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I desse tider er mykje aktivitet i samfun-
net prega av Corona og Covid-19 pan-

demien. Den "vesle rakkaren" innverkar 
også i høgaste grad på GeoForum sin 
aktivitet. Mykje av det vi driv med er ba-
sert på arrangement der folk møtest for 
å danne nettverk og ta til seg ny lærdom. 
Denne typen samlingar er det dårlege 
vilkår for i dag. Coronakrisa slo til for 
fullt eit par veker før årets storsamling, 
Geomatikkdagane, skulle gå av stabelen. 
Dette er sjølvsagt kjedelig for alle som 
hadde sett fram til nye faglige impulsar, 
verte kjent med nye folk og treffe gamle 
kjente i Trondheim.

Sidan mykje av GeoForum sin aktivitet 
vert redusert, har det stor innverknad på 
GeoForum sin økonomi. Styret har funne 
det naudsynt å revidere budsjettet slik at 
det i større grad er tilpassa krisa. I dette 
ligg det at vi reknar med sterkt reduserte 
inntekter, og at vi difor må kutte markant 
i ugiftene. Det er til dømes tiltak som at 
sekretariatet på Hønefoss no er redusert 
frå tre til to tilsette. Og at dei siste to har 
sagt frå seg lønnstillegg i 2020. Dei av 
våre medlemar som vanlegvis får tilsendt 
Posisjon i papirform vert også påverka 
av budsjettkutt. Resten av 2020 vil dette 
bladet berre verte distribuert på digital 
form.

Heldigvis for GeoForum har sekretariat 
og ulike styre opp gjennom åra vore med 
på å sikra at GeoForum har eit solid 
økonomisk fundament. Eg er såleis sikker 
på at organisasjonen skal kome seg trygt 
gjennom noverande krise.

Den nye digitale kvardagen vil også prege 
GeoForum det nærmaste halvåret. Vi er i 
ferd med å planleggje korte fagsamlingar, 
høyringsseminar etc. via digitale media. 
Første arrangement som er opent for alle 
vert truleg utdeling av prisar for beste 

Bachelor- og Masteroppgåve i Geomatikk 
i 2019. Vi håpar å kunne gjennomføre 
dette i juni, ved hjelp av Zoom. Men alt 
3. juni skal vi gjennomføre Representant-
skapsmøtet, også via Zoom. Dette møtet, 
som er GeoForum sitt høgaste organ, 
vert vanlegvis helde under Geomatikk-
dagane. Vi håpar og trur at vi skal greie 
å gjennomføre møtet på ein tillitsvek-
kjande måte, også via digitale kanalar.

Som så mange andre opererer eg frå 
heimekontor desse dagar. Og på NTNU 
planlegg dei for at mykje av undervisinga 
skal foregå digitalt. Dette er ein situasjon 
vi må leve med for tida. Ein tapar likevel 
mykje når ein ikkje får møte studentane i 
fysiske omgjevnader. På same vis som ein 
tapar mykje på å ikkje kunne samlast i 
GeoForumsamanheng. Det er mykje som 
er bra med effektiv kommunikasjon via 
nettverket. Men for å byggje sosiale og 
faglege nettverk når ikkje data-nettverket 
heilt opp. Så vi lever i håpet om at situa-
sjonen skal vere betre mot slutten av året, 
slik at fysiske samlingar igjen kan vere eit 
alternativ.

Vi drøymer også om at det skal vere 
mogeleg å gjennomføre Geomatikk-
dagane på Scandic Lerkendal i 2021. Til 
årets Geomatikkdagar laga Austmann 
bryggeri eit eige konferanseøl. Dette vart 
levert til hotellet før krisa slo til. Sidan 
konferansen vart avlyst er diverse kasser 
øl hamna i min varetekt (!) Ølet skal vere 
haldbart ut 2021. Så får vi til Geomatikk-
dagar i Trondheim neste år vil det sikkert 
vere fleire av dykk som får smake på 
eksklusiv Geomatikklager frå Coronaå-
ret. Men noko svinn må påreknast under 
lagringa;-)

Då vil eg til slutt ynskje alle ein god og 
smittefri sommar! 

Coronatider

Tekst: Terje Midtbø

RAPPORT FRA BESTIKKET
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Alt blir bra
Samfunnet vil aldri bli det samme igjen». Vi har alle lest nok 

nyhetssaker og kommentarer med en variant av dette som 
sitt hovedpoeng. Etter 12. mars har menigmann funnet frem sitt 
æresdoktorat i epidemiologi og deler villig av sine meninger. Man 
hopper over innledende betraktninger om været og diskuterer R med 
naboer og besteforeldre. 

Flyprisene kommer til å skyte i været når trafikken på sikt normaliseres. 
Mange gleder seg over dette og mener at de siste månedene har vist 
at svært mange jobbreiser er overflødige. Beslutninger kan tas på 
Skype, Teams, Zoom eller en av de mange andre tjenestene som tilbyr 
videokonferanser. GeoForum vil i tiden fremover også bruke disse 
kanalene for å arrangere aktuelle webinarer.

Jeg blir oppløftet av spådommene om at pandemien kan få noen 
positive følger. At man får skarpere fokus på bærekraft, nærturer og ferie 
i eget land. Hvem visste egentlig at det var så vanlig at nordmenn dro på 
vinterferie i Alpene? Slike ting har jeg tenkt på når jeg i fem uker har vært 
lærer for de to guttene mine – og malt regnbuer med «Alt blir bra».

Samtidig synes jeg det er nedslående å lese at mange tror at det meste 
av livet skal foregå på nett i tiden som kommer. Var det virkelig ingen som 
hadde tenkt at det gikk an å ta beslutninger over Skype også før Covid-19? 
Før Skype igjen var det fullt mulig å ta møter og avgjørelser over telefonen. 
Fasttelefoni ble visstnok introdusert i Norge i 1879. Vi reiser og treffer 
kolleger og kunder fordi det av og til er nødvendig med et fysisk møte med 
dem man skal snakke med. Ikke fordi det er umulig å fatte avgjørelser via 
andre kanaler. 

Dette skrives i lys av at Geomatikkdagene 2020 ble avlyst. Noen mener 
at vi ventet for lenge med å ta beslutningen om å avlyse. Det var det 
organisatoriske grunner til, blant annet at styremøtet om å ta avgjørelsen 
var berammet den 13. mars. Det var en usikker periode og mye stod på 
spill, og avgjørelsen ble fattet så snart det var mulig for oss.

Vi har alle tatt del i dugnaden de siste månedene – og derfor er det 
naturlig å skrive om hvordan geomatikere jobber under pandemien i 
dette nummeret av Posisjon. Stavanger kommune føler at de var godt 
rustet, takket være at beredskap er en integrert del av kommunens arbeid. 
Leverandørene forteller om tjenester som gis som en del av dugnaden  
– og studentmedlemmer i GeoForum forteller om sin nye studiehverdag.

Når dugnaden er over og vi på ny flyter litt mer rundt, er det ikke et 
onde om flybillettene blir dyrere. Det betyr forhåpentligvis at togbillettene 
endelig blir konkurransedyktige. Dersom man fremover får et mer bevisst 
forhold til hvilke møter man deltar på fysisk, så kan vi bli enda mer 
produktive. Men kom ikke og si at man etablerer et nytt nettverk, eller tar 
vare på sitt eksisterende, like godt på Zoom som på Scandic. 

Vi gjør derfor et nytt forsøk og håper at vi kan gjennomføre 
Geomatikkdagene 2021 på Scandic Lerkendal, fra 09.-11. mars. 
GeoForums kjernevirksomhet er kompetanse, fellesarena og 
synliggjøring. Disse tre er mest virksomme når man møtes. Fysisk.    

Link til produksjonsplan med annonse- 
priser. Redusert annonsepriser for  
bedriftsmedlemmer. 
https://geoforum.no/wp-content/up-
loads/2020/01/Produksjonsplan-Posis-
jon-2020-1.pdf
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AKTUELT

Statens vegvesen registrerer helse- 
tilstanden på vegdekket ved hjelp av AI
Etter en vinter med mye mildvær og nedbør, har det oppstått mange dekkeskader langs vegnettet  
i Gudbrandsdalen og Østerdalen. Omfanget må kartlegges for å kunne planlegge og sette inn  
nødvendige tiltak og utbedringer der det trengs mest. En slik kartlegging har tradisjonelt vært  
utført manuelt, noe som er svært ressurskrevende, og potensielt risikofylt langs høytrafikkerte  
riksveger. 
Tekst: Ida Regine Hvidsten, Geomatikk IKT, illustrasjon: Geomatikk IKT

S tatens vegvesens divisjon Drift og 
vedlikehold på Lillehammer har i 

forbindelse med et pilotprosjekt anskaffet 
Geomatikk IKTs løsning for videodoku-
mentasjon og tilstandsanalyse av vei og 
veiobjekter, RoadAI. Løsningen er i dette 
tilfellet brukt for å analysere dekketilstan-
den på en veistrekning på 1000 km som en 
test av løsningen.

Ved hjelp av en mobiltelefon i frontruta 
på et kjøretøy tilbyr videodokumentasjons-
løsningen RoadAI en effektiv måte å samle, 
administrere og dele visuelle veidata på. 
RoadAI er en skybasert løsning utviklet for 
å muliggjøre enkel, sikker og rask produk-
sjon av visuelt materiale og arbeidsnotater.

