket utover og vise hvordan andre 
bransjer bruker geomatikk. Det skal likevel 
ikke gå på bekostning av andre tema våre 
medlemmer er opptatt av. Utadvendthet eller 
som vi sier; nå ut over vårt eget fagmiljø er et 
av satsningsområdene til GeoForum i årene 
fremover. All honnør til programkomitéen 
som har utarbeidet et allsidig program!

Det er gøy på jobben når geomatikk settes på 
dagsorden i samfunnet! Da Nikolai Astrup ble 
utnevnt til den første digitaliseringsministeren 
ble lokasjon nevnt som en av de viktigste 
nøkkelteknologiene i digitaliseringsarbeidet. 
Digitalisering samles nå under ett departe-
ment, Kommunal- og moderniseringsdepar-
tementet mens ansvaret tidligere var fordelt 
på flere.  Nasjonal geodatastrategi er en del av 
digitaliseringsarbeidet gjennom St. meldingen 
om Digital Agenda.  

Nå jobbes det med handlingsplanen til Nasjonal 
geodatastrategi - hvordan strategien skal 
settes ut i live med tydelige tiltak og ansvar. 
En egen kommunikasjonsgruppe jobber 
med hvordan og hvem som bør informeres 
om strategien som sier at bruk av geografisk 
informasjon er essensielt. Dette er et løft for 
GeoForum med visjon: Veiviser til geomatikk 
og satsning om og nå ut over eget fagområde.

Lokalavdelingsledere, faggruppeledere, styret 
og sekretariatet var samlet til Lederkonferan-
sen i januar. Konferansen er viktig for å samle 
organisasjonen lokalt og sentralt. Stor takk til 
Bjørn Geirr Harsson som hadde omvising på 
Oslo observatorium. Observatoriet ble brukt 
som utgangspunkt for Norges nullmeridian 
– stort å se nullpunktet som tidligere var 
utgangspunktet for all kartlegging i Norge.

Flere lokalavdelinger arrangerer lokale geo-
matikkdager om våren og har årsmøte som en 
del av de arrangementet. Andre lokalavdelinger 
kombinerer fagdag med årsmøte. Det kan 
ikke nevnes for ofte; lokalavdelingene gjør en 
viktig jobb med sin frivillige innsats og derfor 
ønsker vi å legge til rette for at flere styre- 
medlemmer i lokalavdelingene deltar på Geo-
matikkdagene med redusert deltakeravgift 
– det skulle bare mangle.

GeoForum har både bedriftsmedlemmer og 
personlige medlemmer. Vi ønsker å få flere 
personlige medlemmer og på den måten 
oppnå direkte kontakt med våre medlemmer. 
Samtidig ser vi på hvordan vi kan oppnå  
medlemsfordeler for bedriftsmedlemmer.  
Vi håper flere benytter seg av tilbudet om  
redusert deltakeravgift for bedriftsmed- 
lemmer på Geomatikkdagene.

GeoForum 50 år i år – et stort jubileum! Plan-
legging av jubileet er i gang. Det jobbes også 
med et eget jubileumshefte. I den forbindelse 
etterlyser vi gamle bilder fra GeoForum- sam-
linger. Ta kontakt hvis du har dette liggende.

Mye å glede seg til i år! Vi sees på Sundvollen 
på Geomatikkdagene!   
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Erfaringer fra feltarbeid
Skildring fra Karoline A. Skaar om erfaringer 
fra tyngdemålinger i felt.
Tekst: Karoline A. Skaar

Vinteren har ankommet og nok en måle-
sesong er over for mange. Det har vært en 
lang og fin sommer og for meg ble siste 
måling utført 9. november i fjor. Men det 
var på hengende håret, for vestlandsværet  
i november kan man trygt si er noe ustabilt. 
Til å være på slutten av året oppførte været 
seg overraskende bra, og på tur gjennom 
Rosendal viste gradestokken 20 grader!  
Men nå skal jeg snart slutte å skrive om 
været og heller fortelle om feltarbeid, men 
været spiller en liten, kanskje stor, rolle for 
de målingene jeg har gjort de siste to seson-
gene. For hva slags målinger er det egentlig 
snakk om? Det meste landmålerutstyr i dag 
tåler vel litt regn og vind, og det finnes jo 
egentlig ikke dårlig vær … 

Geodesidivisjonen i Kartverket gikk til 
innkjøp av et absoluttgravimeter for noen 
år tilbake, et gravimeter bedre tilpas-
set å måle absolutt tyngde i felt. Om det 

er så veldig tilpasset kan jo selvfølgelig 
diskuteres, men etter et par sesonger med 
målinger har man blitt en god del erfarin-
ger rikere og det viser seg å fungere bra 
i felt. Så lenge det ikke er regn eller vind 
eller for mye sol, og at man kan kjøre bilen 
helt inntil bolten, har et jevnt underlag, 
forholdsvis god plass og ikke for mye 
trafikk. Og det er kanskje lett å tenke seg at 
dette må være en helt umulig oppgave, for 
vi har alle observert at landet vårt har mye 
vær og ikke akkurat kan kalles flatt. Men 
det er disse erfaringene jeg vil fortelle om, 
og de utfordringene vi har møtt underveis. 
I faktaboksene kan du lese litt mer om dette 
mystiske, gule, 1 meter høye instrumentet 
som må fraktes i spesialtilpasset bil og som 
måler, noe som for de aller fleste er ganske 
konstant, tyngdekraften. Og hva brukes 
disse målingene egentlig til? Har vi ikke be-
stemt denne tyngdekraften en gang for alle? 

Tyngdemålinger  i Åndalsnes 2017. 
Foto Karoline A. Skaar.

HVA ER ET ABSOLUTTGRAVIMETER? 
 – av Dagny Lysaker
Et absoluttgravimeter bestemmer tyngde-

kraften ved å observere hvor raskt et objekt  

i fritt fall akselererer mot jorda. Fritt fall  

innebærer at objektet ikke påvirkes av  

andre krefter enn tyngdekraften. Dette 

oppnås ved å slippe objektet inne i et 

vakuumkammer. En laser måler hvor langt 

objektet har beveget seg og en atomklokke 

(rubidium oscillator) tidsmerker avstands- 

målingene. Tyngdeverdien som beregnes blir 

absolutt siden målingene av tid og avstand 

refereres til de internasjonale standardene 

for tid og lengde. Absoluttgravimeteret 

kan måle tyngdeakselerasjonen med 

presisjon 10-8 m/s. Vi må også ta hensyn 

til at tyngdekraften endrer seg etter 

hvert som objektet faller mot jorda. 

Absoluttgravimeteret gjør flere hundre 

målinger av tid og avstand etter hvert som 

objektet faller. 

FAKTA
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HVORFOR MÅLER VI TYNGDE? – av Dagny Lysaker
Høyder over havet, eller ortometriske høyder, er egentlig høyder over en tenkt flate vi 

kaller geoiden. Geoiden er sammenfallende med havoverflata dersom vi tenker oss havet 

fullstendig i ro uten tidevann, havstrømmer og bølger. Under kontinentene følger geoiden en 

tenkt forlengelse av havet. Geoiden er en ekvipotensialflate i jordas tyngdefelt, det vil si at 

alle punkter på geoiden har samme potensielle energi. Det vil også være slik at alle punkter i 

samme høyde over geoiden har samme potensielle energi. Dette er en viktig egenskap for et 

høydesystem: Det vil sikre at vann renner fra høyt mot lavt, altså nedover.

Kartverket beregner geoidens plassering i referanserammen ved hjelp av tyngde- 

observasjoner for å danne et homogent tyngdenett med en kjent usikkerhet. Nettet som 

finnes i dag henger på tre stasjoner målt med pendel i 1955, samt 280 basisstasjoner målt 

relativt til pendelstasjonene og 7000 relative detaljpunkt. Det nye nettet skal bygges opp ved 

14 stasjoner målt med FG5 absoluttgravimeter og alle fortsatt eksisterende basisstasjoner 

målt med A10 absoluttgravimeter, samt 15000 relative detaljpunkt. Dagens instrumenter gir 

tyngdeakselerasjon med 10 og 100 ganger bedre nøyaktighet. Det homogene tyngdenettet 

brukes så til å beregne geoiden, altså nullnivået for høyde.

I NN2000 er det HREF som definerer nullnivået for høyde. HREF er en gravimetrisk 

geoidemodell som er tvunget til å passe med punkter som både er nivellert og har en god 

ellipsoidisk høyde. Når geomatikere ønsker å måle høyder i NN2000 ved hjelp av GNSS, er det 

HREF som gir dem overgangen. En bedre geoidemodell vil i fremtiden gi en mer nøyaktig HREF.

De to siste feltsesongene har jeg reist rundt 
i Norge, i hovedsak Sør-Norge, og målt 
med absoluttgravimeteret på Kartverkets 
tyngdebolter eller basisstasjoner. Boltene 
er ofte plassert på kommunehus og kirke-

trapper, men vel så ofte ute i terrenget hvor 
det er litt mer utfordrende fremkommelig-
het. Boltene som er plassert på kommune-
hus eller liknende lokasjoner er forholdsvis 
enkle å måle på. Da rygger vi bilen så 

nærme bolten vi kan komme, plasserer ut 
instrumentet, gjør klart for måling og set-
ter i gang instrumentet. Ved slike forhold 
er vi ferdig på en times tid. Selve målingen 
tar cirka 20 minutter. En måling består av 
om lag 6 sett, med 120 dropp i hvert sett. 
Med dropp mener jeg fallet av testmas-
sen i vakuumkammeret, som beskrevet 
i faktaboksen. Men vanskeligere blir det 
når boltene er plassert ute i terrenget. Da 
hender det at hele instrumentet må kobles 
fra bilen, kobles til et aggregat og av og til 
må den ha litt ekstra støtte av sandsekker 
under beina. Når det da regner eller blåser, 
eller kanskje en kombinasjon av begge, må 
vi frem med et telt. Det er heller sjelden 
teltet blir liggende i bilen, da bare et lite 
vindpust kan gjøre det vanskelig å gjen-
nomføre gode målinger. For instrumentet 
som måler tyngdeakselerasjon med åtte 
desimaler etter ni-tallet er følsomt. Og en 
tung lastebil som kjører på veien ved siden 
av der vi måler kan fort gi utslag i målin-
gene. Men de utfordringene jeg nevnte 
tidligere som var store i den første måle-
sesongen, har nå blitt noe mindre og vi får 
utført målinger i nesten all slags vær. Da 
vind og regnvær tidligere var så og si umu-
lig, har vi nå fått telt og utstyr som gjør det 
mye lettere. Sandsekk-trikset har vært gull 
verdt og ved målinger på kveldstid slipper 
vi noe av trafikken. Men store lastebiler får 
vi dessverre ikke gjort så mye med …

Til tross for noen av utfordringene det 

Det er en stor fordel å kunne kjøre nærmest mulig å koble 
instrumentet direkte til utstyret i bilen. Foto Karoline A. Skaar.
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• 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

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

kan være å måle med A10-instrumentet, 
så er det ingen tvil om at feltsesongen er 
fantastisk, uansett vær! For jeg er jo så 
heldig som får oppleve store deler av landet 
vårt, og kanskje steder jeg aldri ville tenkt 
på å reise på ferie til engang. Og så er det 
spennende faglig og utfordringene som 
dukker opp er givende å løse sammen med 
kollegaer jeg har med meg. Den kommen-
de sesongen bærer turen videre nordover i 
landet, planen er å få målt tyngde i Trønde-
lag, Nordland og Troms. Jeg gleder meg til 
enda en spennende feltsesong. Se gjerne 
etter en stor bil dekket med kart og kom 
for å slå av en prat om tyngdemålinger eller 
andre slags målinger! 

