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J eg har lyst til å benytte anledningen 
til å skryte av den digitale "geomati-

keren" spesielt i disse tider som er preget 
av mye endring. Jeg tror vi som jobber 
med geomatikk har mye å bidra med på 
arbeidsplassen ut over det enfaglige, og 
spesielt nå som digitalisering har kom-
met på dagsorden både på offentlige og 
private arbeidsplasser.  Denne satsningen 
er så altomfattende at vi har fått vår egen 
digitaliseringsminister i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Sats-
ningsområdene innen utvikling for min 
arbeidsgiver Rambøll er digitalisering 
og automatisering, og jeg tror det er to 
velkjente ord hos flere firma og bedrif-
ter som har lyst til å henge med i tiden 
framover. 
 
Jeg mener at geomatikeren har god, nei 
bedre enn god, kompetanse på scripting 
og programmering. Vi har lenge vært digi-
tale og har vært avhengig av datamaskinen 
som et viktig arbeidsverktøy for å kunne 
fullføre prosedyrer og beregninger. Sam-
tidig står vi noen ganger over "gjenta-
gende" arbeidsoppgaver, noe som i lange 
tider har trigget programmeringsgenet 
til geomatikeren. Kan vi lage et script? 
Er det noe som kan automatiseres?  
Min erfaring er at hvis det er noe 
programvaren ikke kan løse, så tar det 
sjelden lang tid før en kollega har laget 
en bat-fil, et script eller annen funksjon 
som kan løse problemet. 
 
Jeg studerte datateknikk på NTNU, der 
forsto jeg etter hvert at jeg ikke hadde 
interesser eller evner til å bli en god 

programmerer. Geomatikk ble redningen 
min, det var mulig studieretning etter 
2-3 år. Der var ikke fokuset så stort på 
programmering, databaser, system- 
arkitektur eller maskinvare, og jeg kunne 
fullføre studiene i min naive boble. Etter 
endt studietid tok det ikke mange uker i 
arbeidslivet før jeg innså at det jeg hadde 
lært fra data-fagene var av stor nytte og 
svært relevant i geomatikkverden. OG 
det jeg hadde lært om data ble plutselig 
veldig relevant og mer interessant når jeg 
så hvordan den kompetansen kunne bru-
kes i praksis. Jeg synes det er veldig gøy 
nå de siste årene som  "programmerin-
gen" har blitt lettere og mer tilgjengelig 
for alle og enhver med modelleringsverk-
tøy som for eksempel FME. Grensesnittet 
har blitt enklere, men tankesettet er det 
samme.
 
Så kan vi bruke noe av den digitale  
kompetansen vi besitter nå til noe mer 
enn det vi tradisjonelt har gjort? Ja! Men 
vi må bli mer synlige og vise oss fram.  
La oss ta den kompetansen vi besitter  
og slå et slag for GeoForums satsnings- 
område, å nå ut over egne fagområder.  
Ta plass i de prosesser som pågår rundt 
om i Norges land og engasjer deg i auto-
matisering og digitalisering. Jeg er sikker 
på at det er flere geomatikere som har 
mye å bidra med inn i den digitale tid-
salder som vi plutselig befinner oss i.
 
Og til slutt vil jeg si til arbeidsgivere som 
ønsker å bruke den kompetansen og de 
ressursene som er ansatt hos deg, utforde 
geomatikeren, og gi hen en sjanse :) 

Våre kompetente  
kollegaer

Tekst: Merete Sørjoten

RAPPORT FRA BESTIKKET
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Ved MARIANNE MEINICH
marianne@geoforum.no FNs bærekrafsmål og geomatikk

Det er en bærekraftsfeber i samfunnet 
 for tiden. Flere og flere er opptatt av  

hva som kan gjøres for å redde kloden vår. 
Små og store virksomheter og organisasjoner, 
her kan nevnes banker, vinmonopol og hus-
flidslag, ser på hvordan de bidrar aktivt og  
strategisk for å nå FNs bærekraftmål. Hva er 
vel mer naturlig enn å se på hvordan geoma-
tikk brukes for å nå de ambisiøse målene  
for å bekjempe verdens utfordringer.

På FNs generalforsamling i 2015 vedtok 
alle verdens stater felles mål som staker ut 
kursen de neste 15 årene. Bærekraftsmålene 
består av totalt 17 mål som skal løse mange 
av verdens største problemer. Målene er en 
felles arbeidsplan for en bærekraftig framtid.

Geomatikk brukes til analyser, praktisk  
anvendelse og visualisering, både for å synlig- 
gjøre problemstillingene og finne løsninger. 
Det kan være klimautfordringer som ras og 
overvann, havforurensing som oljeutslipp  
og plast, hvordan bygge bærekraftige byer  
og bo i med solid infrastruktur som fiber- 
utbygging, oppgradering av eksiterende  
vann- og avløpsnettet, for å nevne noen. 

Bekjempelse av nød og fattigdom står sentralt 
for å nå målene. Mange land har ikke samme 
tilgang til geografisk informasjon som vi 
har gjennom geonorge.no, data.norge.no og 
andre kanaler. Ingeniører uten grenser er en 
organisasjon som arrangerer kartdugnader 
for områder som mangler nødvendig kartleg-
gingen for å utøve bistand. Ingeniører bidrar 
med frivillig innsats i dette arbeidet. 

Innleggene i denne utgaven av Posisjon er 
med på å bevisstgjøre hvordan geografisk 
informasjon allerede brukes og kan bidra for 
å nå målene, samtidig er det en glimrende 
mulighet til å synligjøre hvor viktig og allsidig 
bruk av geodata er.

FNs bærekraftsmål er hovedtema for 
Geomatikkdagene 2020. Programkomitéen 
oppfordrer medlemmene og andre til å sende 
inn forslag til foredrag som viser hvordan 
geomatikk kan bidra til en bærekraftig utvik-
ling både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
Neste års konferanse finner sted i Trondheim 
nærmere bestemt på Scandic Lerkendal  
24.- 26. mars. Geomatikkdagene arrangeres 

da for 50. gang. Første gang var i 1971 på 
Røros med 208 deltakere, neste år tar vi sikte 
på å være dobbelt så mange! 

Vi gratulerer GeoForum Telemark som fyller 
50 år i år. Det markeres med jubileumsmiddag 
på regionale geomatikkdager for Telemark, 
Østfold og Vestfold i november. Nye medlem-
mer som melder seg inn i forbindelse med 
påmeldingen blir med i trekning av gratis 
deltakelse og overnatting på regionale  
geomatikkdager. GeoForum Vestfold tilbyr  
gratis deltakelse for medlemmer på fagdag  
i oktober og flere lokalavdelinger tilbyr svært 
gunstig pris for medlemmer og nye medlem-
mer som deltar på de lokale fagdagene og 
Eiendomskonferansen. Lokalavdelingene er 
tett på medlemmene og potensielle medlem-
mer, derfor er deres innsats viktig – takk til 
alle som gjør en innsats for å verve flere  
medlemmer. Vi sender fortløpende 3 Flax-
lodd til ververne. Nye medlemmer blir også 
med i trekning av en smartklokke. GeoForum 
gjør i år en ekstra innsats for å få flere med-
lemmer, som tidligere hadde benevnelsen 
personlige medlemmer, samtidig som vi tilbyr 
flere medlemsfordeler for bedriftsmedlemmer. 
Økt innsats har ført til flerevmedlemmer.  
Vi vil sende ut en medlemsundersøkelse  
i år for å kartlegge hva dere som medlemmer 
er opptatt av. 

Kalenderen på GeoForum sine nettsider skal 
gi oversikt over alle kurs, konferanser og 
fagdager som er aktuelle for våre medlemmer. 
Den er som vanlig proppfull av tilbud om høs-
tens arrangement. Det er bra, samtidig tenker 
jeg at det er viktig at aktørene samkjører 
 aktivitetene. GeoForum tar gjerne en aktiv 
rolle for å samkjøre aktivitetene slik vi har 
gjort i samarbeid med Kartverket og Plan-  
og temadatautvalget om fagdager om Det  
offentlige kartgrunnlaget (DOK).

Med ønske om en god og bærekraftig høst!   Frist for å levere stoff til neste 
nummer av Posisjon er 25. november. 

Link til produksjonsplan med annonse- 
priser. Redusert annonsepriser for 
bedriftsmedlemmer. 
http://wpstatic.idium.no/geoforum.
no/2019/01/Produkjsonsplan-2019.pdf



AKTUELT

Norsk visepresident i ICA
I sommer ble Terje Midtbø valgt til en av syv visepresidenter 
i International Cartographic Association.
Tekst: Sverre Røed-Bottenvann, Foto: Kristoffer Kristiansen

V alget ble gjennomført under Inter-
national Cartographic Conference 

i Tokyo i juli.
– Alle kandidatene fikk kun to minutter

til å presentere seg selv under generalfor-
samlingen i forkant av konferansen. Der-
etter skulle man drive valgkamp i løpet av 
konferansen, før valget ble gjennomført på 
slutten. Det ble en spennende seanse – og  
resultatet gikk til slutt i min favør, sier Midtbø.

73 medlemsnasjoner
Norge har vært medlem i ICA siden orga-
nisasjonen ble etablert i 1959, men vi har 
aldri tidligere vært representert i organi-
sasjonens styre. I fjor kom det signaler fra 
ICA om at det kunne være ønskelig med en 
kandidat fra Norge.

– Jeg diskuterte det med Kristoffer
Kristiansen i Kartverket, og vi ble enige 

om at jeg kunne stille som kandidat. Det 
er totalt 73 medlemsnasjoner i ICA og 
rundt 40 av disse var representert i Tokyo. 
Hvert land har en stemme under valget. 
Jeg er nok ikke den beste på «small talk» 
og valgkamp, så det var fint at blant an-
net Kristoffer var med i Tokyo og jobbet 
for å overbevise medlemslandene om å 
stemme på den norske kandidaten, fortel-
ler Midtbø.

Relevans for norsk kartografi
Det er 28 ulike kommisjoner i ICA, og som 
visepresident får Midtbø rollen som kon-
taktperson for tre-fire av kommisjonene. 

– Kommisjonene konsentrerer seg om
ulike aspekter innen kartografi, som utdan-
ning, kart og internett, generalisering, kog-
nitiv kartoppfatning, fjellkartografi og his-
torisk kartografi. Jeg skal være kontakt mot 

«Commission on Education and Training”, 
“Commission on Mountain Cartography” 
og “Commission on User Experience”.

– Hvor relevant er ICA for det norske 
kartografimiljøet?

– ICC-konferansen samler alltid en del
deltakere fra Norge – og er den største vi-
tenskapelige konferansen innen kartografi  
i verden. Det norske kartografimiljøet er 
lite, men ligger helt i toppsjiktet interna-
sjonalt. Under konferansen er det alltid en 
stor internasjonal kartutstilling. Der ble 
det i år en overaskende, men vel fortjent 
seier til Norsk Polarinstitutt og Norge i den 
mest betydningsfulle kategorien. Det leg-
ges merke til av de andre medlemslandene. 
Som visepresident kan jeg være med og 
påvirke slik at møter eller mindre arrange-
menter i regi av ICA blir lagt hit til Norge, 
sier Midtbø.

 Terje Midtbø og de andre visepresidentene som ble valgt under årets ICC-konferanse i Tokyo.
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E ndring av fast eiendom er en av flere 
søknadspliktige sakstyper i plan- og 

bygningsloven. De ulike tiltakene for 
sakstypen er hjemlet i § 20-1 bokstav m. 
Eksempler er opprettelse av ny grunn-
eiendom og ny festegrunn for mer enn 
10 år. Søknad utarbeides av en søker og 
behandles av kommunen. Saksbehandlin-
gen i kommunen er tema for avhandlingen 
«Forsvarlig saksbehandling av søknad om 
endring av fast eiendom. – En under-
søkelse og evaluering av norskekommuners 
praksis i 2015» som jeg forsvarte tidligere 
i år og som utgis i en omarbeidet versjon 
som bok neste år. Artikkelen gir en intro-
duksjon til arbeidet.

Forskningstemaet er saksbehandling av 
søknad om endring av fast eiendom. Dette 
har jeg undersøkt ved å besvare forsknings-
spørsmålet: Oppfyller kommunenes saks-
behandling av søknad om endring av fast 
eiendom evalueringskriterier for forsvarlig 
saksbehandling?

Sakstypen endring av fast eiendom  
er tiltak nevnt i plan- og bygningsloven  
§ 20-1 bokstav m. Det er opprettelse av ny 
grunneiendom, ny anleggseiendom, nytt 
jordsameie, ny festegrunn og arealover- 
føring. Tiltakene omfattes også av reglene 
i matrikkelloven, noe som kan føre til at de 
«faller mellom to stoler» både faglig og når 
det gjelder veiledning av kommunen.

Sakstypen endring av fast eiendom 
er søknadspliktig og det er kommunen 
som behandler søknadene. Det er videre 
kommunen som er ansvarlig for deler av 
realisering av tillatelsen, det gjelder opp-
målingsforretning og føring av endringene 
i matrikkelen. 

Målet med avhandlingen er å bidra med 
kunnskap om praksis som fundament 
for videre forskning, sammenfatte det 
formelle rammeverket for saksbehandling 
og drøfte funn for å besvare forsknings-
spørsmålet. Videre å undersøke hvordan 
realisering av tillatelsen kan virke tilbake 
på saksbehandlingen. For å samle inn 
datamaterialet har jeg gjennomført en 
forundersøkelse og to spørreundersøkel-
ser hvor kommuner som utfører dette 

arbeidet utgjør populasjonen. Fordelingen 
av kommuner hvor en saks- 
behandler har besvart spørreundersøkelsen 
jeg sendte ut er vist i figur 1. Kommunene 
representerer alle fylker. Arbeidet baserer 
seg på kombinert metode, omtalt som 
mixed method research i engelskspråklig 
litteratur.

Det er ikke tidligere utført en tilsvarende 
landsomfattende undersøkelse av kommu-
nens saksbehandling av denne sakstypen. 
Derfor valgte jeg spørreundersøkelse som 
hovedstrategi for datainnsamling. Det 
førte til et stort datamateriale og mulighet 
for å generalisere og beskrive praksis mer 
helhetlig. Datamaterialet presenteres i seks 
kapitler i avhandlingens del II. Hvert av 
kapitelene har et hovedtema og to eller tre 
operasjonelle forskningsspørsmål som  
behandles. Temaene er hentet fra pro-
sessen for endring av fast eiendom og 
omfatter kommunen, saksbehandleren, 
veiledning og søknad, saksforberedelser, 
tillatelse til endring av fast eiendom og 
realisering av tillatelsen.

