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F ørst vil eg få lov til å takke for tilliten 
som styreleiar i GeoForum for ein 

«ny sesong». Etter ein særdeles spesiell 
periode skimtar ein no lys i tunnelen, 
og eg ser fram til å jobbe for GeoForum 
i det som vi håpar vert litt lettare tider. 
Eit av formåla med organisasjonen er å 
vere med på å skape faglege – og med det 
sosiale nettverk. Dette er verre å få til så 
lenge absolutt alt skal skje med avstand 
over digitale plattformer. Eg veit at det er 
fleire enn meg som ser fram til den dagen 
vi kan møtast att under litt meir normale 
omstende.

Sekretariatet til GeoForum har 
gjennom pandemien gjort ein god jobb 
med å halde aktiviteten oppe  ved å skape 
digitale arrangement for våre medlemar. 
Saman med litt støtte frå staten har 
dette gjort at GeoForum har klart seg 
nokolunde greit gjennom pandemien. 
Det har vore viktig for oss å vere synlege. 
I april gjennomførte vi historia sitt 
andre digitale representantskapsmøte. 
Det gjekk også bra. Med all den digitale 
kompetans en vi har tileigna oss siste året 
vil nok delar av kvardagen i framtida også 
vere meir digital. Samtidig vil vi ta tilbake 
det som fungerer betre når vi møtest 
ansikt til ansikt. Representantskaps            møtet 
2022 på Sundvollen vert nok uansett 
fysisk – håpar eg.

Men det er framleis godt håp 
om at vi kan samlast før den tid. 
Programkomiteen er godt i gang med 
å planleggje Geomatikkdagane 2021. 
Det store spørsmålet er om vi kjem til å 
samlast fysisk mot slutten av september. 
Skal vi tru helsemyndigheitene vil 
situasjonen vere langt meir normal når vi 
nærmar oss september. Får vi vaksinene 
som er lova skal alle over 18 ha fått 
minst ein dose i løpet av sommaren. 
Med bakgrunn i dette, som trass alt 
er det mest sannsynlege scenarioet, 

skulle det liggje vel til rette for meir 
normale geomatikkdagar i september. 
Den store utfordringa for GeoForum 
er at påmelding til konferansen må skje 
gjennom sommaren, medan situasjonen 
kanskje ikkje er 100% avklara. Vi har 
ein avtale med hotellet som ikkje kan 
endrast etter 1. august. Men ser vi stor 
nok interesse og mange nok påmeldingar 
gjennom sommaren vert det fysiske 
geomatikkdagar på Scandic Lerkendal 
i Trondheim! Og vert situasjonen slik 
Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet 
hintar om er det potensiale for at den 
første større samlinga etter pandemien 
kan verte ein stor suksess.  Interessa 
har i alle fall vore stor så langt. 
Programkomiteen har fått inn nærmare 
150 forslag til foredrag. Dette er rekord!  
Fleire detaljar om Geomatikkdagane 
2021 kan ein finne på https://www.
geomatikkdagene.no/.  
I same omgang kan eg nemne at det også 
vert kartutstilling. Både på digital form 
og forhåpentlegvis fysisk. Meir om dette 
på http://utstilling.cartography.no

Dette nummeret av Posisjon har 
 spesiell merksemd på internasjonale 
aktivitetar. Mellom anna vert dei 
internasjonale organisasjonane som 
GeoForum er medlem i presentert. I 
den samanheng må det også nemnast 
at FIG-Norge, som er eit samarbeid 
mellom Tekna samfunnsutviklerne og 
GeoForum vurderer om vi skal søkje 
om å få arrangert FIG-kongress i Norge 
i 2026. Planen er i såfall å arrangere 
denne i Stavanger. Det er viktig for både 
Tekna samfunnsutviklerne og GeoForum 
at Kartverket er ein engasjert og aktiv 
partnar i dette arbeidet. Endeleg avgjerd 
om søknad skal sendast vert gjort i første 
del av juni.

Eg vil med dette ynskje alle GeoForum 
sine medlemar ein god sommar, med ei 
lysare og Coronafri framtid i møte!

Mot lysare tider....

RAPPORT FRA BESTIKKET

Tekst: Terje Midtbø

https://www.geomatikkdagene.no
https://www.geomatikkdagene.no
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På tide å informere om internasjonal 
virksomhet innen geomatikk og 

presentere internasjonale organisasjoner 
GeoForum har medlemskap i. Temaet har 
vært lite belyst i Posisjon, nettopp derfor er 
internasjonal virksomhet hovedtema i denne 
utgaven.

Det satses for fullt på digitale plan- og 
byggesaksprosesser. Geodata er essensielt 
og danner grunnlaget for flere av de digitale 
løsningene.  Både KS, DiBK, KMD og 
Kartverket har bidratt i denne utgaven til  
å lage en oversikt over pågående prosjekt.  
Det er imponerende mange digitaliserings-
prosjekt som involverer vårt fagområde! 

Kommuner i Nordhordland har i flere år 
samarbeidet og tatt initiativ til ulike løsninger. 
Vi setter pris på at Nordhordland digitalt 
presenterer sine løsninger og erfaringer til 
inspirasjon for flere.

Mange er spent på autorisasjonsprøven 
for landmålere. De første kandidatene 
kan nå smykke seg med tittelen autorisert 
eiendomslandmåler – gratulerer!

Jeg har vært i kontakt med en av 
kandidatene og Kartverket. Prøven består av 
noen få utredningsoppgaver som tar lengst 
tid, og andre oppgaver med svaralternativer. 
Kandidaten var tydelig på at gjennomføring  
av prøven gav kompetanseheving.  

Noen tips er å lese matrikkelforskriften 
med departementets merknader om enkelte 
bestemmelser, og om MUF (matrikulering 
uten fullført oppmålingsforretning), og om 
oppmålingsforretning over eksisterende 
grense (privatrettslig- og offentligrettslig 
problemstillinger). Det finnes mye godt 
veiledningsmateriell på Kartverkets nettsider.   

GeoForum planlegger et oppfriskningskurs 
for landmålere til høsten for de som ser behov 
for påfyll og å friske opp gammel kunnskap 
før de søker om autorisasjonsprøven. 

Før den tid er det heldigvis sommer!
Ønsker dere en riktig god sommer – den 

blir helt sikker knallfin! 

Link til produksjonsplan med annonse- 
priser. Redusert annonsepriser for  
bedriftsmedlemmer. 
https://geoforum.no/wp-content/up-
loads/2021/02/Produksjonsplan-Posisjon-
2021-nett.pdf

SV
ANE

MERKET

NO - 123

Torbjørn Trageton var æres
medlem i GeoForum. Han ble 
tildelt Kongens fortjeneste
medalje i gull, en utnevnelse 
som henger svært høyt.  
Torbjørn sovnet inn 13. mai,  
93 år gammel.
Tekst: Marianne Meinich

T orbjørn var den fremste forkjemperen 
for at kommunal kart og oppmålings-

virksomhet skulle ta i bruk nye metoder for 
å sikre en raskere og sikrere produksjon av 
data og tjenester. 

Ingen andre hadde den fulle og hele 
oversikten over lovverket, faget og histori-
en. Han så mulighetene og fokuserte ikke 
på hindringer. 

Samtidig så han menneskene rundt seg. 
Han var flink til å gi ros - nettopp det har 
betydd mye for mange. Torbjørn så tidlig at 
samarbeid var fruktbart. Han tok initiativ 
til å etablere flere nettverk.  

Bergen kommune
Torbjørn var oppmålingssjef i Bergen kom-
mune til 1992. Han ble rådgiver i staben til 
kommunaldirektøren i Bergen kommune 
til han ble pensjonist i 1994. Torbjørn kom 
fra stillingen som oppmålingssjef i Åsane 
kommune da fem kommuner ble slått 
sammen i 1972 til «nye» Bergen kommune.  

Der satt han dype spor etter seg.  
 Spesielt fremheves hans arbeidskapasitet, 
søken etter utfordringer, ideer, løsninger  
og  gjennomføringsevne. 

Torbjørn etablerte en kultur som videre-
føres i kommunen. Bergen kommune ble 
nylig tildelt Fyrtårnsprisen av Geodata. En 
av begrunnelsene er at kommunen har tatt 
i bruk ny teknologi fortløpende siden 1990- 
tallet. Kommunen er god på å samle inn, 
sammenstille og fremstille data visuelt som 
beslutningsgrunnlag i en rekke saker. 

GeoForum
Torbjørn ble æresmedlem i GeoForum i 
1998 for sin ekstraordinære innsats for 
faget.

Han var selv en av initiativtakerne til å 
stifte Vestlandske Karttekniske forening i 
1962, nå GeoForum Hordaland. Forenin-
gen var med å etablere Norges  
Kart  te kniske Forbund i 1969, senere  
GeoForum.  

Til minne om  Torbjørn Trageton

God sommer!

https://www.regjeringen.no/contentassets/d066c04e3be046f786126e53af87bdc4/matrikkelforskriften_2020_rundskriv_spesialmerknader.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/d066c04e3be046f786126e53af87bdc4/matrikkelforskriften_2020_rundskriv_spesialmerknader.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/d066c04e3be046f786126e53af87bdc4/matrikkelforskriften_2020_rundskriv_spesialmerknader.pdf
https://www.kartverket.no/eiendom/lokal-matrikkelmyndighet/matrikkelloven-med-tilhorende-rettskilder#heading-7295
https://geoforum.no/wp-content/uploads/2021/02/Produksjonsplan-Posisjon-2021-nett.pdf
https://geoforum.no/wp-content/uploads/2021/02/Produksjonsplan-Posisjon-2021-nett.pdf
https://geoforum.no/wp-content/uploads/2021/02/Produksjonsplan-Posisjon-2021-nett.pdf
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Til minne om  Torbjørn Trageton

Samarbeid
Torbjørn etablerte sitt eget foretak, «Tra-
getons kjelde» da han ble pensjonist. Han 
engasjerte seg i interkommunalt samarbeid 
innen geomatikk og plan- og bygningslo-
ven. Av interkommunale prosjektet nevnes 
adresseringsprosjektet i Nordhordland, et 
felles adresseringsprosjekt i regi av Regi-
onrådet Nordhordland IKT med Torbjørn 
som prosjektleder.

I begynnelsen av 1980 tallet var han med 
å starte et samarbeid for stor kommunene 
i Norge. Storkommunegruppen for kart 
og oppmåling er fremdeles et samarbeids-
nettverk for kommunene Oslo, Bergen, 
Trondheim, Stavanger, Bærum, Kristian-
sand, Fredrikstad, Sandnes, Tromsø og 
Drammen.

Kongens fortjenestemedalje 
Torbjørn ble tildelt kongens fortjenes-
temedalje i gull i 2012 etter søknad fra 
GeoForum sammen med forslagstillerne 
Kartverket, Bergen kommune og Regionrå-
det Nordhordland IKT. 

- Kongens fortjenestemedalje henger 
høyt, og Kongens fortjenestemedalje i gull 
henger enda høyere. Det er litt av et nåløye 
du har kommet gjennom. Kongen selv 
hadde satt seg inn i søknaden, sa Statsfor-
valter Lars Sponheim under utdelingen.

Medaljen i gull tildeles for fortjenester av 
ekstraordinær nasjonal og samfunnsmessig 
betydning over lengre tid.

- Jeg har mange å takke, sa Torbjørn i 
takketalen. Den første er Kongen som har 
gitt meg medaljen. Den andre er min kone 
Helga som har latt meg få drive på med det 
jeg har hatt lyst til i alle år og har stelt godt 
med meg. Så vil jeg takke de som har frem-
met søknaden. 

Faglig virksomhet
Med sin faglige dyktighet og oversikt har 
Torbjørn hatt flere sentrale oppgaver. Han 
deltok i en rekke utredningsoppgaver, stan-
dardiseringsarbeid og kursvirksomhet. 

Han var en foregangsmann for å ta i 
bruk IT, allerede fra 1960-tallet. På slutten 
av 1960- tallet ga han ut rapporten «Koor-
dinatmetoden». Dette resulterte senere i 
GAB registeret (grunneiendommer, adres-
ser og bygningsregisteret), som ble innført 
i alle kommuner. Han engasjerte seg i 
iverksetting av delingsloven i 1978 med 
opplæring og veiledningsmateriell. Han 
var en pådriver for å få utarbeidet digitalt 
eiendomskart og digitalt eiendomsregister. 
Han deltok i arbeidsgruppa om endringer 
i signalloven, var en ressurs- og kompe-
tanseperson i Bygningslovsutvalget (NOU 
2005:12 Mer effektiv bygningslovgivning 
II). Han var prosjektleder i Nordhordland 
om digitalt planregister og utgivelse av en 
fyldig rettleder i 2010.

 Torbjørn ga ofte høringssvar. Da 
matrikkelforskriften var på høring høsten 
2019 foreslo han at styrer av oppmålings-
forretning burde ha en unik tittel – kon-
duktør. Begrunnelsen var at den som 
utførte tilsvarende arbeid fikk ved lov av 
1729 tilsvarende tittel. Torbjørn kunne 
sin historie. I samme høringssvar var han 
tydelig på at «datamodellen bør snarast (og 

ikkje seinare) utviklas til at registrerte ret-
tar, servituttar mv. vert synlege i matrikkel-
kartet. Jf §1 i lova. Det er heilt avgjerande 
for bruksverdien av matrikkelen». Han ga 
også høringssvar da adresseveilederen var 
på høring så sent som i høst.

Om Torbjørn
Torbjørn hadde en egen evne til å se hver 
enkelt. Han betød mye for mange.

Han var en familiekjær mann. Kona 
Helga og Torbjørn har fire barn, 12 barne-
barn og tre oldebarn. For Torbjørn var det 
de fire «F» som gjaldt: Familie, fag, fiske og 
folkedans. 

Torbjørn var alltid å treffe på Geoma-
tikkdagene, Plan, bygg og geodata - Kom-
munal geomatikkonferanse og Eiendoms-
konferansen. Han deltok på Plan, bygg og 
geodata - Kommunal geomatikkonferanse 
på Lillestrøm i desember 2019 som 92 
åring. 

Det var en ære å ha han med på konfe-
ranser. Med sin vennlighet, suverene over-
sikt, delte han raust med ros, men kunne 
også si ifra hvis han var uenig. 

Han var aktiv helt til det siste. Torbjørn 
arbeidet med bokprosjektet «Frå Alnemål 
til geodata», en historie om oppmålings-
styremakta fra 1600 tallet til i dag. Utkastet 
til boka er på vel 200 sider. Da jeg hadde 
kontakt med han for få uker siden, sa han: 

- Jeg lovet min arbeidsgiver å skrive 
denne boka da jeg ble pensjonist. Nå når 
jeg er på sjukeheimen har jeg endelig fått 
tid til å sluttføre boka. 

Både Bergen kommune, Norsk kartmu-
seets venneforening og GeoForum ser på 
hvordan vi   kan bidra til å få gitt ut boka. 

Vi lyser fred over Torbjørns minne!  

Torbjørn takket GeoForum for at de hadde søkt 
om Kongens fortjenstmedalje sammen med 
flere forslagstillere. Takketalen ble fremført på 
Geomatikkdagene 2012.   Foto: Marianne Meinich

Torbjørn i simulatoren hos Offshore Simulator Centre AS på Geomatikkdagene 2016.   Foto: Even Stangebye
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Arealprofilene slik de vises på SSBs sider. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

 

A realprofiler er en pakke med 
indikatorer om arealutviklingen, 

som er skreddersydd for arbeidet 
med overordnet planlegging i kom-
munene. Prosjektet er et samarbeid 
mellom Statistisk sentralbyrå (SSB) og 
Kommunal- og moderniseringsdepar-
tementet (KMD). De 24 indikatorene 
er en del av kunnskapsgrunnlaget 
for planstrategier, arealstrategier, 
samfunnsdel og arealdel til kom-
muneplanen. Hovedmålgruppen er 
alle fagfolkene i fylker og kommuner 
som jobber med plan. Arealprofilene 
skal også gi politikere, høringsparter, 
nærings- og organisasjonsliv, media 
og allmennheten bedre tilgang til 
arealstatistikk. At flere grupper får 
innsikt i kunnskapen som legges til 
grunn for planlegging er viktig i et 
demokratisk øyemed.

