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Geomatikkbransjen på
utdanningsmesser

Den hvite skriften pluss
merket ligger her.
Sett den på eget lag.
Deretter omtrent midt på
det blå feltet.
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Geomatikk-kompetansen vår!

GeoF

Mange i geomatikkbransjen er bekymret
for en aldrende geomatikkbransje i
Norge. Det pensjoneres visstnok flere
enn det utdannes nye geomatikere. Dette
er etter alt å dømme dels en naturlig
utvikling og dels en utfordring vi i
geomatikk-bransjen kan påvirke.
Jeg velger å fokusere litt ekstra på den
kommunale landmåleren, men kunne
nesten like gjerne valgt en annen aktør i
bransjen vår. I kommunen er det særlig
landmåler-funksjonen det gjennom
tidene har vært fokus på. Landmåleren,
med sine kunnskaper om feillære,
eiendomsjus, minste kvadraters metode,
gon og milligon. Den formidable kart- og
GIS-utviklingen de senere årene kjenner
vi alle til. Nettopp det har kanskje satt den
kommunale landmåleren litt i skyggen.
De eldre (les erfarne!) landmålerne som
har opplevd en enorm faglig utvikling
de siste 30 årene og erstattes i dag av
yngre krefter. De yngre har med seg en
ny kunnskap som sammen med erfarne
krefter danner en god fremtidsrettet
kompetanse. En kompetanse som er
godt rustet til oppgaver geomatikerne i
kommunesektoren sammen med resten
av den offentlige og private geomatikkbransjen står overfor.
I rekrutterings- og
profileringsprosjektet ser man at det er
mange som er nysgjerrige på bransjen
vår og synes det høres interessant ut
å jobbe med geomatikk. Gjennom
prosjektet er bransjen profilert på
utdanningsmesser og får spalteplass i
mediene. Jeg er sikker på at denne type
markedsføring av utdanningstilbudene
innen fagområdet vårt er riktig og
viktig. Like viktig er det for oss som er

i bransjen å ta i mot nysgjerrig ungdom
og gi disse et innblikk i hverdagen vår.
Hvis vi først sier at det er et skrikende behov
etter flere fagfolk i vår bransje, må vi også
være ansvarlige å gjøre plass til studenter
og andre som ønsker å jobbe i vår bransje.
Gjennom sommerjobber, studentoppgaver
osv. kan vi bidra til at det blir et samsvar
mellom «tilbud og etterspørsel». Jeg tror
bransjen er tjent med å utarbeide en «jobbbank» med store og små prosjekter som skal
utføres, både i privat sektor og i offentlig
sektor. Selv får jeg av og til spørsmål om
jeg vet om arbeidsgivere innen geomatikk
som har behov for faglig arbeidskraft, og da
vil henvisning til en slags jobb-bank være
effektiv og oversiktlig. Kanskje rekrutteringsog profileringsprosjektet som allerede er i
drift kan være en paraply for slikt?
Når det snakkes om å rekruttere i
denne sammenheng er det også viktig å
nevne ordet ”beholde”. Landmålere som
har praktisert noen år i en kommune er
ettertraktet arbeidskraft som også passer
inn i stillinger i andre kommuner, statlige
virksomheter og hos private aktører. I
Tromsø kommune ønsker vi å beholde
alle som jobber under geomatikkparaplyen. Flere ansatte har gjennomgått
etterutdanning av større eller mindre
omfang. Enkelte er i ferd med å oppnå
Bachelor-grad etter utdanningsløp i
samarbeid med utdanningsinstitusjon.
Dette i seg selv har vært en nyttig og udelt
positiv erfaring både for arbeidsgiver og
de ansatte dette gjelder. Fokus på kurs
og konferanser er stort. Det er viktig å
tilby tidsriktige og dagsaktuelle kurs til
alle geomatikere her til lands. GeoForum
er opptatt av dette, og tar gjerne i mot
innspill fra lesere av Posisjon!