I arbeidet har jeg benyttet rammeverk 
for institusjonell analyse og utvikling 
for å analysere hva som påvirker saksbe-
handlingen og hvordan utfallet, gjennom 
realisering av tillatelsen, kan virke tilbake 
på saksbehandlingen. For eksempel hvilke 
utfordringer og muligheter eiendomsland-
måleren peker på ved realiseringen som 
kan føre til endringer i hvordan saksbe-

handlingen gjennomføres. Rammeverk for 
institusjonell analyse og utvikling fungerer 
som en huskeliste over forhold som under-
søkes i forskningsprosjektet. Rammeverket 
er gitt innhold relevant for mitt forsknings-
tema og er hentet fra datamateriale, drøf-
telser og delkonklusjoner i avhandlingen.

Ved å utarbeide og benytte evaluerings-
kriterier for forsvarlig saksbehandling har 
jeg evaluert kommunens praksis på et 
overordnet nivå. Så kan kommunen selv 
benytte kriteriene og funnene for å evalu-
ere og videreutvikle egen saksbehandling. 
Evalueringskriteriene for forsvarlig saks- 
behandling har jeg utarbeidet på grunnlag 
av institusjonell teori, det formelle ramme-
verket og andre faglige arbeider. Forsvarlig 
saksbehandling oppsummeres i fem 
kriterier, hvor saksbehandlingen skal være 
i tråd med formelt rammeverk, ansvarlig, 
effektiv, rettferdig og upartisk, og faglig 
forsvarlig. Noen oppsummerende funn 
kommer i de neste avsnittene, mens mer 
om hva dette innebærer og hvordan det 
praktiseres fremkommer i avhandlingen.

Kommunene er gitt kompetanse som 
plan- og bygningsmyndighet. I hovedsak 
er administrasjonen vedtaksmyndighet for 
søknader om endring av fast eiendom. Det 
gis veiledning til søker, først og fremst ved 
uformell veiledning. Forhåndskonferan-
ser benyttes sjelden for denne sakstypen. 
Mange kommuner har en saksbehandler 
med fagkompetanse vedkommende mener 

INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 

SAKSBEHANDLING AV SØKNAD OM ENDRING AV FAST EIENDOM

- En oppsummering av doktoravhandlingen
Forsvarlig saksbehandling av søknad om endring av fast eiendom.  
– En undersøkelse og evaluering av norske kommuners praksis i 2015.
Tekst: Leikny Gammelmo

Oversikt over fordeling av kommuner representert i 
avhandlingen fordelt på kommunestørrelse.
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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

er relevant for jobben, 80 % har 3-årig eller 
lengre utdanning. Omtrent 50 % har mer 
enn 10 års arbeidserfaring. Utfordringen 
er imidlertid at ingen eller kort utdanning 
ikke nødvendigvis kompenseres med lang 
arbeidserfaring.

Det er forskjeller og det forekommer 
saksbehandling som ikke er i tråd med 
forsvarlig saksbehandling. Eksempel på 
dette er manglende høring av berørte 
myndigheter som kommunen er pålagt 
gjennom plikten til samordning. Et eksem-
pel på praksis som mangler hjemmel i lov 
er å unnlate saksbehandling av søknader 
når nye eiendomsgrenser er inntegnet i 
reguleringsplan. Dette er forhold som må 
endres for at kommunens saksbehandling 
skal være i tråd med gjeldende formelle 
rammeverk. Det er den enkelte kommune 
som må vurdere om deres praksis er i tråd 
med forsvarlig saksbehandling.

Sakstypen omfattes av reglene i plan-  
og bygningslovens byggesaksdel som 
DiBK har veiledningsansvar for. Saks-
typen omfattes også av matrikkelloven, 

som Kartverket har veiledningsansvar for. 
Utgangspunktet mitt var at sakstypen kan 
«falle mellom to stoler», dette bekreftes av 
datamaterialet. Det er behov for en klarere 
rollefordeling mellom statlige myndigheter 
som skal veilede kommunene og det er  
behov for å sette fokus på sakstypen end-

ring av fast eiendom som en egen sakstype.
Som et bidrag til kunnskap innen fagom-
rådet omarbeider jeg nå avhandlingen til 
en bok. Med støtte fra Kartverket, DiBK, 
Tekna Samfunnsutviklerne og GeoForum 
blir den utgitt på Universitetsforlaget  
i 2020. 

Leikny Gammelmo etter disputasen. Her sammen med Fra venstre Line Hvingel 
(Danmark), Terje Holsen (Norge), Leikny Gammelmo og Peter Ekbäck (Sverige). 
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B ærekraftsmålene består av totalt 17 
mål og 169 mål som skal løse mange 

av verdens største problemer innen 2030. 
Vi skal få en slutt på ekstrem fattigdom og 
sult, redusere ulikhet og stoppe klima-
endringene. Disse målene må vi nå – både 
for å leve et godt liv nå, men også for å 
sikre at vi etterlater kloden i god stand til 
fremtidige generasjoner. FN har satt felles 
kurs mot en bærekraftig fremtid for alle på 
planeten – en langt større utfordring enn å 
lande på månen.

Det angår oss alle
Bærekraftsmålene er ikke FNs første forsøk 
på å sette mål for klodens utvikling. Al-
lerede i 2000 ga alle verdens staters ledere 
hverandre hånden på å jobbe sammen for 
en bedre verden. De vedtok åtte kon-
krete mål for hvordan verden skulle se ut 
innen 2015. Både med hensyn til å halvere 
ekstrem fattigdom, sørge for at flere barn 
fikk tilgang til utdannelse, sikre rettigheter, 
bremse dødelige sykdommer, og mye mer.

Fordi målene ble vedtatt ved tusenårs-

skiftet, fikk de navnet ‘Tusenårsmålene’ på 
norsk. På engelsk heter de Millennium De-
velopment Goals. I begynnelsen ble tusen-
årsmålene møtt med skepsis. Men avtalen 
ble en milepæl på veien mot å sikre bedre 
levevilkår for en større del av verdens be-
folkning. Ikke alle målene ble 100 prosent 
oppfylt, men det var stor fremgang på de 
fleste områdene. Siden 1990 har andelen 
av verdens befolkning som lever i ekstrem 
fattigdom falt med 68 prosent. Like mange 
gutter og jenter starter i grunnskolen, glo-
balt har antallet nye hiv-smittede falt med 
40 prosent siden 2000, og i samme periode 
har antallet dødsfall på grunn av malaria 
blitt redusert med 58 prosent. Også innen 
de målene som ikke ble nådd, har det vært 
betydelige fremskritt.

Tusenårsmålene rettet seg først og 
fremst mot utviklingsland. Bærekrafts-
målene derimot fordrer at alle land i 
verden skal ta på seg ansvaret og innstille 
seg på å produsere, forbruke og handle 
bærekraftig. De nye bærekraftsmålene vil 
– akkurat som sin forgjenger – få betyd-

ning for milliarder av mennesker. Denne 
gangen skal sult, fattigdom og sykdommer 
ikke bare reduseres, men i mange tilfeller 
utryddes helt.

Behov for nye løsninger
En ting er for en bli enige om målene. En 
annen ting er å nå dem. Det første steget er 
at verdens befolkning vet om målene. Der-
for har også Verdens Beste Nyheter et opp-
drag for å gjøre målene kjent for så mange 
mennesker som mulig. Jo flere som vet om 
målene, desto mer trolig at våre politiske 
ledere jobber for å levere resultater. Og 
jo flere mennesker som vet om den store 
fremgangen verden har allerede oppnådd, 
jo mer kan du bidra til at vi sammen når 
målene. Det vil kreve helt nye løsninger, 
massive investeringer og partnerskap på 
tvers av sektorer for å nå bærekraftsmå-
lene. Ingen politiker, regjering, bedrift 
eller organisasjon kan gjøre jobben selv. 
At vi har opplevd store fremskritt innen 
en rekke områder gir oss den nødvendige 
troen på at det er mulig å nå målene. 

Bærekraftsmålene  
– den mest ambisiøse planen noensinne 
Det har blitt kalt den mest ambisiøse plan for jordens fremtid noensinne. 
På FNs generalforsamling i september 2015 vedtok alle verdens stater  
et sett med felles mål som staker ut kursen de neste 15 årene.
Artikkel fra Verdens beste nyheter. https://verdensbestenyheter.no/
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Vår teknologi bidrar  
til FNs bærekraftsmål!
Det kan nok virke litt fjernt å forholde seg til FNs bærekraftsmål en vanlig  
arbeidsdag. Men det er mange eksempler på at det vi opplever som hverdagslig 
kan rammes inn i en større sammenheng, og at den geografiske teknologien  
faktisk spiller en svært viktig rolle i arbeidet med å nå bærekraftsmålene.
Av: Ove Helset, Geodata

N år du gjør deg kjent med bærekrafts-
målene er det åpenbart at flere av 

målene er direkte knyttet til geografisk 
og stedfestet informasjon og data. For oss 
som jobber med geografiske data hver dag 
er dette veldig spennende og mulighetene 
er mange – nær sagt uendelige, og vi gjør 
allerede mye.

Geografisk teknologi hjelper alle
Med geografisk informasjon kan vi forutse, 
kartlegge, visualisere, beregne både men-
neskelig aktivitet og hendelser på jorda og 
iverksette tiltak basert på analyser av store 
mengder data.

Vi kan avdekke hvor områder vil oppleve 
problemer innenfor de tre dimensjonen 
klima og miljø, økonomiske- og sosiale 
forhold: Hvor har mennesker lengst vei til 
skole og helsetjenester? Hvilket geografisk 
mønster gir levekårsundersøkelser som 
gjennomføres når de kobles med demo-
grafidata? Hva er sammenhengene mellom 
store sykdomsutbrudd og er de kanskje 
koblet til nærhet til industrier som slipper 
ut giftig avfall? 

Endringer i klima er krevende
Leder av Cicero senter for klimaforskning, 
Kristin Halvorsen, besøkte Geodatas 
konferanse Geotek i 2018. Ett av hennes 
hovedpoenger var at klimaendringene 
betyr at det blir flere regnværsdager, og 
når det regner vil kommer større mengder 
med regn. Dette kan gi store følger, både 
for privatpersoner og eiendommer,  
men kan også by på utfordringer ute  
i kommunene. 

Et konkret eksempel som viser at geo-
grafisk teknologi spiller en viktig rolle er 
overvannsanalyser. Disse analysene gir for 
eksempel en kommune oversikt over hvor 
vann samles ved styrtregn, slik de gjør det  
i Skedsmo og Lørenskog kommuner. 

Overvannsanalyser sikrer  
bærekraftige byer og samfunn
Leder av geodataavdelingen i Skedsmo 
kommune, Morten Eines, forteller at sam-
arbeidsprosjektet mellom de kommunal-
tekniske avdelingene i de to kommunen tar 
for seg kapasitet i vann- og avløpsnettet, 
sammen med elver og vann.

– Gode overvannsanalyser svarer  
definitivt på bærekraftsmålet om å gjøre 
byer og bosettinger inkluderende, trygge, 
motstandsdyktige og bærekraftige. I dette 
arbeidet er geografisk teknologi avgjø-
rende. Med gode analyser kan vi være 
forberedt når styrtregn kommer og gir oss 
oversikt over hvilke tiltak vi må treffe når 
det oppstår og hvilke hensyn vi må ta i 
utviklingen av kommunen vår, sier Eines, 
og legger til at det jobbes godt med bære-
kraftsmålene i kommunen.

– Vi er en vekstkommune i en region 
som også vokser og har helt konkrete mål 
om å redusere klimautslippene. Da er det 
viktig med god planlegging og et godt 
beslutningsgrunnlag. Det vil geografiske 
data og det arbeidet vi gjør på avdelingen 
bidra til. 

Vann-nett er viktig
Bærekraftsmål nummer seks handler  
konkret om å sikre bærekraftig vann-
forvaltning og tilgang til vann og gode 
sanitærforhold for alle. Ingen land kan ta 
dette for gitt, heller ikke Norge. Og dette 

Overvannsanalyser gir kommunene oversikt 
over hvor vann samles ved styrtregn.
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forvaltningsarbeidet er avhengig av geogra-
fisk teknologi, et arbeid Geodata har vært 
med på å utvikle.

 Vann-Nett (vann-nett.no) er et nett- 
basert kartverktøy som har som oppgave å 
gi oversikt over påvirkninger, miljøtilstand, 
miljømål og tiltak for vassdrag, grunnvann 
og kystvann i Norge, med utgangspunkt 
i vannforskriften og EUs vanndirektiv. 
Vann-Nett skal også understøtte delta-
kelse og informasjon til offentligheten. 
Vann-Nett eies og driftes av NVE, mens 
Miljødirektoratet har ansvar for å koordi-
nere innholdet.

 Flere av delmålene i bærekraftsmålet har 
dessuten relevans for arbeidet som gjøres 
med den helhetlige vannforvaltningen i 
Norge: Beskytte drikkevannskilder, redusere 
forurensning, gjennomføre helhetlig vann-
forvaltning, verne og restaurere vannets 
økosystemer, og sikre at lokalsamfunn  
og innbyggere får medvirke i vannforvalt-
ningen.

Mange har ansvar i vannforvaltningen
Fagdirektør i Miljødirektoratets Vannsek-
sjon, Anders Iversen, forteller at forvaltning 
av vannressursene våre er såkalt flernivå-
forvaltning, fordi flere forvaltningsnivåer 
har sin del av ansvaret for påvirkninger 
og tiltak. Fra sentrale myndigheter med 
ansvar for store vannkraftskonsesjoner og 
utslippstillatelser, til fylkesmannen med 
ansvar for regionale miljø- og landbruks-
tiltak, fylkeskommunene som regional 
planmyndighet, og til kommunene som  
har ansvar for vann og avløp, lokale land-
brukstiltak og ivaretakelse av vannmiljøet  
i lokale planer. 

– For å kunne samordne på tvers av disse 
nivåene og ha lik praksis i hele landet, er 
vi helt avhengige av geografiske fagverk-
tøy og teknologi – både for å kunne drive 
saksbehandling og rapportering, men også 
for å kunne gjøre denne viktige miljøinfor-
masjonen tilgjengelig for offentligheten, 
Anders Iversen.

Bærekraftsmålene aler innovasjon
Bærekraftsmålene er globale og gjelder ute 
og her hjemme. De to eksemplene over 
viser det, og viser også at mange allerede 
jobber godt med dette.

Men innovasjon er også en viktig del av 
bærekraftsmålene. Det er mange løsninger 
som må på plass for å nå målene, og mulig-
hetene for innovasjon og nytenking finnes 
for alle bærekraftsmålene. Vi som jobber 
med geografiske data og teknologi står i 
god posisjon for å komme med morgen-
dagens løsninger. 

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
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Bærekraftig jordbruk  
med kunstig intelligens
• Landbruksdirektoratet støtter jordbruket 

med milliarder hvert år. 
• Kunstig intelligens kan sørge for at  

tilskudd fordeles mer rettferdig og korrekt
• Offentlige søknadsprosesser er en  

digital råolje for fremtidig kunstig  
intelligens - men krever digitalisering

• Opptrent kunstig intelligens kan skape  
et bedre liv på land gjennom bærekraftig 
jordbruk

tekst: Alexander Salveson Nossum, alexander.nossum@norkart.no, Digitalisering og 

innovasjonsansvarlig – Norkart AS

D e siste fem årene har Landbruksdirek-
toratet fordelt tilskudd tilsvarende 20 

milliarder kroner til jordbruk. Er dette nok 
med de ekstreme klimaendringer rundt 
oss? Sørger det for et mer bærekraftig 
jordbruk? Rettferdig og korrekt fordeling 
av tilskudd er vesentlig for å gi best effekt 
av midlene som er tilgjengelig. 