Gode avgjørelser om arealbruk
Interesseavklaringer og gode avgjø-
relser i plansaker er avhengig av et 
oppdatert og tilstrekkelig kunnskaps-
grunnlag. Med arealprofilene ønsker 
KMD at kommunene får et godt 
verktøy for strategisk samfunns- og 
arealplanlegging, og at det bidrar til 
bedre og raskere planprosesser. 

Arealprofilene er en oppfølging 

av Stortingsmelding 18 (2016-2017) 
Berekraftige byar og sterke distrikt. 
De kan danne grunnlaget for areal-
regnskap i kommuneplanprosesser, 
og er et nyttig verktøy i arbeidet 
med bærekraftsmålene. Det gjelder 
både som aktuelle målepunkt og som 
verktøy for dialog og strategiske valg 
rundt bærekraft relatert til areal- og 
samfunnsutviklingen i kommunen. 

Mulighetene for analyser er mange
Oppdaterte data er en viktig del av 
grunnlaget for kunnskap om areal-
utvikling, og en del av dataene finner 
vi i kommunale planregistre. Til-
gangen til data blir stadig bedre, og 
de fleste kommuner har nå etablert 
digitale planregistre. Det gir mu-
ligheter for å gjøre flere analyser av 
vedtatt arealbruk, se arealkonse-
kvenser av tidligere vedtak og si noe 
om forventet arealbruk framover 
basert på plandata. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet er 
opptatt av at vi i økende grad tar i 
bruk de dataene vi har til analyser, 
både på nasjonalt og lokalt nivå. For 
å få gode analyser er det avgjørende 
at det føres digitale planregistre og at 
disse holdes løpende oppdatert. Det 
gjelder spesielt for de dataene som 

er obligatoriske i henhold til kart- og 
planforskriften. Gode indikatorer om 
planlagt arealbruk, basert på data fra 
planregistre, er etterspurt og vil være 
en del av videre utviklingsarbeid i 
arealprofilprosjektet. 

Brukertest
Det er gjennomført en brukertest 
av den første versjonen arealprofiler 
blant relevante brukere i kommuner, 
fylkeskommuner og andre. Disse ble 
også invitert til å gi sine vurderinger 
og innspill rundt framtidig utvikling. 
Resultatene kan du lese i rapporten 
Brukertest arealprofiler. Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet 
vil, i samarbeid med SSB, fortsette 
utviklingen av arealprofiler for norske 
kommuner. Både indikatorer, innhold, 
design og formidling, kan utvikles 
videre. 

Spørsmål eller kommentarer kan 
sendes til Planavdelingen, KMD ved 
seniorrådgiver Mari Olea Lie på e-
post: mari-olea.lie@kmd.dep.no.   

Link til arealprofilene på SSBs 
hjemmeside: Arealprofiler

Tekst: Kilde: Statistisk sentralbyrå. 

Arealprofiler

Hvordan brukes arealet 
i norske kommuner? 
Arealprofilene skal gi enkel 
og brukervennlig tilgang på 
arealstatistikk, og SSB har 
nå publisert første versjon 
på sine hjemmesider. 
Tekst: Mari Olea Lie, Kommunal- og  
moderniseringsdepartementet

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/brukertest-av-arealprofiler/id2836216/
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/arealbruk-i-din-kommune
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/arealbruk-i-din-kommune
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I Nordhordland har me lenge 
hatt stort fokus på samarbeid. 

For mange av oss ser me ikkje 
kommunegrensene lenger, berre eit 
stort samarbeid. Nokon har gjerne 
litt meir erfaring med planarbeid, 
andre litt spesiell kunnskap om 
eigedom osv. Nordhordland har 
samarbeid på fleire nivå der me 
jamt er samla og deler på erfaringar 
og kunnskap. Enkelte gongar et 
me til og med litt kake saman. Me 
kombinerer det beste frå alle og 
brukar informasjonen til å gjera 
regionen enno betre på tenester for 
innbyggjarane. Eit av disse områda 
er stadig auka bruk av skybasert 
forvaltning og visualisering av data. 
Me brukar Nordhordlandskart (www.
nordhordlandskart.no) til dette. 
Me ser at det er stor muligheit til 

å samlokalisera forvaltning, samla 
ressursar og gjenbruka data på ein 
effektiv måte i denne løysinga. I dag 
skal me fortelja litt om nokre av 
prosjekta me har oppretta og kva 
desse har gjort for oss.

SvarUt sparar tid og arbeid
I januar 2020 tok Alver kommune 
kontakt med Asplan Viak, vår 
leverandør av nettkart. Dei ville ha 
ein funksjon som kunne eksportera 
nabolister som var fiks ferdige til 
import i SvarUt. Bakgrunnen var 
erfaring bygd opp over nokre år. Kvar 
gong ein sakshandsamar hadde bruk 
for ei større naboliste til import i 
SvarUt, brukte dei mykje tid på dette. 
Geoavdelinga vart gjerne involvert 
for å få lista rett formatert. I den 
grad dette gjekk. Ingen av dei store 

GIS-leverandørane hadde funksjon 
for å eksportera ei slik tilpassa liste. 
Adaptive vart løysinga enno ein 
gong. Brukarar som visste kva dei 
ville ha, lokal systemkompetanse 
og leverandør løyste behovet. I 
Nordhordland digitalt, for alle 
kommunane i samarbeidet med ein 
gong. Adaptive er eit rammeverk 
av komponentar som kan brukast 
på mange måtar. Funksjon for val 
av planomriss var allereie på plass. 
Denne tente som grunnlag for 
nabolista. I tillegg var det bruk for ein 
tilpassa rapport av lista. Lista ferdig 
formatert slik SvarUt må ha den. 
Det betyr at bruker slepp å bruka 
unødvendig tid på å rediger lista i 
etterkant. Denne funksjonen sparar 
spesielt mykje tid for saksbehandlarar 
som må forholda seg til mange partar. 

Satsar på skybasert forvaltning
Skybasert forvaltning av geodata forenklar, effektiviserer 
kommunekvardagen og samlar fagekspertise i Nordhordland.
Tekst: Hans Ove Kannenberg, Tommy Veland og Fredrik Karlsen, NHDIGI

Nordhordlandskar-
tet, kan henda meir 

enn eit kart?
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Som for eksempel i ei plansak til 
høyring. Då har du kanskje opp til 
fleire hundre menneske du skal senda 
informasjon til på ein gong. Tidlegare 
måtte du først eksportera nabolista 
frå eit standard GIS-system. Vidare 
måtte du inn i Excel-filen og redigera 
den, slik at lista kunne importerast i 
SvarUt. Var det mange partar i saka, 
kunne saksbehandlar bruka ein heil 
arbeidsdag på dette. Med den nye 
funksjonen er det gjort på nokre få 
minutt. Dette er eit godt eksempel på 
korleis ei enkel tilpassing kan spara 
tid i ein hektisk kommunekvardag. 
Óg tid er …

Innsatstid for brannbil  
visualisert i kart 
NHBR (Nordhordland brann og 
redning) ynskte å få innsatstid 
visualisert i nettkart. Innsatstid er 
definert slik: «Med innsatstid forstås 
den tiden fra brannvesenet har 

mottatt brannmeldingen til det er i 
angrep med redskap på brannstedet» 
Dette inneber forspenningstid + 
kjøretid.  (nblf.no). Dette er viktig 
informasjon for dei som arbeider 
med brannførebyggjande arbeid. 
Tidlegare har dei arbeidd med 
lister – som beskreiv den same 
innsatstida. Men ingen visualisering 
av data vart nytta. Til vår løysing 
vart ein kombinasjon av QGIS 
og Adaptive brukt. Koordinatar 
for aktuelle brannstasjonar og 
framskotne einingar (mindre eining 
som raskt skal kunne ta seg til ein 
skadestad) vart nytta som grunnlag 
i arbeidet. Første del var i å laga 
ei nettverksanalyse av kjøretid frå 
stasjonane. Til dette arbeidet vart 
QGIS brukt. Kriterie for kjøretid 
vart lagt inn. Nettverksanalysa 
produserer så polygon for kvart 
intervall – som vert vist i ulike fargar 
for å skilja på dei i kartet. Neste steg 

var å importera kjøretida (polygona) 
i Adaptive og stilsetja dei der. Dette 
gjer me med ein importfunksjon av 
SHAPE-filer til POSTGIS i Adaptive. 
Me importerte óg brannstasjonane 
og dei framskotne einingane. Når alt 
var på plass var neste steg å laga eit 
grensesnitt som var brukervenleg og 
gav eit kjapt overblikk utan å virka for 
rotete. Det vart brukt fargar som var 
komplimenterande til kvarandre, men 
som samtidig var enkle å skilje på. 
Vidare viste me dei gjennomsiktige, 
slik at det var enkelt å sjå konteksten 
med topografien i bakgrunnen. I 
tillegg til dette oppretta me eit nytt 
sett av same datasetta – men denne 
gangen kun med omriss. Omrissa 
har litt andre fargar enn polygona. 
Tanken er at man skal kunna  
samanlikna dekninga av kjøretida til 
to eller fleire stasjonar på ein enkel 
og oversiktleg måte. Dette temakartet 
er ein del av mange fleire viktige 
komponentar i beredskapsarbeid 
i Nordhordland. Alle er forvalta 
gjennom Adaptive slik at det er råd 
til å gjenbruka informasjonen i andre 
løysingar som trenger det. Heile 
denne løysinga kom i stand med 
samtalar mellom fagkompetanse 
i NHBR og GISkompetansen i 
Nordhordland digitalt. Ingen ekstern 
involvering, berre lokal kunnskap 
om behov og GIS. NHBR har fått 
ros frå fleire hald for løysinga de 
brukar. Dei seier sjølv at no er 
dei kartbrukarar og ikkje berre 
kartmottakarar. Dei byggjer karta sine 
med dei datasetta dei treng. Skulle 
dei ha bruk for noko anna kontaktar 
dei berre Nordhordland digitalt sin 
GISkompetanse att. 

Kjersti Furnes Soltvedt, leiar av 
Geodatagruppa i Nordhordland digitalt, 
klar med nye løysingar. Ikkje rart at ein 
kollega snik seg inn for å sjå.
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Feltverktøy
Å ta med seg ei forvaltningsløysing 
med kart ut i terrenget er ikkje 
noko problem lenger. Asplan Viak 
digitale tjenester, tidligare Avinet, 
si feltløysing dekker det meste av 
våre behov. Å lage turstiar i kartet 
har lenge vore populært, men 
her er det ein del lovar og reglar 
ein lyt forholda seg til. Temalaget 
Tur og Friluftsruter inneheld alle 
opplysningar som er krevd, her 
ligg turane, parkeringsplassane, 
rasteplassane, og ikkje minst 
alle avtalane med grunneigarane 
som stien passerer. Ved uttak av 
årsrapport til Kartverket er løysinga 
tilrettelagt for dette formålet, et 
par tastetrykk så er rapporten klar. 
Løysinga for Tur og Friluftsruter 
har og register med bilde av skilt 
som er sett opp, slik at ein lett kan 
bestilla nye om dei skulle forsvinna. 
Alt kan registrerast i felt, og løysinga 
fungerer i område utan dekning, ein 
«låner» med seg kart over området 
før ein går ut. Når ein er innafor 
dekningsområdet vert alt lasta opp 
til server og er tilgjengeleg for alle. 
§13 objekt, Særskilde brannobjekt 
er eit tema som feltløysinga egnar 
seg godt til. Her er det óg oppfølging 
av pålegg, som i mange tilfelle kan 
vera vanskeleg å halda oversikt over. 
Ikkje no lengre. Den vestlegaste 
registreringa av § 13 objektet for 
vurdering som er gjort, ligg på 
N:6775241 Ø:257577 på Utvær fyr, så 
mykje lengre vest kjem ein vel ikkje.  
Feltløysinga har mange ulike tema, 
stadnamninnsamling, grøntanlegg, 
kulturminne innsamling osv. Tema 
som ligg i Nordhordlandskartet kan 

lett flyttast over til feltløysinga via 
administratorverktøyet i Adaptive. 
Alle adresse og tilvisingsskilta er 
tilgjengeleg i feltløysinga, noko som 
gjer vedlikehaldet lettare. Når det 
kjem inn melding gjennom «Meld feil 
til kommunen», ei anna løysing frå 
Asplan Viak digitale tjenester, så har 
ein oversikt over skilttype og tekst, 
ofte med bilde. Ein kan bestilla nytt 
via desse opplysningane, og bruka 
Adaptive Veg til arbeidsordre for å få 
sett opp att nytt skilt. Oppfølging av 
service avtalar for minirenseanlegg er 
den siste av Tema som er tatt i bruk 
med feltløysing. Forvaltning med 
automatisk påminning når fristar 
går ut, eller nærmar seg ein frist, kan 
nyttast innafor mange arbeidsområde, 
og er vel ein av dei viktigaste 
funksjonane som kommunane no har 
tatt i bruk. 

 
Forvaltning av lov og  
oppfølging i landbruket
I samband med endringar i 
arvelova (endringslov kap. II)  får 
kommunen eit større ansvar i 
oppfølging av dødsbu som inngår 
i landbrukseigedomar (som består 
av minst fem dekar jordbruksareal 
eller minst 25 dekar produktiv 
skog). Når § 99 trer i kraft må 
landbrukseigedomen bli tinglyst 
på ny eigar innan 3 år. Oppfølginga 
av denne fristen er det kommunen 
som skal gjere. For å sikra at 
informasjonen er lett tilgjengeleg og 
ikkje forsvinn i ei excelfil i ei eller 
anna mappe, så er Nordhordlandskart 
nytta. I Nordhordlandskart er det 
sett opp eit registreringslag og eit 
visningslag for å få ein dynamisk 

symbolisering. Sakshandsamar 
registrerer enkelt ved å trykke i kartet 
og legg inn relevant informasjon. 
Visningslaget er satt opp i PostGIS 
og hentar informasjonen direkte frå 
registreringslaget. Ved hjelp av SQL 
blir oppføringane kategorisert basert 
på frist, og vist i kartet basert på kor 
lenge det er til fristen. Med andre 
ord, lova er lagt i kartet for enkel 
oppfølgjing for kommunane. 

Skapar verdi for mange
Dette er gode eksempel på korleis 
ein kan bruka ulike fagressursar for 
å skapa verdiar som er til det beste 
for mange. Vidare er det veldig enkelt 
å forvalta data sidan dei alle ligg 
på same stad. Med enkle løysingar 
og brukargrensesnitt forenklar og 
effektiviserer me kvardagen for 
kommunen. Ein annan ting som er 
veldig kjekt med Adaptive er at me 
kan gjenbruka løysingar kjapt og 
greit. Har me først laga ei løysing 
som fungerer for ein kommune, er 
det bare å klone denne til ein annan 
med eit par museklikk. Digitalisering 
av arbeidsdagen til sakshandsamar 
er eit viktig steg for betre tenester 
for innbyggjarane våre. Det å gå frå å 
vera kartmottakar til kartbrukar for 
ein forvaltar er eit viktig steg. Me har 
byrja på denne vegen og viser eit lite 
vegstykke her, mange andre spanande 
ting er det bak kvar sving. Ta gjerne 
ein lengre tur saman med oss.