Tidsbesparende registrering 
I tillegg til god støtte for daglig drift av 
veinettet, benyttes løsningens kunstige in-
telligens til å automatisk detektere tilstand 
på hele vegnettet for en mer effektiv priori-
tering og budsjettering av nødvendige 
langsiktige vedlikeholdsbehov. 

Petter Storødegård, ansatt ved divisjonen 
Drift og vedlikehold i SVV på Lillehammer, 
forteller følgende:

– Ved hjelp av videoanalyseverktøyet 
RoadAI kunne vi enkelt filme vegnettet 
vårt, og registrere skadene uten å måtte 
stoppe for å gjøre manuelle inspeksjoner. 
Dette var veldig effektivt og tidsbesparen-
de, og vi kunne raskt danne oss en oversikt 
over skadeomfanget etter vinteren.

Videre forteller Storødegård at det i til-
legg er foretatt manuelle inspeksjoner på 
en del av strekningene, dette for sammen-
ligning med resultatene fra RoadAI:

– Vi ser at funnene er imponerende like, 
noe som forteller oss om at algoritmene i 
RoadAI er gode.

Storødegård understreker at kartleg-

gingen av dekketilstanden med RoadAI 
gir SVV et godt grunnlag for å lokalisere 
strekningene med størst skadeomfang, og 
kan derfor være et nyttig hjelpemiddel i 
planlegging av vedlikeholdstiltak.

Flere bruksområder innen  
vegforvaltningen
På spørsmål om RoadAI kan tenkes brukt 
på andre områder enn dekketilstand er 
Storødegård sikker i sin sak;

– Ja, absolutt! Eksempelvis registrering 
av vegmerking, rekkverk, skilt, sideter-
reng, og i forbindelse med vinterdrift. Ved 
kontinuerlig tilstandsregistrering av våre 
objekter, kan vi skaffe oss et godt over-
siktsbilde over helsetilstanden på vegnettet 
vårt. Statens vegvesen har også i tidligere 

piloter testet ut verktøyet, blant annet i 
forbindelse med vinterdrift (kvalitet på 
snøbrøyting, kjøreforhold etc). 

I tillegg til tilstandsanalyse av vegdekke, 
med automatisk detektering av hull, sprek-
ker og krakeleringer, tilbyr RoadAI også 
automatisk gjenkjenning av vegskilt, samt 
dokumentasjon av øvrige vegobjekter. 
Storødegård utdyper:

– Vi ser at RoadAI har flere bruksom-
råder, avhengig av hvilken algoritme man 
velger å bruke. Derfor er dette et veldig 
interessant verktøy for oss i divisjonen 
Drift og vedlikehold. Som god vegeier skal 
vi forvalte våre anlegg og verdier på en 
best mulig måte, og bruk av ny teknologi 
som dette vil være en viktig bidragsyter til 
dette.   

SVV Lillehammer analyserer tilstanden på vegdekket - kun ved bruk av en mobiltelefon i frontruta på en bil og 
innebygd kunstig intelligens.
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K ommunens helhetlige ROS-analyse 
blir jevnlig oppdatert og sist like før 

jul 2019. I denne ligger det også inne et 
pandemi-scenario, og vi tok utgangspunkt 
i denne planen da vi skjønte hva vi stod 
overfor. Slik fikk vi raskt tilpasset organi-
seringen og startet på beredskapsarbeidet, 
forteller Eirik Mannsåker. Han jobber som 
rådgiver på avdelingen kart og digitale 
tjenester, men har også en rolle som be-
redskapskoordinator for det overordna tje-
nesteområdet by- og samfunnsplanlegging. 
De siste månedene har det naturligvis vært 
dette som har tatt mesteparten av tiden 

Statistikk og data
Arbeidet med beredskap i Stavanger 
kommune og i andre kommuner varierer 
avhengig av hvilket scenario som utspill-
er seg. Ved en pandemi er det fremste 
beredskapsprinsippet for Stavanger «å 
minimere dødelighet og sykelighet i befolk-
ningen, samt å minimere øvrige negative 
konsekvenser for individ og samfunn». 

For å  gripe arbeidet, er det da viktig at alle 
kjenn er sin rolle – og det settes bered-
skapsstab sentralt og ute i tjenesteområ-
dene, samt overordnet beredskapsledelse. 
Beredskapskoordinatorer fra de ulike 
tjenesteområdene, hvorav en av dem er 
nevnte by- og samfunnsplanlegging, får 
også til dels nye og utvidede oppgaver.

– I den perioden vi nå har lagt bak oss 
har beredskapsstaben i kommunen job-
bet med to prioriterte områder: å holde 
oversikt over byens innbyggere og kom-
munens egne ansatte. Sykdomsbildet for 
innbyggerne synkroniseres med sykehusets 
oversikter. For kommunens ansatte holder 
vi oversikt over hvem som hjemmekontor, 
hvem er i karantene og hvor mange er syke.  
Det blir mange oversikter i form av sta-
tistikk og data – og her benyttes geodata-
kompetansen for å fremstille ulike datasett 
i kart, forklarer Mannsåker.

Kart er uunnværlig 
CIM er et digitalt kriseverktøy og en felles-

plattform hvor alle aktiviteter loggføres, og 
benyttes både for status og oppdateringer 
internt i kommunen og ut mot samarbeids-
partnere som kommuner, fylkeskommuner, 
fylkesmannsembeter og nødetater.

I Cim verktøyet er det en egen kart-
modul som kan benyttes, som de største 
kartleverandørene har laget koblinger mot. 
Kommunen bruker dette sammen med 
andre frittstående løsninger som Power BI  
og dashboardløsninger fra Infotiles. Norge 
har opplevd en digitaliseringsboom siden 
12. mars – og Stavanger har også tatt del i 
denne utviklingen.

– Med hjemmekontor er alle «tvunget» 
over på nye digitale samarbeidsflater, men 
det har vi tilpasset oss. Vi har et godt sam-
arbeid både på tvers av egen organisasjon – 
og med eksterne samarbeidspartnere som 
nabokommuner, departement og nødeta-
ter, mener Mannsåker. 

Kommunen har tilgang på samme 
grensesnitt som WHO gjennom ArcGIS 
og kan lage avledede produkter etter dette 
ved behov.

– Vi sitter også klare for å lage kart for 
støtte til smittesporing, analyser, oversikt 
ove befolkning, evakuering og andre typer 
temakart.

Mannsåker er klar på at kartet har en 
viktig rolle i beredskapsarbeidet som det 
Stavanger og verden nå er i.

– Kart er uunnværlig i de fleste bered-
skapssammenhenger. Det er så mye mer 
enn bare kartet, og gir et visuelt og forståe-
lig bilde av situasjonen samt muligheter for 
analyser.

Utfordringer
Beredskapsarbeidet i Stavanger har fungert 
godt, men det har også vært noen utfor-
dringer.

– Det gikk nok litt tid før den nye orga-
niseringen fungerte optimalt, selv om alt lå 
klart i planen. Mange ulike grupper skulle 
koordineres. Det tar tid å få opp tekniske 
løsninger, lage oversikter, samle inn data 
og registreringsskjemaer – og da blir det 
mindre tid til oppgaver vi vanligvis jobber 
med, forklarer han. 

Nye oppgaver skal løses parallelt med de 
vanlige arbeidsoppgavene, samtidig som 
beredskapsstaben skal forberede seg 
på det som kommer. 

– Vi må være forberedt på en 
eventuell ny smittebølge. 

– 

Godt forberedt på pandemi
Beredskap har i flere år vært en integrert del av Stavanger 
kommunes arbeid i forebygging av uønskede hendelser. Dette 
gjorde dem godt rustet da pandemien var et faktum.
Tekst: Sverre Røed-Bottenvann   |   Foto og illustrasjoner: Stavanger kommune

Stavanger kommune var godt forberedt på pandemien. Her ser vi dronebilde av et folketomt Vågen.
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E n hendelse av denne type og omfang, 
som strekker seg over lang tid og 

berører alle tjenester og alle innbyggere er 
naturligvis krevende å håndtere bered-
skapsmessig, sier Nilsen.

Proaktiv kommune
Han viser til at de fleste andre beredskaps-
hendelser gjerne er over etter timer, dager 
eller i verste fall uker. Nå har vi snart run-
det tre måneder siden det første registrerte 
tilfellet i Norge. Og fortsatt er det usikker-
heten som rår. Andre bølge – når kommer 
den? Hvor stor blir den?

– Vi er proaktive og planlegger ut fra et 
worst case-scenario. Vi dimensjonerer ek-
stra godt, en såkalt moderat overreaksjon, 
og får heller begrense beredskapen etter 
hvert, sier Nielsen.

Han peker også på at Stavanger kom-

mune også må opprettholde kapasitet til 
sammenfallende hendelser – og viser til 
at det for noen dager siden var en gasslek-
kasje i sentrum som krevde stor innsats fra 
kommunen og nødetater.

– I perioden vi har lagt bak oss har vi 
fått tilført personell til beredskap, og det 
er ikke nei i noens munn. Alle stiller opp. 
Det gir meg energi, og grunn til å anta at 
når dette en gang er over har vi bygd bedre 
beredskap i hele landet.