Kontorplass i bilen fungerer bra. 
Foto Bjørn Erik Bue.
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Stiftelsesdatoen var 30. mai 1969. I år fal-
ler dette på Kristi himmelfartsdag, men 
vi skal markere jubileet med en egen fest 
for personlige medlemmer i juni. Mer 
informasjon om dette kommer senere. Vi 
tyvstarter imidlertid markeringen allerede 
nå i forbindelse med Geomatikkdagene.

Rabatt og flaxlodd
En ansatt fra hver av våre 250 bedriftsmed-
lemmer får rabatt på kr. 1.000 for delta-
kelse dag 1 av Geomatikkdagene. Rabatten 
trekkes fra totalbeløpet i påmeldingen, og 
vi ønsker jo svært gjerne at alle deltar på 
hele konferansen.

Personlige medlemmer får som vanlig 
rabattert pris på sin deltakelse. Rabatten 
overstiger kostnaden for ett års medlemskap 
(rabatt på kr 500, mens kontingenten koster 
kr 400 per år), så det er lurt å melde seg inn. 
Blant dem som melder seg inn som personlig 
medlem innen 1. mars vil vi trekke ut en 
heldig vinner som får delta på Geomatikk-
dagene gratis!

Dersom du har kolleger i eget eller andre 
firma, kan du gjerne verve dem. Vi sender 
deg tre flaxlodd for hvert nye medlem du 
verver. Det nye medlemmet oppgir bare i 
innmeldingsskjemaet hvem som har vervet 
vedkommende.

Plenumsforedrag Geomatikkdagene
Med temaet "geomatikk til alle" har vi 

sikret oss plenumsforedrag som hver på  
sin måte støtter opp under dette temaet.  
2. april åpner Thomas Berg konferansen. 
Berg har skrevet boken Verdensteater.  
Kartenes historie. Dette følges av et fore-
drag om bruk av kart i NRK. Vi er også 
svært takknemlige for at statssekretær Lars 
Jacob Hiim i KMD holder et innlegg om 
Nasjonal geodatastrategi den 3. april. 

Link til plenumsforedrag: 
https://www.geomatikkdagene.no/nyhe-
ter/2019/1/24/plenumsforedrag-geoma-
tikkdagene-2019 

Les mer om våre medlemsfordeler her - 
og meld deg inn i dag!  

GeoForum har jubileum i år - og det markerer vi blant 
annet med goder for eksisterende og nye medlemmer.
Tekst: Sverre Røed-Bottenvann

GeoForum  
fyller 50 år!

Thomas Reinertsen Berg, forfatter av 
boka Verdensteater. Foto: Fredrik Arff

 Lars Jacob Hiim, statssekretær KMD. 
Foto: Torbjørn Tandberg

http://geoforum.no/medlem/
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GEOMATIKKDAGENE 2019

02.-04. april  Sundvolden Hotel

Geomatikkdagene er Norges største  
uavhengige konferanse for geomatikkmiljøet!
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GeoForum
Organisasjon for geomatikk

02.04.2019

08:00 - 10:00 Registrering/Utstilling/Servering av kaffe og en matbit

10:00 - 10:15 Velkommen v / programkomiteen

10:15 - 11.00 Kartenes historie. Thomas Reinertsen Berg

11.00 - 11.30 Journalistikk og kartdata hos en allmenkringkaster. Harald Jansson og Øyvind Bye Skille, NRK

11.30 - 12.00 Hva skjer i Kartverket? Anne Cathrine Frøstrup, Kartverket

12.00 - 12.15 Pause

12.15 - 12.35 GIM, samhandling og maskinell analyse. Anders Østmoe, Asplan Viak

12:35 - 13:00 Beste geomatikkoppgaver 2018

13:00 - 14:00 Lunsj

14:00 - 15:30
Utstillingsvandring  

- farmers market
Rep.møte GeoForum

S1 - Matrikkel S2 - Smarte samfunn S3 - Satellitt

Møteleder Sissel Skovly
Kartverket

Lukas Sleboda,
Moss kommune

Karoline Skaar, 
Kartverket

15:30 - 15:50

Hva betyr endringene i 
matrikkelloven for 

kommunene? 
Dag Høgvard, KMD

Fra smarte byer til smarte 
samfunn. Astrid Hvattum, 

Geodata AS

Jordobservasjon i skjærings-
punktet mellom det nasjo-

nale og det globale. Anja 
Strømme, Norsk romsenter

15:50 - 16:10

Masterplan matrikkel,  
starten på en kvalitets- 

strategi for matrikkelen.  
Siri-Linn Ektvedt , Kartverket

Bysykkel og andre apper.  
Hans Martin Espegren,  

Urban sharing

NorSOOP: Norwegian Ships 
Of Opportunity Program for 

marine and atmospheric  
research - Kai Sørensen, NIVA

16:10  - 16:30

Søknader om seksjonering og 
reseksjonering, erfaringer fra 

saksbehandling etter ny lov 
om eierseksjonering. Tommy 
Jenssen, Harstad kommune

Innendørs-GIS – muligheter  
og løsninger. Mathis G.  
Kristensen og Geir Atle 
Tømmerås, Geodata as

InSAR.no: En nasjonal over-
våkningstjeneste - 

 fra konsept til operasjon. 
John Dehls, NGU

02
.0

4.
20

19
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16:30 - 16:45 Pause

16:45  - 17:05

Matrikkelen – kompletthet og 
kvalitet på den nye informa-
sjonen som føres, bygnings-

delen. Lars Elsrud, Kartverket

M.App Enterprise
- Smarte GIS applikasjoner. 
Marie Senumstad Sagedal, 
Norconsult Informasjons-

systemer

Kvalitetskontroll av Sentinel-
2 data og høydemodeller.

Torgeir Ferdinand 
Klingenberg og Andreas 

Korsnes,Kartverket

17:05 - 17:25
Erfaringer fra nye Larvik.  

Odd Arne Bakke-Ludviksen, 
Larvik kommune

e-Torg – Ditt digitale service-
torg. Espen Sagen, Norkart

Sentinel-2 våker over truede
arter i skogen. Stian Rostad

og Floris Groesz, Blom

17:25 - 17:45 TBA TBA TBA

19.00 Utstillernes aften. Mat og drikke i utstillingen

03.04.2019
07.45 - 08.30 Morgenaktivitet

09.00 - 09.30

Plenum

Nasjonal geodatastrategi. Lars Jacob Hiim, KMD

09.30 - 10.00 TBA

10.00 - 10.30 TBA

10.30 - 11.00 Pause/utstillingsvandring

S4 - Plan og DOK S5 - Geomatikk til alle S6 - GIS og BIM

Møteleder Janike Rype, Tromsø
 kommune Siri Oestreich Waage, TerraTec Knut Jetlund,  

Statens vegvesen

11.00 - 11.20 TBA

Innbyggerdialog og beslut-
ningsstøtte i praksis i Ulstein 

kommune. Anita Sundnes, 
Ulstein kommune

Standardiserte datale-
veranser i samferdsel og 

infrastrukturprosjekter. Inger 
Hokstad, Inger Hokstad AS

11.20 - 11.40
3D gjør det enklere å forstå 
- med fokus på plan tiltak og 

AR. Jørn Kristiansen, Geodata

Design - mer enn form og farge. 
Jon Olav Eikenes, Norviz

BIM/dataflyt i prosjekt. NN, 
Nye Veier

11.40 - 12.00

De norske temadataene har 
aldri vært bedre – men det 
skal de bli! Maria Oldeman 

Lund, Kartverket

Levekårskartlegging og  
tilgjengeliggjøring av data.  

Elisabeth Bergstrøm,  
Fredrikstad kommune

Internasjonal 
standardisering

GIS-BIM. Erling Onstein, 
NTNU

12:00 - 12:20 Pause/utstillingsvandring
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12.20 - 12.40
Hvordan forbedre kvaliteten 
på elver, bekker og kanaler i 

FKB? Lars Mardal, Kartverket

Droner til alle.  
Anders Martinsen,  

UAS Norway

En parametrisk hverdag: 
Den uunngåelige fremtiden? 

Jostein Olsen, Sweco

12:40 - 13:00
Nytt skybasert planregister  

i Bergen kommune. Silje  
Borvik, Bergen kommune

Sauer med IP-adresse og 
kloakk på Internett. Rein 

Apeland, Nortrace

BIM-GIS-3D for 
arealplanlegg eren. Kjell San-

dal, Norconsult 
Informasjonssystemer

13:00 - 14:00 Lunsj
14:00 - 15:00 Utstillingsvandring

S7 - Felleskomponenter S8 - Intelligente  
transportsystemer

S9 - Datafangst  
og kartlegging

Møteleder Jorunn Kragset,  
Norkart

Knut Jetlund,  
Statens vegvesen

Ivar Maalen-Johansen,  
NMBU

15:00 - 15:20
Fellestjenester BYGG  

– regelverkets digitale motorvei. 
Per Arne Horne, Dibk

Navigasjon med autonome 
busser og andre kjøretøy. Olav 

Madland, Applied Autonomy

Dyptgående flybåren  
batymetrisk lidar. Bernt 

Larsen, TerraTec

15:20- 15:40
Status og veien videre for 

digitale fellesprosjekt i regi 
av KS. Astrid Øksenvåg, KS

HD-kart – en intelligent sensor 
for autonome løsninger.  