Kontakt til Nordhordland digitalt.
harald.stanghelle@nhdigi.no     



Innledning
Internasjonale prosjekter og samarbeid er ikke det som har fått mest oppmerksomhet det siste 
året. Men selv om reiseaktiviteten har vært begrenset, betyr ikke det at internasjonalt engasjement 
og samarbeid ligger brakk. Posisjons tema denne gangen viser både konkrete prosjekter og annen 
internasjonal aktivitet fra bedrifter, offentlige aktører og i internasjonale organisasjoner hvor 
Norge er medlem. 

D en gong var det truleg Norges 
Geografiske Oppmåling som re-

presenterte Norge. Sentrale personar 
i oppstarten av ICA var Eduard Imhof 
frå Sveits og Carl Mannerfelt frå Sve-
rige. At sistnemnde var med er nok 
ein viktig grunn til at ICA framleis 
juridisk sett er registrert i Sverige. For 
12 år sidan hadde eg sjølv gleda av å 

representere Norge og Geoforum ved 
ICA sitt 50-års jubileum, som sjølv-
sagt vart feira i Bern. I dag har ICA 73 
medlemsland.

28 kommisjonar
Eg var første gong i kontakt med 
ICA som deltakar på «International 
Cartographic Conference» i 

Bournemouth i 1991. Der var så 
vidt eg hugsar ein relativt stor norsk 
delegasjon. Denne konferansen vert 
gjennomført annakvart år, og er 
den største og viktigaste samlinga i 
ICA-regi. Fjerdekvart år har ICA i 
tillegg generalforsamling i samband 
med konferansen. I ICA er det per 
i dag 28 kommisjonar som tek seg 

Terje Midtbø er visepresident i ICA. Foto: Kristoffer Kristiansen

ICA – International Cartographic  
Association

Den internasjonale 
kartog rafi
organisasjonen vart 
skipa i Bern i 1959. 
Norge var ein av 13 
nasjonar som deltok 
på skipingsmøtet.
Tekst: Terje Midtbø
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av det faglege arbeidet. Utvalet av 
kommisjonar er på ein måte dynamisk. 
Generalforsamlinga vedtek kvart fjerde 
år kva kommisjonar som skal eksistere 
dei neste fire åra. Dette skjer på initiativ 
frå ei gruppe fagpersonar som har felles 
interesse innafor eit spesifikt område. 
Dei fleste kommisjonane held naturleg 
nok fram med sitt arbeide over fleire 
periodar.  Men dette gjer at det er enkelt 
å kunne fokusere på nye trendar og 
fenomen innan kartografi.

Norge i ICA-styre
Styret i ICA, kalla «Executive 
Committee », vert også vald for 4 år 
om gongen. På generalforsamlinga i 
Tokyo i 2019 vart underteikna vald 
inn som medlem i dette styret, slik at 
eg no kan smykka meg med tittelen 
«Vice-precident» i ICA. Rett nok 
som ein av fleire visepresidentar;). 
Så vidt eg veit er dette første gong 
Norge er representert i ICA sitt styre. 
I denne posisjonen har eg mellom 
anna ansvaret for kontakten med 3 
av kommisjonane i ICA: «Education 
and training», «User Experience» og 
«Mountain Cartography». Sistnemnde 
brukar å ha ei større samling annakvart 
år. Helst høgt til fjels! Men der sette 
diverre Covid-19 stopp for ein tur til 
Rocky Mountains i 2020. I samband 
med styrearbeidet er eg også utnemnd 
som «Chair» for ei arbeidsgruppe som 
skal jobbe med å få på plass «Body of 
Knowledge» for kartografi. Det vil seie å 
skaffe oversikt over og systematisere alle 
tema, kunnskap, læremiddel, verktøy etc 
som er relevant innan kartografi. Dette 
er ikkje gjort i ei handvending. Men 
arbeidet er i gang, og vi vil etter kvart 
leggje ut meir om dette på web-sida: 
bok.cartography.no.

Norsk kartografi
I forkant av generalforsamlinga, som 
er kvart fjerde år, er det forventa at 
kvart medlemsland utarbeidar ein 
rapport over kartografisk aktivitet 
gjennom den siste 4-års perioden. I 
praksis har vi i Norge organisert dette 
slik at ulike bedrifter og institusjonar 
lagar ein kort rapport over deira 
aktivitet. Denne informasjonen er 
vidare samla og distribuert som PDF 
og via Web-sida: norway.cartography.
no. Kvalitet på norsk kartografi er 

slett ikkje å kimse av. Gjennom den 
norske utstillinga på Geomatikkdagane 
(utstilling.cartography.no) vert det vald 
ut deltakarar til den internasjonale 
utstillinga som vert arrangert som ein 
del av «International Cartographic 
Conference».  Her har Norge hausta 
prisar på nesten alle utstillingane på 
2000-talet. Den gjevaste prisen har gått 
til kart frå Polarinstituttet ved 2 av dei 3 
siste høva!

O-løp og konferanse
Som på liknande arrangement 
er, i tillegg til den faglege delen, 
nettverksbygging og sosial aktivitet 
viktig. Mellom anna har vi ein lang 
tradisjon for at den Norske og New 
Zealandske delegasjonen har ein felles 
middag ein av konferansedagane. 
Norge og New Zealand har mykje til 
felles. Mellom anna at første bokstav 
i landet startar med ein «N». Og på 
generalforsamlinga er landa plassert 
alfabetisk. Så når ein sosial kar som 
Kristoffer Kristiansen i 1999 vart 
sitjande attmed ein annan sosial kar 
frå New Zealand (Igor Drecki) vart 
fellesmiddag avtala. Sidan har dette 
vorte eit fast arrangement annakvart 
år! Det er kjent at det er ein viss 
korrelasjon mellom interesse for kart 
og interesse for sporten orientering. 
Såleis er det ikkje unaturleg at det 
vert arrangert eit orienteringsløp i 
samband med konferansen. Og når 
mangeårig generalsekretær i ICA 
tidlegare har vore styremedlem i det 
internasjonale orienteringsforbundet er 
kontaktane på plass for å få arrangert 
o-løp i ulike land. Deltakarlista på 
desse løpa er kanskje ikkje så lang, 
men konkurransane er ofte svært 
minneverdige. Mellom anna som i 2019, 
då den Japanske kronprinsessa som 
var med på å opne konferansen, fatta 
interesse og stilte sjølv opp på o-løpet! 
For alle som jobbar med kart og har 
interesse for kart vil eg absolutt anbefale 
å delta på «International Cartographic 
Conference». Viss vaksinering og letting 
av reiserestriksjonar går som vi håpar, 
vil neste høve alt vere i Firenze 14. - 18. 
desember (utsett frå juni). Deretter er 
planen at ICC’23 skal arrangerast i Cape 
Town, Sør-Afrika. Sjå meir om ICA på 
icaci.org    
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Multilateralt 
samarbeid om 
geografisk  
informasjon
Tekst: KMD

FN har to ekspertkomiteer som 
behandler spørsmål som gjelder 
samarbeid om geografisk informasjon. 
FNs ekspertkomite for samarbeid om 
geografisk informasjon (UN-GGIM) 
og FNs ekspertkomite for geografiske 
navn (UNGEGN). I begge komiteene 
møter Norge som medlemsstat i FN. 
UNGEGN ble opprettet i 1959 og er 
et tegn på den sentrale betydningen 
standardisert behandling av stedsnavn 
har i internasjonalt samarbeid. UN-
GGIM dekker geodata som grunnlag 
for bærekraftig utvikling i mer vid 
betydning. UN-GGIM ble opprettet 
i 2011, og kan ses på som et tegn på 
den økte betydningen geodata har fått 
på en rekke samfunnsområder de siste 
årene. UN-GGIM fungerer dessuten 
som et koplingspunkt mot mer 
praktisk og faglig samarbeid på andre 
arenaer ved at en rekke faglige og 
regionale nettverk og organer bidrar 
i arbeidet og rapporter om status på 
sine fagområder, bl.a. FIG, ICA og 
ISPRS, IHO, ISO og OGC.   

https://icaci.org
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Nordic Unmanned har alltid sett på 
Europa som sitt hjemmemarked. 90% 
av vår omsetning kommer fra utenfor 
Norges grenser. Når man har den tanken 
i bakhodet, så blir det ikke så skummelt å 
ta steget ut.
Tekst og foto: Nordic Unmanned

S amtidig har vi hatt en filosofi 
om å alltid jage muligheter for å 

vokse, dermed er det viktig for oss å 
finne gode samarbeidspartnere i mar-
kedet, som gjenspeiler de verdiene vi 
har. Samtidig ble vi i desember første 
børsnoterte droneoperatør i Europa, 
noe som ga oss økt oppmerksomhet, 
og ikke minst økt kapital for å gjen-
nomføre de investeringene vi trenger 
for å vokse i forhold til våre kommu-
niserte planer.

Samarbeid over landegrenser
Dronemarkedet er fortsatt et veldig 
ungt marked, der veldig få av aktør-
ene er aktive i de samme markedene 
som vi er. Dermed finnes det ingen 
fasitsvar på hvordan man skal vokse 
i denne industrien. Sammen med 
sluttkundene så finner vi frem til de 
beste løsningene vi kan tilby. Her 
har vi en dedikert R&D avdeling  som 
utnytter teknologi fra forskjellige 
leverandører og setter sammen et 
skreddersydd produkt eller tjeneste. 
Med European Maritime Safety 
Agency (EMSA) så diskuterer vi aktivt 

underveis i operasjonene sammen 
med sluttkunden og representanter 
fra EMSA. Her driver vi daglige 
operasjoner der vi undersøker om 
eksosen til fartøy overskrider den 
lovlige grensen gitt som følge av IMO 
2020 sitt regelverk. 

Nyttige lærdommer
Vi tar med oss hjem kritiske 
tilbakemeldinger fra kunder, som gjør 
at vi kan forbedre vårt tjenestetilbud 
videre. Den operasjonelle erfaringen 
vi tar med oss hjem gir oss en 
konkurransefordel som er gull verdt. 
Vi har kjennskap til hvor kompleks 
det er å opprette operasjoner 
i Europa, og kan dermed gi en 
tydeligere kommunikasjon til våre 
kunder om hva som er mulig å 
gjennomføre,

Internasjonalt samarbeid  
under Covid
Da Coronakrisen brøt ut, la vi fort til 
rette for at våre operasjoner kunne 
gjennomføres trygt og effektivt. 
Dette gjelder testing, karantenetid , 

hotell osv for vårt operasjonsteam. 
Samtidig, når man først har fått 
operasjonsteamet på plass, så er 
det ikke så mye påvirket av ulike 
restriksjoner, da alle våre operasjoner 
strømmes direkte til EMSA og 
sluttkunden. De kan da her komme 
med forespørsler underveis om hvilke 
fartøy som skal inspireres osv. Blant 
annet var vi involvert i et søk og 
redningsoppdrag i Frankrike, som var 
en del av et normalt miljøovervåkings 
oppdrag.   

OM NORDIC UNMANNED
Nordic Unmanned ble grunnlagt i 
2014 og har kontorer i Sandnes, Oslo 
og Frankfurt, og har raskt blitt en 
av Europas ledende leverandører 
av ubemannede systemer og 
tjenester, med virksomhet over hele 
kontinentet. Nordic Unmanned leverer 
sofistikerte dataløsninger for å hjelpe 
både offentlige og private kunder i 
overgangen til ubemannet teknologi.

FAKTA

Først og fremst et Europeisk selskapFørst og fremst et Europeisk selskap

Nordic Unmanned har for lengst spredt vingene ut over Europa.
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F Ns klimapanel og Naturpanelet har 
slått fast at vi har store utfordringer 

både med å stanse klimaendringene og 
med å stanse tap av naturmangfoldet. 
Naturpanelet slår fast at menneskelig 
aktivitet hittil har endret naturen betydelig 
over hele kloden, inkludert 75 prosent av 
miljøet på land. Endringene har alvorlige 
konsekvenser for 66 prosent av det marine 
miljøet, og over 85 prosent av verdens 
våtmarksområder har gått tapt. 

Trenger gode, geografiske data
Pålitelige data om biologisk mangfold 
er viktig for samfunnsutviklingen og for 
bevaring av det biologiske mangfoldet. 
Mangel på gode data er noe som 
begrenser en effektiv vurdering og 
avbøting av miljøpåvirkninger knyttet 
til utvikling. Mangel på kunnskap om 
bearbeiding av stedfestet informasjon 
gjør at beslutningsprosesser ofte 

ikke blir tilstrekkelig opplyst. Gode 
stedfestede datasett er derfor nødvendig 
for et kunnskapsbasert grunnlag for 
arealplanlegging, konsekvensutredninger, 
overvåking og beredskapsprogrammer. 
Analyser av stedfestet informasjon er 
sentralt for å finne og kommunisere 
løsninger som fungerer bra for miljø og 
samfunn.

Sammen med samarbeidslandene våre 
bidrar vi til forbedringer av datainnsam-
ling, analyser, lagring og deling av miljø-
data og miljøinformasjon. Innenfor dette 
området har vi i dag et aktivt samarbeid 
med miljømyndighetene i Ghana, Uganda, 
Somalia, Mosambik og Libanon. Sam-
arbeidet med Myanmar er dessverre for 
tiden satt på pause. Arbeidet med part-
nerne innebærer samarbeid med mange 
lokale aktører både fra ulike myndigheter, 
konsulenter, internasjonale organisasjo-
ner og frivillige organisasjoner (NGO's) 

med ulike faglige utgangspunkt i de ulike 
samarbeidslandene. Det er også flere etater 
og institusjoner fra Norge som er involvert 
i arbeidet, både fra forvaltningen og fors-
kningssiden og som er en del av samar-
beidet, f.eks. Kystverket, Oljedirektoratet, 
HI, NINA og NIVA. For å styrke kapasitet 
og kompetanse i bistandssamarbeidet har 
Miljødirektoratet inngått et samarbeid 
med World conservation Monitoring 
_Centre (WCMC) i Cambridge.

Samarbeidet med UNEP WCMC
Samarbeidet med UNEP WCMC 
startet i 2017. WCMC skal i hovedsak 
støtte Miljødirektoratet i arbeidet med 
bistandsprogrammet Olje for utvikling 
(OfU). Det overordnede målet med Olje 
for utvikling er «økonomisk, sosialt og 
miljømessig forsvarlig forvaltning av 
petroleumsressurser i utviklingsland, 
som ivaretar hensynet til kommende 
generasjoner». Gjennom samarbeidet 
med WCMC får Miljødirektoratet 
tilgang til svært kompetente fagfolk 
innenfor dataforvaltning, bruk av data, 
etablering av kunnskapsprodukter og 
kompetanseutvikling innenfor disse 
temaene. Når vi utvikler konkrete 
aktiviteter på miljødataområdet jobber vi 
både med nasjonale konsepter tilpasset 
spesifikke nasjonale behov, og vi utvikler 
"globale" aktiviteter med utgangpunkt i 
felles internasjonale standarder innenfor 
fagområdene som kan implementeres og 
operasjonaliseres i ulike land. 

For å fokusere samarbeidet med 
WCMC og å målrette innsatsen med 
våre samarbeidsland ytterligere er vi 
nå i ferd med å utarbeide en plan for 
kjerneleveranser. Denne er delt opp i 
fjernmåling, sårbarhetsatlas og vurdering 
av kritiske habitater.

Prioritert område Eksempel på aktiviteter

Nasjonalt Globalt

Dataforvaltning
•  Støtte til etablering av 
    datainfrastruktur
• Metadatastandarder

• Rådgivning og undervisningsmaterialer

Mobilisering av data

•  Datainnsamling og prosessering
•  Dataflyt mellom nasjonale 
    institusjoner og statlige/ikke-
    statlige aktører

• Kobling av data mellom nasjonale  
   og globale arkiver
• Metoder og veiledning for deling av data

Kunnskapsprodukter

• Nasjonale sårbarhetsatlaser
• Nasjonal oversikt over kritiske
   habitater
• Nasjonalt viktige datasett
• Prosedyrer for å benytte data  
   I nasjonale beslutningsprosesser

•  Metode og veiledning i bruk av  
    sårbarhetsatlas Metode og veiledning i bruk 
    av screening for å vurdere kritiske habitater 
• Veiledning I bruk av data i konsekvens- 
   utredninger og strategiske konsekvens- 
   utredninger i forbindelse med nasjonal  
   arealplanlegging.