39.652 – nesten 40.000 søkere - mottok 
tilskudd, bare i 2018. [1] Søknadsmengden 
er med andre ord enorm og spredd geo-
grafisk over hele landet. Med tradisjonell 
arbeidskraft er det ikke kostnadsforsvarlig 
å undersøke og etterprøve alle tilskudds-
fordelinger. Mengden er rett og slett for 
stor og for geografisk spredt. Samtidig  
ønsker alle en rettferdig og korrekt for-
deling av midlene. 

Dette ga grobunn til et innovasjons-
prosjekt sommeren 2019 med solide 
AI-studenter fra NTNU og ekspertise fra 
Landbruksdirektoratet og Norkart. Målet 
med prosjektet har vært:

«Kan kunstig intelligens (AI) anvendes 
på høyfrekvent, gratis tilgjengelig satel-
littdata til å redusere arbeidsmengden for 
tilskuddsverifisering?». 

Kunstig intelligens er vår tids revolusjon 
når det kommer til å få maskiner til å forstå 
bilder. Mengden tilgjengelig satellittdata 
har i tillegg eksplodert – spesielt i kraft av 
EU sitt romfartsprosjekt med Sentinell-
satellittene som kontinuerlig tar bilder 
av jordkloden som blir tilgjengelig for fri 
bruk. [2]

FN sine Bærekraftsmål utfordrer jordens 

befolkning til å tenke og skape for frem-
tiden. Jordbruk er vesentlig for en global 
fremtid. Bærekraftig jordbruk – og et liv 
på land er avgjørende for å utrydde sult 
og hindre negativ bruk av ressursområder. 
Med vår tids digitale tidsalder er smart 
og digitalt jordbruk naturlig verktøy for å 
få det til. Internettsensorer og robotstyrt 
landbruk er megatrender. Men også data-
drevet forvaltning av jordbruket. Norge er 
langt fremme på datainnsamling og for-
valtning relatert til jordbruket.  Nasjonale 
høyoppløste datasett som AR5 (arealres-
surskart), ekstremt nøyaktige felles kart-
base (FKB) og gode strukturerte prosesser 
for tilføring av tilskudd legger grunnlaget 
for smart og bærekraftig jordbruk. Dette 
gir et godt digitalt fundament for å bidra 
til et litt bedre bærekraftig jordbruk med 
bruk av toppmoderne teknologi og kunstig 
intelligens.

Dette var utgangspunktet som ble satt 
for et team med sommerstudenter fra 

NTNU i samarbeid med eksperter fra 
Landbruksdirektoratet og Norkart. 

Kunstig intelligens har svært gode mu-
ligheter for å jobbe på store satellittdata for 
å identifisere: «Hvor er åkeren?» - «Dyrkes 
det gress der i juni?» - «Ble det dyrket noe 
der i juni som forsvant brått i august?». 

Dette kan utviklere i Norkart gjøre ved 
at de bygger videre på algoritmene forsket 
frem fra Google, Facebook og de største 
forskermiljøene i verden – men gitt ut 
åpent tilgjengelig som Open Source – fri 
programvare. 

Men. Kunstig intelligens må ha trenings-
data for å bli «smart» – mye treningsdata. 
Dette gjør at globale giganter kjemper om 
de beste treningsdata for fremtidig AI-
anvendelser. Dette gjør at «data er den nye 
oljen». Og det er dette som gjør at Norge 
raskt kan være i toppeliten av kunstig 
intelligens. For med de store nasjonale 
geografiske datasettene som er nøysomt 
forvaltet sammen med en forvaltnings-

AKTUELT
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I moderne tettsteder og byer skjer det end-
ringer hele tiden. Skoler som var planlagt 

og bygd basert på boligsituasjon for tiår 
siden er ikke nødvendigvis plassert riktig 
når kommuner slås sammen – eller man 
ser regioner som helhet. 

Bosettingsmønster er stadig i endring. 
Bærekraftig by og stedsutvikling handler 
om å observere og bruke fakta for å veilede 
morgendagens planer og utvikling. For 
kommunene Gran og Lunner har de tatt 
første skritt mot bærekraftig by- og steds- 
utvikling kombinert med tradisjonelt arbeid 
innenfor areal- og transportplanlegging. 

De fikk støtte fra Miljødirektoratet til  
å jobbe med et prosjekt, hvor de skulle 
analysere bosetningsmønsteret i Gran  
og Lunner kommune: 

– Vi ønsket å se på hvordan befolknin-
gen bosatte seg i forhold til viktige måle-
punkter som vi mente var viktige i deres 
dagligliv. Vi valgte da tettstedssentrum, 
målepunkter for kollektivtrafikk, som da 
er bussholdeplasser og jernbane. I tillegg 
valgte vi barneskoler og dagligvareforret-

ninger, forklarer Øyvind Sørlie.
Øyvind Sørlie er spesialrådgiver for plan 

og utvikling i Gran kommune. Han jobber 
med kommuneplanspørsmål og overord-
nede spørsmål, samt et prosjekt  
i regionsrådet for bærekraftig og attraktiv 
stedsutvikling.

På oppdrag fra Gran og Lunner har 
Norkart gjennomført en analyse basert på 
folkeregisteret kombinert med nærhet-
sanalyser fra Norkart sitt Datavarehus. 
Analysen har i første omgang konsentrert 
seg om bosettingsmønsteret relatert til 
rundt 50 interessepunkt, som skoler, butik-
ker, kollektivknutepunkt og lignende. 

Gran blir sett på av mange som en kom-
mune hvor folk bor spredt. 54 prosent av 
befolkningen bor utenfor det SSB definerer 
som tettsteder. 

– Jeg opplever at tettstedsdefinisjonen 
i offentlig statistikk blir sett på som en 
sannhet. Det er en oppfatning hos mange 
at vi bor veldig spredt i Gran. Men nå som 
denne analysen begynner å bli klar, mener 
jeg at denne sannheten vil bli utfordret. 

Over 80 prosent bor under fire kilometer 
fra tettstedssentrum, sier Sørlie. 

Analysen avdekker at «sannhetene» 
blir utfordret med fakta og at det er store 
forskjeller mellom Gran og Lunner. Eksem-
pelvis bor 90% av innbyggere i Gran 4 km 
eller nærmere til en barneskole. I Lunner 
er det bare 64% av innbyggerne som bor 
like nærme en barneskole. 

En bærekraftig by- og stedsutvikling 
avhenger av gode beslutningsgrunnlag. En 
geografisk analyse som kobler befolkning 
sammen med infrastruktur gir dette. 

Bærekraftig by- og stedsutvikling 
med geografiske befolkningsanalyser
Hvordan bruker befolkningen nærmiljøet sitt? Er skoler og kollektivknutepunkt 
plassert riktig i forhold til hvordan innbyggere faktisk bor?
Alexander Salveson Nossum, alexander.nossum@norkart.no, Digitalisering og innovasjonsansvarlig – Norkart AS
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Alexander S. Nossum er Digitalisering og 
innovasjonsansvarlig – Norkart AS

kultur på søknadsprosesser i det offentlige 
har vi skapt et solid grunnlag for verdens 
beste treningsleir for kunstig intelligens. 
Gjennom prosjektet ble det prøvd ut de 
aller nyeste algoritmene, metodene og 
nettverkene. På en serie med ulike datasett. 
Landbruksdirektoratet samlet en del data 
fra søknadsprosesser som ble brukt inn 
i algoritme-treningen. Og resultatene er 
gode. Foreløpig er AI-systemene enda for 
usikre til å kunne brukes til etterprøving i 
storskala. Det er allikevel ikke det viktigste 
resultatet. Det viktigste resultatet av pro-
sjektet er å avdekke den enorme digitale 
råoljen som ligger hos Landbruksdirek-
toratet. I søknadsprosesser gir søkere inn 
mye informasjon som kan sees på som en 
fasit. Denne fasiten er unik når algoritmer 
skal trene på å gjenkjenne mønster, bilder 
eller lignende. I prosjektet ble treningsdata 

lagd manuelt – og det ble lagd en proto-
type på en søknadsløsning hvor søkeren 
- brukerne – er med å digitalisere trenings-
data. Dette peker mot fremtidige løsninger 
hvor treningsleiren blir til digitalt og med 
basis i eksisterende søknadsprosesser. 

Det er i dag Landbruksdirektoratet og 
det offentlige som må digitalt lagre og 
strukturere fasitdata. Ikke for å bruke i dag 
– men for å bruke i morgen. I morgen - når 
kunstig intelligens er hyllevare og ukom-
plisert. Når kunstig intelligens forventes å 
være en naturlig del av systemer. 

Ved å utnytte søknadsdata kombinert 
med nasjonale høyoppløste geografiske 
datasett er det fullstendig realistisk å trene 
algoritmer og kunstig intelligens på norske 
data og norske områder – men løse proble-
mene i helt andre land – land som kanskje 
ikke har høyoppløste datasett og forvalt-

ningskultur. Land som kanskje trenger 
datadrevet jordbruk for å bli bærekraftige. 

Gjennom sommerprosjektet til Land-
bruksdirektoratet og Norkart tok vi et lite 
skritt i riktig retning. Vårt viktigste funn er 
at det offentlige må spare på sine fasitdata 
digitalt i dag – for å trene algoritmer i 
morgen. Kanskje vårt viktigste bidrag i 
fremtiden for å utrydde sult er bistand i 
form av ferdigtrente algoritmer? 

[1] https://www.landbruksdirektoratet.no/
no/statistikk

[2] https://spacedata.copernicus.eu

[3] https://github.com/Norkart/Autotilskudd

[4] https://www.norkart.no/2019/08/20/
sommer2019-maskinlaering/ 
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I januar 2017 strandet en gåsenebbhval 
på Sotra. Obduksjonen viste at mage og 

tarm var fylt av store mengder plast, og 
de grufulle bildene av hvalens tilstoppede 
fordøyelseskanal gikk verden rundt. Opp-
merksomheten rundt hvalen ble en vold-
som vekker for publikums bevissthet rundt 
problemet med marin forsøpling, og med 
det oppsto en sterk dugnadsmotivasjon. 
Det påfølgende året opplevde den ideelle 
foreningen Hold Norge Rent en mange-
dobling av antall deltagere i ryddeaksjoner. 
I Hordaland ble det satt solid rekord med 
hele åtte ganger så mange engasjerte som 
året i forveien. 

Nasjonal ryddeportal
Senter for oljevern og marint miljø 
(SOMM) er et offentlig kompetansesenter 
under Samferdselsdepartementet, med 
samfunnsoppdrag å formidle kunnskap 
om oljevern og marin forsøpling. I årets 
tildelingsbrev fra departementet defineres 
ett av hovedmålene som Kunnskap om 
oljevern og marin forsøpling. Et delmål er å 
etablere en enhetlig nasjonal ryddeportal 
for rapportering og informasjon om ryddet 
marin forsøpling samt områder med særlig 
behov for rydding. Departementet trekker 
Hold Norge Rent frem som samarbeids-
partner i arbeidet med en slik portal. Siden 
forsommeren 2019 har vi i Asplan Viak 
Internet (Avinet) vært engasjerte i arbeidet 
med denne nye ryddeportalen.

For fagfolk og publikum
Arbeidet er på sett og vis todelt; det skal 
lages en mobilapp for publikum og det skal 
settes opp en kartportal for fagfolk. Målset-
tingen for mobilappen er at publikum på 
enklest mulig måte finner en ryddeaksjon 
og deltar på denne. Via appen skal delta-
kerne også motiveres til å ta rollen som fol-
keforskere. Ved å registrere sine funn i detalj 
bidrar de til datainnsamlingen Hold Norge 
Rent og SOMM behøver til sine analyser. 
Disse opplysningene samles i en versjon 
av vår kartportal Adaptive, med skjemaer 
tilpasset behovet og et API som kan benyt-
tes av tredjepart, basert på tilsvarende 
løsning for oljesøl. Appen er en spennende 
og utfordrende oppgave! Mens vi tidligere i 

overveiende grad har utviklet for dedikerte 
og fagorienterte brukere med høy motiva-
sjon for å lære seg ny funksjonalitet skal vi 
denne gang henvende oss til entusiaster i 
alle aldre og med ulik erfaringsbakgrunn. 
Fellesnevneren er deres engasjement for et 
bedre miljø. Forenkling er viktig for at dug-
nadsdeltakeren skal "gidde" å bruke appen, 
samtidig er det et sterkt ønske fra oppdrags-
giverne om å samle inn mest mulig detaljert 
informasjon fra ryddeaksjonene. Tilsynela-
tende motstridende interesser, men vi har 
tro på at det er mulig å finne en løsning som 
tilfredsstiller begge parter!

Mange bidrar
SOMM og Hold Norge Rent har heldigvis 
god støtte i en ressursgruppe med aktører 
fra flere hold, blant annet Friluftsrådenes 
Landsforbund, kommunale og private 
renovasjonsselskaper, Kystverket, Hav-
forskningsinstituttet, Miljøagentene og 
Naturvernforbundet. En verdifull partner 
i arbeidet er designbyrået Haltenbanken, 
som ble engasjert på bakgrunn av arbeidet 
de alt hadde gjort med en ryddeapp-proto-
typ i et FoU-prosjekt sammen med Bergen 
og Omland Friluftsråd.

Flere løsninger for bærekraft
Vi i Avinet har vært med på flere prosjekter 
der vi sammen med oppdragsgiver har 
fokus på miljø og bærekraft:
• Hordalandsmodellen beskriver hvordan 

samarbeidet for håndtering av eierløst  
marint avfall i Hordaland fungerer.  
Avfallsselskap, kommuner, lag og orga-
nisasjoner samt privatpersoner samar-
beider om ryddingen. Bergenog Omland 
Friluftsråd, som administrerer innsatsen, 
benytter en kartløsning fra Avinet til å 
registrere ryddede områder. 

• NOFO og Kystverkets Beredskapsløsning 
for håndtering av oljesøl besto med glans 
sin ilddåp under en av tidenes største 
oljevernøvelser; SCOPE 2017. Her brukes 
vår kartportal i kombinasjon med en 
mobilapp for feltregistering, som gjør at 
innsatsleder raskt får oversikt og effektivt 
kan delegere arbeidsoppgaver.

• Vi arbeider for bærekraftsmålet God helse 
gjennom tur-appen vår - Norgeskart 
Friluftsliv, der en kan logge egne ruter 
og vise disse i en egen kartportal. Det 
er også mulig å abonnere på tjenester 
som for eksempel GodTur, der man kan 
legge inn turruter som deretter blir gjort 
tilgjengelig for andre brukere. 