Felles situasjonsbilde
Beredskapssjefen er fornøyd med at re-
gionen har stått samlet i pandemien. Det 
har vært lave smittetall og ingen døde på 
sykehjem på grunn av viruset. 

– Vi begynte allerede i februar med sce-
narioplanlegging og ba hele regionen med 
i dette arbeidet. Innledningsvis forberedte 

vi oss på langt mer alvorlig sykdomsbilde 
enn det vi har hatt til nå. Men da viruset 
først kom til regionen spredte det seg mye 
raskere enn vi hadde antatt, sier Nielsen, 
og legger til at det å jobbe med planscena-
rier har vært veldig nyttig lærdom. 

I likhet med Mannsåker ser Nielsen hvor 
viktig kart er i beredskap.

– Det er viktig for oss å kunne samle og 
presentere kompleks informasjon i kart og 
det vil bli stadig viktigere fremover. Sam-
funnet åpner opp, større grupper samles 
og da vil kart og mobilitetsdata være svært 
viktige verktøy i smittesporingen. Kartet 
er også viktig når vi skal danne oss et felles 
situasjonsbilde med samarbeidspartnere i 
regionen. Uten et felles situasjonsbilde får 
vi ikke en felles situasjonsforståelse, poeng-
terer Torstein Nielsen.  

– 

 
Har prioritert  
beredskapsarbeid
Konklusjonen så langt er at beredskaps-
arbeidet i forbindelse med pandemien i 
Stavanger har fungert etter planen.

– Beredskap har i flere år vært et 
prioritert område og er en integrert del av 
kommunens arbeid. Når en beredskaps-
situasjon oppstår, har vi en klart definert 
struktur og erfaringer fra realistiske bered-
skapsøvelser, sier Mannsåker.

Han trekker også frem at kommunen 
er oppmerksomme på å ha dynamiske og 
oppdaterte ROS-analyser.

– Vi har i det hele tatt et godt innarbei-
det apparat med klart definerte oppga-
ver. Stavanger kommune har vært langt 
fremme på dette området og så tidlig 
viktigheten av beredskap og godt samar-
beid med andre. Vi har nå omsatt alt dette i 
praksis og ser at det fungerer bra.  

Komplekst 
beredskapsarbeid
Omfanget og varigheten av pandemien er det som har vært mest 
utfordrende for håndteringen, mener beredskapssjef Torstein 
Nielsen i Stavanger kommune.
Tekst: Sverre Røed-Bottenvann

– Kart er uunnværlig i de fleste beredskapssammenhenger,  
sier Eirik Mannsåker. Han er rådgiver på avdelingen kart  

og digitale tjenester, og beredskapskoordinator  
for  tjenesteområdet by- og samfunnsplanlegging.

Pandemien gir mange oversikter 
i form av statistikk og data.
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I SY WinMap InnbyggerDialog er et såkalt 
fortellerkart hvor man får man fortalt en 

historie med tekst, bilder og video i sam-
spill med kartet. For Norconsult har dette 
blitt et nyttig verktøy i gjennomføringen av 
oppdrag for medvirkning etter plan – og 
bygningsloven. 

– Nettsiden inneholder all informasjon 
om planene og innbyggerne kan gi innspill 
direkte i kartløsning, sier Ingvild Tillerbakk 
som jobber som Arealplanlegger i Norcon-
sult Trondheim.

Alt i en portal
Medvirkning har tradisjonelt skjedd gjen-
nom annonser i aviser og gjennomføring 
av folkemøter. Gjennom å tilby digital 
medvirkning treffer man et mye bredere 
publikum. Tillerbakk forteller at Norcon-
sult har opplevd en helt annen oppmerk-
somhet fra innbyggerne enn ved andre 
prosjekter pga. bedre informasjonsgrunn-
lag som er lett tilgjengelig. Terskelen for å 
gi innspill senkes betraktelig når det kan 
gjøres ved hjelp av noen få klikk hjemme i 
sofaen. Alle innspillene som kommer inn 
via ISY WinMap InnbyggerDialog, blir 
tilgjengelig for arealplanleggerne i et kart 
og kan tas ut for videre prosessering. Det 
gir stor nytte å samle dette i en portal og 
på ett format. Løsningen kan utvikle seg 
sammen med planprosessen og oppdateres 
med ny informasjon etter hvert som pro-
sjektet skrider frem. Innbyggere kan følge 
utviklingen tett og det skapes forståelse for 
valgene som tas.

Digital planvarsling 
NoIS jobber målrettet med å utvikle digi-
tale verktøy som skal bidra til økt medvirk-
ning i planprosesser. Det neste skrittet i 
denne retningen er digital planvarsling.  

I samarbeid med Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet utvikles en løsning 
der eiere som er innenfor et gitt planom-
råde vil motta varsel om planoppstart gjen-
nom Altinn. På denne måten sikrer man at 
informasjon når ut til eierne av eiendom 
som vil påvirkes av endringene som skal 
planlegges. Det er i dag en utfordring for 
kommunene å nå bredt ut til publikum i 
planprosesser. Det er spesielt utfordrende 
i tidligfase, fordi da er det kun de som er 
veldig interessert som deltar. All erfaring 
tilsier at mange innbyggere først kommer 
på banen når realisering av planene er i 
gang og da er det for sent å påvirke. Dette 
kan mange ganger føre til høyt konflikt-
nivå. 

– Gjennom å utvikle digitale løsninger 
ønsker vi å bidra til at planprosessene er 
inkluderende og at innbyggerne opplever 
reell påvirkning, sier Cathrine Marstein 
Engen som er avdelingsleder for GIS og 
kommunal forvaltning i NoIS.

Koronasituasjonen har utfordret sam-
funnet til å finne nye arbeidsformer. Noe 
av dette er midlertidige løsninger, men mye 
har en verdi utover dagens spesielle situa-
sjon. Økt bruk av digitale verktøy i plan-
prosesser har klare gevinster uansett om vi 
har en pågående pandemi eller ikke. Både 
innbyggere, kommuner, arealplanlegg ere 
og utbyggere er tjent med dette.  

Unormale tider gir nye muligheter  
i planprosesser
I 2019 utviklet Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) løsningen ISY WinMap  
Innbyggerdialog for Norconsults planoppdrag for E39 Herdal-Røysgård der Nye Veier 
er kunde. Denne løsningen kom i riktig tid for en situasjon der folkemøter er umulig å 
avholde, og danner nå grunnlaget for dialog med politikere og publikum i veldig mange 
pågående planprosesser. 
Tekst og illustrasjon: Norconsult Informasjonssystemer

Både innbyggere, kommuner, arealplanleggere og utbyggere er tjent med økt bruk av digitale verktøy 
i planprosesser. Her eksempel fra ISY WinMap InnbyggerDialog.
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N orge er i gang med en nasjonal dugnad 
for å forhindre at smitten sprer seg 

– og vi i Norkart ønsker å delta i dugnads-
arbeidet.

Befolkningsanalyser
Vi ønsker å bidra med å gi kommuner 
oversikt over nyttig befolkningsinforma-
sjon. Har du oversikt over hvor mange 
innbyggere i din kommune som er over 70 
år? Eller hvor mange som bor i nærheten 
– eller langt unna – viktige knutepunkt? 
En geografisk analyse som kobler befolk-
ning sammen med infrastruktur gir dette. 
Norkarts kartprodukt Kommunekart har 
løsninger som hjelper deg å skaffe gode 
oversikter, i modulen «befolkningsana-

lyse». Denne modulen gir deg verdifull 
innsikt om befolkningen i din kommune, 
som du kan kjøre samfunnsnyttige analyser 
på. Noen eksempler på oversikter som 
enkelt kan skaffes er:
• Hvor i kommunene bor f.eks. de  

over 70 år?
• Hvor tett bor de eldre?
• Hvor mange eldre bor sammen med 

mange andre (storfamilie)?
• Hvor mange eldre bor alene?
• Hvor mange eldre bor mer enn en times 

kjøring til nærmeste sykehus?

Her kan du få mye nyttig informasjon 
som er viktig i den tiden vi befinner oss i, 
slik at du kan gjøre bedre beslutninger når 
tiltak skal fattes.

Fri bruk
Befolkningsmodulen kan også brukes til 
å planlegge utkjøring av mat til de eldre 
ved isolasjon, eller se hvilke matbutikker 
som bør holdes åpne i forhold til hvor 
folk bor. Norkart ønsker å bidra med 
at så mange kommuner som mulig får 
tilgangen til  disse analysene, og ønsker at 
flere kan  benytte denne tilleggstjenesten 
i Kommune kart Proff. Vi tilbyr derfor fri 

bruk av befolkningsanalyse-modulen til 
nye kunder ut 2020. Løsningen er alle-
rede aktivert, så du kan bare gå direkte til 
Tjenestepanel og starte analysearbeidet. 
Har du behov for mer tilpassede be-
folkningsanalyser – hvor du bestemmer 
nærhetskriterier, interessepunkter og får et 
gjennomarbeidet resultat tilbake? Vi kan 
hjelpe med dette!