Kompetanseutvikling
•  Nasjonale kurs
•  Case-orientert veiledning ved 
    besøk hos institusjoner

• Kursmaterialer (inkludert e-læring)
• Overnasjonale aktiviteter
• Etablering av felles standarder  
   og arbeidsformer

Samarbeid for miljø  Samarbeid for miljø  
og samfunnsutviklingog samfunnsutvikling

Miljødirektoratet har et omfattende internasjonalt samarbeid om miljødata. Samarbei
dene viser at gode valg for miljøet også kan være gode valg for samfunnsutviklingen. 
av Ragnvald Larsen og Ingunn M. Limstrand, Seksjon for miljødata og geoinformasjon i Miljødirektoratet.
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Fjernmåling
I fokusområdet fjernmåling ser vi at 
statlige institusjoner og departementer, 
spesielt de som har ansvar for 
miljøovervåking, kan dra stor nytte av 
fjernmålingsprodukter. Mangel på gode 
grunnlagsdata er en gjennomgående 
utfordring. Arealplanlegging forutsetter 
i våre samarbeidsland at man har god 
kunnskap om blant annet skogsområder, 
mangroveskog, og sårbare naturtyper 
som korallrev og sjøgress. Dette er data 
som ofte mangler og hvor etablering av 
datasettene via feltarbeid vil kreve en 
stor innsats. Der data finnes er den ofte 
utdatert på grunn av naturlige endringer, 
arealbruksendringer og habitatødeleggelse. 
Det hender også at data ikke er 
tilgjengelige på grunn av rettighetsmessige 
forhold.

Satellittbilder kan benyttes i etablerin-
gen av sårbarhetsatlas eller kartlegging av 
kritiske habitater. På den måten kan man 
likevel ha et godt nok grunnlag til at man 
å gjennomføre konsekvensutredninger og 
større strategiske konsekvensutredninger. 
Det kan i sin tur føre til at viktige habitater 
enten skånes direkte eller ved at man kan 
foreta avbøtende tiltak. Standardisering 

av metoder som innebærer bruk av åpen 
kildekode blir viktig. Dette gjør at løsnin-
ger kan gjenbrukes på tvers av organisasjo-
ner, forvaltningsnivåer og land. Gjennom 
veiledning og kurs basert på metodene vil 
vi gi partnerne våre et godt utgangspunkt 
for å kunne hente og benytte kunnskaps-
grunnlaget fra fjernmålte data.

Sårbarhetsatlas
Sårbarhetsatlas er i denne sammenhengen 
et produkt som er likt Miljødirektoratets 
Prioriteringskart for akutt forurensning. 
Det norske prioriteringskartet er et verktøy 
for å prioritere innsats ved tilfeller av akutt 
forurensning langs kysten.  Kartlagene 
viser prioriterte miljøressurser, og dette 
gjør at innsatsen kan styres mot de høyest 
prioriterte arealene.  Datakildene er ulike 
grunnlagsdatasett hvor det er satt verdier 
for kriterium.Resultatet er rutenett (250 * 
250 m og 1x1 km) som viser prioritet. Slike 
atlaser kan benyttes av beslutningstakere 
og regulerende myndigheter som et 
verktøy for å forhåndsvurdere områder 
før de frigjøres for endring. De kan også 
benyttes i konsekvensutredninger eller i 
beredskapsarbeidet hvor oljeutslipp er en 
av flere mulige trusler. Det overordnede 

målet med sårbarhetsatlas er å hjelpe 
beslutningstakere til å se hvor det er 
sårbare områder og dermed kunne 
planlegge industriell virksomhet bedre 
slik at man minimerer risiko for sosiale 
og miljømessige forhold. Vi har, sammen 
med UNEP-WCMC, utviklet verktøy som 
gjør det enkelt for miljømyndigheter å selv 
gjennomføre den geografiske analysen. 
Den nåværende implementeringen 
er utført av Norkart ved bruk av FME 
(Murphy et al., 2020).

Kritiske habitater
Kritiske habitater er definert som 

områder som er bevaringsverdige med 
utgangspunkt i biologisk mangfold. Kri-
teriene knyttes til truethet, leveområder, 
om artene er i habitatet er endemiske og 
om økosystemene er truede eller unike. 
Vurderingen opp mot disse kriteriene gjør 
at man kan identifisere områder som er 
sannsynlige kritiske habitater. På denne 
måten kan man sikre at de tas med i be-
traktningen av regulerende myndigheter 
og utviklere. Konseptet kritiske habita-
ter ble utviklet av International Finance 
Corporation (IFC) for å kunne identifisere 
områder med høy biodiversitetsverdi som 
kunne være spesielt sårbare for utvikling 
og som derfor kunne kreve spesielt fokus 
i planprosesser. Dette er et verktøy som 
benyttes i finansieringsbeslutninger av som 
involverer internasjonale aktører.

Sårbarhetsatlas i Ghana
Environmental Protection Agency (EPA) i 
Ghana ønsket å revidere et sårbarhetsatlas 
for kystlinjen. Når dette arbeidet er ferdig 
er en sentral del av beredskapsgrunnlaget 
for kystområdene tilgjengelig. Gjennom 
arbeidet har vi også bidratt til at dette er en 
analyse som EPA kan gjøre selv. De vil også 
være i stand til å gjenta dette arbeidet når 
de får oppdatert kunnskapsgrunnlaget som 
inngår i analysene.  

QGIS i Myanmar
Generell opplæring i GIS og innføring 
av enkle og mer avanserte GIS-verktøy 
i organisasjonene er sentralt i våre 
samarbeidsprosjekter. Bruk av GIS er en 
praktisk og nyttig inngang til å bli kjent 
med sentrale datasett for forvaltning 
og til å øke bevisstheten av forekomster 

Bildet er tatt i forbindelse med kursing i bruk av droner i miljøforvaltningen. EPA i Ghana har tatt i bruk droner for 
enkel dokumentasjon og kartlegging. Miljødirektoratet har bidratt til opplæringen gjennom kurs i Norge og i Ghana.



   

POSISJON  NR.  2 - 2021   15

UNEP WCMC:
• UN Environment Programme World 

Conservation Monitoring Centre (UNEP-
WCMC) er et samarbeid mellom FNs 
miljøprogram og en britisk veldedig 
stiftelse som heter WCMC.

• UNEP-WCMC er del av et globalt 
samarbeider med forskere, forvaltere 
og politikere. Gjennom arbeidet sitt 
ønsker de å sikre at kunnskap om 
biologisk mangfold ligger til grunn for 
viktige beslutninger som påvirker miljø- 
og utvikling.

• Organisasjonen har bred erfaring fra 
samarbeid med beslutningstakere 
på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå 
innenfor miljø, klima, jordbruk, olje, gass, 
gruvedrift, finans, fiskeri, akvakultur og 
turisme. 

• Med over 100 ansatte bidrar UNEP-
WCMC til å sammenstille kunnskap 
på et globalt nivå. De bidrar også 
til at kunnskap kan deles gjennom 
innovative løsninger på nett og gjennom 
vitenskapelige publikasjoner.

• Den globale databasen over 
verneområder (UNEP-WCMC and IUCN, 
2021) er den mest fullstendige globale 
databasen for terrestriske og marine 
verneområder. Per mai 2021 inneholder 
den informasjon om 265.170 vernede 
områder. Databasen er et samarbeid 
mellom UNEP, og IUCN. Den forvaltes av 
UNEP WCMC.

FAKTA

av sårbar natur og miljø. Bruk av åpne 
verktøy som QGIS gir mulighet til å 
spre bruken av GIS ut i organisasjonen 
når det er krevende å finne langsiktige 
budsjett til lisensiert programvare. 
I Myanmar har vi i samarbeid med 
Norkart og WCMC laget en egen QGIS-
veileder med spesiell fokus på å støtte 
bruk av GIS i beslutningsprosesser som 
omhandler ivaretakelse av biodiversitet 
i olje- og gassvirksomheten. Veilederen 
har åpen lisens (CC BY) og kan deles og 
brukes fritt. Manualen består av både en 
grunnleggende teoretisk introduksjon 
til GIS-faget og ulike praktiske øvelser 
med eksempler og data fra Myanmar. 
Når vi har gjennomført workshops i 
Myanmar kombinerer vi grunnleggende 
opplæring i GIS med mer spesifikke faglige 
tema, som for eksempel betydningen av 
biologisk mangfold og bruk av romlige 
data i miljøkonsekvensutredninger, 
marin planlegging og arealforvaltning. 
Datadeling er et annet sentralt element i 
våre samarbeidsaktiviteter. Dette gjør vi 
gjennom opplæring og bevisstgjøring av 
viktigheten av datadeling ved å tilrettelegge 
for workshops, utvikling av såkalte data 
inventories (undersøkelser av hva slags 
data som fins nasjonalt og hvem som er 

sentrale institusjoner som sitter på data) 
og støtte til etablering faglige nettverk 
på tvers av myndigheter og institusjoner. 
Gjennomgang av juridisk rammeverk for 
deling av data er også en viktig del av dette 
arbeidet. For Myanmar har vi utviklet en 
metadataveiledning, og har gitt opplæring 
i lisensiering.    

Bra for miljøet og samfunnsutvikling
Arbeid med geografiske metoder og 
verktøy er sentralt i denne delen av 
bistandssamarbeidet. Beslutninger i 
utvikling av et samfunn handler som oftest 
om hva som kan gjøres og hvor. Gode 
valg for miljøet kan også være gode valg 
for samfunnsutviklingen. Gjennom gode 
analyser kan man ofte finne løsninger 
som gjør at både klima og miljø skånes 
– når det er mulig. Miljøinformasjon 
kan ikke benyttes i et vakum. For å forstå 
utfordringer er det behov for geodetiske 
modeller, stedfestet informasjon knyttet til 
infrastruktur, geologi, bebyggelse og mye 
annet. Arbeidet med miljøinformasjon er 
kun en del av det viktige arbeidet med å 
legge til rette for kunnskapsgrunnlaget i 
våre samarbeidsland.

Samarbeidet med UNEP-WCMC har 
gjort oss i stand til å dekke flere land med 

faglig tyngde. Ulike typer strategiske sam-
arbeid, med aktører både fra forskningssi-
den, internasjonale aktører og konsulenter 
er helt nødvendig for å bidra til å utvikle 
gode løsninger i bistandssamarbeidet.    

Figuren viser et foreløpig utkast av miljøsårbarhetsatlaset for kystsonen i Ghana (EPA, 2021).  
Sårbarheten er basert på økologisk sårbarhet for katastrofale oljeutslipp. Metoden MESA er benyttet.



   

M ålsettingene er å utvikle og forbedre 
metoder, systemer og standarder 

for datafangst, prosessering, produksjon, 
vedlikehold og distribusjon av geografisk 
informasjon, i tillegg til å fremme bruk 
av og samarbeid mellom forsknings- og 
undervisningsinstitusjoner, offentlig og 
privat sektor. 

Lang historie
Organisasjonen startet opp i 1953 med 5 
medlemsland under navnet OEEPE (Orga-
nisation Européenne d'Etudes Photogram-
métriques Experimentales). Den gang med 
forskning innenfor området fotogramme-
tri. Norge har hatt presidentskapet i 2 pe-
rioder: 1977-79 (Dahle, NGO) og 2000-02 
(Øystein Andersen, NLH). Tidlig på 2000 
tallet ble mandatet utvidet til å omfatte 
hele GI området og organisasjonen endret 
navn til EuroSDR. Per 2021 er det 18 med-
lemsland, og det er en vital organisasjon 
med aktiviteter på en rekke områder.

Aktiviteter
Arbeidet foregår på 3 områder: Forsknings-
prosjekter, workshops og E-læring. 
Forskningsprosjekter
Anvendt forskning fokusert på kartver-
kenes behov og dekker ulike disipliner i 5 
kommisjoner: 
1) Datafangst 
2) Modellering og prosessering 
3) Oppdatering og integrasjon
4) Informasjonsbruk
5) Forretningsmodeller og drift 

En 6. kommisjon tilbyr kunnskapsfor-
midling gjennom e-læring og fysiske kurs 
til Kartverkene, og til undervisningsinstitu-
sjoner og private bedrifter.   

Deltakelse i prosjektene er basert på 
hvert lands ønske om å delta. Kostnadene 
for deltakelse er oftest i form av arbeidstid 
og reiser. Prosjektene baseres på data sam-
let inn/levert av deltakerne og resultatene 
distribueres i offisielle EuroSDR publi-
kasjoner. Forskningsprosjektene har en 
langsiktig tilnærming (typisk noen år). Fra 
norsk side deltar vi jevnlig med materiale 
til prosjekter, i tillegg til å bidra med «best 
practice» fra egen organisasjon.    

Workshops 
Tar for seg state-of-the-art innenfor ett 
tema. Initiativ til disse kan komme fra 
medlemmene, eller de kan være resultat av 
et nylig avsluttet forskningsprosjekt, og det 
er gjerne kort tid fra idé til realisering. Fra 
norsk side har vi arrangert flere workshops 
de siste årene, og den siste «Scaling up the 
Sentinels in Europe», ble gjennomført som 
et webinar i oktober 2020 med deltakelse 
fra mer enn 30 land.

E-læring
EduServ er EuroSDRs verktøy for å distri-
buere kompetanse via e-læring. Her tilbys 
rimelige kurs levert med høy kvalitet av 
toppforskere fra hele Europa. Kursene tar 
utgangspunkt i nylig avsluttede prosjekter 
eller aktuelle tema, og gjennomføres med 2 
dagers introduksjon til metode, med påføl-
gende gjennomføring av kurset fra kontoret 
ved hjelp av nettbaserte verktøy. Kursene er 
åpne for alle med basis forståelse for GI.

Organisasjonen
EuroSDR har to offisielle delegater fra hvert 
deltakerland. Norges delegater til EuroSDR 
er pt. Ivar Maalen-Johansen fra NMBU og 
Jon Arne Trollvik fra Kartverket. Terratec 
AS har vært bedriftsmedlem siden 2018. 
Delegatene møtes normalt 2 ganger pr år 
for få status i prosjekter og bli enige om nye 

satsinger. Arbeid i EuroSDRs komitéer blir 
finansiert av de landene som deltar. Bare i 
liten grad har prosjekter mottatt finansiell 
støtte. Hvert land betaler en årlig medlems-
kontingent som dekker opp administrative 
kostnader.

What’s in it for us?
Forskningsprosjektene har som regel 
relativt lang tidshorisont. For oss i Norge er 
ofte utfordringen å drive utvikling der man 
får resultater etter kortere tid. Verdien av 
forskningen vil selvsagt variere, men arbeid 
som utføres har over tid stor betydning for 
utviklingen av vårt fagområde. 

Som medlem kan vi både ta initiativ 
til å delta i relevante prosjekter. Nordisk 
samarbeid med felles stemme i EuroSDR 
kan være en måte å dreie aktivitetene mot 
prosjekter som har størst mulig nytte for 
oss.  Det er viktig at aktivitetene initieres 
fra et behov i kartverkene, og ikke styres av 
det forskningsmiljøene tror er nyttig. 
I tillegg til forskningsprosjektene gir 
deltakelse i Workshops og e-læring inn-
sikt, kunnskap og erfaring om geografisk 
infrastruktur på Europeisk nivå og ikke 
minst muligheter for å utvide det faglige 
nettverket.   