Gjermund Jakobsen,  
HERE Technologies

Mobile mapping og  
termografering. Ole-Håkon 

Drabløs, Scan Survey

15:40 - 16:00
FIKS og fellesløsninger for 
plan, bygg og geodata. Mic-

hael Pande-Rolfsen, KS

Posisjonering i ITS. Kenneth 
Bahr, Kartverket

Dokumentasjon av kloakktun-
nel - utfordringer  

og erfaringer. Marianne 
Løvås, TerraTec

16:00 - 16:20 Kaffepause 

16:20 - 16:40
Sentral FKB - vegen videre. 

Nils Ivar Nes, Kartverket

Maskinlæring og navigasjon til 
sjøs. Cathrine M. Engen, Nor-

consult Informasjonssystemer

Hvordan kan GIS  
og Deep Learning utfylle 

hverandre? Scott Beckstrøm, 
Geodata AS

16:40 - 17:00
Bruk av dagens økosystem 
for geografisk informasjon. 
Alexander Nossum, Norkart

Datafangst med mobile senso-
rer. Tore Jensen, Geodata as

Mange syn på trær i byen. 
Floris Groesz, Blom

17:00 - 18:30 Ekskursjon

19.30 - 20.00 Utdeling av premier fra utstillere og aperitiff

20.00 Festmiddag - velkommen til bords

03
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04.04.2019

S9 -  GeoLett S10 - Geomatikk til alle S11 - Norske talenter

Møteleder Marianne Meinich, 
 GeoForum 

Wenche Øksnes Fjeldavli,  
GeoForum

Lars Furu Kjelsaas, student 
NTNU i Trondheim

09:00 - 09:20
Innledning ved  

GeoLett prosjektet

Visualiering, analyse og deling 
av multistråledata i sanntid. 
Terje Haga Pedersen, Kongs-

berg Maritime

Statusrapport fra leder av 
GeoForums utdanning- og 

forskningsgruppe

09:20 - 09:40

Leverandørene Norkart, Nor-
consult, Ambita, Geodata, 

Documaster og Geomatikk 
får 13 minutter hver til  

å presentere sine prosjekt

Satellittdata for strømnettet. 
Kjell-Olav Bjerknes, Hafslund 

Nett

Team Safe Roads 
- vinnere av #hack4no

09:40 - 10:00 Leverandører
Åpne geodata i bistandsar-
beid. Anders Anker-Rasch,  

Ingeniører uten grenser
TBA

10:00 - 10:15 Kaffepause

10:15 - 10:35 Leverandører
Kartdata i lufta. Lukas Olsen, 

Norsk Luftambulanse AS

Kartlegging av flomutbredel-
ser ved bruk av satellitt-
bilder. Ine-Elene Trondal 

Nilsen, student UiO   

10:35 - 11:00 Leverandører
Nye metoder for kartlegging 

av jernbanedata. Gunhild 
Mæhlum, TerraTec

TBA

11.00 - 11.30 Pause med utsjekk

Plenum: Møteleder 

11.30 - 11.55 Profitt og patriotisme – maktmotiv bak norske kart 1750-1850. Anne Lien, Kartverket

11.55 - 12.20 Kåring av beste kart. Kristoffer Kristiansen, Kartverket og Terje Midtbø, NTNU

12.20 - 12.50
Dokumentasjon og kartlegging av kulturminner, ikke bare vikingskip.  

Knut Paasche, Norsk institutt for kulturminneforskning

12:50 - 13:00 Avslutning v/ styreleder i GeoForum

13:00 - 14:00 Lunsj og hjemreise

04
.0

4.
20

19



14    POSISJON  NR 1 - 2019

VELKOMMEN TIL 
GEOMATIKKDAGENE 2019

Priser (eksklusiv overnatting)

https://geoforum.pameldingssystem.no/geomatikkdagene-2019

Kr  6190  for personlige medlemmer i GeoForum
Kr  6490  for ansatte hos bedriftsmedlemmer
Kr  6590  for ikke-medlemmer
Kr  3590  for foredragsholdere
Kr  3590  for deltakere på GeoForums representantskapsmøte
Kr  4190  for øvrige tillitsvalgte i GeoForums lokalavdelinger
Kr  2800  for studenter og pensjonister

15 studentmedlemmer i GeoForum får delta gratis hele konferansen, inkl. overnatting.  
Søknad sendes sverre@geoforum.no innen 15. februar.

1 ansatt fra hver av våre bedriftsmedlemmer får rabatt på kr 1.000 på sin deltakeravgift dag 1 av  
konferansen. Dette trekkes fra totalbeløpet i påmeldingen. 

Dagsbesøk med lunsj per dag (eksklusiv uformell aften og festmiddag)
Kr. 2490 for medlemmer av GeoForum og ansatte hos bedriftsmedlemmer
Kr. 2590 for ikke-medlemmer

Foredragsholdere deltar gratis den dagen de skal holde foredrag.

Dagsbesøkende og foredragsholdere som ønsker uformell aften eller festmiddag, får et tillegg på hhv. 
kr. 650 og kr. 1 000.

Overnatting
Kr. 1.290 per natt for enkeltrom.

Les mer om medlemskap på www.geoforum.no/medlem/

Hele konferansen, med alle måltider. OBS; priser er oppgitt inkl mva.



POSISJON  NR. 1 - 2019    15

Hele konferansen, med alle måltider. OBS; priser er oppgitt inkl mva.

På Geomatikkdagene 2019 vil det for 23. gang bli avholdt en kartutstilling. Det kåres 
vinner av Folkejuryens pris og vinner av Fagjuryens pris; delt i en pris for digitalt produkt 
og en pris for papirkart. Vinnerne får premie, diplom og hederlig omtale. De beste produktene 
deltar på den internasjonale kartutstillingen i Tokyo, Japan, 15.-20. juli 2019.

Man kan delta med papirkart, kartplott, digitale kart og kart på Internet og mobil plattform. Juryen vekt-
legger nytenking, god kartogra� og hvor godt produktet kommuniserer med brukeren. Arrangøren vil samle 
digitale bidrag som er web-basert på PC-er i utstillingsområdet. For applikasjoner som krever spesielt utstyr 
er det opp til bidragsyter å stille med dette i utstillingsområdet eller eventuelt på egen stand. Det forutsettes
at bidragene gjøres kjent for juryen på forhånd. Den web-baserte delen av utstillingen vil være tilgjengelig 
på samme måte som i �or på utstilling.cartography.no. Fagjuryen vil forholde seg til den som melder på 
produktet. Påmelder må på forhånd ha avklart med eventuelle andre rettighetshavere. 
Bidrag som har deltatt tidligere eller er revidert, kan ikke delta.

Den tidlige fristen skyldes at frist for innlevering til ICA-utstillingen i Tokyo er 6. mars.
Det må sendes inn 3 eksemplarer av hvert papirkart. Ett kart som er til opphenging, bør være ubrettet. Det er 
ønskelig med en pdf-�l til bruk i presentasjonen. Hvis en ønsker å delta med en hel kartserie, skal kun ett av 
kartene i serien sendes inn. For web-baserte kart må web-adressen sendes inn. Eventuelle apper på hånd-
holdte enheter må gjøres tilgjengelig for juryen. Det skal i tillegg sendes inn en beskrivelse av kartet/web-
siden/appen med f.eks. produksjonsmetode og adresser, maks. en A4-side pr. produkt. Denne beskrivelsen 
må leveres på digital form for digitale produkter. Beskrivelsen vil være tilgjengelig sammen med produktet.
 

Alle deltagerne får utdelt stemmeseddel som leveres i en urne ved registreringsdisken seinest 
onsdag 3. april kl. 17.00.  Hver deltager har kun én stemme. 

Fagjuryen presenterer årets kartutstilling torsdag 4. april kl. 11:55 i plenum.  

Papirkart med relevante opplysninger sendes til:  
«Beste kart» v/Anne-Lise Tufte, Kartverket, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss.
Lenker til nettsider, samt alle relevante opplysninger, sendes til alle tre personer i fagjuryen:
Terje Midtbø, NTNU, terjem@ntnu.no
Kristo�er J. Kristiansen, Kartverket,  kristo�er.kristiansen@kartverket.no
Anne-Lise Tufte, Kartverket (sekretær), anne-lise.tufte@kartverket.no
Vi oppfordrer alle til å komme med bidrag til kartutstillingen!

FRIST  ONSDAG 27. FEBRUAR

STEMMEGIVING

INNLEVERING

KRITERIER FOR DELTAGELSE

PRESENTASJON

ADRESSER

GeoForum
Organisasjon for geomatikk

Utsikt over Steins�orden fra Krokkleiva. Sundvollen ligger i underkant av bildet.        Foto: Kristo�er J. Kristiansen 

«Beste kart» utstillingen
  Geomatikkdagene 2019
     Sundvollen 2.- 4. april
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Økt sikkerhet i luftambulanse- og  
redningshelikoptertjenesten med LZ North
Electronic Chart Centre AS (ECC) har på vegne av Luftambulansetjnesten HF,  
utviklet en mobil applikasjon som gjør det mulig å enkelt legge inn, dele og opp-
datere informasjon om landingsplasser for luftambulanse- og redningshelikopter. 
Løsningen, LZ North har også fått internasjonal oppmerksomhet.
Tekst: Kirsten Elisabeth Bøe, ECC AS

Innledning 
I 2014 havarerte et luftambulansehelikop-
ter i en høyspent ledning under landing 
på et oppdrag ved Sollihøgda. To personer 
omkom, og en ble hardt skadet. Statens 
havarikommisjon ga i sin rapport etter 
ulykken flere tilrådninger for å redusere 
risikoen for nye slike hendelser. En av de 
mest sentrale tilrådningene var å øke bruk 
av forhåndsdefinerte landingsplasser.  

Luftambulansetjenesten HF sin utvikling 
og satsning på «LZ North» (Landing Zone 
North) Mobile app og tilhørende database- 
løsning var et direkte svar på kommisjo-
nens oppfordring. 

På tross av at alle luftambulanse- og 
redningshelikopter er utstyrt med detal-
jerte kart har disse ikke dekket behovet 
for å enkelt legge inn, dele og oppdatere 
forhåndsdefinerte og nye egnede landings-

plasser. Denne typen informasjon har der-
med blitt individuelt oppdatert av de ulike 
operatørene og tatt med i papirversjoner 
på oppdrag. 