Gratis FME 
Oppdaterte data fra pålitelige kilder en 
viktig byggestein for å håndtere denne 
pande mien. Safe Software ønsker å støtte 
forskning som kan hjelpe å overvinne 
denne pandemien. De tilbyr derfor gratis  
lisenser til alle offentlige etater, selskaper 
og frilansere som jobber i kampen mot 
covid 19-pandemien, gjennom FME-
teknologi. De styrker også sin kundestøtte-
kapasitet, for å håndtere den økte pågan-
gen. Som et av de ledende FME-miljøene 
i Norge, tilbyr Norkart støtte til alle som 
trenger hjelp til å komme i gang med FME 
og jobbe med disse viktige oppgavene. 
Norkart holder åpent som normalt – og 
våre ansatte er tilgjengelig på telefon, e-
post eller videomøter. 

Kloke analyser og oppdaterte data
I denne unntakstilstanden  
verden står i akkurat nå,  
handler det i aller største 
grad å ta vare på hverandre 
– og spesielt de svake og 
sårbare. 
Tekst og illustrasjon: Norkart
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G eoForum har mange medlemsgoder 
for studenter, og har i dag rundt 100 

studentmedlemmer (med plass til flere!). 
Vi setter geomatikkstudenter høyt, lar dem 
delta gratis på våre konferanser og synes 
også det er på sin plass å høre hvordan det 
står til med noen av dem i denne spesielle 
situasjonen.

Stian Haugen
«Jeg er 26 år og underveis i mitt andre 
studie år på Bachelor i Geomatikk ved 
NTNU Gjøvik. 

Restriksjonene har naturlig nok påvirket 
oss, i likhet med alle andre. Blant annet 
ved å endre måten undervisningen og 
eksamineringen foregår. Undervisningen 
har blitt gjort over videosamtalefunksjon 
i læringsplattformen og med Zoom. Det 
samme blir det med muntlig eksamen. 

Det er rart å ikke kunne bruke cam-
pus. Det har nok gjort det mer utfor-
drende for mange, ved at det krever en 
del struktur og disiplin fra studentens 
side. 

I faga våre dette semesteret rakk vi 
å gå gjennom det meste av pensum før 
nedstengningen, så vi har ikke hatt be-
hov for veldig mange videoforelesninger. 
Dessverre er det nok lettere å gå glipp 
av disse, enn ved fysisk oppmøte til faste 

tider. «Oppmøtet» på nett har vært rimelig 
tynt i flere av disse timene. 

Men lærerne har vært tilgjengelige og 
behjelpelige, så jeg syns det har vært løst 
på en bra måte. 

Etter noen uker hjemme i Sandefjord, 
kom jeg nylig tilbake til Gjøvik for å bli 
ferdig med siste innleveringer og øve til 
eksamen. Her er det lite tegn til studentliv, 
og rimelig stille akkurat nå, så konsen-
trasjonen er ikke et problem. Det var litt 
vanskeligere hjemme, med familie, hund 
og tv. Da var terskelen litt høyere for å sette 
seg ned med skolearbeid. 

For studentøkonomien er det et pluss å 
ha matforsyning (og kaffepåfyll!) i nabo-
rommet, så slipper man å betale blodpris 
i kantina. Alt tatt i betraktning syns jeg vi 
er heldige. Vi får gjennomført studiet etter 
planen, med noen praktiske endringer. 
For min egen del er jeg litt skuffet over 
at utvekslingen min til Canada til høsten 
er kansellert, men det er tross alt et lite 
tap sammenlignet med hva mange andre 
opplever i disse krisetider». 

Rebecca Brekke
«Jeg studerer femte året Geomatikk ved 
NMBU. Denne våren skriver jeg master-
oppgave. For tiden sitter jeg på hjemme-
kontor i Oslo og skriver om klassifisering 
av arealtyper i satellittbilder ved bruk av 
maskinlæring.  Arbeidet går bra, men jeg 

savner å møte medstudenter og veileder. 
Heldigvis er jeg likevel så heldig at jeg kun 
trenger PC for å samle inn, prosessere og 
framstille data til oppgaven. I tillegg er det 
å skrive mastergrad et ganske så selvsten-
dig arbeid. Nå er det bare innspurten igjen 
så venter en lang sommerferie før jeg star-
ter som trainee hos Geodata i august».

Gustav Fiskum
«Jeg studerer femte året geomatikk ved 
NTNU i Trondheim. Da pandemien brøt 
ut reiste jeg tidlig hjem fra en trenings-
samling i Danmark. Jeg reiste da hjemom 
og havnet raskt ufrivillig i en karantene. Jeg 
ble hjemmeværende en stund, men det var 
krevende å finne arbeidsro hjemme hos  
familien hvor jeg til vanlig er i «ferie-
modus». På hybelen i Trondheim var jeg 
i noen uker alene og i studentbyen hvor 
jeg bor er det mer stille enn hva jeg har 
opplevd på mine fem år her. Romkame-
raten min har nå kommet opp og vi har 
rigget til et kontor i stua da vi ikke får være 
på campus. Det går overraskende greit å 
jobbe. Vi diskuterer og holder hverandre       
i skinnet ved å opprettholde faste rutiner. 
Av triveligere daglige rutiner er faste kaffe-
pauser ute og treninger med venner som 
bor i nær heten».  

Ny studiehverdag fra hjemmekontor
Studenter landet rundt har som resten av oss fått en ny hverdag. Vi har 
snakket med noen av våre studentmedlemmer om hvordan pandemien 
har påvirket dem.

PANDEMI
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Tre studenter ved NTNU i Gjøvik fikk stipend fra GeoForum i arbeidet med sin bachelor-
oppgave om vektorisering av punktskyer. Her er studentenes oppsummering av arbeidet.

V i er 3 Geomatikkstudenter på NTNU 
i Gjøvik som har skrevet bachelor-

oppgave sammen nå i vår. Vi heter Martin 
Frøyna Alfsen, Ánde Trosten og Ole  
Kristian Ødegård. Arbeidet med å 
finne oppgave startet for vår del allerede 
i september 2019. Da kontaktet vi aktu-
elle bedrifter på Østlandsområdet. En av 
bedriftene som viste interesse var Geoma-
tikk Survey A/S. De inviterte oss til deres 
kontorer i Oslo for å drøfte en eventuell 
oppgave å samarbeide om. Der møtte vi 
en engasjert daglig leder ved navn Håkon 
Andresen som løftet frem tematikk-
en rundt punkttetthet på punktskyer og 
vektorisering. 

Eigerøy bru
Etter møtet i Oslo ble det klart at dette 
innspillet fra Geomatikk Survey var såpass 
interessant for oss at vi valgte å samarbeide 
med dem. De har gitt oss frie rammer til å 
definere problemstilling og kommet med 
gode innspill i denne prosessen. De stilte 
opp med Eigerøy Bru som vi kunne bruke 
som case i arbeidet med oppgaven. Der har 
Geomatikk Survey selv utført et oppdrag 
som var relevant for problemstillingen. 
Med 19 timers reisevei tur/retur Gjøvik-
Eigerøy bru så har stipendet på 5000,- fra 
GeoForum kommet veldig godt med for 

å dekke reiseutgiftene. Geomatikk Survey 
har dekket opphold på Eigerøy mens ar-
beidet pågikk. I arbeidet med oppgaven så 
reiste vi ned til Eigerøy bru i midten av  
februar for å laserskanne et område ved 
brua for å ha svært tett-skannede punkt-
skyer å jobbe med. I disse punktskyene 
var det kantsteinene knyttet til gang og 
sykkelstien i området vi så for oss å vek-
torisere. De punktskyene som ble innhent-
et med laserskanner hadde en punkttetthet 
på millioner av punkt pr. m2. En sentral del 
av oppgaven ble da å tynne disse punktsky-
ene ned til punkttettheter på 5000, 1000, 
250, 5 og 1-2 punkt pr m2. Vi har også sett 
på punktskyer fra høydedata.no, for å se 
til hvilken grad man kan utføre nøyaktig 
vektorisering med de punktskyene som er 
tilgjengelig der. Alle vektor linjene vi har 
tegnet har vi sammenlignet opp mot egne 
detaljinnmålinger innhentet med total-
stasjon.

Klar for arbeidslivet
Alt i alt så er vi enige i at denne oppgaven 
vært veldig innholdsrik og lærerik. Vi 
har fått prøve oss i praktisk landmåling, 
laserskanning, GNSS og mye arbeid med 
programvare i ettertid. For oss har arbeidet 
med denne oppgaven vært en veldig god 
måte å forberede oss på arbeidslivet. 

Koronapandemien og nedstengingen 
av NTNU har dessverre hemmet arbeid-
et med oppgaven til en viss grad. Flere 
tusen bachelorstudenter landet over har 
fått kjenne på denne pandemien. Også vår 
gruppe har fått føle på dette da vi over nat-
ten mistet tilgangen til lab og programvare 
tilgjengelig på NTNU. I denne perioden 
har nettløsninger vært viktige hjelpemidler 
for å komme i mål. Alt dette har medført 
at oppgaven har blitt mindre omfattende 
enn det som først var planlagt. Pandemi til 
tross, oppgaven ble levert 20. mai og nå er 
det ut i arbeidslivet!  

Vi vil derfor si takk til Geomatikk Survey 
for samarbeid og økonomisk støtte med 
oppgaven. Håkons engasjement rundt 
denne tematikken har smittet over på oss, 
og vært til god hjelp i skriveprosessen. 
Så vil vi takke GeoForum for økonomisk 
støtte til å dekke reiseutgiftene, det har vi 
satt stor pris på!