European Spatial Data Research (EuroSDR)
Norge er medlem i EuroSDR. EuroSDR organiserer forskning s
aktiviteter på vegne av 18 Kartverk i Europa i samarbeid med 
forskningsinstitusjoner og privat bransje. 
Tekst: Jon Arne Trollvik, Kartverket

Lenker til informasjon om EuroSDR:
Nettsted: http://eurosdr.net 
Årsmelding 2020: 2020 Annual Report | 
EuroSDR
Årsmelding 2019: http://eurosdr.net/sites/
default/files/uploaded_files/eurosdr_an-
nual_report_2019.pdf  
For informasjon om Workshops og   
E-Læring: http://eurosdr.net   

Bilde fra workshop om LiDAR som ble arrangert i Tønsberg i 2018. Foto: Per Anders Bjørklund
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90 prosent av midlene har blitt brukt til 
direkte investeringer for å lage geografiske 
data, levere tekniske løsninger, moderne 
IT-systemer og å bygge opp kompetanse 
hos bistandsmottakeren. Kartverket er 
stolt av oppnådde resultater.

Typisk norsk å gi hjelp
Bistand ligger dypt i norsk tankesett og 
har bakgrunn fra internasjonalt hjelpear-
beid. Fra 1947 mottok Norge økonomisk 
hjelp fra USA for å bygge opp landet etter 
krigen. Siden 1952 har Norge bidratt til 
utviklingshjelp og er ansett som en av de 
mer sjenerøse giverne. (Norgeshistorie, 
UiO, 5.11.2020)

Takket være UDs tilskuddsordning, har 
Kartverkets Internasjonale tjenester et 
betydelig engasjement i flere land på Vest-
Balkan, og i tidligere sovjetstater. Selv om 
landene er ulike og unike, har de fremde-
les en felles historie, gjennom over 70 år 
under Sovjetunionen. I denne perioden 
var alt av land og bygninger felles eiendom 
eller tilhørte staten. De nye statene fikk 
omfattende oppgaver med etablering av 
eiendomsrett og nasjonale programmer for 
privatisering av eiendom da Sovjetunionen 
kollapset i 1991. Ingen av de nye statene 
var i stand til å gjennomføre et så ressurs-
krevende arbeid alene. Landene har derfor 
søkt om støtte fra eksterne finans- og 
donorinstitusjoner.

Bistand og bærekraftsmålene 
Det viktigste med bistand er å utjevne 
forskjellene mellom utviklede industriland 

og utviklingsland. Bærekraftsmålene er 
en universell oppfordring for å få slutt på 
fattigdom, beskytte planeten vår og sikre 
at alle mennesker nyter fred og velstand 
innen 2030. Gjennom løftet «Leave No 
One Behind», har Norge og andre land 
forpliktet seg til å støtte de som er lengst 
bak først.

Kartverket er en viktig pådriver og deltar 
aktivt i utviklingssamarbeid for oppnåelse 
av de globale målene. Kartverket leverer 
gode og konkrete resultater som er aner-
kjente og synlige. 

Kartverket støtter Moldova med geodata 
Fra starten av har Moldova mottatt første 
generasjon av landsdekkende digitale 
ortofoto, en ny sømløs høydemodell og 
geodata distribusjonsløsning moldova-
map.md; første moderne landsdekkende 
posisjonssystem MOLDPOS og et nytt 
sentralisert IT-system for eiendomsregis-
trering, matrikkel og tinglysing MOLDLIS. 
I 2018 fikk Moldova andre generasjon av 
ortofoto og første digitale grunnkart for 
hele landet. 

Innen 2022 skal en rekke utvalgte lokale 
myndigheter få utstyr, programvare, geo-
data og opplæring i QGIS. Innen 2022 skal 
Agency for Land Relations and Cadastre få 
et rammeverk for geografisk data standar-
der i samsvar med EUs INSPIRE-direktiv.

Bildene viser eksempler på nye kart. 
Dette kartgrunnlaget er tilgjengelig for 
brukerne på nettet via webportalene www.
geoportal.md og www.moldova-map.md. 
I tillegg formidler ALRC sine data via M-

Cloud plattform www.date.gov.md. Denne 
felles plattformen for data fra alle offent-
lige etater i Moldova ble lansert i 2013 og 
ble kåret til beste sky-prosjekt i Sentral- og 
Øst Europa . 

Kvaliteten og tilgjengeligheten på of-
fentlige tjenester i Moldova blir stadig 
forbedret. I 2017 åpnet myndighetene 35 
informasjons- og kundesentre for å tilby 
ulike offentlige tjenester til landets befolk-
ning. Hensikten var å samle alle offentlige 
tjenester på ett sted. Her kan en kunde 
blant annet registrere eiendom, få tilgang 
til informasjon eller et nytt ID-kort.  Ho-
vedmålet med etableringen, var å «bringe 
myndighetene nærmere innbyggerne» og 
gjøre dialogen med myndighetene enkel, 
transparent og fri for korrupsjon.

Dataene som ble produsert med finan-
siering fra Norge har en stor økonomisk 
verdi og er også nyskapende. Fotokart, 
høydemodell og basiskart brukes av ulike 
aktører for å lage nye tematiske kartpro-
dukter – 3-dimensjonale kart over byer, 
landbrukskart, kart over transportnet-
tverk, geologiske kart, kart over skog og 
lignende.

Arbeidet med disse prosjektene har vært 
utfordrende, men mest av alt givende for 
Kartverket sine ansatte. Gjennom prosjek-
tene har man bygget opp erfaring og utvi-
klet egen prosjektlederkompetanse, som 
vil være viktig for fremtiden. Det har vært 
verdifullt og inspirerende å se hvordan 
bistandsmidler har blitt brukt for å hjelpe 
utviklingen i de aktuelle landene.   

Kartverkets engasjement i Moldova
I år fyller samar
beidet mellom 
Kartverk et og  
Agency for Land 
Relations and  
Cadastre i Moldova 
15 år. Siden 2006 
har Norge støttet 
Moldovas landsektor 
med ca. 5 millioner 
kroner årlig.
Tekst og illustrasjoner: Kartverket Bildene viser eksempler på nye kart i Moldova. Dette kartgrunnlaget er tilgjengelig for brukerne på nettet via webportalene www.

geoportal.md og www.moldova-map.md.
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Asplan Viak har arbeidd med internasjonale utfordringar gjennom seks 
tiår. Vi smykkar oss med at vi har late etter oss ein kime til godt, overalt 
der vi har vore. Samstundes har engasjementet gjeve eit hundretal av våre 
medarbeidarar høve til å gjere seg kjende med både seg sjølve og andre 
kulturar under andre himmelstrok.
Tekst: (Stein) Runar Bergheim, Asplan Viak

T E M A

Seks tiår med  
internasjonale prosjekt

D å eg tok til i Asplan Viak for 20 år 
sidan visste eg lite om rådgjevingsnæ-

ringa. Eg hadde vakse opp i eit grendelag 
der ordet “konsulent” ikkje var noko ein 
tok i sin munn framom soknepresten, og 
dei få åra eg hadde vore i arbeid hadde det 
vore i offentleg teneste. 

Eg skula såleis mørkt til næringslivet, 
som eg mistenkte for å vere motivert av lite 
anna enn profitt—profitt som dei nytta til å 
halde seg med stripete dressar og hand-
sydde italienske sko. Og ordet “internasjo-
nalt”, ja—det tente ikkje til anna enn å gjere 
mistrua djupare. 

Tida mi i Asplan Viak har gjort meg 
langt rundare i kantane i synet på både 
heimleg og internasjonal rådgjeving, men 
kanskje i enno større grad rundare i kan-
tane fysisk—geomatikk er ein sport som i 
stor grad vert utøvd sitjande.

Ein marknad døyr, ein ny vert fødd
Asplan Viak sitt engasjement utom Noreg 
spenner over seks tiår. I byrjinga hjelpte vi 
til med utviklingsarbeid, spesielt vassbyg-
ging og vassforsyning— fag der Noreg låg 
langt framme. Mykje av aktiviteten gjekk 
føre seg i Afrika og fylgde i fotefara til 
Norske bistandsorganisasjonar. Motiva-
sjonen var å hjelpe til der vi kunne noko 
som andre ikkje kunne. Samstundes sette 
engasjementet eld i eventyrlysta til trauste 
ingeniørar som på dette viset opna augo 
for delar av verda ein ikkje kunne nå med 
charterfly. Ettersom åra gjekk, byrja dei vi 
hadde arbeidd med i utviklingslanda å bli 
sjølvhjelpte. Der vi før hadde hatt klientar 

hadde vi no vener og kjenningar. Og når 
det var nye utfordringar som trong løy-
singar vart vi ofte inviterte til å gje tilbod 
og kome med råd. Etterkvart leverte vi 
bistand til samfunnsøkonomiske analysar, 
infrastrukturutgreiingar, samfunns-, areal- 
og transportplanlegging—og i seinare år—
utvikling og innføring av geomatikk- og 
IKT-system.

Ting det er lett å gløyme når ein  
er i tidsnaud og skal byggje ein by
Asplan Viak var med på å byggje miljø-

institusjonar i Palestina, vi deltok i 
kartlegging av vassressursar i Afghanistan, 
vi innførte GIS-løysingar i Abu Dhabi, 
vi fornya bydelar i Muscat, vi utgreia 
transportkorridorar frå Turkmenistan via 
Persia til Oman—og planla ferjesamband 
over Hormuzsundet samstundes som vi 
bygde nasjonale geoportalar i Serbia og 
Namibia. Attmed utvikla vi datamodellar 
for INSPIRE her «heime» i Europa. Pro-
sjekta varierte i tid frå nokre få månader 
til mange år. I iveren etter å byggje landet 
hadde verken UAE eller Oman kome i hug 

Runar Bergheim var busett i Arabia i ti år, kor han mellom anna hjalp til med å innføre adresser i store byar. Her ses 
Abu Dhabi. Foto: Runar Bergheim
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Adaptive fra  
Asplan Viak

asplanviak.no

I tett samarbeid med våre kunder, 

konkurrenter og andre interessenter 

utvikler vi faget for å finne de beste 

løsningene for sluttbruker. Vi jobber 

for å utnytte mulighetene nettbaserte 

kartløsninger gir, og kan tilpasse disse 

til ethvert behov.

Asplan Viak utvikler digitale 

tjenester og produkter innen 

geomatikkfaget.

å lage adressesystem i byane sine. Dette 
gjekk toleleg bra i grendelag der alle kjende 
alle - men ettersom byane vaks inn i millio-
nane vart dette ei plage. Å innføre adresser 
er ein god del lettare medan ein by vert 
bygd enn etterpå—og også her vart Asplan 
Viak spurde til råds. Slik gjekk det mellom 
anna til at eg sjølv vart busett i Arabia i 
nærare ti år.

Norsk arbeidskultur i verda
Om norske rådgjevarar er så mykje djupare 
enn andre fagleg er vel lite truleg. Men i 
dei kring tjue landa der vi har hatt aktivetar 
i mi tid i Asplan Viak er det likevel element 
ved norsk arbeidskultur som gjer at vi vert 
sette høgt. Det fyrste er initiativ, det andre 
er eigarskap til utfordringane og det tredje 
fagleg tryggleik og breidde. Det faglege ved 
å arbeide internasjonalt er kanskje ikkje 
så ulikt «heime», skilnaden ligg i geogra-
fiske, klimatiske, økonomiske og kulturelle 
tilhøve. Og i ei verd der Norske kjøkken-
bord jamleg er dekte med produkt frå heile 
planeten er det truleg ikkje så dumt å ha 
litt kjennskap til verda ikring oss. Og eg 
trur heller ikkje at dei vi arbeidde med i t.d. 
Arabia hadde vondt av å sjå unge norske 
kvinner leie og koordinere komplekse opp-
drag med ei gjennomføringsevne som ikkje 
stod attende for noko eller nokon.

Frå tenesteeksport til varige partnarskap 
for berekraft og samskaping
No i 2021 er tyngda av det internasjonale 
engasjementet vårt knytt til Europeiske 
forskings- og utviklingsprosjekt. Nye 
samfunnsproblem og ei strategisk satsing 
på miljømessig og sosial berekraft krev at 
vi utviklar løysingar på ein annan skala enn 
før. Dette fordrar internasjonalt samarbeid 
både innan metode- og teknologiutvikling. 
Vi deltek i dag i dag i tre EU-prosjekt som 
arbeider med klima, miljø og berekraftig 
landbruk saman med leiande Europeiske 
industriaktørar og forskingsinstitusjonar. 
Slik styrkar oss både som rådgjevarar og 
tenesteytarar og slik halde fram med å 
skape varige verdiar for folk vi arbeider 
med og for—både heime og «ute».  
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Federation Internationale des Geometres 
(FIG) ble etablert i 1878 og har i dag rundt 
115 medlemsland. Norge ble medlem i 
1969.

FIG jobber innen mange sektorer som 
behandler stedfestede data, som landmå-
ling / geodesi, GIS, utdanning, hydrografi, 
matrikkel og plan. De ulike sektorinteres-

sene ivaretas av FIGs 10 kommisjoner, som 
igjen har sine undergrupper / arbeidsgrup-
per. FIGs siktemål er å være en internasjo-
nal arena for de ulike fagområdene og at 
engasjement her kan fremme fagutvikling, 
praksis og standarder. FIG har også et nett-
verk for unge utøvere i FIG Young Survey-
ors, som har egne møter og arrangement.

Siden medlemskapet er delt mellom 
GeoForum og Tekna Samfunnsutviklerne 
har de to partene også delt ansvaret for de 
ulike kommisjonene mellom seg. GeoFo-
rum har ansvar for kommisjon 3 (GIS), 
4 (hydrografi), 5 (posisjonering), og 10 
(eiendomsøkonomi). Noen av de norske 
representantene i de ulike kommisjonene 
har vært med i mange år, og det ble gjen-
nomført et åpent møte i FIG Norge tidlig i 
mai for å informere om FIG og rekruttere 
nye delegater. Her ble det informert om 
aktiviteten i noen av kommisjonene, og 
det kom frem at for mange av delegatene 
hadde engasjementet i FIG gitt dem verdi-
full kunnskap og et internasjonalt nettverk. 

Det siste halve året har FIG vært særlig 
aktuelt for GeoForum og Tekna Samfunns-
utviklerne. I desember 2020 ble det inngått 
avtale med Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet og Kartverket om å 
starte et forprosjekt for å se om det er ak-
tuelt å søke om å arrangere FIG Congress i 
2026. Kongressene arrangeres hvert fjerde 
år og samler opp mot 2.000 internasjonale 
og nasjonale deltakere. Å være arrangør av 
en slik kongress vil kreve mye arbeid, men 
også forutsette at norsk geodatabransje 
stiller seg bak arrangementet og ønsker 
å delta. Forprosjektet har vist at det er 
ønskelig fra både statlige, kommunale og 
private aktører at Norge blir vertskap for 
en fremtidig kongress. Det er ventet at 
FIG Norge før sommeren vil avgjøre om 
man skal søke. Om du ønsker å høre mer 
om FIG og muligheten for å engasjere deg 
i organisasjonen, kan du sende en mail til 
sverre@geoforum.no   

FIG

Fra FIG Congress 2018 i Istanbul. Foto: FIG

GeoForum og Tekna 
Samfunnsutviklerne 
utgjør FIG Norge og er 
medlem i den inter
nasjonale organisas
jonen for landmålere, 
FIG.
Tekst: Sverre Røed-Bottenvann
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D et har vært etterlyst åpne standarder i 
vegprosjekter i årevis. Nå er hørings-

versjonen av SOSI vegkropp for prosjekte-
ring klar. Vi har avspeilet begrepsbruken 
fra Statens vegvesen håndbøker, eks. N100 
og N200, og standardisert i henhold til 
ISO-regelverk ned til minste detalj for 
hva objekttyper og egenskaper skal hete, 
om det skal være tekststreng, verdier fra 
kodeliste, heltall eller desimaltall osv. 
Denne type standardisering gjør innlegging 
og bruk av data mer effektiv. Til dette har 
vi benyttet SOSI-metoden, som bygger på 
en rekke internasjonale ISO-standarder 
med felles betegnelse ISO/TC211, som er 
tilpasset norsk lov- og regelverk. I SOSI 
Vegkropp benytter vi GML som primær-
formatet, men med mulighet for å linke inn 
annen informasjon.