Luftambulansetjenesten HF ønsket, på 
bakgrunn av hendelsen på Sollihøgda og 
anbefalingene fra havarikommisjonen,  
å se på muligheten for å utvikle en mobil- 
applikasjon som kunne vise og oppdatere 
landingsplass informasjon inn mot en felles 

Oversiktskart over Ryfylke
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BLOM er en ledende europeisk leverandør innen innsamling, 
prosessering og modellering av geografisk informasjon. Blom 
besitter unike europeiske databaser av kart, flybilder og 
modeller. Selskapet leverer data og ulike løsninger for tilgang 
til dataene.

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

· Gatebilder
· Skogkartlegging

· 3D-modellering

· GIS-analyser

· Konsulenttjenester

· Reguleringsplaner

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

Skråfoto - BlomOBLIQUE

Gatebilder - BlomSTREET - Powered by C
yclo

M
ed

ia

nasjonal database. Dette for å sikre at opp-
datert informasjon er tilgjengelig for alle 
operatørene men også for å gi operatørene 
mulighet til fortløpende å foreslå nye, samt 
sjekke hindre på en hvilken som helst opp-
gitt posisjon (ulykkessted/søksområde). 

I 2016 ble ECC (Electronic Chart Centre 
AS) tildelt oppdraget med å utvikle en 
slik løsning. Arbeidet startet i 2016 og 
ble gjort i tett samarbeid med piloter og 
representanter fra Luftambulansetjenesten 
og 330 skvadronen. Løsningen fikk navnet 
LZ North og den første versjonen ble satt i 
produksjon i april 2017. Det er nå regis-
trert over 600 landingsplasser i databasen. 
LZ North skal være et oppdatert og opti-
malisert produkt og Luftambulansen HF 
vurderer årlig behovet for forbedringer og 
videreutvikling av ny funksjonalitet basert 
på ønsker fra sluttbrukerne. 

Løsningen
ECC valgte å bygge LZ North på utprøvd 
og egenutviklet teknologi (appen NaVida 
for Android/iOS samt Maplytic kartserver) 
og har tilpasset løsningen til både funk-
sjonelle krav og med spesielt fokus på det 
operative miljøet dette skulle virke i. 
Eksempler på dette har vært at oppdragene 
ofte skjer i dårlig vær, om natten og at 
helikopteret rister/beveger seg mye. Dette 
påvirket blant annet størrelsen på knap-
pevalg, fargevalg i nattmodus, merking av 
høyder på luftfartshinder og tilgjengelig 
zoomnivå/detaljer i offline modus. 

For å få best mulig oversikt over alle mu-
lige luftfartshinder laster ECC, på vegne av 
Luftambulansetjenesten HF, ned hinder-
data en gang i døgnet fra tre ulike kilder og 
visualiserer dem sammen. De tre kildene 
er NRL (Nasjonalt Register over Luftfarts-
hinder), FKB Ledning (Felles kartdatabase) 
og N50 (Norges hovedkartserie). Luftfarts-
hinder blir levert til klientene ved hjelp av 
vektor fliser. Det gjør at klientene blant 
annet kan endre symbolisering dynamisk 
basert på f.eks. natt/dag modus.   

Statens havarikommisjon påpekte 
også, etter Sollihøgda-ulykken, at NRL 
databasen var mangelfull og anbefalte at 
satsningen på denne ble styrket. Gjennom 
arbeidet og bruken av LZ North har flere 
innspill kommet inn til NRL. Disse er blant 
annet basert på observasjoner og avvik 
som helikopterpersonell oppdager under 
oppdrag, og som er mer synlige fordi en  
viser en aggregert oversikt av alle registrerte 

Oversiktskart over Ryfylke

Luftambulanse på oppdrag  
i mindre sentrale strøk
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luftfartshinder fra de ulike kildene. Det har 
også blitt satt fokus på hvor viktig det er å få 
registrert «ziplines» og gamle løypestrenger 
i NRL da disse også utgjør en stor potensiell 
risiko når helikopter som skal lande. 

En annen funksjon som støttes er offline 
arkiv. Dette for å kunne operere i “offline” 
modus men allikevel ha tilgang til detal-
jerte kart og ekstra detaljerte rundt de for-
håndsdefinerte landingsplassene. Offline 
arkivene er oppdelt i fylker og sammen 
med kartgrunnlagene, landingsplassinfor-
masjonen og luftfartshinder følger også 
bildene som er lagt til for landingsplassene 
med i offline arkivfilene. Arkivene er basert 
på raster- og vektor tiles i en SQLite data-
base pr fylke som blir forhåndsprodusert 
av Maplytic-serveren og som så klient- 
applikasjonene laster ned og importerer. 
Arkivene har ekstra stor oppløsning rundt 
de registrerte landingsplassene.

Brukerne kan velge mellom tre ulike 
bakgrunnskart. For Norge er det Topogra-

fisk Norgeskart, Norge i Bilder og et eget 
vektorkart. På toppen av bakgrunnskartet 
vises så luftfartshinderdata, definerte 
landingsplasser, flyruter («Low Level IFR») 
med mer. Maplytic-serveren blir brukt til 
å sette sammen datasett fra forskjellige 
kilder på tvers av forskjellige land.  

Da oppdragene skjer i alle deler av Norge 
må ulike typer søk i kartene støttes uten å 
være avhengig av internettforbindelse. Slik 
løsningen er satt opp i dag kan man søke 
på følgende kriterier:
• Stedsnavn (basert på sentralt  

stadnamnregister)
• Koordinater (ddmm.mm, dd°mm’ss”, 

dd°mm’mm, dd.ddd, MGRS, UTM)
• Alle landingsplasser i et fylke
• Alle landingsplasser i en kommune
• ICAO koder
• Landingsplass størrelse  

(hvilke helikopter som kan lande hvor 
basert på størrelse) 

En viktig del av en felles databaseløsning 

er også at flere kan få tilgang til oppda-
tert informasjon og at dette kan gjøre det 
enklere å koordinere operasjoner mellom 
flere involverte parter. I dag har både AMK 
sentralene og Hovedredningssentralene 
tilgang til den samme oppdaterte infor-
masjonen som er vedlikeholdt i LZ North 
databasen. 

I tillegg til Luftambulansen HF’s opera-
tør for ambulansetjenester, Norsk Luftam-
bulanse AS, så har også politihelikoptrene, 
330 skvadronen, CHC, Lufttransport RW 
og Bristow tilgang til løsningen for å kunne 
bruke denne under redningsoppdrag.   

Flere av funksjonene som er utviklet 
for LZ North, men kan være til nytte for 
andre, blir nå gjenbrukt (med tillatelse fra 
Luftambulansetjenesten HF) i ECC’s åpne 
NaVida App. NaVida kan lastes ned av alle 
fra Google Play og Apple App Store.

For helikopterpersonell er det også 
andre typer funksjonalitet som kan være 
svært nyttige i forbindelse med planlegging 

Løsningsarkitektur LZ North
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og under gjennomføringen av et oppdrag. 
Eksempel på en slik  funksjonalitet er å 
sette et merke («Waypoint») ut i fra koor-
dinatene til et ulykkessted og vurdere om 
det er egnede forhåndsdefinerte landings-
plasser i nærheten. I løsningen ligger også 
muligheten til å legge en rett linje mellom 
nåværende posisjon og bestemmelsessted. 
Denne linjen vil da indikere ca. avstand i 
nautiske mil og oppdateres under flyvning. 

Dersom det ikke finnes forhåndsdefinerte 
og egnede landingsplasser i nærheten av 
bestemmelsesstedet for oppdraget og man 
finner et nytt egnet sted, kan man regis-
trere forslag til ny landingsplass i LZ North 
løsningen. Dette kan gjøres mens man er 
ute i felt via den mobile løsningen eller i 
etterkant på mobil, nettbrett eller PC. 
Det kan også foreslås endringer til eksiste-
rende landingsplasser om det vurderes som 
nødvendig. Alle slike forslag til endringer 
går gjennom en godkjenningsprosedyre og 
blir først publisert og tilgjengeliggjort for 

alle enheter når den er godkjent. Man kan 
også velge å sette på sporing av ruten og 
deretter dele eller sende den til andre f.eks. 
for å gå gjennom ruten under evaluering 
etter et oppdrag. 

Norge som foregangsland  
på datainnsamling og deling
LZ North løsningen har også fått inter- 
nasjonal oppmerksomhet, og høsten 2017 
ble den presentert av Luftambulansetjenes-
ten HF på Helitech i London (den største 
konferansen for bransjen i Europa). 

Flere internasjonale helikopteroperatø-
rer og selskap har i ettertid vist interesse. 
Men, det som har blitt enda tydeligere i di-
alogen med disse er at Norge står i en helt 
unik situasjon med hensyn til digitaliserte 
innsamlede hinderdata i NRL og FKB. 

Dette, sammen med det oppdaterte og 
svært gode kartgrunnlagene som Kartver-
ket, fylker og kommuner tilgjengeliggjør 
gjennom Geonorge, er i virkeligheten det 

som danner grunnlaget for verdien av en 
slik løsning. 

Man skal ikke lenger enn til Sverige 
eller Finland for å oppdage at slike data og 
grunnlag av ulike årsaker ikke er tilgjenge-
lige for denne type formål. Det er derfor 
viktig at vi i Norge forstår de unike mulig-
hetene dette gir for å bidra til økt sikker-
het f.eks. innen luftfart, og at bevilgende 
myndigheter viderefører satsingen på 
innsamling, digitalisering, kvalitetssikring 
og tilgjengeliggjøring av denne type data. 
Norge er i dette henseende et forbilde for 
resten av verden. 

For mer informasjon om løsningen, sjekk 
https://lznorth.no 

Oversikt over raster i Lysebotn
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Klar for FN-oppdrag i Mali
I januar realiserte Stein Moen en gammel drøm om å dra på utenlandsoppdrag. 
Kartentusiasten dro da på et 14 måneders FN-engasjement til Mali, for å støtte 
både det sivile og militære FN-apparatet med kartressurser.
Tekst og foto: Sverre Røed-Bottenvann

– Helt fra jeg engasjerte med i Heime- 
vernet i 2007 har jeg hatt et ønske om  
å reise ut og tjenestegjøre i en utenlands- 
operasjon. I fjor sommer skrev jeg kontrakt 
– og er nå klar til å reise til Mali, sier Moen 
til Posisjon i forkant av oppdraget.

Kart hele dagen
Han er til daglig enhetsleder i Plan- og 
bygningsetaten i Oslo kommune, aktiv 
i Heimevernet – og er i tillegg kjent for 
mange i geomatikkbransjen som en ekte 
ildsjel. Han har vært initiativtaker til flere 

workshoper, blant annet om bruk av satel-
littdata – og har også vært en foregangs-
mann for arbeid i og med geoceller. Det  
er nettopp slik «hands on»-kartarbeid han 
får anledning til å gjøre mer av i det vest- 
afrikanske landet.