Digitale verktøy for bærekraft
En hval fylt med plast vekket engasjement verden rundt. Asplan Viak  
Internet bidrar med teknologi og løsninger for å bekjempe marin forsøpling.
Tekst: Asplan Viak Internet, Foto: Birgit Fostervold

Fra sprintøkter der struktur for Ryddeportalens mobilapp blir fastlagt. Arbeidet ble ledet av Marte Teigen fra 
Haltenbanken, med deltagere fra SOMM, Hold Norge Rent og Avinet. Foto: Birgit Fostervold

AKTUELT
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GEOMATIKKDAGENE 2020

CALL  FOR  ABSTRACTS

Frist  for  å  sende  inn  forslag  er

26.  oktober

Se  www.geomatikkdagene.no

for  mer  informasjon

Geomatikkdagene er Norges største uavhengige konferanse om teknologi, data og

løsninger som bruker geografisk informasjon! Tema for neste års konferanse er FNs

bærekraftsmål. Vi etterlyser nå foredrag som naturlig hører hjemme under ett av de

17 bærekraftsmålene. Vi er også interessert i foredrag som berører tematikk som:

 

Matrikkel  ||  Publikumsmedvirkning  ||  Marint og kyst  ||  Gjennomførte reformer

Ny teknologi  ||  Maskinlæring  ||  Satellitt  ||  Bruk av laserdata  ||   Beredskap

Plandata – plandatahåndtering  ||  Stordata  ||  Arealinformasjon og arealkonflikter

Geomatikk og usikkerhet / datakvalitet  ||  VR / AR / MR  ||  Intelligente

transportsystemer

Scandic  Lerkendal,  24.-26.  mars

Registrer ditt forslag her

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePsfaQjhpxNF-ktwHO-VlZmUeFz-x3y2mbQXF-rNPd30vxhg/viewform
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B ærekraftsmålene skal bidra til at alle 
verdens land innen 2030 skal nå målet 

om å utrydde ekstrem fattigdom, sikre en 
inkluderende utvikling og fremme velstand, 
fred og rettferdighet. Tilgang til oppdaterte 
og anvendbare geografiske data er avgjø-
rende for informert beslutningstaking og 
overvåking av fremdriften for å nå bære- 
kraftsmålene, og Kartverket ønsker å bidra 
til datarevolusjonen for bærekraftig utvikling.

Kartverket har gjennom en årrekke 
vært engasjert i institusjonelt samarbeid 
og utviklingshjelp innen våre fagfelt, som 
er geodesi, produksjon og forvaltning av 
kartdata, matrikkel og tinglysing. Disse ak-
tivitetene har i særlig grad hatt som mål å 
understøtte arbeidet med å fremme sikker 
og lik tilgang til land og eiendom og på den 
måten støtte bærekraftsmålene.

Sikrer rettigheter til eiendom
Vi antar at 70% av verdens befolkning 

mangler juridisk anerkjente bevis for ret-
ten til det landet de bor på eller bruker til 
produksjon. Å sikre rettigheter til eiendom 
vil radikalt forbedre vilkårene for fattige 
mennesker til å investere i og forbedre sine 
boligforhold. Kartverkets arbeid med bi-
stand har derfor så langt hatt mest fokus på 
å bygge opp offentlige tjenester for å sikre 
rettigheter til eiendom i tidligere sosia-
listiske land i Europa, der eiendom siden 
1990 har blitt privatisert eller tilbakeført til 
tidligere eiere. 

Vi har hatt stort gjennomslag for at tiltak 
på dette fagområdet er avgjørende for 
sosial og økonomisk utvikling. Vi ønsker å 
bygge vår fortsatte bistand på erfaringer fra 
mange land, og Kartverket har selv svært 
gode løsninger for registrering av eiendom-
mer, adresser og bygninger. 

Hovedoppgaven til vår seksjon for 
internasjonale tjenester er å styre prosjek-
ter der vi etablerer kart og IT-systemer 
for eiendomsregistrering, geografisk 
datainfrastruktur og adressesystemer. Vi 
tar oss av alle anskaffelser i henhold til EU-
lovgivning, kvalitetssikring av prosjekter 
og institusjonell kapasitetsbygging. Norske 
private firmaer har betydelig kompetanse 

og har vært og er betydelig involvert i flere 
av bistandsprosjektene.

Samarbeid
Kartverket samarbeider aktivt med en 
rekke internasjonale organisasjoner i dette 
arbeidet. En viktig samarbeidspart er  
FNs spesialorgan for by og bosetting (UN- 
HABITAT) som har etablert viktig veiled-
ning for registrering av landrettigheter  
i utviklingsland.

Vi er også involvert i Global Donor  
Working Group on Land, som er et 
nettverk for koordinering av bistand på 
eiendomsområdet. Her møtes de store 
internasjonale långiverne og nasjonale 
bistandsorganisasjoner.  Nettverket koordi-
nerer også innspill til oppfølgingen av de 
nye bærekraftsmålene på eiendomsområdet.

Rammeverk for geografisk informasjon
Norge og Kartverket er en aktiv bidragsyter 
til FNs ekspertkomite for geografisk infor-
masjon (UN-GGIM). Komiteen vil neste 
år ha sitt tiende årlige møte. Ekspertkomi- 
teen samler nærmere 100 medlemsland 
og representanter for akademiske nettverk 
og ulike private aktører. Til møtene blir 
det rapportert fra en rekke arbeidsgrup-
per som dekker de fleste områder knyttet 
til forvaltning og anvendelse av geogra-
fisk informasjon. Hovedutfordringen er 
hvordan dette fagområdet kan bidra til å 

gjennomføre FNs bærekraftsmål.
UN-GGIM har satt i gang utviklingen 

av «Integrated Geospatial Information 
framework» (IGIF). Dette rammeverket 
definerer ni strategiske veier for bedre 
forvaltning og utnyttelse av geografisk 
informasjon. Det bli et viktig bidrag til 
bedre utnyttelse av geografisk informa-
sjon - til nytte for samfunnet i mange land, 
også for vårt eget. Kartverket ønsker å ta 
rammeverket aktivt i bruk i våre bistands-
prosjekter. 

Registre for utvikling
For å fremme digitalisering innen ansvars-
områdene våre, har de ansvarlige etatene 
for offentlige registre i Norge tatt initiativ 
til et konsept for utviklingssamarbeid. Det 
er inngått en avtale mellom Skatteetaten, 
Brønnøysundregisteret, Statistisk sentral-
byrå og Kartverket om en felles satsing 
på et nytt bistandsprogram: «Register for 
utvikling». De fire etatene har opprettet en 
arbeidsgruppe for å fortsette samarbeidet 
og utvikle prosjekter som er forankret i vår 
nasjonale strategi.

Kartverket vil også i årene som kom-
mer prioritere innsats på prosjekter som 
understøtter norsk bistandspolitikk og 
FNs bærekraftsmål. Vi erfarer også at dette 
bidrar til faglig utvikling og kapasitet i 
de samarbeidende institusjonene, i den 
private bransjen og i Kartverket. 

Datarevolusjon for 
bærekraftig utvikling
Kartverket ønsker gjennom sitt bistandsarbeid å bidra til 
datarevolusjonen for bærekraftig utvikling. 
Tekst: Kåre Kyrkjeeide, seksjonsleder Internasjonale tjenester i Kartverket, Foto: Basara Miyahara.

Norge og Kartverket 
er en aktiv bidragsyter 
i FNs ekspertkomite 
for geografisk 
informasjon, her på 
møte i New York i 
august. Fra venstre: 
Dag Høgvard, 
Jarle Jensen, Guro 
Voss Gabrielsen 
(Kommunal- og 
moderniserings-
departementet, Anne 
Cathrine Frøstrup, 
Laila Løvhøiden og 
Anne Jørgensen 
(Kartverket).

AKTUELT



A mbita er Norges ledende eiendoms-
teknologiselskap som leverer tje-

nester, systemer og produkter basert på 
eiendomsdata og kartdata. Selskapet står 
også bak Norges største handelsportal for 
eiendomsinformasjon, Infoland, i tillegg til 
løsninger for elektronisk tinglysing. 

Nettverk og posisjonering
Mange tusen brukere benytter Ambitas 
tjenester hver dag i forbindelse med 
boligsalg eller byggeprosjekter. Gjennom 
tett samarbeid med offentlig forvaltning og 
våre kunder, utvikler vi løsninger som gjør 
arbeidshverdagen enklere og mer effektiv 
for våre brukere. Vi er per i dag involvert  
i 9 av 10 bolighandler, og ønsker å bidra 
med løsninger som sikrer et mer åpent, 
sikkert og smidig eiendomsmarked for 
alle, i tiden som kommer. Arendalsuka er 
en flott arena for å skape nettverk, i tillegg 
til å nå ut til bransjefolk. Ambita favner 
bredt med både aktiviteter for eiendoms-
utvikling, boligsalg, eiendomsforvaltning 
og samhandling mellom bank og megler. 
Det foregår svært mange debatter i løpet av 
de få dagene man er der, og det kan være 
utfordrende å få med seg de mest interes-
sante – og ikke minst arrangere de mest 
relevante debattene selv!  Ambita ønsket  
å posisjonere selskapet, og samle riktige  
og viktige debattanter og gjester på  
restaurant Nonno rett ved Pollen  
i Arendal.

Mange debatter
Ambita arrangerte fire ulike debatter  
i løpet av dagene i Arendal.

Vil den nye avhendingsloven skape en 
tryggere bolighandel? Vår første debatt ut 
ble arrangert av vårt datterselskap Bolig-
mappa. En viktig og relevant debatt.  
I panelet var: Morten A. Meyer (Huseiernes 
Landsforbund), Christian V. Dreyer 
(Eiendom Norge), Inger-Lise Blyverket 
(Forbrukerrådet), Carl O. Geving (Norges 
Eiendomsmeglerforbund), Are Andenæs 
Huser (Norsk Takst) og Henning Lauridsen 
(NBBL) i panelet.

Hvordan reduserer vi svart arbeid i 
håndverksbransjen var Boligmappas andre 
debatt for uken, og i panelet var blant 
andre Raymond Johansen (byrådsleder 
i Oslo), Jon Sandnes (Byggenæringens 
Landsforbund), Guro Angell Gimse (stats-
sekretær i Arbeids- og sosialdepartemen-
tet) og Håvard Bungum (Mitt Anbud). 
Debatten holdes på Nonno, og debattleder 
var Christian Strand.

Hvordan vil proptech endre eiendoms-
markedet? Eiendomsbransjen er i stor 
endring, og nye teknologiselskaper vokser 
frem og tilbyr nye tjenester som utfordrer 
det etablerte. Vi inviterte store og små 
selskaper for å høre hvordan de jobber for 
å skape fremtidens eiendomsmarked. I 
panelet stilte adm.dir. i Selvaag Eiendom 
AS, Cecilie Martinsen, daglig leder i Propr, 
Kjetil Eriksson, Carsten Phil i Huseiernes 
Landsforbund, Per-Christian Svendsen 
fra Boligmappa, Julija Pauriene fra AVO 

Consulting og Håvard Heggem fra Alva 
Technologies. 

Har Norge et digitalt eiendomsmarked? 
Hvor langt har kommunene kommet 
i digitaliseringen, og hva er eventuelle 
hindringer i digitaliseringsarbeidet? Kan-
skje den mest spennende debatten siden 
selveste Digitaliseringsminister Nikolai 
Astrup skulle stille i panelet. Det samme 
gjorde adm.dir i Eiendom Norge Christian 
V. Dreyer, Michael Pande-Rolfsen, leder 
digitaliseringsarbeidet i KS innen plan, 
eiendom og bygg, Grethe Meier, adm. dir. 
Privatmegleren og styreleder i IKT Norge 
og i Ambita, Toril Nag. Ambitas egen Hege 
Moe Tveit presenterte en fersk rapport om 
digitaliseringen av eiendom, bygg og bolig  
i norske kommuner.

Gjennom Arendalsuka har vi løftet 
diskusjoner og debatter som angår mange 
av oss, og vi opplevde uken som svært 
positiv. 

Ambita tok pulsen på eiendoms-
markedet under Arendalsuka 2019
I år var Ambita på Arendalsuka for aller første gang. I godt samarbeid med datterselskapene, 
Boligmappa og Alva arrangerte vi hele fire debatter som engasjerte bredt. 
Tekst og foto: Ambita

Ambita var på Arendalsuka for første gang, og arrangerte hele fire debatter. Her fra debatt med 
digitaliseringsminister Nikolai Astrup, Ambitas styreleder Toril Nag og Michael Pande-Rolfsen fra KS.
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Dobbel verdensmester
Anders Skoglund og Norsk Polarinstitutt har to ganger vunnet den mest prestisjefylte prisen 
under International Cartographic Conference, som er verdensmesterskapet for kartografer!
Tekst: Sverre Røed-Bottenvann, Foto: Norsk Polarinstitutt

I nternational Cartographic Conference 
avholdes annethvert år. I sommer ble 

konferansen gjennomført i Tokyo, og  
Skoglund og Norsk Polarinstitutt vant 
fagjuryens pris for beste papirprodukt  
i konkurranse med 200 andre kart. Vinner-
kartet, «Fimbulheimen – Satellite 1:250 
000», viser den 600 km lange fjellkjeden 
Fimbulheimen i Dronning Maud Land.

– Det er flott at jobben man gjør blir 
anerkjent – det gir ekstra motivasjon, sier 
Skoglund, som jobber i kartseksjonen  
i Polarinstituttet på 14 året.

Stedsnavn med koordinater
Kartet over Fimbulheimen er basert på 
satellittbilder, og dataene måtte både være 
skyfrie, inneholde minimalt med nysnø 
og uten for lange skygger. Kartet har en 
stedsnavnindeks, og alle stedsnavnene er 
oppgitt med koordinater.

– Stedsnavnene er de samme som i den 
topografiske hovedkartserien for Dron-
ning Maud Land 1: 250.000 over samme 
område. Det er over 800 stedsnavn i dette 
området, men på dette kartet var det ikke 
hensiktsmessig å ha med alle stedsnavnene, 
da det ville dekket for mye over bildene. 

Men alle stedsnavnene finnes i en egen in-
deks nederst på kartet, forklarer Skoglund, 
som hadde ideen til kartet.

– Nå ser man hele det sentrale fjellom- 
rådet under ett, og man får et godt inn-
trykk av hvordan landskapet er. Det er spar- 
somt med land, under en halv prosent av 
Antarktis stikker opp av isen, forteller han.

Programmering og temakart
På Polarinstituttets hjemmeside står Skog-
lund oppført med «topograf» som stillings-
beskrivelse, en tittel man ikke ser hver dag. 
Det er en god tittel, mener Skoglund, som 
er utdannet med både mellomfag i geografi 
og hovedfag i skogfag (forstkandidat)  
– i tillegg til etterutdanning i GIS.

– Det er ikke så enkelt å sette en korrekt 
tittel på ansvarsområdet, så topograf er 
kanskje ikke noen mindre dekkende tittel 
enn andre typiske kartstillingstitler, sier 
Skoglund.