Dekker prosjekterings- og byggefase
I Norge har vi allerede Felles kartdatabase 
(FKB), Det Offentlige Kartgrunnlaget 
(DOK) og Nasjonal Vegdatabank (NVDB) 
og en Geonorge-portal for nedlasting av 
data. Felles for disse data er at de beskriver 
eksisterende situasjon i terrenget. Med 
SOSI vegkropp dekkes også prosjekte-
rings- og byggefasen. Ambisjonsnivået 
med «SOSI Vegkropp» er at standarden 

skal omfatte tilstrekkelig informasjon til at 
en gitt entreprenør skal kunne bygge, men 
også re-beregne vegen, dersom det plutse-
lig må tas hensyn til nye faktorer i bygge-
fasen, for eksempel justering av senterlinje 
eller optimalisering av massetransport. 
Fysiske installasjoner som rekkverk, veglys 
og skilt omfattes ikke av SOSI vegkropp, 
men standarden skal dekke behovet for 
den plass disse installasjonene krever. For 
eksempel skal arealbehovet for plassering 
av rekkverk kunne beregnes. 

En milepæl 
– Denne høringsrunden er en milepæl som 
fort kan bli et varig paradigmeskifte for 
alle som jobber i infrastrukturprosjekter. 
Dette sier Elin Dalen-Rasmussen, rådgiver 
for digitale modeller og bransjekontakt for 
teknologi og utvikling i Statens Vegvesen. 
Hun er av den oppfatning at denne første 
av fire meldte standardiserte produktspesi-
fikasjoner for vegkropp, er et stort og viktig 
skritt i riktig retning for alle som jobber 
med planlegging, prosjektering, bygging og 
drift av norske veier.  

– Statens vegvesen har gjennom en 
årrekke deltatt i KMD-støttet prosjekt i 
regi av BA-Nettverket, der Nye Veier, Bane 
NOR, Kartverket og Statens vegvesen 

sammen har kommet frem til et utkast 
til UML- modell for vegkropp og vegmo-
dell. Resultatet ser vi endelig nå i SOSI 
Vegkropp, sier Dalen-Rasmussen. Statens 
vegvesen har krav om at alle prosjekter skal 
utarbeides og leveres modellbasert. SOSI 
vegkropp inngår derfor i en større tanke 
om maskinlesbare krav i modellbaserte 
prosjekter som skal erstatte dagens V770.

Tverrfaglig samarbeid
– Det tverrfaglige samarbeidet i BA-Nett-
verket har vært svært nyttig for prosjektet 
jeg leder. Utfordringen er å utarbeide 
modeller som beskriver geometri og annen 
informasjon om objektene i vegprosjekter, 
samt å flytte modellene mellom systemer 
og aktører uten informasjonstap. I SOSI 
vegkropp har vi kunnet teste ulike tilnær-
minger og standarder sammen med dyktige 
fagfolk. Vi kommer til å bruke erfaringene 
videre, og vi benytter metodikken til SOSI 
vegkropp når øvrige fagdomener skal 
standardiseres, sier Thor Sigurd Thorsen, 
prosjektleder «Modellbaserte vegprosjekt-
er» i Statens vegvesen i en kommentar.  

«SOSI Vegkropp» på høring! 
Med SOSI vegkropp er vi et langt skritt videre, sier Inger Hokstad, leder av BA 
Nettverket, et nettverk med hensikt å bedre tverrfaglig samspill og dataflyt    
i samferdselsprosjekter.
Tekst: BA-Nettverket

Vegkropp» er at standarden 
skal omfatte tilstrekkelig 

informasjon til at en gitt 
entreprenør skal kunne 

bygge, men også re-beregne 
vegen, dersom det plutselig 

må tas hensyn til nye 
faktorer i byggefasen. 

Illustrasjon: SVV
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F rå nyttår 2021 vart det innført krav om 
å «rydde» i heimel på landbrukseige-

domar innan tre år etter dødsfall på eigar. 
Ansvaret for gjennomføring/ oppfylgjing 
av dette er lagt til tingretten (skifteretten) 
og kommunane.

Ikkje berre landbrukseigedomar
Dette er bra, men eg er bekymra for gjen-
nomføringa av dette. For det fyrste skal 
det ikkje vere nokon sjekk hjå tingretten 
av om ein eigedom ER ein landbrukseige-
dom. Det er opp til dei som sender inn 
søknad om privat skifte å vite det og krysse 
av for dette. Mange arvingar veit ikkje at 
eigedomen dei skal overta ER ein land-
brukseigedom, eller er ikkje so nøye på om 
avkryssinga blir rett. Før møtte dei fleste 
opp på tingretten for å ordne med formalia 
i samband med eit dødsfall. Då fekk dei in-
formasjon og hjelp til kva dei skulle ordne 
og råd om korleis. Blant anna råd om å  
fylle ut og tinglyse heimelsoverførings-
skjema ved skifte/ uskifte. No blir stadig 
meir av kommunikasjonen overlatt til in-
ternett og publikum sjølv, og då er det stor 
fare for at mange fleire ikkje vil «rydde» i 
slike forhold rundt eit dødsfall. Det er bra 
at det kjem eit krav til å rydde i heimel på 
landbrukseigedomar, men dette kravet bør 
innførast på alle typer eigedomar i dødsbu.

Ingen rutine i dag
Den same problematikken gjeld når eit 
firma «døyr». Ansvaret for at dette blir 
rydda må antakeleg leggast til Enhetsregis-

teret i Brønnøysund, som i denne saman-
heng er ein parallell til tingretten. Det bør 
vere slik at tingretten får eit større ansvar/ 
muligheit til å sørge for at nødvendige 
prosedyrer blir utført ved eit dødsfall. Dei 
har anledning til å sjekke kva for eigedo-
mar avdøde har heimel på, og om nokon av 
dei ER landbrukseigedom. Samstundes kan 
dei då gje råd/hjelp med heimelsoverføring 
av alle typer eigedom. Men det er ikkje 
rutine for «landbrukssjekk» i tingretten pr. 
i dag. I dag skal det vere ein enkel sak for 
tingretten å sjekke ut landbrukseigedomar 
dersom landbruksregisteret i kommunen 
er oppdatert. Det er mulig at landbruks-
registera bør oppdaterast, men dette er 
noko som antakeleg trengs uansett. Dette 
registeret har primert vore brukt for å få 
korrekte tilskot til landbruket, so det kan 
hende at det ikkje har vore lagt so mykje 
arbeid i å få det heilt korrekt med eigedo-

mar som det ikkje er tilskot på. Dette var 
i alle fall tilfelle i Øystre Slidre kommune 
når vi «rydda» i landbruksregisteret no i 
vinter. Det finnst og funksjonar for å sjekke 
ut landbrukseigedomar i kommunale 
WEB-kart-løysingar.

Plikt til å rydde
Det er altså på høg tid at det blir innført 
plikt til å «rydde» i heimelsforhold i sam-
band med dødsfall uansett type eigedom. 
Det bør vere ein frist på maksimum 2 år 
for å overføre heimel til levande personar. 
I Danmark er det ei slik plikt, og dersom 
det ikkje blir gjort, so går boet til offent-
leg skifte. Dersom ikkje dette blir innført 
i Norge, eg eg redd for at det blir fleire 
og fleire døde heimelshavarar. I dagens 
samfunn blir det bygd opp stadig fleire 
funksjonar der det er ein føresetnad at alle 
grunnlagsbaser og data i dei er på plass 
og korrekte. Når heimel til eigedomar står 
på døde personar vil disse funksjonane 
svikte, og det er ofte mykje ekstraarbeid å 
finne ut kven ein skal forhalde seg til der 
heimelshavar er død. Til saman er dette ein 
svært stor kostnad for svært mange aktører 
i samfunnet. 

Med håp om ein betre oversikt over 
reelle og levande eigarar på eigedom.   

Bekymringsmelding om  
dødsbohandtering
Eg er ein gamal oppmålingsingeniør/ matrikkelførar i Øystre 
Slidre i Valdres som snart skal pensjonerast. Men før eg sluttar 
er det noko som er so viktig at det ikkje kan stå usagt. 
Tekst: Arne Nysveen, Øystre Slidre kommune

Frå Valdresflya i Øystre Slidre kommune.
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D igitalisering og automatisering av 
plan- og byggesøknadsprosessen 

er et komplekst felt som involverer 
mange aktører og datakilder. I 
2017 igangsatte Direktoratet for 
byggkvalitet (DiBK), i samarbeid 
med Planavdelingen i Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet 

((KMD), Kartverket og KS det 
overordnede GeoLett-prosjektet. 
Prosjektet hadde støtte fra Digdirs 
medfinansieringsordning med en 
varighet på tre år og samarbeidet er 
videreført.  Pilotprosjekter i regi av 
Geolett var grunnlag for tildeling av 
koronamidler i Tiltakspakke 3 i 2020 

til å fremme digitalisering innen 
arealplanlegging og anvendelse av 
3D-modeller (BIM) til forvaltning av 
eksisterende BYGG. 

GeoLett har vært drevet med tre  
hovedmål:
• Tilrettelegge for effektiv deling av 

informasjon og styrke selvbetjening i 
plan- og byggesaksprosessen

• Bistand til å heve datakvalitet (inkl. 
egnethet) hos sektormyndigheter og 
kommune

• Fremme innovasjon når det gjelder 
metodebruk og digitale verktøy og 
stimulere til markedsutvikling
Hovedaktiviteten i GeoLett -prosjektet 

AKTUELT

Stor aktivitet innenfor  
digitalisering av plan- og byggesak

De siste årene har det vært nedlagt et betydelig arbeid  
for å digitalisere byggesaks og planprosessen, og med 
korona pandemien har arbeidet skutt ytterligere fart.  
Her gjennom går vi de viktigste resultatene.
Tekst: Kjell Jørgen Holbye   |   Illustrasjoner: KS

Mye har skjedd for å digitalisere byggesaks- og planprosessen de siste årene.
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har vært å fremme innovasjon gjennom 
FoU-virksomhet, pilotprosjekter og  
konkretisere behov for å harmonisere 
regelverk og krav som muliggjør digitali-
sering. 

Fellestjenester BYGG
Fellestjenester BYGG er en digital tjenes-
teplattform på Altinn som gir grunnlag for 
etablering av digitale søknadsløsninger på 
byggesaksområdet. Fellestjenester BYGG 
fungerer blant annet som en validerings-
motor/regelsjekk som sikrer at digitale 
søknader møter lovkravene, og reduserer 
derfor antall feil dramatisk. DiBK har gitt 
17 tjenesteleverandører konsesjon for å 
bygge kommersielle søknadsløsninger 
basert på plattformen, og de første digitale, 
nettbaserte søknadsløsningene kom på 
plass høsten 2018. I dag er det en rekke le-
verandører som tilbyr digitale byggesøkna-
der basert på plattformen, både til private 
og profesjonelle aktører. 

Ved hjelp av Fellestjenester BYGG (FtB) 
vil alle digitale byggesøknader komme til 
kommunene i et felles format og utseende, 
uavhengig hvilket søknadssystem som er 
valgt. FtB tilbyr automatisk kontroll av en 
byggesøknad før innsending til kommunen. 
I tillegg ivaretas digital videreformidling av 
søknader og videre dialog mellom søkeren 
og kommunen i forbindelse med behand-
ling av søknaden.

Blant de mest benyttede tjenestene som 
ligger i Fellestjenester BYGG, er digital 
nabovarsling. Siden oppstarten av tjenes-
ten høsten 2019 har mer enn en million 
nabovarsler blitt formidlet digitalt via 
plattformen, og utallige timeverk og ikke 
minst porto er spart.

Temadata for selvbetjening  
i søknadsprosessen
Kartdata som setter rammebetingelser 
for byggesøknader forvaltes av en rekke 
forskjellige etatsmyndigheter og inngår i 
Det Offentlige kartgrunnlaget (DOK). Det 
er Kartverket som formidler Det offentlige 
kartgrunnlaget (DOK), et sett med geo-
grafiske data tilrettelagt for bruk i kommu-
nenes plan- og byggesaksarbeid. Formålet 
er å sikre en kunnskapsbasert og effektiv 
planlegging og saksbehandling av plan- og 
byggesaker, basert på et relevant og godt 
geografisk datagrunnlag. 

Ofte er dataene etablert med en annen 
bruk enn plan- og byggesak for øye, noe 
som kan gjøre det vanskelig for folk utenfor 
fagetatene å tolke dataene. Samtidig kan 

feiltolkninger av DOK-data føre til uopp-
rettelige skader, for eksempel på kultur-
minner eller artsmangfold, eller føre til at 
det eksempelvis bygges i flomsoner. Det å 
tilrettelegge dataene enda bedre for bruk 
er derfor svært viktig. I GeoLett-sammen-
heng er det blitt gjennomført pilotprosjekt 
med tilrettelegging av kartdata fra Miljø-
direktoratetet, NVE, Kartverket og NGU. 
Prosjektet har gitt innsikt i og erfaring både 
med egnede presentasjonsformer og ikke 
minst i hvilke samarbeidsprosesser som er 
nødvendige for å oppnå gode resultater. 

Drømmeplan
Byggesøknader baserer seg også på kom-
munens plandata. Plandata består av tre 
elementer, arealkart, planbestemmelser 
og planbeskri velse, og er bare i liten grad 
tilpasset et innbyggerperspektiv. Ikke bare 
kan det være utfordrende å finne frem til 
planene, men det kan også være vanskelig 
å forstå hva planbestemmelsene egentlig 
betyr, og hvilke planbestemmelser som 
gjelder for den enkelte eiendom.

På dette området er det gjort store 
fremskritt. Først ute i GeoLett-sammen-
heng var pilotprosjektet i Sandnes, det 
såkalte Drømmeplan-prosjektet. Prosjek-
tet søkte å finne gode måter å presentere 
relevante plandata for innbyggere som 
skulle foreta mindre arbeider, som for 
eksempel opp føring av garasje eller terr-
as se. Drømmeplan-piloten i Sandnes har 
senere blitt utvidet til flere kommuner, der 
kommunene nå er i prosess med å velge 
ut enkelte reguleringsplaner for å teste ut 
metodikken, som blant annet innebærer å 
gi innbyggerne informasjon som begrenses 
til det som er relevant for den enkelte. 

Fellestjenester PLAN
Samtidig har Planavdelingen i 
KMD gjennomført et omfattende 
digitaliseringsarbeid når det gjelder 
planprosessen, og Fellestjenester PLAN 
er satt i drift med varsel om planoppstart 
i januar 2021. Fellestjenester PLAN 
bygger på erfaringen og teknologien 
i Fellestjenester BYGG. I løpet av 
2021 skal innsendingstjeneste for 
komplette planforslag settes i prøvedrift. 
Fellestjenester PLAN er på samme måte 
som Fellestjenester BYGG ment å bidra til 
høyere kvalitet på arealplaner, og på den 
måten bidra til at reguleringsplaner lages 
riktig fra starten av. 

Fellestjenester PLAN skal tilby en 
tjeneste for gjennomføring av automatisk 

kontroll av reguleringsplanforslag før de 
sendes til kommunene. På den måten vil 
reguleringsplanforslag sjekkes opp mot 
gjeldende krav, og kommunene vil motta 
forslag av høyere kvalitet. Prosjektet har 
rukket å implementere og legge til rette en 
rekke grunnleggende krav for automatisk 
regelsjekk. Det er utarbeidet API-er for 
forlagsstillerverktøy og sak-/arkivsystemer, 
slik at de kan starte å teste den nye tjenes-
ten. I tillegg er det utarbeidet veiledere 
for tjenesteleverandører på de samme to 
områdene.