– De siste 16 årene har jeg jobbet mest 
administrativt som leder i PBE. Den ope-
rative kartkunnskapen har jeg i stor grad 
fått benytte og vedlikeholde gjennom 
mitt engasjement i Heimevernet. Når  
jeg nå drar til Mali får jeg mulighet til  
å jobbe med kart og GIS hele dagen  

og over en lang periode. Det ser jeg frem 
til, forteller Moen.

Forberedt på kontraster
Mali er et land med en rik historie, men er 
samtidig et av verdens aller fattigste. Det 
har siden 2012 pågått en konflikt om land-
områder, som startet med at Tuaregiske 
opprørere tok kontroll over nordre Mali 
og ønsket å danne en egen stat – Azawad. 
Siden da har det pågått kamper mellom 
regjeringen og ulike militærjuntaer i nord, 
og det har vært hyppige terroraksjoner. 

AKTUELT

Stein Moen jobber til daglig i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune,  
men har nå startet et 14 måneders FN-engasjement i Mali. 
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Hundre FN-ansatte har mistet livet og  
flere hundre har blitt skadet siden den 
fredsbevarende operasjonen startet i Mali  
i 2013, hvor de hardeste slagene har stått  
i nordøst. Kontrasten til livet og jobben  
i Norge blir stor.

– Det er dette som blir den største utfor-
dringen: Faren for å se og oppleve grusom-
heter og det å bli vitne til de ekstreme for-
skjellene mellom fattig og rik, sier Moen, 
som reiser fra kone og to halvvoksne barn 
hjemme i Norge.

– Det er ingen hallelujastemning 
hjemme over at jeg skal dra, men jeg har 
fått tillatelse. Forsvaret har et godt apparat 
som ivaretar familier til dem som deltar 
i utenlandsoperasjoner. Dette blir ingen 
ferietur, men jeg er veldig motivert over 
muligheten til å lære av de andre jeg skal 
jobbe med – og bidra med min kunnskap  
i en fredsbevarende operasjon. 

Karantene
Han jobbet for å dra ut som milgeo- 
operatør til Afghanistan i 2012, men fikk 
tre års karantene på grunn av en øyesyk-
dom. Moen runder 55 senere i år, som er 
den øvre grensen for ansatte i FNs freds- 
bevarende operasjoner.

– Jeg hadde veldig lyst til å reise ut før 
det var for sent, og dette var min siste 
sjanse til å få dra. Derfor valgte jeg også 
et 12 måneders engasjement, og ikke seks 
månder som er det vanlige. På grunn av 
diverse justeringer, har det nå blitt til et  
14 måneders engasjement, forteller han.

– Vanligvis går slike stillinger til av-
delinger i Forsvaret, men akkurat denne 
stillingen ble våren 2018 utlyst gjennom 
Forsvarets åpne kanaler og jeg ble tipset 
om den. Jeg er nå i den situasjonen at jeg 
går inn i en militær stilling, selv om jeg tid 
daglig har en sivil stilling.

Loven ga rett
En lang periode i Mali blir definitivt et 
brudd på den vanlige tralten fra Norge. 
Men hvordan kommer man seg i en posi-
sjon til å bidra i en utenlandsoperasjon? De 

korte svarene her er kompetanse og – noe 
overraskende – Arbeidsmiljøloven.

– Jeg har jobbet bevisst for dette gjen-
nom flere år. Krise- og beredskapsarbeid 
har alltid interessert meg, og jeg har brukt 
ferier og fritid på å sikre meg kompetanse 
gjennom mange kurs i Forsvaret, blant 
annet innen kart og militær analyse. Dette 
har jeg gjort nettopp for å kunne være en 
militær ressurs innen kart, forteller Moen.

Han viser også til at Arbeidsmiljølovens 
paragraf 12-12 om Militærtjeneste mv. 
hvor det heter:

«Arbeidstaker har rett til permisjon 
ved pliktig eller frivillig militærtjeneste 
eller lignende allmenn vernetjeneste.1 Det 
samme gjelder ved frivillig tjenestegjøring 
av til sammen 24 måneders varighet i 
styrker organisert av norske myndigheter 
for deltakelse i internasjonale fredsopera-
sjoner (…)»

– Denne paragrafen gjør det mulig for 
nordmenn å reise ut på internasjonale 
oppdrag og bygge egen kompetanse – sam-
tidig som man kan bidra i et internasjonalt 
fredsarbeid, uten å måtte si opp jobben. 
Hadde det ikke vært for denne lovteksten 
hadde det ikke vært mulig for meg å reise, 
forklarer Moen.

MINUSMA
Han reiser som en enkeltoffiser – leid ut 
av Norge til FN. Etter han skrev kontakt i 
fjor sommer, ble det nye kurs og opplæring 
som måtte gjennomgås. Først et tre ukers 
kurs i regi av Hæren, med fokus på blant 
annet basiskunnskaper som førstehjelp 
og skyting. Deretter bar det til Sverige på 
et treukers kurs i regi av FN. Her møtte 
han folk fra hele verden som skulle gjøres 
klare til utenlandsoppdrag. Flere av dem 
han møtte her skal, som Moen, ta del i The 
United Nations Multidimensional Inte-
grated Stabilization Mission in Mali, som 
forkortes MINUSMA. Siden oppdraget er  
i regi av FN, tar de del i et stort apparat 
som består av både militært og sivilt per-
sonell, i tillegg til politistyrker. Ifølge FNs 
egen nettside er det per i dag drøyt 15.000 

mennesker totalt som er involvert  
i MINUSMA.

– Det militære elementet er til stede 
for å sikre stabilitet, mens de sivile delene 
av FN er på plass for å bygge samfunnet, 
forteller Moen.

Han – og flere med han – skal bo i 
privatleide hus i hovedstaden Bamako, 
og jobbe ved hovedkvarteret til FN der. 
Herfra skal han og de to andre som jobber 
spesifikt med kart støtte ledelsen til å fatte 
gode beslutninger. Dette gjøres i samarbeid 
med blant annet den svenske troppen i 
Camp Nobel som er stasjonert lengre nord, 
i Timbuktu. Arbeidsverktøyet blir ArcGIS 
og ArcGIS Server.

– En vei som eksisterer i dag, er kanskje 
ikke der i morgen, sier Moen, som er 
forberedt på at mye kan forandres fra en 
dag til den neste og at kartgrunnlaget kan 
være av svært dårlig kvalitet. Han kjøpte 
sitt første kart over Mali allerede i sommer, 
da han var i Sverige.

– Forhåpentligvis kan jeg ta vare på 
både min egen og andres sikkerhet og 
bidra til at Mali blir et bedre sted å bo ved 
hjelp av våre kartprodukter. Det gir en 
veldig motivasjon for å dra, konkluderer 
Stein Moen. 

– Mali er et land i vestafrika med drøyt  

18 millioner innbyggere

– FN-operasjonen MINUSMA ble iverksatt  

i 2013, etter kamper mellom regjeringen  

og militser i nord brøt ut året før

– Rundt 15.000 mennesker er involvert  

i FN-operasjonen, som består av både 

militært og sivilt personell

– Les mer om MINUSMA og konflikten  

i Mali på https://minusma.unmissions. 

org/en/history  

FAKTA
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Sjøkartlegging med ortofoto
TerraNor var invitert til å holde foredrag på NVIDIA sin konferanse i München om 
hvordan bilder av sjøbunnen kan forbedres og tilrettelegges for bedre tolkning. 
Tekst: Nils Erik Jørgensen, TerraNor

Hvert år avholder NVIDIA en konferanse 
om kunstig intelligens, parallell prosessering 
og robotisering. NVIDIA sin GPU teknologi 
er utviklet for parallellprosessering av store 
mengder data og brukes på mange områder 
fra bildebehandling til styring av roboter og 
autonome biler. Konferansen tiltrekker flere 
tusen deltakere og holdes i flere verdens- 
deler. I Europa var konferansen GTC2018  
i München i oktober. Deep Learning og 
kunstig intelligens er viktig tema på konfe-
ransen. Deltakerne lærer hvordan maskiner 
tar over oppgaver fra mennesker, vurderer 
data og tar egne avgjørelser.

Selskap som Tesla, Google, IBM,  
Microsoft, Definiens, en rekke små og 
store selskap og universitet presenterer 
sine ideer og løsninger.

TerraNor ble invitert til GTC2018 for  
å holde foredrag om parallellprosessering 
av en million bilder fra sjøbunnen for olje-
selskapet Lundin Norway. Lundin Norway 
er et innovativt selskap som stadig søker 
nye metoder for å finne olje, gjøre bedre 
miljøkartlegging og generelt bli bedre.  
TerraNor utviklet i samarbeide med  
Lundin og deres partnere en metode for  
å forbedre kvaliteten på Lundin sine under- 
vannsbilder slik at geologene kan gjøre 
bedre analyser av havbunnen. Bildene ble 
tatt med FFI sin autonome ubåt Hugin 
fra Kongsberg Maritime. På havbunnen 
er det mørkt slik at alle bilder må tas med 
lyskaster. Vannet absorberer lys og gir 
ujevn kvalitet på bildene. De får sterkt  
lys i senter med mørke kanter. TerraNor 

sitt program jevner ut lyset i bildene slik 
at hele bildet får jevn lyssetting, kan  
behandles maskinelt og settes sammen  
i en ortofoto mosaikk. 

Visuell tolkning av original bildene er 
mulig men er krevende for operatøren. 
Operatøren må anstrenge seg for å se på de 
mørke delene. Det er fort gjort at detaljer 
blir uteglemt.

Eksemplet i bilde viser et originalbilde 
og det ferdige bildet utjevnet, ortorektifi-
sert og klippet i kantene. Selv om utjev-
ningen av bildet funksjonerer godt, må 
ytterkantene klippes vekk.

 Moderne kamera (sensorer) har fått 
bedre kvalitet og gir bedre bilder. Likevel 
absorberer vannet så mye lys at bildene får 
ujevn kvalitet. 

Eksemplet viser et originalbilde og det ferdige bildet 
utjevnet, ortorektifisert og klippet i kantene.
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Etter utjevning kan vi analysere og tolke 
bildene maskinelt. TerraNor klassifi-
serte 10 000 bilder maskinelt i eCognition 
sammen med Lundin. Analysen tok  
tre sekunder pr bilde. Ut fra analysen  
kunne vi finne gassbobler, korall, anemone, 
svamper og annen fauna. Lundin og de 
andre oljeselskapene gjør mye for å ta vare 
på faunaen på sjøbunnen i forbindelse med 
boring etter olje og bruker aktivt under-
vannsbilder i arbeidet.