Tekst: STEINAR VAADAL
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Lokale-og sentrale geomatikkdager
Januar skulle vært avlyst, skrev Bjørn Egil Halvorsen i en
kronikk i A-magasinet. Med alle brannene og ulykkene det har
vært i januar kan jeg si meg enig i det. Mange klagde på mangel
på snø fordi de ikke fikk gått på ski på nyåret. Etter brannene
var det ikke så mange som klagde på det mer. Mangel på nedbør
fikk plutselig så uvante og store konsekvenser.
Det blir lysere, som det blir hvert år på denne tiden. Det
er ofte godt med det som gjentar seg år etter år. Program for
Geomatikkdagene 2014 er som vanlig med i første utgaven
av Posisjon hvert år. Bransjens årlige stormønstring for faglig
samhandling, nettverksbygging og sosialt samvær arrangeres
1. – 3. april i Stjørdal.
Programkomiteen har gjort en fremragende jobb med å
utarbeide programmet til Geomatikkdagene, med Sverre RøedBottenvann som måtte overta som sekretær. Da var det nyttig
å ha en erfaren leder i programkomiteen, Kyrre Jordbakke som
har vært leder i komiteen for tredje året på rad.
Som i fjor inviteres 15 studenter til å delta gratis med opphold. Dette var meget vellykket i fjor både for arrangementet og
for studentene som deltok. For å skape en god konferanse er det
viktig at mangfoldet i bransjen er representert både med hensyn
til alder, kjønn og offentlig /privat sektor. I fjor var nesten ¾ av
deltakerne menn. La oss håpe det blir flere damer i år. Ikke på
bekostning av mennene, men i tillegg.
Paul Chaffey fra Kommunal- og moderniserings-departementet kommer til Geomatikkdagene. Han skal snakke om en
mer effektiv IKT-politikk i forvaltningen.
Beste–kart utstillingen til minne om Jan Terje Bjørke
arrangeres for 18.gang. Kartutstillingen er en viktig del av
Geomatikkdagene. Underholdningsverdien i juryens vurdering
av de innsendte forslagene er stor, men mest av alt er det en
annerkjennelse å få god omtale og pris av en jury bestående av
professor Terje Midtbø og kartekspert Kristofer J. Kristiansen.
Om ikke de var nok, som det heter, deltar vinnerproduktene på
den internasjonale kartutstillingen i Rio de Janeiro, Brasil, 2015.

Veiviser og møteplass innen kart
og geografisk informasjon

GeoForum
Organisasjon for geografisk
informasjon

Utstillingen er en viktig arena for utstillere og deltakere. Det er
der det mingles! Utstillingsarealene ligger godt til rette for dette.
Utstillernes aften i utstillingen, som arrangeres første kvelden,
er en uformell kveld med tid for en prat med nye og gamle kjente. Husk også å inkludere nye deltagere. GeoForums verdier er
inkluderende, engasjert og fremtidsrettet. For flere er det enklere
å være engasjert og fremtidsrettet, men det kan koste litt mer å
være inkluderende ovenfor andre og nye deltakere.
Like sikkert som de sentrale geomatikkdagene arrangeres
hver vår, inviterer de fleste lokalavdelingene til lokale geomatikkdager i perioden januar til mars. Flere lokalavdelinger
samarbeider om dette. I år velger også GeoForum Troms og
Finnmark å arrangere lokale geomatikkdager i fellesskap.
GeoForum Sogn og Fjordane inviterer til lokale kart- og
plandagar i mars. De samarbeider med fylkeskommunen (regionalplanlegging), e-verk og Kartverket. Ved å samarbeide med
flere kan GeoForum nå nye brukergrupper. GeoForum Sogn og
Fjordane arrangerte i fjor lokale plan- , kart- og folkehelsedagar.
Det er i år tre parallelle sesjoner: Kart og oppmåling, e-verk og
små kommunar og stor geografi.
Informasjon og program til lokale geomatikkdager er nå
lagt ut på forsiden på GeoForum.no, så dere enkelt kan studere
programmene uten å måtte gå inn på området for hver lokalavdeling. Programmene inneholder mange spennende foredrag og
aktiviteter. Alle kan delta på lokale geomatikkdager.
Jeg ser frem til å treffe dere på Geomatikkdagene i Stjørdal og
de lokale geomatikkdagene jeg deltar på!
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Tobias Litherland, Barbara Schwendtner og Jørn Kristiansen (bakerst) fra Geodata gjorde en flott innsats under utdanningsmessa på Lillestrøm.