En viktig gevinst med Fellestjenester 
PLAN er at både arealkart og planbestem-
melser vil bli tilgjengelig i maskinlesbart 
format. Det er en forutsetning for auto-
matisering. Samtidig har KMD igangsatt 
et arbeid med å utvikle veiledere for 
gode planbestemmelser, spisset inn mot 
digitale bestemmelser i henhold til den nye 
fagstandarden, PLAN 5.0. KMD arbeider 
også med å tilrettelegge en veiviser på 
planområdet, som vil gjøre det enklere for 
privatpersoner å forstå hva som kan gjøres 
av tiltak på egen eiendom.

Arbeidet er koordinert med KS’ revi-
derte produktspesifikasjon for ePlansak og 
eByggesak, og sammen med Fellestjenester 
PLAN og BYGG vil dette gi næringslivet et 
rammeverk for utvikling av gode tjenester. 
På sikt vil planverket være digitalt tilgjen-
gelig for eiendommer over hele landet.
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Ny nasjonal produktspesifikasjon  
plan- og byggesak
Nasjonal produktspesifikasjon har som 
formål å etablere en nasjonal standard 
som angir minimumskrav til kommunale 
planregistre og fagsystem for plan- og 
byggesaksbehandling i norske kommuner. 
Produktspesifikasjon kan benyttes av kom-
munene når de skal digitalisere plan- og 
byggesaksprosessen og anskaffe nytt fag-
system/sakstøtte for kommunal saksbe-
handling av planforslag og byggesaker fram 
til vedtak. Den skal styrke kommunene 
som bestillere av denne type løsninger i 
markedet og bidra til å gjøre saksbehand-
lingen mer standardisert og etterprøvbar 
på tvers av kommunene. I tillegg skal 
produktspesifikasjonen tilrettelegge for at 
markedet utvikler og tilbyr planregister og 
fagsystem for plan- og byggesaksbehand-
ling som «hyllevare». For departementet 
og DiBK er det et sentralt anliggende å 
legge til rette for forenkling og mer enhet-
lig praktisering av regelverket. For KS og 
kommunene er det sentralt at fagsystemet 
bidrar til å effektivisere saksbehandlingen 
og gir bedre tjenester til innbygger og 
næringsliv. 

 Produktspesifikasjonen skal legge til 
rette for alternative løsninger i markedet, 
som støtter mottak og bruk av strukturerte 
data fra Fellestjenester PLAN og BYGG, 
og som kan gjenbruke disse gjennom hele 
verdikjeden. I dette ligger at all informa-

sjon i søknaden/planforslaget blir mottatt 
og behandlet i digital form i fagsystemet. 
Behandling og avgjørelse vil fremdeles 
baseres på vurderinger basert på lov og 
skjønn, men standardisering av saksbe-
handlingen og automatiske vurderinger 
gjort av datamaskinen er sentrale mål 
fremover. Dette vil gjøre det mulig å sam-
menlikne rapporter og på den måten få 
bedre styringsrutiner og å kunne jobbe 
med kontinuerlig forbedring. Saksbehand-
lingen skal bli gjort enklere med en bedre 
tilpasset arbeidsflate, og samhandlingen 
mellom ulike systemer skal foregå sømløst. 
Dette fordrer nye innovative løsninger, 
som er mer brukertilpasset, både hos saks-
behandler og søker. 

Fiks-plattformen til KS tilrettelegger for 
sammenhengende tjenester
En av de store utfordringene for kommu-
nene er samspillet mellom de nye fagsys-
temene (ePlanSak og eByggeSak) og andre 
system og data som kommunene benytter i 
den daglige saksbehandlingen, spesielt når 
systemene er levert av ulike leverandører. 
Overgangen til skyløsninger har også bi-
dratt til at sammenhengende tjenester har 
fått økt betydning i arbeidet med å etablere 
et velfungerende digitalt økosystem for 
plan- og byggesaksområdet.

Dette har vært bakteppet for en 
moderni sering av geointegrasjonsstandard-
en og en omlegging av sentrale grense-

snittstandarder til KS sin Fiks-plattform. 
Først ute var GI-Arkiv 1.1 som nå er mo-
dernisert og tilrettelagt som en ny felles-
tjeneste på Fiks-plattformen under navnet 
Fiks Arkiv. For kommunene betyr dette at 
enheten «Digitale fellestjenester» i KS tar 
ansvaret for videreutvikling, forvaltning og 
drift av denne nye fellestjenesten. Fiks til-
byr kommunene en egen administrasjons-
løsning der de selv kan sette opp koblinger 
mellom egen arkivløsning og andre system 
som skal lese eller oppdatere arkivet ved 
bruk av Fiks Arkiv. KS tilrettelegger også 
en egen valideringstjeneste som skal sikre 
at de nye løsningene er i samsvar med 
standarden før de kan kobles til den nye 
infrastrukturen. Dette vil erstatte dagens 
opplegg med egenerklæringer og bidra til 
at man unngår implementering av ulike 
«dialekter» av standarden.

KS og Kartverket står sammen om dette 
arbeidet. I tillegg til Fiks Arkiv kommer 
Fiks Plan, som skal ivareta dialogen mel-
lom kommunale planregistre / andre løs-
ninger og en tjenestepakke for håndtering 
av samspillet mellom systemer i forhold til 
saksunderlag som skal til politisk behand-
ling og møte/utvalg.

Kartverket og KS har også sett nærmere 
på utfordringer og behovet for en moder-
nisering av matrikkelen. Det henvises til en 
egen rapport og nyhetsartikkel om dette 
arbeidet. Kartverket og KS har allerede 
innledet et samarbeid om tiltak i tråd med 
noen av anbefalingene i rapporten. I tillegg 
samarbeider KS og Kartverket om arkitek-
tur og løsninger knyttet til geosynkronise-
ring. Også på dette området utreder man 
bruk av Fiks-plattformen.

Arkivlett – historiske arkiv som kilde
Overgangen til digitale arkivsystemer på 
1990-tallet og senere har skapt en uover-
siktlig situasjon i mange kommuner. De 
nye systemene ble tatt i bruk uten at det 
ble tatt høyde for struktur og gjenfinning. 
Resultatet er at digitale arkiver ofte er i 
større uorden enn de gamle papirbaserte 
arkivene. Det var også tilfelle i Larvik i 
perioden med digital hybrid mellom 2007 
og 2017. 

I regi av Geolett ble det satt i gang arbeid 
med å utarbeide forslag til en ny standard 
for merking av historisk arkivmateriale. KS 
har videreført dette arbeidet og ArkivLett 
er blitt en publisert standard for merking 
av historisk arkivmateriale. Flere leveran-
dører har utarbeidet metodikk for maski-
nell identifisering og merking av historiske 

Digitalisering og automatisering av plan- og 
byggesøknadsprosessen er et komplekst felt 

som involverer mange aktører og datakilder
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arkivdokumenter ved hjelp av AI (kunstig 
intelligens), noe om i stor grad letter dette 
arbeidet og forenkler gjenfinning av arkiv-
materiale. 

Larvik har vært tidlig ute med å bruke 
KS’ standard for merking av historisk 
arkivmateriale, ArkivLett. I Larvik ble de 
digitale arkivene fra perioden 2007 og 2017 
behandlet maskinelt med maskinlæring og 
utstyrt med de samme metadataene som 
papirarkivene. Igjen var målet å normali-
sere dataene, slik at de kunne gjenfinnes og 
vises på lik linje med de skannede doku-
mentene. 

ByggesaksBIM
BIM (Building Information Modeling) er 
en standard for modellering av bygg som 
i dag har stor utbredelse blant arkitekter, 
entreprenører, underleverandører og andre 
aktører i byggebransjen. Byggeprosjektets 
BIM-modell inneholder ofte store mengder 
informasjon som går langt ut over kravene 

til informasjon i en byggesøknad.  Bygge-
saks BIM er en nedskalert BIM-modell 
basert på eksisterende krav i byggesaksfor-
skriften til byggetegninger. 

Det betyr at byggesaksBIM i utgangs-
punktet inneholder den samme infor-
masjonen som dagens byggetegninger. 
Informasjon fra både plan-, snitt og fasa-
detegninger, som for eksempel etasjeplan 
og -nummer, inner- og yttervegger med 
korrekt veggtykkelse, planløsning med 
rombetegnelse og himmelretning på fasa-
der, er inkludert i byggesaksBIM – i tillegg 
til generell prosjektinformasjon som gårds- 
og bruksnummer, adresse, tiltakets art, 
målestokk og tegningsdato. IFC4-formatet 
støtter også georeferering, noe som betyr 
at bygningsmodellen kan plasseres riktig 
inn i terrenget. IFC4-formatet er i tillegg 
godkjent som arkivformat for langtidslag-
ring i Riksarkivarens forskrift § 5-17. 

Informasjonen i en byggesaksBIM kan 
enkelt hentes ut fra prosjektBIM-en, og 

filtreres fra den. De viktigste leverandørene 
av CAD-programvare er kjent med disse 
mulighetene, og det er håp om at  bygge-
saksBIM etter hvert kan genereres med et 
museklikk. ByggesaksBIM i IFC4-format 
kan i dag lastes opp for validering på 
DiBKs nettsider. 

BIM i forvaltning, drift og avvikling
Per i dag er ikke BIM i utstrakt bruk utover 
oppføringsfasen, og en av koronapilo-
tene er rettet mot å fremme bruken av 
BIM i forvaltning, drift og vedlikehold av 
eksister ende bygg. Målet er å kartlegge 
hvordan BIM kan brukes, og hva slags 
informasjon den bør inneholde for å være 
nyttig for ulike sentrale bruksområder. 
Prosjektet arbeider videre med å konkre-
tisere krav til BIM-modeller av bygninger 
som kan være nyttig i for eksempel brann- 
og redningstjenesten, eiendomsforvaltning 
og teknisk drift. 

D en nye fagstandarden PLAN 5.0 
(GML), som ikke er endelig fastsatt, 

inneholder også en datamodell for planbe-
stemmelser. Feltkodene, dvs. forkortelser 
for formålene, er revidert og entydige både 
for regulerings- og kommuneplan. Disse 
skal brukes til kobling mellom plankartet 
og bestemmelsene.

Reguleringsplaner i Norge i dag  
har store forskjeller i utformingen  
av planbestemmelsene.
KMD har fått laget en mal for oppsett 
av reguleringsplanbestemmelsene samt 

arbeidet en stund med en veileder for gode 
og entydige planbestemmelser, som det 
dessverre har vært vanskelig å få fullført.

Asplan Viak har derfor fått oppdraget 
med å kartlegge, foreslå en systematisering 
og standardisering av noen av de vanligste 
bestemmelsene i reguleringsplaner etter 
plan -og bygningsloven. 

Denne utredningen drøfter hva en digi-
talisering innebærer med standardisering 
og parametrisering. En økt standardisering 
og digitalisering av bestemmelsene vil 
kunne gi gevinster ved å effektivisere plan- 
og byggesaksbehandlingen, utvekslingen 

av data og bedre medvirkningen. Men det 
kan også være utfordringer med standar-
disering som det er viktig å ha med seg, og 
nytteverdien av å jobbe mot parametrise-
ring av flere bestemmelser må vurderes. 
Det anbefales å jobbe trinnvis mot å finne 
gode og brukervennlige brukergrensesnitt 
på de digitale løsningene, i samarbeid 
med kommuner, andre statlige aktører og 
leverandører.

Rapporten vil bli tilgjengelig på 
regjering en.no. 

Digitale reguleringsplanbestemmelser
Kommunal og moderniserings
departementet (KMD) har de 
siste årene arbeidet for å få på 
plass en mer digital og  effektiv 
planprosess, og i det ligger 
også mer digitale regulerings
planbestemmelser. 
Tekst: Hilde Johansen Bakken, KMD

KMDs modell for utviklingen fra planarbeid basert på tekst-dokumenter 
til en fremtidig situasjon der planbestemmelser etableres og forvaltes i 

maskinlesbart format etter en nasjonal standard (Kilde: KMD).
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Ferdig portrettert  
– klar for arbeidslivet

F acebook.com/geomatikk er en side som 
skal fortelle om hva geomatikk er og gi 

smakebiter fra faget som er enkle å skjønne 
for folk flest. Målet er å få flere til å få øy-
nene opp for geomatikk og forhåpentligvis 
anspore noen til å velge denne studieret-
ningen. Fra 2016 har det vært ulike stu-
denter som har vært ansvarlige for å skape 
innhold til siden, og Stian Haugen har fylt 
rollen på elegant vis denne vinteren. Hans 
eget valg om å studere geomatikk kom 
nettopp av gode tips fra andre.

Studerte journalistikk
Haugen studerte journalistikk i England, 
men opplevde at det var vanskelig å få jobb 
etter utdannelsen. 

– I løpet av studietiden i England ble jeg 
kjent med noen som studerte geomatikk. 
Jo mer jeg hørte om det og satte meg inn 
i fagfeltet, jo mer interessert ble jeg, for-
klarer han. Hjemme i Norge måtte han ta 
sommerkurs i matematikk for å kvalifisere 
til studiet ved NTNU i Gjøvik.
– Jeg hadde litt utfordringer med matema-
tikk på videregående, men jeg følte det var 
mye enklere enn jeg husket da jeg tok som-
merkurset. Motivasjonen var også en helt 
annen, siden jeg følte at jeg måtte komme 
meg inn på geomatikkstudiet. 

Nå i mai leverer han bacheloroppga-
ven sin, som ser på to ulike metoder for 
registrering ved skanning av en svøm-
mehall i Gjøvik. Ved siden av studiene har 
han så levert innhold til facebooksiden om 
geomatikk, blant annet portrettintervjuer 
av geomatikkstudenter – som forteller 

hvorfor de valgte geomatikk som studieret-
ning.

Spent på arbeidslivet
– Her på Gjøvik har vi vært få studenter i 
mitt kull, men jeg har blitt kjent med andre 
geomatikkstudenter gjennom sommerjob-
ber og bekjente. De har stilt opp og fortalt 
om hvorfor de valgte geomatikk. Det jeg 
sitter igjen med etter å ha snakket med 
både studenter og ferdigutdannede er at 
geomatikk gir gode muligheter for en vari-
ert arbeidshverdag, forteller han, og legger 
til at bedrifter i geomatikkbransjen er syn-
lige på «yrkesdagen» på NTNU i Gjøvik og 
gir god informasjon om bransjen.

– Yrkesdagen er nok til stor hjelp for 
mange studenter. Bedriftene er imøtekom-

mende og virker takknemlige for at vi 
studerer geomatikk.

Han møtte selv sin fremtidige arbeidsgi-
ver Terratec på yrkesdagen.

– Da jeg snakket med dem skjønte jeg 
at dette var en lovende arbeidsgiver som 
jeg kunne tenke meg å jobbe for. Det er 
også fire fra kullet over meg som startet 
hos Terratec i fjor, så da har jeg allerede 
noen kjente der. Jeg skal være tilknyttet 
Terratecs hovedkontor i Oslo, men blir nok 
stort sett utstasjonert på anleggsprosjekter. 
Det skal bli spennende å starte, sier Stian 
Haugen, som med det legger ned journa-
listpennen for denne gang.  

Stian Haugen har levert 
gode studentportretter på 
facebook.com/geomatikk 
gjennom hele vinteren. Nå er 
han straks ferdig som stu
dent selv, og klar til å gå ut i 
arbeidslivet.
Tekst: Sverre Røed-Bottenvann   |   Foto: Privat

Stian Haugen er ferdig både med studier og portrettering av studenter. Nå starter han i Terratec. Foto: privat.