Uten fargeutjevning vil det ikke være 
mulig å maskin klassifisere bildene. Hvert 
bilde blir behandlet separat. Program-
met analyserer kvaliteten på bildet og tar 
avgjørelser om hvilke forbedringer som må 
gjøres og forbedrer bildet. 

TerraNor tilbyr tjenester på analyse av 
bilder, men vurderer å lage et salgsprodukt 
av programmet. 

Dette fargebilde fra Parker Maritime viser en maskinenhet som er 5 meter 
dyp. De delene som er lengst fra kamera ligger skjult i mørke. Det viser seg 
at det likevel er nok lys til at vi kan utheve områdene og få frem detaljer  
som ellers ikke ville være synlige. Programmet bestemmer selv hvilke deler 
som skal forbedres. Samtidig tar programmet vare på fargene i bildet.

eCognition 
klassifiserer all 

fauna i alle bilder 
og lister ut de som 

inneholder fauna 
automatisk.
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Hvem har grunnbokshjemmel? 
Problemstillinger knyttet til grunnbokshjemmel 
– hvem kan rekvirere, tinglyse og hvem er part?
Tekst: Lars Christian Utvik, Bodø kommune

Jeg har i 2018 og nå i starten av 2019 blitt klok og forvirret 
på samme tid.  Det gjelder matrikkellov og tinglysingslov.  
I februar i fjor fikk jeg en sak på bordet.  En arving med 
fullmakt har fått i oppdrag fra sine medarvinger og rydde 
opp i boet etter en død person.  Avdød person eide en 
større landbrukseiendom der fulldyrka jord skulle kjøpes av 
naboeiendom i drift, og våningshus med tilhørende uthus 
med passelig areal rundt skulle fradeles og tildeles nytt bnr. 

Jeg sjekket da vilkårene for matrikkelføring:  
I matrikkellovens § 9 står følgende
Matrikulering av ny grunneigedom, anleggseigedom  
eller festegrunn1 kan krevjast av: 
a) den som har grunnboksheimel2 som eigar av  
    grunneigedom
Fotnote 2 viser til definisjon av grunnbokshjemmel  
i tinglysingslovens § 14 som lyder: 
§ 14.1 Grunnbokshjemmel som eier har bare den grunn- 
boken utpeker som eier eller som godtgjør at rådigheten  
er gått over til ham ved eierens død.

Min forståelse er slik: Grunnbokshjemmel som eier har 
bare den 1; grunnboken utpeker som eier, eller 2; som  
godtgjør at rådigheten er gått over til ham ved eierens død  
En arving med skifteattest utstedt av tingretten forstår jeg 
slik må falle inn under punkt 2.  Jeg tar likevel kontakt med 
tinglysingen for å få avklart om det er mulig å sende inn 
melding til tinglysing med følgende vedlegg: hjemmelser-
klæring med skifteattest og skjøte på den eiendommen som 
fradeles og er gitt nytt bnr.  Jeg får til svar at hjemmelser-
klæringen må tinglyses først for at arvingene skal ha grunn-
bokshjemmel og kan rekvirere oppmålingsforretning over 
ny eiendom.  En arving med skifteattest har IKKE grunn-
bokshjemmel.  Jeg henvender meg da til lovavdelingen ved 
justisdepartementet for å få en avklaring fra dem.  Det vises 
da til en avgjørelse i Borgarting lagmannsrett – LB-2011-
145844 – RG-2012-257.  I avgjørelsen skriver lagmanns- 
retten følgende: 

Bestemmelsens ordlyd kan tale for at det er tilstrekkelig  
å fremlegge et testament som uforbeholdent bekrefter den 
eierovergang dødsfallet har utløst, særlig sett i sammenheng 
med annet ledd.  Det følger imidlertid av både fast ting-
lysingspraksis og juridisk teori at loven ikke skal forstås slik. 
Det vises til TGLA-1979-2, der Justisdepartementet uttalte 
følgende: Det [har] åpenbart vært tinglysingslovens forutset-
ning at overføring av grunnbokshjemmel til arvingene på 
den måte som er angitt i paragrafens første ledd (godtgjøre 
overfor tinglysingsdommeren at rådigheten er gått over ved 
eierens død), skal anmerkes i grunnboken. Dette har - så  
vidt departementet kjenner til - vært konsekvent praktisert  
i mer enn 40 år.

I den ovenfor nevnte sak slår jeg meg til ro med dette.  
Rett før jul slår det meg når jeg har en annen sak på bordet 
om en nabo som er vrien. 

I matrikkelforskriftens § 2 bokstav b) defineres en registrert 
eier til en som har grunnbokshjemmel.  I matrikkelfor-
skriftens § 37 listes de parter som skal varsles til oppmå-
lingsforretning. I § 37 nr. 2 bokstav a) redegjøres det for 
at registrert eier av tilstøtende eiendom skal varsles om 
oppmålingsforretning.  Hvis da den som står oppført som 
eier av tilstøtende eiendom ikke har grunnbokshjemmel vil 
den da heller ikke være registrert eier. Den er da heller ikke 
part i oppmålingsforretning etter lovens forstand. Registrert 
eier er som nevnt en som har grunnbokshjemmel, og arving 
med skifteattest har ikke grunnbokshjemmel. I flere fora og 
foredrag jeg har hørt om parter som skal varsles, så bes  
det om at vi strekker oss langt i å få avklart hvem som kan 
stille som part i oppmålingsforretning på en teig med  
død eier.  Hvorfor skal vi dette når praksis av lovverk for-
teller oss noe annet?  Denne saken med departementet er  
i skrivende stund ikke ferdig.  Jeg avventer endelig avklaring 
fra departementet. 
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FIG kommisjon 7
Internasjonalt seminar i Bergen 
FIG er forkortelse for Fédération Internationale des Géomètres (International Federation 
of Surveyors). GeoForum og Samfunnsutviklerne har delt medlemskap i FIG.  
Tekst: Tor Valstad

Det var i Cartagena i Columbia det startet. 
Det var på årsmøtet kommisjon 7 hadde 
der at Leiv Bjarte Mjøs begeistret uttalte  
at neste årsmøte i kommisjonen skulle  
arrangeres i Bergen. 

Deretter ble det arbeid, mye arbeid og 
Leiv Bjarte angret nok ofte at han hadde 
påtatt seg dette arrangementet. Men 
seminaret/årsmøtet ble bra, veldig bra. 
Tusen takk til de som sto for arrange-
mentet: Tekna med Samfunnsutviklerne, 
GeoForum og FIG kommisjon 7. Jan Erik 
Førde deltok som GeoForums representant 
i programkomitéen. 

Mange tilhengere
FIG Commission 7 har fagansvar for  
«Cadastre & Land Management» i FIG. 
Det innebærer matrikkel og andre former 
for bruk av land og bygninger. Det er et 
fåtall av de 10 kommisjonene i FIG som 
har egne årsmøter av denne typen. Kom-
misjon 7 er nok den kommisjonen med 
flest tilhengere og med årsmøter som etter 
hvert har vært omtrent over hele kloden.

Arrangementet begynte med en uformell 
samling søndag 23.09 på hotellet Zander 
K som var samlingspunktet for arrange-
mentet. Det var storfint oppmøte på dette 
årsmøtet. Både pesidenten i FIG Chryssy 
Potsiou og visepresident Ohran Ercan og 
tidligere president Stig Enemark var aktivt 
tilstede. På mandag var åpningsseremonien 
lagt til universitetet i Bergen med åpning 
av kommisjonslederen Gerda Schennach 
og presidentene Chryssy Potsiou og Arve 
Leiknes (Samfunnsutviklerne).

Programmet og presentasjonene fra 
årsmøtet finner du her:

http://www.fig.net/resources/procee-
dings/2018/2018_09_comm7.asp
 
Internasjonal standard
Det var 67 deltakere på det internasjonale 
seminaret inklusive 21 fra Norge. Semi-
naret hadde tittelen «Cadastre in a digital 
World – Nordic and Global Perspectives».

Foredragene holdt veldig bra internasjonal 
standard, men det var det kulturelle og 
sosiale opplegget som tok kaka. Her hadde 
programkomiteen vært flinke til å bruke 
studenter og lærere ved høgskolen som 
hjelpere og deltakere. Mandagen var det 
mat med øl/vin på universitetet. Tirdag var 
det en litt kald omvisning i det historiske 
Bergen, deretter bar det bratt oppover 
til Sagen for grillet hval og hest. Nydelig 
måltid. De tøffeste av oss fikk oppleve et 
Bergen i øsende regnvær og mye vind i 
turen tilbake til hotellet fra Sagen.

Onsdag var det båt til Bjorøy og fiske-
middag på restaurant Cornelius. Utsøkt 
mat og en fin båttur i skjærgården utenfor 
Bergen. Torsdag hadde kommisjon 7 galla- 
middag på Bryggen Tracteursted. Fredag 

var det teknisk utflukt med tog til Voss 
og buss til Gudvangen. En fantastisk tur 
gjennom Nærøyfjorden med flott elektrisk-
drevet ferje. Deretter til Flåm og videre 
med tog til Myrdal hvor vinteren hadde 
kommet og syklene hadde samlet seg for 
vinteren.  

I løpet av arrangementet var det også utflukt med tog til Voss og buss til Gudvangen, 
før det ble en fantastisk tur gjennom Nærøyfjorden med flott elektriskdrevet ferje.
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Sentral FKB – En suksess  
takket være unik bransjekultur
Over 300 kommuner har tatt Sentral FKB i bruk, og de fleste av storkommunene er med. 
Kommunene investerer i tiltaket, selv om mange av gevinstene ligger utenfor kommunene. 
Norge gjør dette i et forrykende tempo, uten en  
lovparagraf som pisk, takket være at  
det offentlig-private samarbeid  
fungerer så godt i bransjen.
Tekst: Sverre Wisløff, Illustrasjon: e-torg

 Detaljerte grunnkart
Men først, hva er Sentral 
FKB? SFKB er felles nasjo-
nalt system for lagring av de 
mest detaljerte grunnkartene 
i Norge. Det gjelder for ek-
sempel bygninger, veier, høy-
dekurver, kystkontur, innsjøer, 
vassdrag, vann, myr, skog, og 
byggegodkjente tiltak. Det er 
GEOVEKST som finansierer 
innsamlingen, og den daglige 
forvaltningen tar kommunene  
i hovedsak seg av. Disse dataene 
brukes til kommunal forvalt-
ning som byggesak, kommunale 
avgifter og arealplanlegging. Det 
brukes til risiko og sårbarhetsplanlegging. 
Det brukes av blålysetater, vegvesen,  
el-forsyning, og mange, mange flere  
samfunnskritiske oppgaver. Vi ser nå på  
de sentrale serverne at vi har om lag 37.000 
nye og endra kartobjekter hver dag. 