Vi håper videre at GeoForum fortsetter 
med denne stipendordningen i fremtiden. 
I dag eksisterer det ingen stipendordninger 
for å hjelpe bachelorstudenter på NTNU i 
Gjøvik og denne ordningen er derfor veldig 
verdifull.    

Vektorisering av punktskyer

Martin Frøyna Alfsen,  
Ánde Trosten og Ole Kristian Ødegård. 
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AKTUELT

J eg har fått drømmejobben! Kartverket 
er en hjørnesteinsvirksomhet og har en 

sentral rolle for å bygge bærekraftige byer 
og samfunn. Våre data er veldig relevante 
for det vi i Norge skal gjøre rundt digitali-
sering, sier Johnny Welle. 

Bærekraft
Welle er utdannet økonom, men har i store 
deler av karrieren ledet IT-miljøer i solide 
selskaper som Orkla, Elkem og nå sist 
Entur. Entur er et offentlig eid selskap som 
lager løsninger for å gi brukerne oversikt 
over alle landets kollektivtilbud. Utviklerne 
i Entur jobbet mye med kartdata og open 

source, og Welle tar med seg både erfarin-
ger med kartdata og arbeid med bære-
kraftsmål inn i jobben som kartverkssjef.

– I starten var kollektivaktørene tvunget 
til å levere data til Entur i henhold til en 
forskrift. Nå ønsker aktørene å dele data 
med Entur fordi de tar ut tjenester som er 
bedre enn hva hver enkelt kunne klare å 
lage på egen hånd, forklarer han. 
Nå heter det på Enturs hjemmeside at  
«Entur er Norges hub for kollektivdata». 
Data man som bruker kan stole på, og som 
blir benyttet i mange kommersielle tjenes-
ter som Ruter, Vy og Google.
– Løsningene i Entur ble delt og blir nå 

brukt som nordisk standard og ruteplan-
leggeren benyttes i andre europeiske 
land. Kanskje vil Kartverket også bevege 
seg i denne retningen, fra å være råvare-
eksportør til å bli en delingsplattform. 
Han ser også tydelig at Kartverkets data 
har en sentral rolle for å bidra til innova-
sjon.

– I Entur lå FNs bærekraftsmål til grunn 
for tjenestene vi utviklet. Dette ønsker jeg 
å fortsette med i Kartverket. Vi skal jobbe 
for bærekraftsmål nummer 9 – Innovasjon 
og infrastruktur, gjennom bærekraftsmål 
17 – Samarbeid.

Datadreven
Kartverkets nye sjef er økonomen som i store deler av karrieren har jobbet med IT.  
Et av hans mål fremover er å befeste Kartverkets rolle i den datadrevne økonomien. 
Tekst: Sverre Røed-Bottenvann

Johnny Welle avbildet i 
serverrommet til Kartverket.  

– Jeg gleder meg til å 
samarbeide med brukerne av 

våre data, sier Welle. 
FOTO: Ole Magnus Grønli, 

Kartverket

– 
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Skapertrang
Før Kartverket, før Entur, Orkla og Elkem 
og før økonomiutdanningen i Oslo, var 
Welle en driftig kar hjemme i Sykkylven. 
Faren var entreprenør, av typen som skaper 
sin egen business, og etablerte elektronikk-
forretning både i Sykkylven og Stranda. 
Johnny var med i familiegeskjeften og 
startet som juletrelysreparatør, før han steg 
i gradene og var med på å levere frysebok-
ser og annen hjemmeelektronikk til kunder 
rundt om på Sunnmøre. 

– Den første jobben utenfor familiebe-
driften fikk jeg da jeg var 15, på Ranheim 
pappfabrikk. Vi leverte pappemballasje til 
møbel- og fiskeindustrien. Jeg var vokst 
opp med butikkarbeid og hadde kjøp, salg 
og kundeservice med meg derfra. 

Welle var også virksom på ettermiddag-
stid og drev med brettseiling, fotball og 
telemarkskjøring. Når han ser tilbake på 
oppveksten nå, mener han å se at han har 
fått med seg viktig kapital.

– Jeg kommer fra en kultur hvor det å 
skape noe var sentralt. Alle gikk med en 
ide og ønsket å løse utfordringer.

Selv reiste han til Oslo og studerte 
økonomi. Etter fullførte studier i 1992 traff 
han sin fremtidige kone, som kommer fra 
Hønefoss. 

– Vi har mange venner her og jeg hadde 
sagt til dem at vi skulle ta med flyttelasset 
og bosette oss her så snart Ringeriksbanen 
åpnet.

 Han pendler enn så lenge fra Oslo – 
men flytter nok til distriktet lenge før 
banen åpner.

Salg er viktig
Ferdig utdannet startet han i Linjegods og 
dreide etter hvert egen kurs mer og mer 
over mot IT-ledelse.

– Alt jeg gjorde før IT har vært knyttet 
til salg, markedsføring og produktutvikling. 
Det er jeg veldig glad for. Salg er viktig! For 
å selge ideer må man forstå mottakeren, 
du må ha innsikt i kundebehov og være 
relevant. 

Welle nevner at «selger» i dag nærmest 
har blitt en litt belastet tittel og at det er 
ufortjent. En god selger ser behovet og mu-
lige løsninger for kunden. Han sier noe om 
at «ørene er viktigere enn munnen» når 
man skal forstå utfordringer.

– IT for meg er nærmest synonymt med 
nysgjerrighet. Forstår man ikke løsningene, 
har man ikke bruk for det. Man må ta ut-

gangspunkt i brukernes posisjon og evne  
å formidle det teknologien skal understøtte.

Dette er også synspunkter og tilnærming 
han skal benytte seg av i Kartverket.

– Vi skal lytte til behov i markedet og 
være obs på vår rolle i verdikjeden. Både 
offentlig og privat sektor skal oppleve at 
Kartverket er lydhøre. Jeg gleder meg til å 
samarbeide med brukerne av våre data og 
hjelpe dem med å lykkes i sitt oppdrag. 

Samarbeid
Kartverkets eget oppdrag har han også 
tanker om.

– Vi er eid av skattebetalerne og vi skal 
forvalte data og verdiene data gir på en 
måte som kommer fellesskapet til gode. 
En bærekraftig finansiering sørger for en 
bærekraftig forvaltning, mener Welle, og 
kommer med et retorisk spørsmål.

– Hvis data er den nye oljen, hva gjør det 
offentlige for at verdiene skal komme folket 
til gode? Her er det store muligheter. Vi 
gror data her på Kartverket, som vi ønsker 
å dele. Det representerer den datadrevne 
økonomien vi er en del av.

Kartverket får stundom kritikk for 
selv å gå for langt i verdikjeden og  

«Skal vi lykkes med den datadrevne økonomien, så må 
vi samarbeide. Internt og eksternt, offentlig og privat.»                                  

Johnny Welle

Kunnskapens ugle er stødig plassert utenfor 
Kartverksveien 21. Denne arbeidsplassen og stillingen som 

kartverkssjef har vært på Welles radar i mange år.



14    POSISJON  NR  2 - 2020

Oppmålingstjenester innenfor       
terreng, veg, bane  og eiendom
Stikking og maskinstyring
Terrestrisk laserskanning og          
3D-modellering
Dronekartlegging

Samordnet gravemelding og 
kabelpåvisning
Søknadsbehandling - Vei og VA
Koordinering av planer - KGrav 
Dokumentasjon av ledningsnett 

Telefon 810 33 400 • post.survey@geomatikk.no • 
www.geomatikk-survey.no

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

Geomatikk-gruppen

Arkiv og digitalisering  
Registrering og forvaltning av veg
og vegobjekter - NVDB 
Taksering for eiendomsskatt 
Programvare- og systemutvikling 

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

utvikle løsninger, for manglende datakva-
litet og for å oppfattes som litt for «suve-
rene». Johnny Welle har neppe hørt dette 
direkte, men understreker at:

– Skal vi lykkes med den datadrevne 
økonomien, så må vi samarbeide. Internt 
og eksternt, offentlig og privat. Dette er en 
av mine fanesaker.

Kraft i posisjon
Intervjuet med Welle blir gjennomført i 
dagene etter at NRK har publisert historien 
om at de har kjøpt «bevegelsesdata» fra 
140.000 norske mobiltelefoner. Det er kraft 
i posisjonsdata?

– Absolutt. Selv er jeg veldig bevisst på 
GDPR, men jeg benytter Strava til å logg-
føre jakt- og sykkelturer. Jeg har også lastet 
ned Smittestopp. Mange tilbud i dag og i 
fremtiden vil være avhengig av posisjonen 
til brukeren. Så må brukerne spørre seg om 
de foretrekker at det er en myndighetsak-
tør, som Entur eller Folkehelseinstituttet, 
som garanterer for sikkerheten av person-
opplysninger, eller Google. Det offent-
lige kan ha en troverdig og nøytral rolle i 
digitaliseringen, men da må vi gjøre oss 
fortjent til dette og være transparente. 

Kartverket har kommunisert dette også 
i sitt innspill til stortingsmeldingen om 
datadrevet økonomi og innovasjon. Her 
heter det blant annet at:  

«I dag ser vi en utvikling hvor en stadig 
større del av data som samles inn tilhører 
globale selskaper og plattformtilbydere. 
Verdiene skapes når data kobles og anven-
des til spesifikke formål i prosesser som 
skaper nye data. Vi har liten kontroll på 
bruk, personvern og sikkerhet – og ser lite 
av inntjeningen. Norge må være bevisst 
den nye økonomien og ta en aktiv posisjon, 
slik vi gjorde da oljen ble funnet».