SMÅSTOFF

https://www.facebook.com/geomatikk
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Nasjonal geodatastrategi har 
høye ambisjoner  at Norge 
skal bli ledende i bruk av 
geografisk informasjon. Noen 
tiltak i handlingsplanen er 
allerede avsluttet, mens det er 
utfordringer knyttet til andre.
Tekst: Arvid Lillethun, Kartverket

R egjeringen adresserer store samfunns-
utfordringer der bedre og mer aktiv 

bruk av geografisk informasjon kan bidra 
til løsninger. Både den geopolitiske situa-
sjon med nordområder, beredskap, klima-
endringer og miljøutfordringer, utvikling 
av nye næringer i blå, grønn og digital 
form, urbanisering og effektivisering av 
offentlig sektor blir trukket fram. Tiltakene 
i nasjonal geodatastrategi bidrar på hver 
sin måte til elementer av løsninger. Geo-
grafisk informasjon knyttes i stadig større 
omfang inn i større arbeidsprosesser og 
virksomhet. Det er 47 aktive tiltak i 2021, 
4 ble avsluttet i 2020. Det er 17 ansvarlige 
etater for tiltak og over 30 organisasjoner 
er involvert i ett eller flere av tiltakene. Det 
arbeides på flere felt; 

Kunnskapsgrunnlag 
De ulike sektorene har ansvar for ulike 
data. En del kjernedata oppstår i samarbeid 
mellom kommune og stat, med bidrag 
fra ulike aktører. Det er betydelig aktivi-
tet på heving av kvalitet. Med utvikling 
av geoinfrastrukturen trengs fokus på 
vedlikehold ut vikling av kjernedata. Tiltak 
på å bestemme kjernedata som er vik-
tige for brukerne vil bli igangsatt i 2021. 
Gjenbruk er stadig mer i fokus. Mye data 
innsamlet ved prosjektering, byggeproses-
ser, konsekvensutredninger mv blir ikke 
lagret forsvarlig og blir vanskelig tilgjenge-
lig. Statens vegvesen ser nå bl.a. på nye 
metoder for å kanalisere slik informasjon 
inn i nasjonale forvaltningsbaser. Av andre 
tiltak om kunnskapsgrunnlag kan nevnes 
marine grunnkart og havnedata. Marine 
grunnkart er ett av tiltakene. En svært 
vellykket pilot har vært gjennomført. Det 
arbeides med et framtidsrettet konsept for 
full realisering av marine grunnkart langs 

kysten. Havnedata er et annet tiltak der det 
er kreativ bruk av teknologi i datafangst og 
samtidig et samarbeid offentlig og privat 
som viser vei. Også på temadatasiden er 
det en serie tiltak for å heve kvalitet, bedre 
dekning i landet og å forbedre budskap slik 
at data blir mer egnet for bruk i f.eks. plan 
og byggesaker. Økologisk grunnkart leverer 
godt, INSAR –radardatatjenester hjelper 
kommuner og andre til å identifisere områ-
der med fare for utglidning og skred. 

Teknologi og fellesløsninger – ny tekno-
logi, nye muligheter

Teknologier og bruksmønstre er i rask 
endring. Dette er delvis fanget opp i aktivi-
teter i handlingsplanen. Det er stor støtte 
for fellesløsninger for enklere tilgang. Geo-
norge og tilhørende teknologier utvikles 
med smidig utvikling. Det arbeides for å 
dekke brukerbehov knyttet til forutsigbare 
datatjenester. Ulike tiltak ser også på FOU 
og piloter på 3D, 4D og dynamisk infra-
struktur. Maskinlæring, nye sensorer, nye 
distribusjonsteknologier vil gi ny kunnskap 
og bedre og bruk. Det forventes kvante-
sprang i endring av teknologi og dataflyt, 
for å dekke behovet i framtiden. Større 
tiltak må komme i tiden som kommer for å 
være i front. 

Samspill og samarbeid
Tiltak på offentlig-privat samarbeid og 
styrket offentlig-offentlig samarbeid blir 

gjennomført. I tillegg er det under utvik-
ling en FOU-strategi med mål om tettere 
samarbeid med forskningsråd og mer 
aktivitet på geo-relatert FOU innen bl.a. 
eksisterende forskningsprogrammer. 

Brukerløsninger og gevinstrealisering
Fra 2020 har handlingsplanen innlemmet 
gevinstrealiseringstiltak. Et eksempel er 
tiltak fra landbruksdirektoratet på effek-
tivisering av veterinærtjenester gjennom 
reiseoptimalisering. 

Rammebetingelser
Det er lite arbeid knyttet til ramme-
betingelser. Noe arbeid er utført av KMD 
på finansieringsmodeller. Fordelinger i 
forhold til kost-nytte vil være vesentlige 
ordninger som må takles framover ved ut-
viklingen av ny generasjon av den geogra-
fiske infrastrukturen.

Det er utfordringer knyttet til tiltakene. 
Kraften i tiltak er liten sett i forhold til 
utfordringsbildet. Det fulgte ikke penger 
med, slik statssekretær Hiim sa det da 
strategien ble framlagt. Mange tiltak er tatt 
innen eksisterende budsjetter. Det arbeides 
nå med å bruke ulike finansieringsord-
ninger og å spille inn satsninger. Både 
tettere samarbeid mellom aktører, brukere 
og tilbydere, offentlig og privat mv, - og 
gjennomslag i utviklingen av nye tiltak vil 
kunne løfte aktivitetsnivået  

Figuren 
viser de fire 
hovedområdene 
Nasjonal 
geodatastrategi 
fokuserer på, som 
handlingsplanen 
skal bidra til å 
oppnå.

Alt skjer et sted – status 
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N ytilsatt administrerende direktør, 
Espen Kristiansen, hadde æren av å 

dele ut prisen under årets digitale Geotek-
konferanse, som ble sendt torsdag 6. mai. 

Prisen ble mottatt av Jan Erik Førde, som 
er leder for kart- og oppmålingsavdelingen 
i Plan- og bygningsetaten i Bergen kom-
mune.

Begrunnelse:
Vinneren har brukt programvare fra 
Geodata siden tidlig på 1990-tallet og tatt 
i bruk ny teknologi fortløpende. Virksom-
heten har vært god på å samle inn og sam-

menstille data. Analyser på datagrunnlaget 
og fremstillinger av dette visuelt har fått 
anvendelse som beslutningsgrunnlag i en 
rekke viktige saker. 

I løpet av de to siste årene har Geoma-
tikk-avdelingen etablert et sentralisert 
virksomhetsbasert GIS-system som opp-
fyller krav og føringer fra Nasjonal digitali-
seringsstrategi og Nasjonal geodatastrategi.

Bruken av kart og GIS har vært i rivende 
utvikling de senere årene og det er satt 
fokus på å dele kart- og GIS ut over den 
tradisjonelle brukeren. De fleste av kom-
munens virksomhetsområder har vært 

omfattet, og blant annet innen friluftsliv, 
levekår, arealplanlegging, kultur, samferd-
sel og kommunalteknikk er det tatt frem 
gode kartløsninger- og applikasjoner.

For å realisere dette har vinneren gjen-
nom 2020 etablert Bergenskart.no som 
ny kanal for deling av informasjon og 
medvirkning. Her er det spesielt satt fokus 
på brukeropplevelse slik at det skal bli 
enklere å forstå innholdet og dermed få økt 
engasjement.

Vinneren er også meget dyktige på 
bruk av Storymaps/kartfortellinger og har 
vunnet Geodatas kartpris to ganger de 
senere årene. Det er også verdt å nevne 
bruken av ArcGIS i beredskapsarbeidet 
knyttet til Sykkel VM i 2017, noe som fikk 
oppmerksomhet langt utover det norske 
GIS-miljøet.

Gratulerer til Bergen kommune!  

 Bergen kommune fikk Geodatas fyrtårnpris!

Hvert år deler Geodata ut Fyrtårnprisen – en hederspris, som 
går til en person eller en virksomhet som har vært med å fremme 
bruken GIS på en god måte. I år gikk prisen til Bergen kommune. 
Tekst: Ove Helset, Geodata

GIS og plandata seksjonen er en av fire seksjoner under kart og oppmåling i Bergen kommune. Her er de på tur til Fløyen i fjor sommer. Foto: Jan Erik Førde. 
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Nytt om navn
Fredrik Hägnemark har jobbet i Lunner kommune i litt over 4 år.
Starter i Gran som landmåler/geodatamedarbeider 14.juni. Har jobbet der i to år 
tidligere, og før det var han ansatt i Kartverket i 14 år.
Fredrik er 43 år, gift, har to barn og er bosatt på Harestua.

• Alf Kvant er førstemann som autorisert eigedomslandmålar  
i Nordhordland digitalt. Alf si erfaring med  
arbeid fram til prøva, sjølve prøva og tips til korleis dei kan 
arbeida vert verdifull nytte i kollegiet og Geodata gruppa.

• Ingvild Høydal, Gulen kommune, er ny leiar i Fagrådet 
i Nordhordland digitalt. Asbjørn Nagel Toft, Austrheim 
kommune er nestleiar.

• Fredrik Karlsen er tilsett som GIS-ressurs i Nordhordland 

digitalt. Han arbeider med støtte og utvikling av bruk av 
GIS. 8 kommunar får nytte av Fredrik Karlsen sin gode 
kompetanse. Han er velkomen på laget i arbeidet med å laga 
nye løysingar i Adaptive, PostGIS, QGIS osb. 

• Njål Bolstad Eidnes er nytt medlem i Geodatagruppa i 
Nordhordland digitalt. Han har arbeidsstaden sin i Modalen 
kommune. Eit fagmiljø er berre så godt som kompetansen 
medlemene har, og Njål med seg verdifull kompetanse til 
gruppa.

Nytt om namn frå Nordhordland digitalt

– ISY WinMap GeoInnsyn har 
lenge vært en solid følgesvenn 
for kommuner og andre som for-
valter geodata. Vi er veldig stolte 
av at vi nå lanserer en helt ny 
versjon hvor vi har tatt det beste 
fra det velutprøvde og kombinert 
det med det kundene melder 
at de har behov for. Resultatet 
er en brukervennlig, rask og 
smidig innsynsløsning med mye 
funksjonalitet, sier Kjell Sandal, 
markedssjef for GIS og kom-
munal forvaltning i Norconsult 
Informasjonssystemer.

Optimal kombinasjon av  
hyllevare og skreddersøm
Den nye løsningen gjør det 
mulig for kunden å utvikle egne 
applikasjoner, og er samtidig 

enkel å benytte for alle brukere, 
for eksempel for innbyggere 
som vil finne informasjon om 
byggesaker og planarbeid i sitt 
område. 

- Søkemuligheter, visning 
av egenskaper fra kartdata og 
dokumenter er forbedret, og 
analyser og beregninger gjøres 
på en enklere måte. GeoInnsyn 
er rett og slett en optimal kom-
binasjon av fiks ferdig hyllevare 
og skreddersøm, fortsetter 
Sandal.

Effektiviserer  
og demokratiserer
Ålesund kommune er blant 
de som har bistått som res-
surs i utviklingen av den nye 
løsningen. 

– Vi ønsker at innbyggere 
og politikere i større grad skal 
kunne hjelpe seg selv, og derfor 
var det avgjørende å utvikle et 
enkelt og godt verktøy. Løsnin-
gen har et demokratiserende 
element i seg, samtidig som det 
effektiviserer vårt arbeid. Iste-
denfor å måtte svare ut utallige 
henvendelser manuelt er infor-
masjonen nå lett tilgjengelig 
i GeoInnsyn, og vi kan heller 

bruke vår tid og energi på å 
forbedre tjenestene, sier Knut 
Helge Skare, avdelingsleder for 
Geodata i Ålesund kommune. 

Ålesund har lagt særlig vekt 
på at funksjonaliteten skal bli 
bedre uten at programmet 
blir for komplisert. I tillegg 
til bruker vennlighet har også 
design og utseende fått et bety-
delig ansiktsløft, et ønske spilt 
inn av flere kunder.

Gjør deg klar for neste generasjons innsynsløsning!
ISY WinMap GeoInnsyn har vært en pålitelig 
innsynsløsning for geodata for mange i en år
rekke og gir over 1.2 millioner innbyggere tilgang 
til nødvendig offentlig informasjon. Nå er en helt 
ny versjon med fornyet arkitektur og et nytt og 
moderne brukergrensesnitt lansert.



 

Espen Kristiansen har hatt stillingen som salgsdirektør i 
Geodata i 12 år, og tar over en virksomhet som kan vise til en 
vekst på 100 millioner kroner i omsetning de siste fem årene. 
I 2020 omsatte Geodata for 326 millioner kroner, en økning på 
11,2 prosent fra året før.

– Jeg gleder meg til å overta det øverste ansvaret i Geodata og 
stafettpinnen etter Geir. Geodata har et unikt teknologisk og 
faglig fundament å bygge videre på. Innenfor nær sagt alle våre 
markedsområder, opplever vi økt etterspørsel knyttet til behov 
for digital omstilling og nyinvesteringer og stor tilvekst av nye 
kunder. 

Nå gleder Kristiansen seg til tiden som kommer, og arbeidet 
med å posisjonere Geodata ytterligere.  

– Vi har de beste menneskene, og skal dyrke det å være en 
endrings- og lærevillig organisasjon. Vi skal søke nærhet til 
våre kunder og samarbeidspartnere, og ha et kritisk blikk 
på hva som gir kundeverdi når vi jobber med innovasjon og 
forretningsutvikling. Jeg ser virkelig lyst på Geodata fremtiden, 
og er sikker på at vi vil styrke vår posisjon som markedsleder 
innenfor vårt fagfelt i årene som kommer, sier han. 

Styreleder og hovedeier i Geodata, Olbjørn Kvernberg, lovpriser 
arbeidet Geir Hansen har lagt ned i sine 11 år i direktørstolen. 

– Geir har gjort en formidabel jobb som administrerende 
direktør i Geodata over en lang periode. Han har posisjonert 

Geodata som den ledende aktøren innenfor GIS i Norge, og 
levert solid vekst og gode resultater hele veien, sier Kvernberg, 
som er glad for at det har vært mulig å finne en ny leder internt. 

– Dette viser at vi er en virksomhet som utvikler gode 
kandidater selv, og at det finnes en karrierevei helt til topps i 
Geodata, sier Kvernberg. 

Lederskifte i Geodata AS
Espen Kristiansen er ny administrerende direk
tør i Geodata. Han tar over etter Geir Hansen, 
som går over til Geomatikkgruppen.

Samfunnsutviklernes fagpris for 2021 ble tildelt Leikny Gam-
melmo i eiendomsdivisjonen for sin ekstraordinære innsats innen 
eiendomsfaget. 

–Dette kom som en stor overraskelse på meg, og jeg har nok 
ikke klart å fordøye det helt ennå. Jeg har tidligere vært med å 
dele ut denne prisen, og ser veldig opp til de tidligere prisvin-
nerne. Dette er en stor inspirasjon og drivkraft til å jobbe videre 
med dette utrolig spennende fagfeltet, sier Leikny Gammelmo i 
Kartverket.  

I juryens begrunnelse heter det følgende: «Dette er en velfor-
tjent pris og Leikny har vist stort engasjement innen eiendoms-
faget og som vi i Tekna Samfunnsutviklerne er veldig opptatt av. 
Når boken «Endring av fast eiendom» kom i 2020, var vi ikke i tvil 
om dette arbeidet fortjente en fagpris fra oss». Prisen ble delt ut 
tidligere i vår. 

Foto: Morten Brun

Høythengende fagpris til Leikny
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Returadresse:
GeoForum 
Hvervenmoveien 33,
3511 Hønefoss

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

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

Med ISY WinMap Pro kan du: 

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

ISY WinMap Pro 

En komplett GIS-løsning 