Kontinuerlig oppdatert
Søgne var første pilotkommune på SFKB 
og kom i gang i september 2016. I slut-
ten av 2018 har vi 315 norske kommu-
ner i drift, 22 er planlagt, og 85 har ikke 
besluttet SFKB. SFKB baserer seg på en 
sentral forvaltningsløsning som Kartverket 
drifter. Kjernen i denne er QuadriMap-
Server (QMS) som Norkart sammen med 
Kartverket har laget og vedlikeholdt siden 
1996. QMS har et oppdateringsgrensesnitt 
(NGIS-API) som flere fagapplikasjoner har 
implementert, bla GISLINE fra Norkart. 
Det brukes til å legge inn nye, oppdatere 
eksisterende og slette gamle kartobjekter  
i databasen via internett. For å ha kontinu-
erlig oppdaterte lokale kopier av dataene, 
brukes det nasjonale grensesnittet for Geo-
Synkronisering. SFKB baserer seg altså på 

flere åpne nasjonale APIer. Disse nasjonale 
standardene og grensesnittene er kjernen 
i et åpent økosystem som stimulerer til 
innovasjon i bransjen.

Nasjonal felleskomponent?
Norge hadde tidligere et opplegg hvor de 
aller fleste kommuner sendte sine oppda-
terte kart til Kartverket slik at de kunne 
distribuere oppdaterte data videre. I prak-
sis betydde det at dataene ofte var eldre 
enn et år. Det er åpenbart at tilgang til 
oppdaterte kart via maskinlesbare grense-
snitt er en enorm forbedring. Den samme 
teknologien kan med letthet brukes på 
andre offentlige kartdata. Og i fremtiden 
vil vi se oppdatering av kartdata i helt nye 
brukerflater. Når detaljerte kartdata er så 
viktige for Norge, burde ikke da dette sys-
temet være en nasjonal felleskomponent?

Unik delingskultur
Helt fra oppstarten av prosjektet har Kart-

verket med Geovekst-partene i det offen- 
tlige spilt med åpne kort og lagt til rette 
for et fruktbart offentlig-privat samarbeid. 
Både gjennom utformingen av APIer, felles 
rådslaging av strategi og fremdrift. Jeg vil si 
at geomatikk-bransjen har en unik delings-
kultur på tvers av konkurrerende firmaer, 
og offentlige etater. Og jeg opplever en 
kultur der offentlige etater har forståelse 
for kommersielle markedsprinsipper, og 
gir forutsigbare rammebetingelser for det 
private. Dersom ikke de private leveran- 
dørene hadde hatt en interessant rolle, 
hadde aldri SFKB-gevinstene blitt opp-
nådd, hvert fall ikke så fort. Kulturen er 
sterk, men en slik kultur er også skjør, og vi 
må være bevisst på å dyrke de gode sidene 
ved den så det ikke går galt.

Jeg har håp om at denne delingskulturen 
hvor det private får en rolle blomstrer  
i fremtidige digitaliseringsprosjekter. 
Innlegget er forkortet – les hele dette og 
Kartverkets innlegg om samme tema her 

Figuren viser bygningsdata fra FKB som er 1 dag 
gamle. Datasettet er hentet fra e-torg.no

http://geoforum.no/sfkb-sett-fra-private-og-kartverket/


Masteroppgave om opprettelse av matrikkel- 
enhet uten fullført oppmålingsforretning

Vi jobber i Bergen kommune og tar master i areal og 
eiendom ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) ved siden 
av jobben. I masteroppgaven vil vi se på opprettelse 
av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 
(MUF) som er et stadig tilbakevendende tema for oss 
som jobber i kommunen. Jevnlig kommer det lister fra 
Fylkeskartkontoret med restanselister som viser MUF’er 
med overskredet frist. Trenden er at disse restanselistene 
øker. Hvorfor gjør de det? Intensjonen med reglene i 
matrikkelloven/matrikkelforskriften for MUF var å unngå 
at det bygde seg opp restanser og brudd på tidsfristene, 
slik det gjorde med midlertidigforretning (MF) etter 
delingsloven. Hvordan har endringen, som er gjort i 
matrikkelloven, fungert i forhold til intensjonen? Hvor 
hensiktsmessig er reglene? Hvilke utfordringer kan MUF 
gi ved avvik mellom delingstillatelsen og det som faktisk 
er bygget? Hvordan kan dette løses i forhold til kravene 
i matrikkelloven? Hvilke konsekvenser har dette for par-

tene? Hvordan løser reglene om MUF det som er behovet 
ved opprettelse av nye matrikkelenheter?

Dette er noe av det vi vil se nærmere på i masteropp-
gaven som vi skal gjennomføre i år. I den forbindelse vil 
vi i løpet av våren sende ut en spørreundersøkelse blant 
annet til noen utvalgte kommuner. Vi håper at de av dere 
som mottar denne spørreundersøkelsen setter av litt tid 
til å svare på denne, da denne kan være med på å sette 
lys på hvor skoen trykker når det gjelder MUF’er. Jo flere 
svar vi får inn jo bedre blir grunnlaget for oppgaven. 
Forskning på dette temaet er etterspurt av mange blant 
annet av faggruppe matrikkel. Ta gjerne kontakt dersom 
du har spesielle saker eller meninger om temaet (janerik.
forde@bergen.kommune.no).

Hilsen 
Jan Erik Førde og Gjertrud Hansen

GeoForum Hordalands studentstipend
GeoForum Hordaland sitt student stipend har vore delt 
ut i fleire år no. Stipendet blir gitt til gode bachelor eller 
masteroppgåver innanfor vårt fagområde. Til no har 
stipendet vore gitt til studentar ved HVL (Høgskulen på 
Vestlandet), men det er ingenting i vegen for at studentar 
ved Universitetet i Bergen også kan få dette. Vi har tenkt 
at det er studiestad i Hordaland som er kriteriet. Kravet 
for å mota stipendet er at det blir presentert på eit av våre 
passande arrangement (Lokale geomatikkdagar, Gisdag, 
Eigedomskonferansen, og liknande). Stipendet er no på 
kr 4000,- per oppgåve, eller kr 2000,- per student dersom 
det er fleire som har skrevet saman.

Dei får også gratis deltaking den dagen dei held 
presentasjon. 

Årets studentstipend i GeoForum Hordaland blei 
tildelt Synne Heggen Åsbø, Åshild Fagerbakke Fosse og 
Haldri Kristine Vespestad Nesse for Bacheloroppgåva 
«Kva kjenneteiknar tre-konfliktar etter grannelova?»  
avlevert ved Høgskulen på Vestlandet våren 2018.  
Stipendet blei delt ut under Eigedomskonferansen  
2018 der studentane haldt foredrag om oppgåva si.  
Studentoppgåven kan lesast her

Me oppmodar dessutan alle studentar å bli student 
medlem i GeoForum. På GIS-dagen 2018 gav me alle 
påmeldte studentar tilbod om eit års gratis medlemskap  
i GeoForum.
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Kartografidag på NTNU Gjøvik.
Tekst: Lars Mæhlum

GeoForum Hedmark og Oppland,   
Universitetsbiblioteket og NTNU Gjøvik  
arrangerte i januar en minifagdag om  
kartets historie og historisk kartografi.  
Vi hadde invitert Thomas Reinertsen  
Berg, forfatter av den kritikerroste boka 
Verdensteater – kartenes historie. Berg tok 
oss med på en engasjerende og inspirerende 
vandring gjennom kartografiens historie 
fra sumerernes matrikkelkart på leirtavler 
til Google map. Han viste oss noen av  
kartografiens gjennombrudd og absolutte  
høydepunkter gjennom antikken, middel- 
alderen og vår tids flyfoto- og sartellitt- 
baserte kartlegging. Han viste oss hvordan 
kart kan være både avansert grafisk  
formgiving og informasjonsbærer.

Universitetets egne ansatte Ole Lund 
og Ole Wattne slapp deretter til med 
en presentasjon av hvert sitt utvalgte 
ikoniske kartuttrykk. Lund fortalte om 
tegneren Harry Beck, som på 1930-tal-
let på oppdrag fra London Underground 

gradvis arbeidet seg fram til det stiliserte 
kartet over T-banenettet som i dag er blitt 
en universell standard for å vise offentlig 
transportnett. Wattne hadde funnet fram 
den franske ingeniøren Charles Joseph 
Minards delikate kartogram over et av 

verdenshistoriens mest katastrofale felttog 
– Napoleons marsj mot Moskva og påføl-
gende tilbaketog vinteren 1812-13.

Representanter for styret i GeoForum 
hadde stand der vi informerte studenter 
om GeoForums virke. 

Thomas Reinertsen Berg foran et av sine tidlige kart.  
Lengst nord skimtes Danmark og Sverige. Foto: Maria Lillemoen

Minards kartogram fra 1869. Her kombineres kart, 
kvantitativt diagram, tidslinje og temperaturskala 
i ett avansert grafisk uttrykk.



Oversikt over lokale  
og sentrale arrangement
Her presenteres en kort oversikt over alle arrangementene 
i regi av lokalavdelingene og Geoforum sentralt. Det er 
gledelig å se den store aktiviteten i lokalavdelingene. 