God start
I midten av mai har Johnny Welle vært 
kartverkssjef i snart halvannen måned. 
Flere ansatte har kommet tilbake på kon-
toret de siste dagene, men det er likevel 
begrenset hvor mange han har fått hilst på 
nå i starten. 

– Jeg har møtt ledergruppa og hatt en 
todagers tur til Stavanger og møtt Sjø-
divisjonen. Jeg har blitt tatt imot på en 
fantastisk måte på Skype og Teams, så jeg 
har fått en fin start.

Kartverket har også levert på sitt 

samfunnsoppdrag i ukene etter at Norge 
stengte ned 12. mars.

– Vi har tilpasset oss en ny måte å jobbe 
på veldig raskt. Kartverket har tre sam-
funnskritiske funksjoner, som er matrikkel, 
tinglysning og posisjonstjenester. Vi har 
levert grønt på alle disse tre.

Han gleder seg like fullt til å kunne drive 
utadrettet virksomhet.

– Så langt har jeg fått en myk start og 
muligheten til å sette meg godt inn i viktige 
ting ved Kartverket. Denne jobben har 
vært på radaren min i mange år, og nå 
er jeg klar for å være ekstrovert og møte 
kommuner, næringsliv og interesseorgani-
sasjoner!  

FAKTA

Johnny Welle
• Gift med Siri, to voksne barn
• Har tidligere ledet IT-miljøene i Elkem,  

Orkla og VY
• Direktør i Entur 
• Startet som Kartverkssjef 01. april

AKTUELT
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F ørste stopp var min mormors fødeby Alta med deltagelse i 
Midnattssol-galoppen (3-dagers orienteringsløp). Som geodet 

visste jeg jo også om Meridianstøtten i Hammerfest, noe som 
genererte hjemreise derfra. Utover dette, var det ikke noe fast 
reiseprogram – utover å besøke Norges nordligste punkt – hvis vær 
til det. Observatoriet på Halde hadde vært nevnt av Marianne ved  
en anledning, et sted som var behørig fremhevet ved Alta museum.

Helleristningene ved museet ble også besøkt og sightseeing til 
skiferbruddene i Alta gjort mellom løpene. På vei ned til byen igjen, 
dukket det opp et umiskjennelig skilt i veikanten på E45: Struves 
meridianbue, Lille Raipas. DETTE vitenskapsprosjektet hadde jeg 
jo hørt om, men ikke sjekket ut nærmere før avreisen kom jeg på. 
Synd tenkte jeg, med middag ventende. Neste morgen ble nesa 
satt mot Magerøya, og Knivskjelodden besøkt. Ytterst på odden 
var det helt annen berggrunn (minnet om Drammensgranitten), 
den potensielle forklaringen på at denne relativt flate odden 
ikke er tatt av Nordishavet? Nordkapp er for folk som ikke vet 
bedre (eller iskald vind hadde vi fått nok av i 18 km). På vei over 
Finnmarksvidda dagen deretter, snek tanken på Struve seg inn i 
hodet igjen, og kjøreturen endte med speiding etter «Struvetoppen» 
og overnatting i Kautokeino – der vi fant nytt Struve-skilt i 
veikanten mellom kirken og campingen. Formiddagsturen gikk 
til Muvravárri (i Bealjášvárri), og infotavlen ved parkeringen ble 
nøye studert og lest. Bl.a. viste det seg at Lille Halde også var et 
av målepunktene til Struve, og at en av basisene lå i Alta – med 
Lille-Raipas som overføringspunkt. Vi stusset på den manglende 
forbindelsen mellom Raipas og Halde, var der ikke sikt? Vi hadde 
flott vær (til og med myggen viste seg), men merkingen opp til 
toppen var like upåklagelig som utsikten. På vei tilbake til Alta, 
studerte vi oppslaget til Lodiken, en topp turfølget hadde besøkt 
tidligere, men som ville medføre milevis på grusvei hvis vi skulle ta 
turen oppom. Nede ved Alta-elva og det opprinnelige skiltet som 
startet jakten, avsluttet vi heller dagen med en tur opp på Lille-
Raipas. Der sto bare en bolt med steiner rundt som ble fotografert.  
I ettertid fant jeg ut at den fredede varden har blitt utsatt for 
hærverk. Turfølget fikk komplettert sine vernede norske Struve-
topper (uten å vite noe om dette før avreisen).

Uken ble avsluttet i Hammerfest og den eneste planlagte 
aktiviteten: besøket på Meridianstøtten på Fugleneset. Den viste seg 
å være mye eldre enn jeg hadde trodd.

Jeg tar gjerne turen tilbake, da skal både Lodiken og Lille Halde 
besøkes, samt kanskje også flere av de andre Struve-toppene og 
fastlands-Norges nordligste punkt også. 

Svaret på manglende måling mellom Lille Halde og Lille Raipas– 
og mye annet interessant om Struves Meridianbue finnes her:  
https://www.kartverket.no/kunnskap/Historie/Struves-
meridianbue/. På turen mellom Honningsvåg og Karasjokk, 
anbefales en stopp ved dolomittkalk-klippene ved Trollholm-
sundet. På fjære kan en krysse sundet, vi kom dessverre litt seint for 
det. 

For andre som vil ha en spennende Norgesferie med faglig 
innhold, ønskes da bare GOD TUR!  

Kirsti

Jakten på Struve – et reisebrev

REISEBREV

Kirsti ved Meridianstøtten på Fugleneset i Hammerfest.

Sommeren 2019 reiste jeg 
for første gang til Finnmark. 

Jakten på Struves  
meridianbue ble startet  

ved en tilfeldighet!
Tekst og foto: Kirsti Lysaker
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V åren 2019 startet et nytt 
forskningssamarbeid mel-

lom Bærum kommune, Ter-
ratec AS, Norsk Regnesentral, 
NMBU og Geovekst, repre-
sentert gjennom Kartverket og 
NIBIO. Målet med prosjektet 
er å automatisere produksjonen 
av kartdata til Felles Kartdata-
base og temadatasett ved hjelp 
av maskinlæring. Datamaskiner 
skal læres opp til å gjenkjenne 
ulike kartobjekter fra laser-
punktsky og hyperspektrale 
bilder.

Bruk av laserdata
Det har vært store fremskritt 
innen utviklingen av disse 
dataene de senere årene, og 
det er svært viktig å teste 
metoder for å utnytte poten-
sialet i datagrunnlaget bedre. 
Punktskyer fra laserskanning er 
allerede et mye brukt verktøy 
for 3D-analyser og visualise-
ring. Utviklingen og erfarin-
gene rundt laserdata har økt 
nytteverdien for disse dataene 

betraktelig de senere årene, 
og i dag er nesten hele Norge 
kartlagt med detaljer te høy-
demodeller. Likevel ligger det 
fortsatt informasjon i 
laserpunktskyer som 
burde kunne utnyttes 
til videre kartlegging. 
Eksempler på slik 
informasjon er data 
om pulsreturer og in-
tensitet på målingene.

Hyperspektrale 
bilder
For enda grundigere 
analyse av intensitet 
og refleksjon kan 
hyperspektrale kame-
raer brukes. I motset-
ning til et tradisjonelt 
RGB-kamera, som 
måler intensitet i tre 
fargekanaler, måler 
et hyperspektralt 
kamera intensitet 
over flere hundre 
fargekanaler. Dette 
gir flere målinger enn 

et tradisjonelt kamera, også 
utover det som kan oppfattes 
med menneskeøyet, og dermed 
økt informasjonsgrunnlag for 
analyse. Med helt korrekte ko-
ordinater i dataene kan bilde- 
og laserpunktdata kombineres.

Maskinlæring
Denne store informasjons-
mengden danner et svært godt 

grunnlag for maskinlæring og 
automatisk kartlegging. Derfor 
er maskinlæring en sentral 
del av prosjektet. Det er gjort 
en rekke vitenskapelig studier 
rundt laserdata eller hyper-
spektrale data til bruk i maskin-
læring, og dette er kunnskap 
som vil bli bygget videre på 
i dette prosjektet. Likevel er 
det enda stort potensiale for 

Laser- og hyperspektrale data for  
automatisert oppdatering av kart
Et nytt forskningssamarbeid forsøker  
å automati sere produksjonen av kartdata  
ved hjelp av maskinlæring. 
Tekst: Åsmund Yiu Hegnar, Bærum Kommune og Vetle Jonassen, Terratec AS

Spektrale signaturer av ulike overflater Kombinert laserpunktsky og hyperspektrale bilder
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kombinerte datasett, der både 
geometri og radiometri kan 
utnyttes. De hyperspektrale 
dataene som brukes i prosjektet 
består av totalt 474 fargeka-
naler, og det samles også inn 
laserpunktskyer med over 30 
punkt per kvadratmeter. Like-
vel vil en viktig del av arbeidet 
bestå i å kartlegge nødvendig 
detaljgrad i dataene for ulik 
type kartlegging. Terratec står 
for datainnsamling og proses-
sering av data til kartdata som 
videre analyseres av NMBU, 
Norsk Regnesentral, Bærum 
kommune og representanter 
fra Geovekst. Den brede pro-
sjektgruppen er satt sammen 
av representanter med ulik 
spesialisering og kunnskap 
innen datafangst og -proses-
sering, geodata, maskinlæring, 
laserdata, hyperspektrale data 
og selve kartleggingsbehovene.