 På Polarinstituttet jobber han med vari-
erte arbeidsoppgaver, som standardisering 
av kartdataene i hovedkartserien for Sval-
bard, 1:100 000, tilrettelegging av kartdata 
og karttjenester til Norge digitalt, utvik-
ling og programmering av kartløsningen 

TopoSvalbard, og produksjon av temakart 
til forskere, forvaltere og beslutningstakere.

– I tillegg blir det noen spesialprosjekter 
med kart, sier Skoglund, som anslår at han 
brukte tre-fire arbeidsuker på kartet over 
Fimbulheimen.

Til forskere og folk flest
Norge har tilstedeværelse i Dronning 
Maud Land blant annet gjennom fors-
kningsstasjonen Troll, som er bemannet 
hele året. En mindre stasjon, Tor, finnes 
også i området. Øverst i kartet er det et 
satellittbilde av iskanten.

– Kartet brukes av mine kolleger som 
forsker i området. Bildet øverst i kartet er 
med fordi mye av aktiviteten på Dronning 
Maud Land skjer ved iskanten, og forsy-
ninger og utstyr fraktes fra havet og inn 
til Troll-stasjonen. Kartet henger nå på 
veggen i forskningsstasjonen på Troll, så de 
har et oversiktskart å peke og diskutere på

Skoglund håper også at det generelle pu-
blikum kan ha nytte og glede av kartet, og 
underslår ikke at det har visuelle kvaliteter.

– Det er lett at det blir et flott kart når 
landskapet er slik det er. Det gjør det en-
klere å få frem mange fine former i naturen, 

Vinnerkartet fra Norsk Polarinstitutt.
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som blåis og snødrev og mønsteret av is-
breer som strømmer ned mot havet. Lyset 
og skyggen rundt de markante fjellene som 
stikker opp av isen, gir også en fin 3D-
effekt, forklarer Skoglund.

Kartografiens Messi
Det forrige kartet han vant samme pris 
med, «3D -kart Longyearbyen og omegn», 
hadde som navnet tilsier også en oppsikts-
vekkende 3D-effekt.

– Med kartet over området ønsket vi  
å presentere fjelllandskapet på en mer 
umiddelbar måte enn med et vanlig to-
dimensjonalt kart med koter, og samtidig 
vise hva som finnes av detaljer i kartdata-
ene vi produserer her ved seksjonen.

Da noen fra den norske delegasjonen til 
Tokyo tidligere i sommer forsøkte å få om-
tale av kartet over Fimbulheimen i norske 
aviser, ble Skoglund omtalt som «kartogra-
fiens svar på Lionel Messi». Skoglund ler 
godt når han blir presentert for dette.
– Det er jo hyggelig å høre! Men klart, vi 
har gode data å jobbe med og flotte områ-
der som skal fremstilles, så det hjelper litt. 

Neste prosjekt - Arktis
Polarinstituttet har gitt Skoglund grønt 
lys for å reise til ICC-konferansene, men 
det har ikke vært mulig å gjennomføre det 
foreløpig. Like fullt er han veldig fornøyd 
med utmerkelsen.

– Å vinne er selvfølgelig gledelig for meg 
personlig, og det gjør at Polarinstituttet 
blir mer synlig i «kartverdenen». Et lite 
ekstra moment i norsk sammenheng er  
å tydeliggjøre norsk tilstedeværelse  
i Antarktis, sier Skoglund.

– Og når man er dobbelt verdensmester 
skaper det kanskje et visst forventningspress 
når du skal lage et nytt spesialkart?
– Det opplever jeg ikke, men jeg jobber 
allerede med neste spesialprodukt fra oss. 
Det er noe som har vært på sidelinjen i ti 
år allerede, men blitt skjøvet på av andre 
oppgaver. Jeg håper at jeg i løpet av høsten 
finner tid til å fullføre vårt veggkart over 
Arktis – i 1:10.000.000. Det blir det største 
prosjektet jeg har jobbet med, og håper det 
blir klart til Geomatikkdagene 2020! 

FAKTA

• Kartet består av 19 utvalgte Landsat 
8-bilder fra den antarktiske sommeren 
hovedsakelig fra slutten av januar 
2016satellittbilder som er tilpasset for en 
sømløs framstilling av fjellområdet

• Kartet er dandert med bilder fra 
stasjoner og et skråfoto fra den store 
kartleggingsekspedisjonen for seksti 
år siden, og inneholder en liste over 
stedsnavn i området, totalt 800 navn

• Dronning Maud Land utgjør en sjettedel av 
Antarktiskontinentet, og det er nesten sju 
ganger større enn Norge

• Den norske forskningsstasjonen Troll 
ligger på isfri berggrunn, 1295 moh og 235 
km fra iskanten i Dronning Maud Land 

• Norsk Polarinstitutt er Norges 
hovedprodusent av topografiske og 
geologiske kart i norske polarområde

• Kartet kan lastes ned her: 
 https://www.npolar.no/produkt/

fimbulheimen-satellitt/ 

Kilde: Norsk Polarinstitutt 

Dobbel verdensmester: Anders Skoglund med 
førsteprisen fra fagjuryen fra årets ICC-konferanse. 
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Slik sparer Bane NOR SF 100 millioner
– fra innovasjon til forretningsmodell
En ny metode for innmåling av jernbanespor fører til et innovasjonsprosjekt hvor to store  
offentlige aktører samarbeider tett til nytte og glede for hverandre og samfunnet for øvrig.
Tekst og bilde: Kristin Skjerven, Kartverket

H østen 2015 startet de innledende 
samtalene mellom Bane NOR SF og 

Kartverket om presis stedfesting av jern-
banespor i en nasjonal referanseramme, 
ved bruk av satellittbasert måleutstyr. Bane 
NOR SF, som på tidspunktet het Jern- 
baneverket, har 4000 km lange jernbane-
spor som tradisjonelt krever innmåling 
med konvensjonell landmåling med kikkert 
og totalstasjon og spor disponering. Bane 
NOR SF opplever det som kostbart, tid-
krevende og lite effektivt å vedlikeholde et 
eget fastmerkenett av god nok kvalitet. 

Samtalene førte til ny innsikt i begge 
parters ønsker og behov. Innsikten dannet 
grunnlag for en rekke hypoteser, hypoteser 
som begge parter var interessert i å teste 
ut. I all hovedsak gikk hypotesene ut på  
å etablere flere permanente geodetiske 
stasjoner langs jernbanenettet i Norge.  

Etablering av teststrekning
Kartverket etablerte en kort pilotstrekning 
for testing av løsningen, for så å analysere 
resultatene grundig for se hvordan gevin-
stene kunne realiseres. Teststrekningen 
ble satt opp mellom Hamar og Elverum 
og mye av sommeren gikk med til å måle 
inn jernbanesporet langs denne streknin-
gen i et fortettet nettverk hvor basesta-
sjonene sto med 20 kilometers avstand. 
«Innovasjoner skapes best ved å skaffe seg 
solid innsikt, før vi gyver løs på å lage en 
løsning. En ny og mer effektiv metode for 
innmåling av jernbanespor i et fortet-
tet nettverk av permanente geodetiske 
basestasjoner er resultatet av innovasjons-
prosjektet Kartverket og Bane NOR SF  
har kommet frem til», sier Tor-Ole Dahlø  
i geodesidivisjonen i Kartverket.  

Den geodetiske referanserammen gjøres 

tilgjengelig gjennom posisjonstjenesten 
CPOS. Den geode-tiske referanserammen 
består at et nettverk av 200 permanente 
geodetiske basestasjoner fordelt rundt om 
i landet. Basestasjonene mottar signaler 
fra satellittene, signalene prosesseres og 
sendes korrigerte tilbake til brukerne av 
posisjonstjenesten.

«Tjenesten blir tradisjonelt benyttet til 
utstikking av eiendomsgrenser, i anleggs-
bransjen for å definere presist hvor det 
skal graves, eller til masseberegning i 
entreprenørbransjen. I skogbruket benyt-
tes tjenesten fortrinnsvis ved hogst, slik 
at skogsmaskinen holder seg innenfor eien-
domsgrensen, utenfor fredede områder for 
eksempel en tiurleik» sier Tomas Martin 
Holtan, formidlingsdirektør i Kartverket 
og fortsetter «landbruket har omfavnet 
tjenesten og har økning blant brukergrup-
pene. Posisjonstjenestene i landbruket 
benyttes til autostyring av landbruksmas- 
kiner og oppleves miljøvennlig, da bonden 
til enhver tid vet hvor han både har sådd  
og gjødslet»

Formidle, forvalte og kompetanse
Kartverkets strategiske handlingsplan 
pekte blant annet på fire programmer som 
danner grunnlaget for hva Kartverket skal 
strekke seg mot i de neste årene. Planen 
staker også ut kursen på hvordan Kart-
verket skal jobbe og hvilke mål Kartverket 
skal jobbe mot for å nå målene. De tre 
hovedmålene Kartverket satt seg gjennom 
handlingsplanen var: formidling, forvalting 
og kompetanse. «I formidling ligger det 
blant annet at Kartverket skal gjøre steds-
relatert informasjon lett tilgjengelig som vil 
bidra til en økt verdiskapning» sier Tomas 
Martin Holtan. I hovedmålet som omfat-
ter forvalting skal Kartverket kvalitets-
sikre og forvalte stedsrelaterte data som 
er grunnleggende og en nyttig ressurs for 
samfunnet, og en viktig del av vår nasjo-
nale, stedsrelaterte infrastruktur.

Innovasjon er en ny og bedre løsning,  
som er så bra at den tas i bruk
Etter analysene av resultatene kunne pro-

Planlegging av feltarbeid på pilotstrekningen nord for 
Elverum. F.v. Kjell Enoksen, Tore Furru, Arne Jostein Eggen, 

prosjektleder og Sigmund Sæther, pådriver og initiativtager. 
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sjektgruppen foreløpig konkludere med at 
man hadde kommet frem til en ny  
og bedre løsning for innmåling av jern-
banespor. Spørsmålet som da fulgte var  
om hvordan Bane NOR SF kunne ta  
løsningen i bruk. 

Bane NOR SF jobber etter sitt eget 
tekniske regelverk og metoden som nå ble 
vurdert benyttet til innmåling av jern-
banespor var ikke godkjent i regelverket 
som omfatter innmåling av spor. Frem til 
løsningen tas i bruk, er den kun en løsning 
og ikke en innovasjon. Så videre fremdrift 
i prosjektet var å få metoden godkjent i det 
tekniske regelverket.  En prosess som gikk 
parallelt med en større omorganisering 
hvor deler av Bane NOR SF gikk over til 
Jernbanedirektoratet. 

Statlig samarbeid på sitt beste, fører til 
effektivisering og store besparelser. 

Gjennom prosjektet får Kartverket flere 
GNSS-stasjoner i sitt nettverk som hever 
kvaliteten på nøyaktigheten og robustheten 
i gitte områder og Bane NOR SF får bedre 
verktøy til innmåling av sine spor. 

Bane NOR SF anslo allerede ved kon-
traktsinngåelse en besparelser på cirka 100 
millioner kroner de neste årene ved å ta i 
bruk satellittbasert måleutstyr og posi-
sjonstjeneste fra Kartverket. Bane NOR 
finansierer fortetningen, Kartverket inn-
lemmer stasjonene i CPOS, slik at resten av 
samfunnet kan nye godt av en mer robust 
og nøyaktig posisjonstjeneste. Kartverket 

skreddersyr således et nettverk av basesta-
sjoner til Bane NOR SF, slik at de kan ta  
i bruk posisjonstjenester fra Kartverket  
for å måle inn jernbanesporets beliggenhet 
mer effektivt. 

Avtalen som er signert er en sam- 
finansieringsavtale som gir Bane NOR SF 
et nettverk hvor basestasjonene langs  
jernbanelinjene står betydelig tettere og  
gir en mer presis posisjon, slik at både  
nøyaktighetskravet og det tekniske regel-
verket etterleves. 

Fremdrift i utbygningen
Kartverket er i full sving inneværende 
år for å etablerer nye stasjoner, i første 
omgang langs jernbaneskinner som ikke er 
elektrifiserte. Basestasjonene settes opp på 
Solør-, Røros- og Nordlandsbanen nord for 
Trondheim i de neste årene, og vil i løpet 
av året og neste år fortette nettverket med  
i alt 55 nye stasjoner. 

Hva vi lærer og framtidsutsikter
Ingrediensene som må inngå i et innova-
sjonsprosjekt: 
Suksess=behov x løsning x ildsjel 
x team x forankring

Formelen her er kalt De fem fundamenter 
i boken av Carlson og Wilmotts «The five 
Disiplines for Creating What Customers 
Want». Vi har funnet et behov vi har en 
løsning på, teamet har bestått av ildsjeler 

fra både Bane NOR SF og Kartverket som 
har dannet et godt team og prosjektet er 
godt forankret internt hos begge parter, 
men vi er ikke ferdige der. Innsikten vi har 
fått, og de behovene vi har identifisert har 
dannet grunnlaget for hypoteser. Hypote-
sene er teste ut og analysene etter målinge-
ne viser at løsningen er god for Bane NOR 
SF, i tillegg til alle andre som benytter posi-
sjonsbestemmelse i sin daglige dont. Vi kan 
dermed kalle det et innovasjonsprosjekt. 
Men de gode innovatørene blir egent-
lig aldri ferdig med løsningen. De jobber 
kontinuerlig for å levere stadig bedre verdi. 
«Vi skal skaffe oss mer innsikt, som skal 
danne grunnlaget for nye hypoteser som 
skal testes for å finne ut om de stemmer 
eller ei», sier Tor-Ole Dahlø i Kartverket.  
«Vi har ikke tatt den raskeste veien til mål, 
men bruke mye av ressursene på å lære». 
Prosjektet har nå kommet inn i fasen hvor 
basestasjonene skal tas inn i nettverket og 
metoden med presis posisjon skal overle-
veres Bane NOR SF, -som skal ta metoden 
i bruk. «Prosjektet skal snart leve sitt eget 
liv, og gjennom prosessen har vi forhåpent-
ligvis fått etablert et kretsløp eller en for-
retningsmodell. Selv om forretningsmodell 
ikke er et ord som er vanlig bruk i offentlig 
virksomhet, så har offentlige virksomheter 
også et kretsløp hvor de må leve i symbiose 
med omgivelsene», avslutter Tomas Martin 
Holtan i Kartverket. 

GEODESI ER GRUNNLAGET 
 FOR JORDOBSERVASJON
Kartverket har ansvaret for det nasjonale 
geodetiske grunnlaget, som er grunnlaget 
for all fastsetting av posisjon, oppmåling, 
kartlegging og jordobservasjon. Divisjonen 
måler og fastsetter den nasjonale 
referanserammen for koordinater, 
høydereferanseflater, høydegrunnlag og 
landhevning. GNSS (Global Navigation 
Satellite System) brukes som felles 
betegnelse for globale navigasjons- og 
stedfestingssystemer som kan brukes 
til å bestemme posisjonen for en 
satellittantenne(ne)/-mottaker hvor 
som helst på jordkloden. Hensikten med 
Satellittbasert posisjonsbestemmelse, 
er å bidra til at brukerne innen kart- og 
oppmålingsbransjen lettere og mer entydig 
skal kunne bruke ulike satellittmetoder til 
posisjonsbestemmelsen.