Lokale geomatikkdager Hedmark og Oppland 2019
5. – 6. februar arrangeres de lokale geomatikkdagene for  
Hedmark og Oppland på Honne konferansesenter på Biri.
Program: http://wpstatic.idium.no/geoforum.no/2018/06/
Invitasjon-og-program-lokale-Geomatikkdager-2019-1.pdf

Stikningskonferansen, 16.-17. Februar på Scandic Fornebu
Finn ut mer:  http://geoforum.no/event/stikningskonferan-
sen-2019/

GeoForum Telemark arrangerer fagdag Plan,  
byggesak og oppmåling den 26. februar i Skien
Program og påmelding: http://geoforum.no/event/fagdag-
plan-byggesak-og-oppmaling/

GeoForum Sogn og Fjordane arrangerer  
lokale plan- og kartdagar 2019
5.- 6. mars inviterer  GeoForum Sogn og Fjordane lokale 
plan- og kartdager på Alexandra hotell i Loen. 
Programmet er klart: http://geoforum.no/event/geoforum-
sogn-og-fjordana-arrangerer-lokale-kart-og-plandagar-2019/

Lokale geomatikkdager Troms og Finnmark,  
13.-14. mars i Tromsø
GeoForum Troms og Finnmark samarbeider om å arrangere 
lokale geomatikkdager i Tromsø. 
Program og påmeling er lagt ut: http://geoforum.no/event/
lokale-geomatikkdager-troms-og-finnmark-2019/

Lokale geomatikkdager i Nordland 2019
GeoForum Nordland arrangerer lokale geomatikkdager på 
Scandic Havet Hotell i Bodø 20. – 21. mars.
Programmet er lagt ut og påmeldeingen åpen:
http://geoforum.no/event/lokale-geomatikkdager- 
i-nordland-2019/

Geomatikkdagene 2019  - Geomatikk for alle
02.-04. april arrangerer GeoForum Geomatikkdagene for  
49. gang. Det skjer på Sundvolden Hotel i Hole kommune. 
Her forventer vi å samle i overkant av 400 deltakere – som 
skal få høre de ypperste foredragene bransjen og tilgrensende 
bransjer har å by på.  Programmet kan du lese meir om i 
denne utgaven i Posisjon. Påmelding og oppdatert informa-
sjon er å finne på: https://www.geomatikkdagene.no/.

GeoForum 50 år
Stiftelsesdato til GeoForum er 30. mai 1969 og dette skal  
markeres med en tilstelning for medlemmer. Meir infor- 
masjon om tid og sted kommer på våre nettsider. 

AKTUELT

Geomatikkdagene 2019 arrangeres 2.-4. april i ny 
konferanseavdeling på Sundvolden Hotel i Hole kommune.

Som vanlig var det god stemning under den tradisjonsrike akekonkuransen i 
forbindelse med lokale geomatikkdager på Norefjell i januar.
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Førjulsstress for utdanningene
Like før jul fikk utdanningsinstitusjonene i Norge Digitalt melding 
om at tilgangen til detaljerte data ville bli stengt fra nyttår. 
Bakgrunnen var at Senter for IKT i utdanningen 
hadde vært avtalepart med Norge Digitalt på vegne av 
utdanningssektoren, men fra 1.1.2018 ble Senter for 
IKT i utdanningen en del av Utdanningsdirektoratet 
og sa i den forbindelse opp avtalen med Norge digitalt. 
Nasjonal geodatakoordinator jobbet gjennom 2018 
med å identifisere en nye avtalepart under Kunnskaps-
departementet, men 11. desember var en avtale fort-
satt ikke på plass. Det var slett ikke uvilje fra Norge 
Digitalt sin side som førte til melding om stenging av 
tilgangsbegrensede data og tjenester, men rett og slett 
at det formelle ikke var på plass.

Utdanningsinstitusjonene selv så at dette ble et stort 
problem – og GeoForums utdanning- og forsknings-
gruppe sendte henstilling både til Kunnskapsdeparte-
mentet om å identifisere ny avtalepart, og til geodata-
koordinator om å utsette stengingen. Det ble i tillegg 
sendt informasjon om prosessen til leder av universi-
tet- og høgskolerådet.

Heldigvis kom det i stand en ny avtale mellom 
Norge digitalt og UNIT (Direktoratet for ikt og felles-
tjenester i høyere utdanning og forskning), som gjorde 
at utdanningssektoren fortsatt var sikret alle datasett 
også i det nye året. 

Tett på GeoForum Nordland
Hvert nummer presenterer vi en lokalavdelingsleder og denne gangen  
er det Lars Christian Utvik sin tur. Han er leder i GeoForum Nordland.
Lokalavdelingene og lokalavdelingslederne yter en 
frivillig – og utrolig viktig innsats for GeoForum. Det er 
lokalavdelingene som er tettest på medlemmene, og det 
er interessant å høre hva lokalavdelingen er opptatt av.

GeoForum Nordland

Navn Lars Christian Utvik

Jobber Bodø kommune, Geodata

Ferdig utdannet i 2002. Da Høgskolen  
i Bergen

Tidligere arbeidsforhold: Novatek AS  
i Bodø

Engasjert i lokalavdelingen siden 2014

Derfor ble jeg engasjert i lokalavdel- 
ingen. Jeg ble valgt inn som styremed-
lem, og etter hvert fant jeg ut at jeg 
kunne være leder også.  

Det mest spennende/utfordrende som 
skjer i bransjen nå.  Det er utfordrende 
at det ikke er mer samspill mellom 
lovgivere ved utarbeidelse av lover. Klart 
språk er i trenden, og det er det ikke 
bestandig når lovene skal leses.  Det blir 
spennende og se hva som kommer ut 
av den nye matrikkelforskriften med ny 
autorisasjonsordning. 

Hva er det viktigste lokalavdelingen  
gjør overfor medlemmene? Prøver  
å gjøre det medlemmene vil, men sam-
tidig så er medlemmene «bundet» til sin 
jobb styrt av en streng økonomi.  Det de 
vil og det de kan er ikke nødvendigvis 
det samme. Jeg som leder i Nordland 

føler på dette rett før påmeldingsfrist til 
geomatikkdagene i Nordland går ut. Er 
det nok deltakere til å dekke utgiftene? 
Er det programmet som er dårlig, eller 
er det stram økonomi hos arbeidsgiver til 
medlemmet som er grunnen? 
Planlagte arrangementer / fagdager 
Geomatkkdagene I Nordland 21. og  
22. mars

Hvor mye tid bruker du på GeoForum 
Litt, men ikke all verden. 

Hva har du inntrykk av at medlemmene 
i din lokalavdeling er spesielt opptatt av 
for tiden? Det vet jeg ikke.  Har ikke fått 
så alt for mye signaler på hva det skal 
jobbes med utover det å arrangere årlige 
geomatikkdager. 

Hva er styret i lokalavdelingen 
opptatt av? Følge med på det som skjer.  
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Strategi for bygningsdelen 
i matrikkelen
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en strategi for 
bygningsdelen i matrikkelen. Strategien er nå på høring. Alle kan si sin mening 
innen 22. mars 2019. Se https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-
--strategi-for-bygningsdelen-i-matrikkelen/id2622297/Strategien slår fast at den viktigste funk-
sjonen til bygningsdelen er å gi hver enkelt 
bygning en entydig identifikasjon som 
følger bygningen gjennom hele levetiden. 
Dernest skal bygning og bruksenheter 
koples til rett matrikkelenhet og adresse. 
Til slutt skal bygningsdelen opplyse om 
noen sentrale faktiske egenskaper om den 
enkelte bygningen og den enkelte bruks-
enheten. 

Strategien understreker prinsippet om 
at offentlige data fortrinnsvis bør lagres 
og forvaltes ett sted. Det bør derfor ikke 
tas inn opplysninger i bygningsdelen som 
kan forvaltes bedre utenfor matrikkelen. 
Opplysningene bør være slike som det er 
behov for å knytte til hver enkelt bygning 
og bruksenhet individuelt gjennom hele 
bygningens levetid. Det bør være mulig 
holde opplysningene oppdatert med enkle 
og effektive saksbehandlingsmetoder.
Departementet foreslår i hovedsak å holde 
fast ved gjeldende organisering av byg-
ningsdelen. Mange brukere har tilpasset 
seg bygningsdelen slik den er. Eventuelle 
endringer må ta hensyn til dette. Bygge-
saksbehandlingen i kommunen skal fortsatt 
være den primære oppdateringskilden, 
men forslaget åpner for egenrapportering 
av enkelte opplysninger. Det gjelder først 
og fremst opplysninger om boliger og 
andre bruksenheter. Departementet under-
streker at kommunen parallelt skal kunne 

registrere sine egne opplysninger. Matrik-
kelen må kunne skille mellom
• formell verdi som godkjent av  

kommunen i byggesak
• faktisk verdi som innrapportert  

av rettighetshaver
• faktisk verdi som legges til grunn  

av offentlig myndighet

Strategien gjennomgår hvert enkelt data-
element og gjør opp status. Departemen-
tet foreslår noen forenklinger, men ingen 
vesentlige endringer i datainnholdet. 
Forslaget åpner for å innrapportere opp-
lysningene for den enkelte bygning i form 
av en forenklet digital bygningsmodell 
(BIM). Den enkelte bygning skal fortsatt 
stedfestes som et punkt. Koordinatfestede 
opplysninger om bygningskroppens form 
og orientering vil fortsatt ligge i det offen- 
tlige kartgrunnlaget. Bruksenhetene  
koordinatfestes ikke, men matrikkelen  
bør inneholde etasjeplanskisser som viser  
beliggenheten av de enkelte bruksenhetene 
i forhold til hverandre. Lenger fram bør 
det være et mål å komme fram til en felles 
datamodell for «Felles kartbase» (FKB)  
og bygningsdelen med bygningen som  
felles objekt, stedfestet og orientert  
i tre dimensjoner.

Opplysninger om lovlig status for bygnin-
gen (bygningsstatus) og om areal er viktig. 
Departementet anbefaler at det fortsatt 

skal registreres areal for bygningen som 
helhet, og fordelt per etasje og per bruks-
enhet. Det bør være tilstrekkelig at kom-
munen fører opplysninger om bruttoareal 
(BTA) eller bruksareal (BRA) avhengig av 
hvilken praksis kommunen ønsker å følge. 
Departementet ber høringsinstansene 
vurdere om føringen av bebygd areal for 
bygning (BYA) kan utgå.

Som del av strategien, foreslår departemen-
tet å endre matrikkellova § 27 om komplet-
tering av opplysninger i matrikkelen og et 
par tilhørende endringer i matrikkelfor-
skriften og byggesaksforskriften.

Flere har allerede rukket å fordype seg i 
høringsforslaget, og har funnet de første 
feilene. Høringsbrevet og -notatet gir bl.a. 
inntrykk av at bruksenhetsnummeret 
er en entydig identifikasjon som følger 
bruksenheten i hele levetiden. Dette er feil. 
Bruksenhetsnummeret, f.eks. H0204, er 
en del av adressen og vil kunne endre seg 
dersom oppdelingen i antall bruksenheter 
eller etasjespesifikasjonen endrer seg.

Les mer her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumen-
ter/horing---strategi-for-bygningsdelen-i-
matrikkelen/id2622297/ 
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Returadresse:
GeoForum 
Hvervenmoveien 33,
3511 Hønefoss

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

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 