Bærum kommune  
wwsom prosjektleder
Prosjektet bidrar til forskning 
og utvikling av metoder. Det 
er imidlertid også definert helt 

klare mål om at resultatene 
skal gi gevinster i kommunene 
etter prosjektets avslutning. 
Bærum kommune forvalter 
mange datasett, både om natur 
og infrastruktur, og har også 
mange interne brukere av disse 
dataene. En måte vi holder 
fokuset rettet mot kommunale 
behov er ved definisjon av noen 
utvalgte FKB objekttyper som 
skal kunne kartlegges automa-
tisk ved avslutning av prosjek-
tet. De benyttes for  å utvikle 
metoder, men metodene skal 
utvikles langt nok til at dataene 
er brukbare i praksis i løpet 
av prosjektet. Det er også 
meningen at disse realiserte 
gevinstene skal hjelpe å drive 
utviklingen videre etter pro-
sjekts avslutning. Det er aktuelt 
både med kommunene som 
brukere av maskinlæring, og 
som bestillere som får billigere 
og raskere oppdaterte kart.

Arbeid så langt
I 2019 ble det samlet inn data 
over områder rundt Sandvika, 
Hønefoss og Hamar. I denne 

fasen av prosjektet er det et-
ter litt utprøving bestemt å 
fokusere på objektene takkant 
og vegkant. Arbeidet så langt 
har gitt veldig gode resultater 
på deteksjon av objekter med 
kombinert bruk av bilder og 

laserdata. Videre arbeid blir å 
finne gode vektoriseringsme-
toder som passer kartverkets 
standarder, og å legge til flere 
objekter i deteksjonsbibliotek-
ene.  

Overflateklassifisering av hyperspektralt bilde fra Sandvika, Bærum

Vegkanter funnet med maskinlæring
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N ye marine grunnkart skal sørge for 
bedre kunnskapsbasert bruk og for-

valtning av kystsonen, og stedfeste sårbar 
og verdifull natur. Regjeringen bevilget i 
høst 13,8 millioner kroner til oppstart i 
de tre pilotområdene Troms (Kvænangen 
og Skjervøy), Rogaland (Stavanger) og 
Nordre Sunnmøre. Kartverket, NGU og HI 
har på sikt en ambisjon om å kartlegge og 
sammenstille data, samt formidle data og 
tjenester, for hele den norske kystsonen. 
Dette skal gå helt inn til fjæresteinene; et 
område på 100.000 kvadratkilometer.

Effektivt for kommunen
Kommuner langs kysten kan allerede 
bekrefte behovet.  Mona Gilstad, prosjekt-
leder i Herøy kommune har ledet et pilot-
arbeid på Søre Sunnmøre. Hun har mange 
eksempler på hvordan marine grunnkart 
gir mer effektive planprosesser og er nyttig 
for kommunene. Med marine grunnkart 
i kystsonen kan kommunen eksempelvis 
planlegge hummerområder, få oversikt 
over alt fra matfisklokaliteter til marine 
kulturminner.

– Med marine grunnkart kan vi få se  
hva som er under havoverflaten. Nå kan  
vi planlegge for framtiden, sier Gilstad.

Godt verktøy for havbruk og fiske
Administrerende direktør i Sjømat Norge, 
Geir Ove Ystmark er opptatt av at marine 
grunnkart i kystsonen er et godt verktøy 
for å få kunnskap om hvilke områder som 
egner seg for havbruksproduksjon og fiske.

– Vi trenger å øke produksjon av sjømat 
i Norge. Det er viktig for klima og det er 
viktig for den globale mattilførselen og det 
er viktig for norsk økonomi at vi har en 
vekst i både fangstbasert næring og i hav-
bruktsnæringenene – og da er de marine 
grunnkartene et viktig virkemiddel, sier 
Ystmark.

Reduserer konfliktnivået
Et av målene med å etablere marine 
grunnkart i kystsonen er også å bidra til å 
redusere konfliktnivået i pilotområdene  
i forbindelse med arealbruk. 

– Med marine grunnkart kan du kart-
legge områder som er mindre egnet for 
sjømat, som er egnet for andre interesser 
og overlappende interesser. Det at vi redu-
serer konfliktnivået er alle tjent med- også 
vi i sjømatnæringen, sier Ystmark.

Spleiselag over tre år
Satsingen på Marine grunnkart i kystso-

nen er et spleiselag hvor også samferdsels-, 
klima- og miljøsektoren bidrar. I tillegg er 
kommuner og fylkeskommuner i pilotom-
rådene med og delfinansierer. Investeringe-
ne i pilotområdene har en total kostnads-
ramme på tilsammen 84,6 millioner kroner 
over tre år. Kartverket er prosjektleder for 
hele pilotprosjektet og er også teamleder 
for arbeidet i pilotområdet Stavanger, mens 
NGU er teamleder for arbeidet i Nordre 
Sunnmøre og HI er teamleder for Troms.

– Vi starter nå kartlegging av pilotområ-
dene med eksisterende metoder og tar  
i bruk nye metoder når det er hensikts-
messig, sier prosjektleder Hanne Hodnes-
dal i Kartverket.

Prosjektteamet i Kartverket, NGU og HI 
skal levere et beslutningsgrunnlag til Kom-
munal- og moderniseringsdepartementet i 
oktober 2021 for å kunne vurdere og even-
tuelt starte opp et nasjonalt program fra 
2023. Njål Tengs-Hagir i Kartverket leder 
delprosjektet for det nasjonale program-
met.

Produkter som skal lages i pilotområdene
• Dybdedata og terrengmodeller
• Bunnreflektivitet (backscatter)
• Geologiske kart som sedimentkart  

og landskapskart
• Kart over bunnfelling, gravbarhet,  

ankringsforhold
• Kart over kjemisk miljøtilstand ( 

forurensing av tungmetaller og organiske 
miljøgifter)

• Naturtyper i henhold til naturtyper  
i Norge

• Sårbare og verdifulle habitater
• Klasser av forvaltningsprioritert natur
• Modeller for strøm, bølger, saltholdighet 

og temperatur   

Marine grunnkart i kystsonen
Kartverket, Norges geologiske undersøkelse og Havforskningsinstituttet har startet  
arbeidet med å etablere et nasjonalt kunnskapsgrunnlag «Marine grunnkart i kyst-
sonen» i tre pilotområder langs norskekysten.
Tekst og foto: Kartverket

Nye marine grunnkart skal sørge for bedre kunnskapsbasert bruk og forvaltning av kystsonen, og stedfeste sårbar 
og verdifull natur. Her ser vi (f.v.) Jan Høst, Norges Geologiske Undersøkelse, Geir Ove Ystmark fra Sjømat Norge og 

Njål Tengs-Hagir, Kartverket. 
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D et er ikke alle dybdedata som blir 
oversendt Kartverket, noe som betyr 

at Norge går glipp av kunnskap som er 
viktig i blant annet kystsoneplanlegging og 
fiskeriforvaltning. Denne kunnskapen vil 
også danne et verdifullt grunnlag for sikker 
og bærekraftig aktivitet i norske hav og 
kystområder. Kartverket oppfordrer derfor 
alle som samler dybdedata til å levere disse 
slik at ingen data går tapt. Vårt mål er å 
sikre gjenbruk til nytte for samfunnet.

Nasjonal dybdedataforvalter 
Kartverket koordinerer innsamling og 
tilgjengeliggjøring av dybdedata i norske 
hav og kystområder. Det innebærer også å 
holde en oversikt over alle målinger som 
er utført av andre aktører. Med bakgrunn 
i offentlighetsloven, gjør Kartverket data 
og avledede produkter tilgjengelig til alle 
som kan ha nytte av dette. Sammen kan vi 
bygge en database med etterspurt kunn-
skap om sjøområdene som også er gratis 
og tilgjengelig for alle. 

Bli sertifisert! 
Kartverket opprettet en frivillig godkjen-
ningsordning for sjømåling i 2016, etter å 
ha utarbeidet en standard for sjømåling. Så 
langt er to firma blitt sertifisert. Sertifiserte 
firma bidrar til bedre kapasitet og flek-
sibilitet for sjømåling av norske farvann. 
Sjømålingsstandarden skal sikre at de 
hydrografiske dataene som samles inn av 
eksterne har samme kvalitet, eller bedre, 

enn det Kartverket selv kartlegger. Mer 
informasjon om ordningen finner du på 
kartverket.no. 

Tilgang på graderte data 
Forvaltning av dybdedata vil til enhver 
tid være begrenset av det gjeldende 
graderingsregime som er nedfelt i loven. 
Lovverket legger begrensinger på hvilken 

informasjon om dybdeforhold som kan 
samles inn, lagres, brukes og deles. Fra 
territorialgrensen og inn til norskekysten 
er dybdedata med tettere oppløsning enn 
50 meter mellom punktene gradert. I loven 
påpekes det at det i territorialfarvannet 
kun er den som har søkt og fått tillatelse til 
å foreta målinger, som kan gjøre dette.   