FAKTA

Olav Vestøl nr. to fra høyre analyserte resultatene etter feltarbeidet på 
pilotstrekningen sommeren 2016, her sammen med deler av prosjektgruppen
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GML i samferdselsprosjekter
En nylig innlevert bacheloroppgave har sett på om bruk av GML utvekslingsformat kan 
legge til rette for å effektivisere stikningen i samferdselsprosjekter. Det korte svaret er: «ja»
Tekst: Anders Olavesen og Jonas Thorsen

Dataflyt er avgjørende
I digitale samferdselsprosjekter er viktighe-
ten av god dataflyt avgjørende for å kunne 
dele informasjon mellom ulike fagdisipli-
ner. I samferdselsprosjekter er det behov 
for ulik programvare tilpasset de forskjel-
lige fasene i et prosjekt. På bakgrunn av 
dette må data leveres mellom ulike aktører, 
og utvekslingen foregår på mange ulike 
formater, både åpne og proprietære. En 
direkte konsekvens av dette er data- og 
informasjonstap, noe som medfører mye 
ekstraarbeid. Bygg- og anleggsbransjen 

savner derfor gode åpne formater for 
deling av data. 

I denne studien har vi sett på om GML 
har mulighet til å være et fullverdig utveks-
lingsformat gjennom hele prosjektfasen, 
og spesielt rettet mot stikningsformål. 
Kvalitativ metode er brukt for å innhente 
erfaringer og informasjon fra tre ulike 
fagområder. I tillegg er det gjennomført 
et eget testprosjekt med hensikt å teste 
formatet i deler av prosjektfasen. Pro-
blemstillingen for vår bacheloroppgave 
var: «Kan bruk av GML utvekslingsformat 

legge til rette for å effektivisere stikningen i 
samferdselsprosjekter?» 

Interessante observasjoner
Etter intervjuene med de ulike faggrup-
pene og analyse av egne GML-filer er det 
gjort flere interessante observasjoner: 
Egne erfaringer ved bruk av GML i prosjek-
tering og innmåling har belyst potensia-
lene, men det gjenstår fortsatt arbeid før 
dette vil være et fullverdig utvekslingsfor-
mat i samferdselsprosjekter. 

Det mest interessante aspektet ligger i 

Bruk av GML i samferdselsprosjekter 1_Geography Markup Language (GML) er en internasjonal 
standard for geodata. Bildet er en illustrasjon av markeringsspråk, og er ikke eksempel på GML.

AKTUELT
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potensiale for GML-formatets muligheter 
til å være et komplett format fra prosjek-
tering til ferdig as built-dokumentasjon. 
Informasjonsmengden i GML-formatet 
kan tilpasses etter hvilke formål det skal 
brukes til. Dermed kan det lages flere 
ulike produktspesifikasjoner til forskjellige 
bruksområder. Viktige faktorer er relevan-
sen for de ulike områdene, slik at man får 
med tilstrekkelig informasjon og luker bort 
det overflødige. 

Innen stikningsfaget er objektgeometrien 
en av de mest sentrale faktorene. GML-
formatet kan inneholde flere geometrity-
per for samme objekt, samt innholdsrik 
relasjonsinformasjon mellom de ulike ob-
jektene. Et eksempel på dette er at objektet 
«kum» kan inneholde både volum- og 
punktgeometri. Konvertering av modeller 
uten tap av data vil kunne spare stikkeren 
for mye tid, og vil kunne effektivisere alle 
ledd i prosessen. 

En og samme konseptuelle modell
For optimal dataflyt må GML-filer kunne 
utveksles mellom minimum 2 ulike soft-
ware-applikasjoner uten tap av data. Dette 
forutsetter at de ulike aktørene bygger sine 
skjema på den samme konseptuelle model-
len for å sikre at informasjon ivaretas. Egne 
undersøkelser belyser prosjektering og 
innmåling med eksport. Å kunne konverte-
re GML-filer mellom ulik programvare og 
utstyr mangler, da dette gjenstår i imple-
menteringsarbeidet. Det er viktig å legge 
til at arbeidet med konseptuelle modeller 
og produktspesifikasjoner er krevende å 
utarbeide, og vil ta tid. 

Standardisering vil bidra til en mer 
effektiv og ryddig bransje. Hvis data kan 
bestilles og leveres på et åpnet standardi-
sert format vil det legge til rette for bedre 
dataflyt, samt rettferdiggjøre konkurranse-
grunnlaget. Dette forutsetter imidlertid at 
standardiseringsarbeidet tilpasses tjeneste-
basert dataflyt som ikke blir for kompleks. 

GML i felt
Ved bruk av GML i felt må god struktur 
og intuitive løsninger legge til rette for nye 
målerutiner og standardiseringsprosesser. 
Basert på egne erfaringer ved innmåling 

ønsker vi kun relevant informasjon, samt 
mulighet til å legge til valgfrie attributter. 
Dette vil sørge for at stikkeren har mer 
tilgjengelig attributtinformasjon, noe som 
vil gjøre det lettere å ta riktige beslutninger 
i felt. Et eksempel på dette kan være infor-
masjon om høydereferanser på objekter 
som skal måles inn. 

Et viktig steg videre er å åpne for import 
og eksport av GML i stikningsprogram-
vare. For å kunne kontrollere og verifisere 
stikningsdataene er programmer som 
Gemini Terreng essensielt for kontroll 
av stikningsdata. Det er viktig å starte 
implementeringsarbeidet med enkel geo-
metri- og attributtinformasjon. I tillegg må 
bransjen fortsette å utarbeide hensiktsmes-
sige datamodeller som legger til rette for at 
programvare- og utstyrsleverandører kan 
starte eller fortsette implementeringsar-
beidet. 

Status på implementering er at flere 
aktører jobber mot at GML skal implemen-
teres i programvare og utstyr. Dette er en 
tidkrevende prosess, men Focus Software 
og Leica Geosystems har stått frem som 
gode eksempler. Kan én aktør, kan alle 

– det handler i bunn og grunn om hvor 
store ressurser som legges ned i implemen-
teringsarbeidet. På nåværende tidspunkt 
ligger Focus Software lengst frem på 
fagområdene VA, veg og landskap. Import- 
og eksportfunksjon finnes for fagområdene 
VA og veg. Utstyrsleverandøren Leica 
Geosystems har eksportfunksjon, og skal 
legge til rette for import i løpet av 2019. 
Krav fra byggherre er nødvendig for å 
kunne realisere bruk av GML i samferd-
selsprosjekter. Såfremt det ikke finnes 
«skal-krav» kan fort disse bli utelatt. 

Konlusjon
Om 10 år leveres kanskje modell- og stik-
ningsdata ved hjelp av noen få tastetrykk. 
Bruk av WFS kan legge til rette for at rele-
vante data hentes og leveres på GML, noe 
som kan revolusjonere dataflytprosessen 
i samferdselsprosjekter. Samlet sett utgjør 
intervjuundersøkelsene og egne erfaringer 
grunnlaget for vår konklusjon: Ja. Bruk av 
GML utvekslingsformat kan legge til rette 
for å effektivisere stikningen i samferdsels-
prosjekter, men det forutsetter at punktene 
over oppfylles. 

Anders Olavesen (t.v.) og 
Jonas Thorsen startet  
begge i Veidekke etter  
endt bachelor.
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Forslag til endringer  
i matrikkelforskriften
De viktigste endringene er nye, utfyllende bestemmelser knyttet til innføring av  
en autorisasjonsordning for landmålere som skal utføre oppmålingsforretninger.  
Departementet foreslår også andre endringer og presiseringer.
Tekst: Forslag til forskriften er forkortet av Marianne Meinich. Det anbefales å lese hele forslaget som er tilgjengelig her:  https://www.regjeringen.no/no/

dokumenter/horing---innforing-av-krav-om-landmalerbrev-mv.-forslag-til-endringer-i-matrikkelforskriften/id2663516/

Innledning
Ved lov 20. april 2018 nr. 12 vedtok Stor-
tinget en rekke endringer i matrikkellova. 
Noen av endringene medfører et behov for 
endringer i matrikkelforskriften som nå er 
lagt ut på høring med høringsfrist 15. nov- 
ember. Departementet legger til grunn at 
forskriften kan settes i kraft tidligst 1. sep-
tember 2020 eller senest 1. januar 2021.  
På den bakgrunnen vil autorisasjonsord-
ningen gjøres gjeldende uten unntak fra  
1. januar 2023. 

Kommunen er ansvarlig for at hver opp-
målingsforretning utføres av landmåler 
med landmålerbrev som enten er ansatt i 
kommunen, interkommunalt samarbeid 
eller ved hjelp av innleid konsulent.  

Autorisasjonsordning
Det er foreslått innføring av en autorisa-
sjonsordning for landmåler som utfører 
oppmålingsforretning. Hovedregelen er at 
utførende landmåler skal ha landmålerbrev. 

For å få landmålerbrev er det krav til 
kompetanse på bachelornivå og 2 års 
relevant praksis etter endt utdanning. 
Praksisen må ikke være sammenhengende, 
men opparbeidet i løpet av de siste 6 årene. 
Konkrete krav til hva som er relevant 
erfaring som f. eks. gjennomføring av alle 
oppgaver i 10 oppmålingsforretninger av 
ulik art under ledelse av landmåler med 
landmålerbrev. For å få mulighet til å opp-
arbeide nødvendig kompetanse kan deler 
av oppmålingsforretningen utføres av land-
måler uten landmålerbrev under ledelse av 
landmåler med landmålerbrev. 

Det er tydelige krav til hvilke fag utdan-
nelsen skal inneholde som matrikkellære, 
eiendomsfag, landmåling og juridiske 
emner. Et alternativ til å fastsette krav til 
antall studiepoeng innenfor enkelte emner 
for at utdanningen skal være godkjent, 
kan være å fastsette krav til kunnskap og 
ferdigheter innenfor relevante kompe-
tanseområder. Høringsinstansene bes om 

innspill på hvordan kravene til utdanning 
bør reguleres. 

Landmåler må ha bestått en godkjent 
autorisasjonsprøve for å få landmålerbrev. 
Departementet foreslår i utgangspunktet at 
autorisasjonsprøven utarbeides, arrangeres 
og bedømmes av autorisasjonsmyndig- 
heten med mål om å teste kandidatene 
innen praktisk anvendelse av teori i opp-
målingsarbeid og den generelle gjennom-
føringen av oppmålingsforretninger. 

Departementet mener i utgangspunktet 
at en hjemmeeksamen bør være tilstrek-
kelig og gjennomføres via portalen Altinn. 
Det foreslås videre et selvkostgebyr stipulert 
til kr 15 000 for autorisasjonsprøven. Kart-
verket foreslås som autorisasjonsmyndighet.

Det er egne regler for landmålere fra 
EØS-stater og Sveits. De skal ikke avlegge 
ordinær autorisasjonsprøve, men må 
likevel søke Kartverket om godkjenning. 
Yrkeskvalifikasjonsloven regler er gjeldene 
og ufravikelige.

Overgangsordninger
Departementet legger til grunn at dagens 
kommunale utøvere jevnt over er kompe-
tente og at eventuelle mangler i formell 
utdanning er kompensert med langvarig 
relevant praksis og etterutdanning. De-
partementet mener derfor at det er behov 

for en overgangsordning som gjør disse 
utøverne i stand til å få autorisasjon uten 
å måtte dokumentere samme formelle ut-
danning som nye utøvere. Departementet 
foreslår minimum to års overgangsordning 
før reglene om autorisasjon kan settes i 
verk for fullt. 

De som i dag mangler utdanningskra-
vene, kan ta tilleggsutdanning innenfor den 
fagkretsen som måtte mangle i bachelorut-
dannelsen. 

 Departementet foreslår en egen over-
gangsordning for kommunale landmålere 
med minst åtte års sammenhengende 
relevant praksis fra 2010 som landmåler 
minst 40 % stilling i en kommune. De fore-
slår i tillegg en ordning for utøvere med 
ulik relevant praksis som helt eller delvis 
er eller har vært ansatt andre steder enn en 
kommune. 

Manglende formell utdanning kan kom-
penseres med ett års relevant erfaring per 
30 studiepoeng.  

Departementet foreslår en overgangs-
bestemmelse som slår fast at kommunene 
fram til 1. desember 2022 kan peke ut 
landmåler uten gyldig landmålerbrev for 
hver oppmålingsforretning fordi det vil ta 
noe tid fra ikrafttredelsen av lovbestem-
melsen til det er på plass tilstrekkelig 
mange landmålere med landmålerbrev. 



Søknad om landmålerbrev basert på 
overgangs-bestemmelser må være sendt 
inn før 1. januar 2023.

Etterutdanning
Matrikkellova § 38 tredje ledd åpner for å 
fastsette forskriftsbestemmelser om krav til 
etterutdanning. Departementet har kom-
met til at det ikke er nødvendig å gå videre 
med et krav om etterutdanning nå. For 
å kunne utføre landmålerens oppgaver i 
samsvar med regelverket, tillatelser og god 
landmålerskikk, må nødvendigvis landmå-
leren holde seg oppdatert faglig. 

Dette hindrer imidlertid ikke at bransjen 
selv etablerer en ordning med etterutdan-
ningskrav, jf. etterutdanningskrav for  
advokater for opprettholdelse av medlem-
skap i Advokatforeningen heter det videre  
i forslaget fra departementet. 

Tilbaketrekking av landmålerbrev
Landmålerbrevet kan trekkes tilbake  
midlertidig eller varig ved brudd på 
bestemmelser eller tillatelser gitt i eller 
i medhold av matrikkellova, plan- og 
bygningsloven eller eierseksjonsloven, ved 
gjentatte advarsler, eller dersom landmåle-
ren ikke lenger tilfredsstiller vilkårene for å 
ha landmålerbrev.  Gjentatte brudd på god 
landmålerskikk kan gi grunnlag for tilbake-
trekking av landmålerbrevet. GeoForum og 
Tekna Samfunnsutviklerne har utarbeidet 
God landmålerskikk plakat.

Festegrunn
Ved lovendring er det vedtatt enklere 
regler, bl.a. ved å innføre «endring av feste-
grunn» som egen sakstype. Departementet 
foreslår ingen endringer i de eksisterende 
sakstypene utenom noen mindre presise-
ringer om festegrunn. Se utfyllende regler 
i forslaget. 

Registrering av rettigheter
Endringer i loven åpnet for å registrere 
geografiske opplysninger om rettigheter  
i matrikkelen. 

Departementet foreslår å avgrense 
ordningen til rettigheter som er tinglyst, 
både eksisterende og nye rettigheter. Det er 
bare de geografiske opplysningene som på 
denne måten skal kunne føres i matrik-
kelen, registrering av selve retten, må 
eventuelt skje ved tinglysing. 

Det foreslås at det i denne omgang bør 
være frivillig om tinglysingen av rettigheten 
skal følges opp med registrering i matrik-
kelen. Adgangen til å registrere referanse 
til stedbunden rettighet omfatter i utgangs-
punktet rettighet i både grunneiendom, 

anleggseiendom, festegrunn, jordsameie 
og uteareal til eierseksjon. Departementet 
foreslår å avgrense ordningen til rettigheter 
i grunnen – ikke til bygg og konstruksjoner. 
Registrering av geografiske opplysninger om 
rettigheter kan skje uten oppmålingsforret-
ning, men også som en del av oppmålings-
forretning. Minimumskrav til dokumenta-
sjon til lokalisering av rettigheten. 

Det kan senere være aktuelt å utvide 
datamodellen for matrikkelen slik at geo-
grafiske opplysninger om rettigheter også 
kan legges inn i matrikkelkartet. 

Avtaler om eksisterende grense
Departementet mener det er en fordel 
om avtalene om eksisterende grense kan 
gjøres direkte tilgjengelig via matrik-
kelen og foreslår at matrikkelen ordnes 
slik at det kan gis innsyn i avtalen. Bør 
gjelde alle typer avtaler som er omfattet av 
matrikkelforskriften § 44. Avtalen vil ikke 
være en del av innholdet i matrikkelen. 
Etter Kartverkets vurdering krever dette 
tekniske tilpasninger som det vil ta noe 
lengre tid å iverksette. Kartverket legger 
opp til at innsyn i slike avtaler kan gis via 
den digitale plattformen for samhandling, 
FIKS, utarbeidet av KS.

Dokumentasjonskrav og  
landmålers undersøkelsesplikt 
Departementet foreslår presisering av 
dokumentasjonskravet i matrikkelforskrif-
ten § 27. 

Landmåler skal undersøke tinglyste eller 
matrikkelførte stiftelsesdokumenter, bl.a. 
eventuelle skylddelingsforretninger. Land-
målerens oppgave vil være, basert på parte-
nes opplysninger, å finne fram dokumente-
ne så langt disse er tilgjengelige i offentlige 
arkiver og påvise resultatet i terrenget så 
langt dette framgår av dokumentene.

Føring av opplysninger om  
grenser og kvalitetshevende tiltak 
Departementet foreslår å utvide retten til å 
supplere eller endre opplysninger i matrik-
kelen uten at det er avholdt oppmålings-
forretning. Opplysninger om grensen kan 
endres etter avtale mellom partene der det 
ikke tidligere er avholdt oppmålingsforret-
ning over grensen. Ordningen utvides til 
også å gjelde registrering av opplysninger 
om stedbundne rettigheter. Det er foreslått 
en noe mer avgrenset mulighet til å sup-
plere eller endre grenseopplysninger der 
det er påvist feil i matrikkelen.

Det gis en utvidet adgang til bruk av 
reglene om klargjøring i matrikkellova § 17. 
Departementet foreslår at kvalitetshevende 

tiltak skal kunne behandles etter denne be-
stemmelsen når det finnes opplysninger fra 
målebrev, jordskiftekart, ferdigveikart eller 
liknende som ikke er lagt inn i matrikkelen. 
Det foreslås i den forbindelse å innføre en ny 
sakstype for dokumentbasert kvalitetsheving 
(komplettering) av opplysninger om eksiste-
rende grenser uten oppmålingsforretning, jf. 
matrikkelforskriften forslag til ny § 44 a.

Andre forslag og presiseringer 
Nødvendige tilpasninger i terrenget 
- mindre avvik. Kommunen kan i areal-
planen gi bestemmer om tillat avvik uten 
ny behandling. Ved matrikkelføringen skal 
kommunen kontrollere at det foreligger 
redegjørelse fra landmåler for tilpasninger 
eller mindre avvik.

Departementet har vurdert om oppmå-
lingsprotokollen og dokumentasjonen som 
ligger til grunn for oppmålingsforretningen 
skal arkiveres sentralt i matrikkelen, men 
foreslår ikke dette gjennomført i denne 
omgang. 

For å synliggjøre matrikkelenhetstypene 
i større grad enn det er lagt opp til i dagens 
matrikkel-kartløsning, foreslår departe-
mentet at det i stedet blir inntatt et bok-
stavsymbol i tilknytning til matrikkelnum-
meret som f. eks. G for grunneiendom, A 
for anleggseiendom. Kartverket vil også 
kunne vurdere hvordan tredimensjonal 
visning kan benyttes for bedre å kunne 
presentere anleggseiendom og tilstøtende 
berørte matrikkelenheter.

Forslagene til nye forskrifter er relativt 
omfattende og inneholder flere nye para-
grafer. Det kan derfor være et alternativ å 
erstatte den gjeldende forskriften med en 
helt ny forskrift med fortløpende numme-
rering av alle paragrafer. Det innebærer i så 
fall at en rekke eksisterende paragrafer som 
ikke endres, vil få nye nummer. Departe-
mentet ber høringsinstansene ta stilling til 
dette spørsmålet. 

GeoForum arrangerer Høringsseminar  
9. oktober på Felix konferansesenter, Aker 
brygge. Hensikten med høringsseminaret er 
å informere om innholdet i høringsforslaget 
og belyse ulike synspunkt på forslaget som 
foreligger. Det blir innlegg av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, Høgskoler 
og universitet, kommune, NITO geomatikk og 
Tekna Samfunnsutviklerne. Programmet og 
påmelding finnes på GeoForums nettside.
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http://wpstatic.idium.no/www.geoforum.no/2016/01/God-landm�lerskikk-plakat.pdf
http://samfunnsutviklerne.no/wp-content/uploads/2012/03/God-landm�lerskikk.pdf
http://geoforum.no
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Summen av laster  
er høg og tiltakande
Ved utgangen av 2017 sette Kystverket i gang utviklinga av eit datavarehus for å bli betre 
på bruk av data internt - så vel som i samarbeid med offentlege myndigheiter, verksemder 
og publikum. Sommaren 2019 vart Kystdatahuset (http://www.kystdatahuset.no) lansert.
Tekst: av (Stein) Runar Bergheim & Frode Skjævestad, Kystverket 

K va gjer ein når ein sit på 12 miliardar  
posisjonsmeldingar og når det tikkar 

inn 1500 nye kvart minutt? Dette er den 
situasjonen Kystverket opplever i høve 
Automatic Identification System (AIS) 
data dei mottek frå norske bakkestasjonar, 
satellittar og via internasjonale samar-
beidspartnarar.

Ein kunne naturlegvis slette dei. For 
å unngå kollisjonar, er ikkje tidsseriar 
naudsynt. Det er nok at skip som er nær 
kvarandre veit om kvarandre der og då. 
Men, til liks med bobleplast, som då det 
var oppfunne var tenkt som tapet til stove-
veggen, har AIS mange bruksområde om  
vi lagrar dei. 

Kystverket sin motivasjon for prosjek-
tet var todelt. På den eine sida gjekk dei 
ikring med ei snikande kjensle av at data 
ikkje vart nytta optimalt i organisasjonen. 
Data lever ofte skjerma og fredfylte liv i 
ekspertsystem der dei ikkje vert forstyrra 
av utilbørleg bruk. For å nyttast betre må 
data løftast ut or siloane, dokumenterast 
og leggast i eit felles datalager der fleire 
kan nå dei. Vidare må dette datalageret 
ha applikasjonar som gjer det mogleg for 
folk, som ikkje måtte ha 3 ½ doktorgrad i 
teoretisk datavitskap, å utforske dei; folk 
som har trong for ein tabell, eit diagram 
eller eit tal.

På den andre sida ynskte Kystverket å 
finne ut om stordatateknologi kunne løyse 
kapasitetsproblem dei hadde møtt med 
den eksisterande plattforma. Omgrepet 

NoSQL  har vorte ein del av kvardagen og 
omfattar ein heterogen familie av nye data-
lagringsløysingar; mange er på alpha, beta 
og prerelease-stadium men gjer likevel 
krav på å vere den eine vegen til sanning 
og frelse. Bakom NoSQL gøymer det seg 
mykje interessant teknologi – men og ein 
del religion med mange evangelistar og 
svovelpredikantar.

Kystverket ynskte å byggje vidare på den 
løysinga dei hadde - og som allereie virka. 
Samstundes ville dei vurdere ei gradvis 
utskifting av teknologi over tid.

AIS er eit antikollisjonssystem som 
kontinuerleg sender ut posisjonsmeldingar 
frå skip. AIS-sendarar er påbode utstyr på 
alle skip over 300 bruttotonn samt alle pas-
sasjerskip. AIS er i praksis tilgjengeleg på 
dei fleste skip og større fritidsbåtar. Under 
navigasjon vert det sendt ut posisjons-
meldingar inntil annakvart sekund. Når 
skip er ute i open sjø kan frekvensen vere 
så låg som kvart 6. minutt. Dette føreset 
naturlegvis at sendaren er skrudd på. Det 
finst interessante årsaker til at folk ikkje vil 
syne kvar dei har vore - men det får vere til 
ein annan gong. 

Når vi no veit kva Kystverket ynskte å få 
til, la oss gå attende til dei 12 milliardane 
posisjonsmeldingar. Meldingane vert samla 
til filer som må tolkast og setjast inn i ein 
database. Dei av oss som har som har freista 
å setje inn milliardar av rader i ein database 
veit at dette ikkje er noko som går fort.

No starta ikkje prosjektet så infantilt 

som det. Kystverket har drive på med 
dette lenge og det tidlegaste datainnhal-
det i løysingane er frå 2005.  Dette var ei 
tid då ordet Terabyte gjorde IT-ansvarleg 
tørr i munnen og sette magesyra i kok hjå 
innkjøpsavdelingane. Det var også ei tid 
då det var lite å hjelpe seg med når det 
galdt klyngeteknologi for datalagring. Når 
datainnhaldet var spalta opp i ein database 
for kvart år, når tabellar var partisjonerte 
på dagsnivå og alle indeksar på plass var 
det berre å gje seg hen til bøn og refleksjon. 

Med tida og Moores lov til hjelp hadde 
den teknologiske kvardagen fleire alternativ 
å by på ved inngangen til dette prosjektet.

For det fyrste hadde ikkje aktørane bak 
dei tradisjonelle relasjonsdatabasane slege 
seg til ro med at livskvelden no var komen 
medan sola rann over NoSQL-løysingane. 
Det er no lettvint å skalere databasar opp 
eller ut ved å legge til fleire maskiner. 
Mange har også lagt til støtte for datatypar 
som JSON og XML, noko som gjer til at 
dei i praksis kombinerer fleksibiliteten med 
SQL med element frå NoSQL. Såleis utgjer 
framleis PostgreSQL og PostGIS ein viktig 
del av Kystverket sitt datavarehus.

Sjølv om NoSQL gjev svært høg yting 
ved attfinning av enkeltdokument så er 
ikkje slik teknologi like fleksibel når ein 
skal gjere utval som det ein er vane med i 
SQL. Til dømes er det svært kostbart, og i 
mange tilfelle umogleg, å gjere koplingar 
mellom «tabellar» ved uttrekk av data. For 
å gje utteljing må data vere lagra slik at 



dei reflekterer akkurat den spørjinga ein 
tenkjer å gjere mot databasen.

A) AIS-data frå bakkenett og satellittar vert 
lasta inn i eit mottakssystem der dei vert 
lagra som filer og sette inn i ein database 
med data for eit avgrensa tidsrom.

B) Kystdatahuset er ikkje berre for AIS-
data – men og for andre fagdatasett i 
Kystverket, mellom anna informasjon 
om trafikk, risikovurderingar, los, skips-
informasjon og ulukker

C) Løysinga byggjer på den eksisterande 
infrastrukturen i Kystverket. Filer vert 
dekoda filtrerte og utdjupa med meir 
informasjon om skip i eit sett av skript 
skrivne i C og Python

D) Data vert sette inn i frittståande 
PostgreSQL databasar som har identisk 
struktur og logisk namnsetjing slik at 
det er enkelt å skripte spørjingar som 
går på kryss av databasar

E) Kvar natt vert det lasta inn data frå alle 
kjeldesystema ved hjelp av FME server 
eller eit sett med Python-skript. Data 
vert her kopla, normaliserte og denor-
maliserte.

F) Posisjonsdata vert lasta inn i ei storda-
taløysing basert på Apache Cassandra 
og GeoMesa. Dette er ein av stordata-
verda sine motstykke til PostgreSQL 

og PostGIS. Klynga er bygd opp av 12 
fysiske serverar med ein samla SSD 
lagringskapasitet på 96 terabyte.

G) «Smådata» og kompleks geometri, slik 
som linjer og flater, utgjer langt mindre 
datavolum og er meir fleksibelt å spørje 
i ved hjelp av SQL – slike data lastast 
såleis til ein meir beskjeden Citus Data 
cluster beståande av to PostgreSQL + 
PostGIS serverar.

H) For å kunne analysere seglingar er 
det naudsynt å omsetje punktdata til 
seglingsliner som syner kvar kvart skip 
har vore. Dette går føre seg i eit eige 
program skrive i Java.

I) Alle dei tre datalagera vert eksponerte 
gjennom eit Web API tilgjengeleg over 
https. Data vert alltid returnerte som 
JSON.

J) Sluttbrukarapplikasjonen er skriven i 
JavaScript med hjelp av applikasjons-
rammeverket React og visualiserings-
biblioteket dc.js som igjen avheng av 
Crossfilter og D3.js.

Kvifor landa vi på Cassandra? Det er eit 
stort felt med mange aktørar og valet fall 
ikkje på Cassandra heilt vilkårleg. Fleire 
teknologiar var under vurdering. HBase, 
Spark, Accumulo, og MongoDB var alle 
kandidatar. Cassandra vann under utprø-

vinga på at denne databasen oppfører seg 
best i klassen under kombinert lese- og 
skrivetrafikk. Nett no vert data lasta ein 
gong i døgeret - med ein framtidig over-
gang til sanntidsprosessering og tiltakande 
mengder med AIS-data vil dette utgjere ein 
avgjerande skilnad.

Kva kan ein så gjere med Kystdatahuset?
Ein kan til dømes finne ut kor mykje tra-

fikk som kryssar vilkårlege passeringslinjer 
langsmed Norskekysten. Ved å overvake 
trafikken langs dei same linjene over tid 
kan ein sjå korleis trafikken utviklar seg. 
Dette kan gje betre grunnlag for vurde-
ringar av arealbruk i sjø, investeringar i 
sjøtryggingstiltak og hamneinfrastruktur.

Ein kan finne ut kvar trafikken går. 
Medan landtrafikk for det meste går føre 
seg i eit rimeleg tilhøve til midtstriper og 
kantlinjer gjev sjøen eit breiare handlings-
rom for kreative kapteinar. Dei miljømes-
sige konsekvensane av aktløyse og uhell i 
sjø er potensielt svært store. Ved å sjå kvar 
trafikken går kan ein identifisere naudsynte 
tiltak knytt til farlei, fyr og merke.