Dybdedata.no: 

Sikrer bærekraftig utvikling 
i norske hav- og kystområder 

SLIK SØKER DU 
• Forsvaret har fastsatt egne retningslinjer 

for henvendelser om avgradering og 
utlevering av dybdedata, som følger 
reglene for avgradering i sikkerhetsloven. 

• Som hovedregel godkjenner Forsvaret 
søknader dersom dataene er begrenset 
til mindre sjøområder, ikke er innenfor 
forbudsområder, ikke ansees som 
særlig sensitiv og dersom de skal 
brukes til samfunnsnyttige formål eller 
næringsutvikling.

• Søknader om avgradering av eksisterende 
data samt tillatelse til å samle inn nye data 
sendes til Kartverket på e-post sjodata@
kartverket.no. Kartverket søker videre til 
Forsvaret. 

FAKTA

HVA SIER LOVEN? 
• «Det er forbudt å gjøre opptak av eller 

på annen måte bruke informasjon om 
bestemt angitte bunnforhold innenfor 
territorialfarvannet dersom det i noen 
grad kan ha skadefølger for rikets 
selvstendighet og sikkerhet og andre 
vitale nasjonale sikkerhetsinteresser 
om informasjonen blir kjent for 
uvedkommende»

• Retten til å bruke, lagre eller dele data fra 
slik måling følger normalt av tillatelsen til 
å foreta selve målingen.

• Målinger, og etterfølgende bruk uten slik 
tillatelse anses som brudd på gjeldende 
regelverk.

• Mer informasjon finner du på lovdata.no 

FAKTA

Ved å etablere og forvalte 
dybdedata bidrar Kartverket 
med kunnskap om det marine 
økosystemet. Vi samler inn 
og tilgjengeliggjør alle dybde-
data i norske hav og kystom-
råder, og trenger deg med på 
laget!
Tekst og illustrasjon: Kartverket
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D et var sivilingeniør Erik B. Hersleth i 
Aas- Jakobsen som tok kontakt med 

Powel. Han så behovet for å kunne gene-
rere en kompleks byggegropsmodell på  
en mest mulig automatisk måte og sam-
tidig ha muligheten til å regenerere en 
oppdatert modell ved endringer.

- Modeller som blir geometrisk korrekte 
ut fra gjeldende input og forutsetninger, gir 
for det første prosjektet en intuitiv forstå-
else av og tillit til byggegropen og dens 
sammenheng med resten av prosjektet. 
Presise modeller gir også bedre grunnlag 
for videre prosjektering og beslutninger, 
sier Erik B. Hersleth.

Utviklingen startet høsten 2018 og 
er blitt en suksesshistorie. Utviklerne i 
programvareselskapet fant en metode for 
å videreutvikle eksisterende funksjonalitet 
i Gemini Terreng ved å nyttiggjøre seg det 
underliggende beregningsgridet og gjøre 
dette om til en punktsky som trianguleres.

 Store kostnadsbesparelser   
- Når prosjekterende klarer å finne en 
praktisk tilnærming til hvordan en byg-

gegrop bør sprenges ut og samtidig lykkes 
med å gjøre de geometriske forenklingene 
som er nødvendige slik at arbeidene er 
praktisk gjennomførbare, så er det betyde-
lig arbeid og ressurser som kan spares 
inn. En nøyaktig sprengning resulterer for 
eksempel i mer optimalt materialforbruk 
til bunnplate/fundamenter og tilbakefylling 
rundt/under bygningen, sier sivilingeniør-
en.

Volumer beregnes, genereres, kontrolle-
res og avregnes mot konkurransegrunnlag 
og faktisk utførelse. God visualisering er en 
stor fordel. Illustrasjon: SUS2023

En stor gevinst for prosjektet var 
dessuten at gravemaskinfø-
rerne kunne lese nøyaktige 
modeller til maskinstyrin-
gen og vite hva de skal 
gjøre steg for steg, uten 
bruk av tegninger eller 
annet underlag.  I til-
legg fikk alle disipliner 
et bedre og lettere til-
gjengelig underlag å jobbe 
videre med.

- Alle disse faktorene fører til bedre 
forståelse, færre feil og en mer optimal 
byggegrop, som for prosjektet i sin helhet 
bør gi en betydelig økonomisk gevinst, sier 
Hersleth i Aas-Jakobsen.

Flere kunder vil nyte godt av dette
Løsningen som er tatt frem i forbindelse 
med utbygging av Stavanger universitets-
sjukehus er tilgjengelig i Gemini Terreng 
som ny standardfunksjonalitet.  

- Gemini Terreng er utviklet over flere år 
i tett samarbeid med våre kunder. Prosjek-
tet SUS2023 sammen med Aas- Jakobsen, 
Aart Architects, COWI og Nordic Office 

of Architecture er et godt eksempel 
på hvordan vi som selskap ønsker 

å utvikle gode løsning -
er og møte behov som marke-
det etterspør, sier leder for 
produktstrategi i Powel 
Construction, Magnus 
Tandberg.  

Utviklet ny løsning for utbyggingen 
av Stavanger universitetssjukehus
Da Aas-Jakobsen og Cowi skulle prosjektere nye Stavanger universitetssjukehus, ble de klar over at 
de trengte en mer avansert løsning for å håndtere store og komplekse byggegropsmodeller enn det 
markedet kunne tilby. De gikk til Powel Construction for assistanse.
Tekst: Powel Det var en kompleks 

byggegrop på nye Stavanger 
Universitetssykehus. 

Illustrasjon: SUS2023 v/ Nordic 
Office of Architecture.

Erik B. Hersleth i Aas-
Jakobsen. Foto: Powel
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D ette er en stor milepæl vi har jaktet på 
lenge, sier direktør Per Erik Opseth i 

Kartverkets geodesidivisjon.
Observatoriet har en nøkkelrolle i det 

globale samarbeidet om overvåking av 
jordkloden og havnivået. Etter åpnings-
markeringen i juni 2018, har Kartverket 
testet teknologi og stabilitet ved det nye 
observatoriet grundig. Nå kan endelig den 
første av de to nye antennene levere data 
regelmessig til det globale nettverket, på 

samme måte som den gamle antenna.
– Vi er nå oppe og står, og skal opprett-

holde parallell drift i to år for å få overført 
tidsserier over jordklodens bevegelser 
fra gammelt til nytt observatorium, 
sier Opseth. Karverket kartlegger også 
hvordan ny og gammel antenne beveger 
seg i forhold til hverandre i Ny-Ålesund, 
som er en utfordring i en tid med mye 
klimaendringer.

– Det er viktig å følge med på disse 

bevegelsene, og vi bruker GNSS-punkter, 
eller et satellittbasert kontrollnettverk 
rundt antennene for å finne ut om anten-
nene er stabile, sier Opseth. Når parallell-
driften av gammelt og nytt observatorium 
er fullført skal den gamle antenna ved 
flystripa i Ny-Ålesund kobles fra nettver-
ket og fjernes.  

M ed det felles målet om å digitali-
sere byggebransjen, tar EXACT og 

SkyMap nå skrittet og jobber sammen for å 
komplettere hverandres spesialistferdighe-
ter og kunne levere et av de mest komplet-
te kundetilbudene til markedet. 

-Konsern strategisk, vi leter etter partner-
skap der vi tydelig utfyller hverandre og 
deler oppdraget om å være en viktig del av 
digitaliseringen av bygningsindustrien. Hos 
SkyMap får vi en ekstremt kompetent part-
ner som er i front, vi utfyller hverandre på 
en veldig god måte, sier Fredrik Andershed, 
administrerende direktør i EXACT.

SkyMaps egen programvare SkyMap 

Portal lagrer all informasjon om et prosjekt 
på ett sted og kan enkelt visualisere bilde-
informasjon i sanntid. Det er et praktisk 
verktøy for forhåndsvisning og redigering 
av modeller under virkelige forhold som 
letter arbeidsprosessen betydelig.

-Forventningen fra vår side er at EXACT 
skal være en av de største leverandørene 
av drone-flyving og drone-genererte data i 
alle landene de opererer i. Vi ønsket å finne 
en synergi med en av de største aktørene 
i markedet og vi er veldig glade for å ha 
blitt enig med EXACT, sier Jon Bengtsson, 
administrerende direktør og grunnlegger av 
SkyMap Innovation.

EXACTs kontorer vil være utstyrt med 
droner der SkyMap skal sørge for opp-
læringen av drone-pilotene. SkyMap kan 
tilby en ferdig modell for EXACT å jobbe 
med, både når det gjelder droneflyving og 
datalevering gjennom SkyMap Portal samt 
tredjeparts programvare.

-Vi føler oss trygge med SkyMap og deres 
droneopplæring som er av høy kvalitet. Vi 
kommer begge fra samme bakgrunn innen 
landmåling og føler vi har en kulturel god 
match. Vi er overbevist om at dette vil 
komme samfunnsbyggingsnæringen til gode, 
avslutter Fredrik Andershed.  

Pressemelding:

EXACT og SkyMap Innovations samarbeider 
for å ytterlig digitalisere byggebransjen

Milepæl for overvåking av jordkloden
Kartverket leverer nå data 
om jordklodens bevegelser 
fra den første av to antenner 
ved Norges nye geodetiske 
jordobservatorium i Ny-Ålesund 
på Svalbard. Dette skjer i 
parallell drift med det gamle 
observatoriet.
Tekst og foto: Kartverket
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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 