Ein kan spele av korleis alle skipa innan 
eit tidsrom og område har segla før, under 
og etter ei hending for å sjå om det føreligg 
tilhøve som kan vere til hjelp når ein skal 
finne ut kvifor hendinga har skjedd.

I agurksesongen er avisframsidene fylte 

Overordna arkitektur for 
Kystverket sitt datavarehus og 

applikasjonen Kystdatahuset.
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Det grønne 
linestrekket er 
seglingslina til 

MV Viking Sky om 
ettermiddagen den 

23.03.2019

For sjå 
informasjon 
må ein fyrst 

velje tema og 
deretter oppgje 

tidsperiode 
og geografisk 

interesseområde

av overskrifter som «Bølgen som traff oss 
alle» og «Tsunamien i Oslofjorden». Bak 
desse titlane gøymer det seg stort sett 
tragediar av moderat karakter; slike som at 
Hansen har fått øydelagt semskaskoa sine 
eller at Olsen måtte fyre opp grillkolet på 
nytt, nokre meter lenger opp i fjøra, då det 
kom ei bølgje og sløkte grua hans i vass-
kanten. Stundom skjer det likevel alvorle-
gare ting som materiell skade på småbåtar. 
Skulda ligg hjå skip som «må ha segla for 
fort». Med Kystdatahuset kan ein finne ut 

akkurat kor fort skipa har segla, kva skip 
det gjeld, kvar og når.

Ei nyleg hending som mange kanskje 
hugsar er då skipet Viking Sky miste mot-
orkrafta under ein storm på Hustadvika 
kring 13:50 den 23.03.2019. Med hjelp av 
Kystdatahuset kan ein sjå hendingsforløpet 
på figurene i artikkelen.  

Prosjektet har no kome til det stadiet 
då ting fungerer. Dette er ikkje det same 
som at ting fungerar så godt dei kan eller 
at arbeidet er ferdig. Vi vil gjerne invitere 

dykk til å vitje kystdatahuset.no, registrere 
dykk og prøve ut løysinga. Fortel oss om de 
finn løysinga nyttig, om problem de støyter 
på og korleis løysinga kan bli betre.

Kystdatahuset er utvikla i samarbeid 
mellom Kystverket og Asplan Viak Internet 
AS (Avinet). Denne artikkelen er skriven 
av (Stein) Runar Bergheim (og sensurert 
for grovt innhald av Frode Skjævestad). 
Den reflekterer ikkje Kystverket eller Avinet 
sine offisielle syn. Alt som er skrive er for 
forfattarane si rekning. 



POSISJON  NR. 3 - 2019    29

Anne Lien er fylkeskartsjef i Hordaland og Sogn og Fjordane og jobber i tillegg med en doktor-
grad i geografi ved Universitetet i Bergen. I 2018 fikk Lien stipend fra GeoForum til støtte med 
doktorgradsarbeidet, og her er en liten oppsummering om hva stipendmidlene ble brukt til.

Forskning på historisk kartografi

J eg skriver om historisk kartografi, 
hovedsakelig fra 1700- og 1800-tallet, 

og ser på hvordan forskjellige kartografiske 
elementer kan brukes som politisk instru-
ment. For øyeblikket holder jeg på med en 
artikkel om nullmeridianene i Norge, fra 
en tid hvor man hadde lokale nullmeri-
dianer gjennom kirketårnene, via disku-
sjoner om én nasjonal nullmeridian og 
store meridian-kontroverser med Sverige 
i unionstiden, til aksepten av Greenwich-
meridianen.

Maktpolitisk kartografi
Siden jeg ikke er stipendiat, finansierer jeg 
studiene selv, inkludert reiser/konferanser. 
Som ansatt i Kartverket er jeg medlem i 

Geoforum via min arbeidsgiver, men jeg 
har også valgt å være personlig medlem.  
En av de store fordelene med et slikt med-
lemskap er at man kan søke stipend hos 
Geoforum. Hvert år deles det ut stipend til 
personlige medlemmer, for å støtte faglig 
utvikling og kompetansebygging, og det 
lyses ut stipend tre ganger i året. 

I 2018 var jeg så heldig å få hele 15.000,- 
i stipend. Det var en stor og gledelig over-
raskelse! Stipendet er brukt til å finansiere 
deltakelse på en spennende konferanse 
i Oxford. Den het «Mapping Empires. 
Colonial Cartographies of Land and Sea», 
og hadde mange interessante foredrag om 
hvordan kartografi har blitt brukt makt-
politisk. 

Imperialismens våpen
Politisk makt kommuniseres effektivt via 
kart, og det ble svært tydelig på slutten av 
1400-tallet da Spania og Portugal gan-
ske enkelt ble enige om å dele den «nye» 
verden mellom seg. Også etter dette har 
det vært mange hendelser der makthavere 
har satt seg ned med kartet og tegnet inn 
en ønsket fordeling. Det gjaldt blant annet 
Berlin-kongressens grensetrekking på 
Balkan i 1878, stormaktenes fordeling av 
koloniene i Afrika i 1884/85, og Versailles-
traktaten etter 1. verdenskrig. Kartografi 
var med på å gi kravene gjennomslagskraft, 

og kart ble derfor et politisk instrument. 
Enkelte forskere kaller kartografi  
for «imperialismens våpen». Med et pen-
nestrøk på et kart kunne makthaverne 
bestemme over liv og død for millioner 
av mennesker, som da britene delte sin 
tidligere koloni i hinduistiske India og 
muslimske Pakistan i 1947. Delingen ble 
utført av briter med lite kjennskap til 
indiske forhold, og med utdaterte kart som 
grunnlag. Den førte til historiens største 
massemigrasjon og tap av over en million 
liv da over 10 millioner mennesker måtte 
flytte på seg fordi de ble en minoritet  
i det området de bodde.

Ressurser i koloniene
Siden Europa var førende innen kartografi 
helt fra oppdagelsesreisene på 1400- og 
1500-tallet, og det hovedsakelig var euro-
peiske land som var kolonimakter, lå det 
som regel vestlige økonomiske interesser 
bak kartleggingen av ressurser i koloni-
ene. Det ble fokusert på beliggenheten av 
sukker-, kaffe- og bomullsplantasjer, da de 
kunne gi økonomisk utbytte. På 1800-tallet 
ble også geologi en egen vitenskap, og det 
ble viktig å ha oversikt over forekomstene 
av gull, sølv, jern og kull. Kolonimaktene 
brukte også farger, kalt «imperial dye» for 
å synliggjøre kartografisk hvilke land de 
«eide». Frankrike brukte en blålilla farge, 
Storbritannia en rosa-rød, og det fantes til 
og med en barnesang brukt i den britiske 
skolen som handlet om hvordan imperiet 
farget store deler av verdenskartet purpur-
rødt. Stedsnavn var også et kartografisk 
virkemiddel som påvirket koloniene i stor 
grad. Noen av foredragene på konferansen 
handlet for eksempel om tyske stedsnavn  
i Kilimanjaro-regionen i Afrika, og franske 
navn i Beirut, som begge deler vitnet om 
tidligere kolonivelde.

Det var generelt en utrolig spennende 
konferanse, med mye nyttig informasjon 
som jeg kan bruke i mitt eget forsknings-
prosjekt. Tusen takk til GeoForum for 
stipendet!

Anne Lien holdt også et foredrag om 
temaet på Geomatikkdagene 2019. 
Foredraget kan du se her 

Fra en tid da 
kart kunne 
oppdateres på 
en enkel måte.

 Fylkeskartsjef Anne Lien

Tekst: Anne Lien

https://mappingempires.icaci.org
http://wpstatic.idium.no/geoforum.no/2019/04/Plenum-04.april_Profitt-og-patriotisme.-Lien.pdf


SMÅSTOFF

30    POSISJON  NR 3 - 2019

Nytt om navn

Lillian Lorentzen har sluttet etter 46 
år i Kartverket. Hun begynte i NGO 
den 2. april 1973. Lillian har jobbet 
på sentralbordet i Kartverket i flere 
år - alltid serviceinnstilt og blid. Hun 
er oppvokst på Ekkerøy i Finnmark 
og hun ser frem til å tilbringe enda 
mer tid i huset sitt, der nå når hun har 
sluttet i Kartverket på Hønefoss. Hun 
roser Kartverket for å ha vært en  
utrolig god arbeidsplass med mange
flotte kollegaer.

Jan-Christer Torvik er ansatt i Arcon 
Prosjekt AS. Jan-Christer kommer 
fra stillingen som Geodata-ansvarlig 
hos Statskog SF hvor hovedoppgaven 
var å innføre GIS i organisasjonen 
med tilhørende etablering og kvali-
tetsheving av geodatabaser. I Arcon 
vil Jan-Christer fokusere på å utnytte 
fordelene med GIS knyttet til analyse, 
arealplanlegging og visualisering.  
Hovedfokus vil derfor være på å inte-
grere BIM og GIS, romlige arealplaner, 
plandialog på web, GIS som verktøy i 
mulighetsstudier og 3D-visualisering 
av utbyggingsområder.

Per Ola Roald er ansatt hos Geoma-
tikk-IKT. Han kommer fra stillingen 
som Prosjektleder vei i Trondheim 
kommune og er en av Norges fremste 
eksperter på NVDB (Nasjonal veg-
databank). For øvrig har han solid 
bakgrunn fra Statens vegvesen som 
Prosjektleder og NVDB-koordinator 
over 13 år. Hos Geomatikk-IKT vil Per 
Ola i hovedsak jobbe med rådgivning 
og salg av løsninger for registrering av 
objekter i felt mot privat og offentlig 
virksomhet, som entreprenører og 
tekniske enheter i kommunene. Per 
Ola vil ha ansvar for videreutvikling og 
strategiske veivalg for feltløsninger. 

Geir Arne Hjelle startet i Nextbridge 
Analytics i februar 2019. Geir Arne 
inngår i et team av data scientists som 
jobber innen dataanalyse og maskin-
læring. Geir Arne er også en erfaren 
programmerer og utvikler. De siste 
årene har han jobbet spesielt mye 
med Python, hvor han blant annet 
har holdt kurs for barn og voksne, 
konferansepresentasjoner og skrevet 
artikler for nettstedet Real Python. 
Geir Arne er medlem i faggruppen 
Geografisk IT og programkomiteen  
for Foss4G. Han kommer fra geodesi-
divisjonen i Kartverket hvor han jobbet 
med globale referanserammer og 
programvaren Where, samt SkTrans 
og Proj.

Erlend Torheim Bjelkarøy begynte i 
Fredrikstad kommune som kart/gis-
medarbeider/overingeniør i virksom-
het geomatikk. Erlend har master i 
By- og regionplanlegging fra Univer-
sitetet i ÅS. Han har tidligere jobbet 
for Statens vegvesen, Oslo kommune 
Bymiljøetaten og Multiconsult AS.
Han bor på Kråkerøy med sin kone og 
to små barn. På fritiden går meste-
parten av tiden med til å snekre/pusse 
opp og å være sammen med barna. 
Ut over dette er han i ferd med å 
gjenoppta interessene sine for sykling 
og båtliv.

Torstein Rundhovde begynte i 
Fredrikstad kommune som kart/
gis-medarbeider/avdelingsingeniør 
i virksomhet geomatikk. Torstein 
har en bachelorgrad i geomatikk fra 
NMBU og har tidligere jobbet i Cowi 
AS i Fredrikstad. Han kommer opprin-
nelig fra Bergen og bor nå på Torp. 
Torstein er interessert i teknologi og 
friluftsliv, mest aktiv når det er snø på 
bakken. Ellers bruker han mye tid på 
oppussing.
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A vtalen med Kartverket medfører at 
Leica Geosystems vil motta rådata 

fra alle Kartverkets basestasjoner i Norge 
fremfor å bygge ut og oppgradere egen 
infrastruktur. 

Dette betyr at vi kan tilby en landsdek-
kende korreksjonstjeneste med full GNSS-
konstellasjon (GPS, GLONASS, GALILEO 
og BeiDou) allerede fra august 2019. Det 
betyr også at vi kan tilby alle våre brukere 
av HxGN SmartNet en tjeneste som til 
enhver tid vil være av ypperste kvalitet og 
godt ivaretatt av Kartverkets ekspertise. 

I tillegg til Kartverkets baser i Norge og 
på Svalbard, vil HxGN SmartNet korrek-
sjonstjeneste også bestå av svenske, danske 
og finske stasjoner langs grensen samt 
noen av Leica sine egne baser.

Selve HxGN SmartNet tjenesten med 
sine 5000 brukere vil være uforandret. 
Brukerne vil gjennom HxGN SmartNet 

tjenesten nyte godt av kartverkets mo-
derne og landsdekkende infrastruktur.  Det 
eneste brukerne av tjenesten vil merke er 

økt dekning og tilgang til flere satellitter, 
ellers vil alt annet bli som før. Tjenesten vil 
fortsatt hete HxGN SmartNet. 

Leica Geosystems kjøper grunn- 
data fra Kartverkets basestasjoner
Leica Geosystems Norge inngikk i forrige uke avtale med Kartverket 
som leverandør av rådata til vår HxGN SmartNet-korreksjonstjeneste.

Trimble lanserer SiteVision
Trimble SiteVision er et høynøyaktighets visualiseringsverktøy som kombinerer GNSS teknologi 
med Augmented Reality. Man bruker sin egen mobiltelefon for å visualisere planlagte modeller 
gjennom kamera på mobiltelefonen. Man har også mulighet til å gjøre innmålinger med Sitevision, 
enten gjennom EDM lasermåler, på modellene via AR eller som en GNSS løsning på stang.

T rimble SiteVision er en nyvinning 
innen visualisering og innmåling av 

prosjekter; før det starter, til kontroll og 
as-built dokumentasjon. Med SiteVision 
oppdager en potensielle konflikter ute på 
anlegget og forhindre byggefeil.

SiteVision kombinerer Trimble Catalyst 
GNSS teknologi med moderne ARCore 
teknologi. Resultatet er et høypresisjons 
produkt for utendørs Augmented Reality/
Mixed Reality. 

Med SiteVision kan du legge inn BIM 
modeller på din mobiltelefon for visualise-
ring i felt. Sammen med Trimble Catalyst 
GNSS antennen vil modellen plassere seg 

nøyaktig der den er planlagt i terrenget og 
med riktig størrelsesforhold. Modellene 
blir også visualisert med attributter. 

SiteVision støtter følgende format: 
Open Source and Industry: LandXML 
(.xml), IFC (.IFC), Shapefile (.SHP),  
Geodatabase (.GDB) og AutoCAD(.DWG).
Trimble Formats: TrimBIM (.TRB),  
Trimble Business Center (.VCL), Trimble 
Terrain Model (.TTM), Trimble Maps 
(.TMap) og SketchUp (.SKP). 

Tomas Martin Holtan fra Kartverket og Vegard Solli fra Leica Geosystems Norge AS.

PRESSEMELDINGER
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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 