Profilering i praksis
Utdanningsmesser er en unik arena for å profilere geomatikkbransjen til
potensielle studenter. I januar har geomatikkbransjen vært til stede på to
messer, med svært god respons fra publikum.
Tekst og foto: SVERRE RØED-BOTTENVANN

Kombinasjonen av spennende teknologi
og unge, engasjerte geomatikere gjorde at
interessen for geomatikkbransjens stand
var svært stor både under utdanningsmessa
på Lillestrøm (7.-8. januar) og i Trondheim
(30.-31. januar). Å delta på utdanningsmes-

Steffen Phøner Henriksen fra NTNU forklarer hvordan
dronen fra Nidaros Oppmåling fungerer.

ser er forholdsvis kostbart, og effekten er
vanskelig å måle, men det er ingen tvil om
at flere hundre unge gutter og jenter nå
har hørt om og fått en forståelse for hva
geomatikk er.
Godt besøkt stand
I løpet av to messedager på Lillestrøm var
det til sammen 16.000 elever innom arrangementet. Det er fristende å hevde at minst
halvparten la turen innom geomatikkbransjen sin stand, og selv om det kanskje er en
liten overdrivelse var det ikke mange pustepausene å få for de som bemannet standen.
– Dette var veldig bra – og jeg synes det
var mer trøkk enn da jeg sto her sist. Det var
flere innom standen og mange av elevene
var genuint interessert i å vite mer om geomatikk, sier Margrete Schei Olsen. Hun var
en av seks representanter fra Geodata som

stilte opp på standen. Schei Olsen har også
tidligere år stilt opp for en felles profilering
av bransjen, og synes det er en fin arana for
å møte potensielle geomatikkstudenter.
– Det er veldig trivelig å møte elevene.
Mange lurer på hva geomatikk er, så det er fint
å kanskje kunne påvirke valget deres, sier hun.
På Lillestrøm var det i tillegg til Geodata
representanter fra NMBU og Kartverket
som forsøkte å gi et innblikk i en geomatikers hverdag. Oslo kommune bidro med
teknologi i form av en stor touch-skjerm i
tillegg til gipsmodeller over Oslo som var
laget på 3D-printer.
Spennende teknologi
Likevel, det som kanskje var det største
trekkplasteret på standen var Geodatas oculus rift. En oculus rift er kort fortalt et slags
headset for virtual reality. Kombinert med
bilder fra Google kan de som har på seg
headsetet få en følelse av å stå for eksempel på Times Square, og bildet man ser på
skjermen følger bevegelsene dine – om man
ser opp på skyskraperne eller ned i asfalten.
Det var åpenbart at mange av deltakerne på
POSISJON NR. 1 - 2014
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Takk til Geodata, Norkart, NTNU, NMBU, Norconsult Informasjonssystemer, Trondheim kommune, Oslo kommune,
Nidaros Oppmåling, Blinken Nord og Kartverket for at de
bidro med standmateriell og flinke ansatte og studenter!

Jørn Kristiansen viser en oculus rift til nysgjerrige ungdommer. Dette var det store
trekkplasteret under årets messer i Lillestrøm og Trondheim.

messen hadde hørt og lest om teknologien,
men veldig få hadde prøvd det. Teknologien
var en fin brekkstang for å få mange inn på
standen – og med det fikk man mulighet til
å fortelle litt om geomatikkbransjen. Så populær var standen at NRK valgte å intervjue
både noen unge gutter som var interessert
i det vi kunne vise frem, og Tobias Litherland fra Geodata som fikk formidlet til det
norske folk at bransjen har et stort behov for
flere dyktige mennesker!
Drone i Trondheim
– Dette var veldig artig! Jeg merker at
mange unge er interessert i teknologi og
de er positive når vi forteller om faget, sier
Alexander Jekthammer. Jekthammer jobber for Nidaros Oppmåling, og stilte med
en drone under utdanningsmessa i Trondheim. Det var et stort pluss for standen at

Torbjørn Vilhelmsen (NTNU), Hanne Berthelsen (Kartverket) og Turid Tårland (NTNU) bidro
til at også messa i Trondheim ble en suksess.

man også fikk profilert oppmålingssiden av
faget, og en artig vri å gjøre det ved hjelp
av en drone.
– Det har vært bedre respons enn forventet, og vi har vært flinke til å hanke publikum
inn stil standen vår, mener Jekthammer.
Jens Haude Hellum, siste års masterstudent i geomatikk ved NTNU, stilte også i år
opp for profileringsprosjektet. Han har stått
på stand for geomatikkbransjen i flere år på
rad, og er fornøyd med årets innsats.
– Vi kunne kanskje vært litt heldigere
med plasseringen av standen og hatt nærhet til for eksempel NTNU sin stand, men
bortsett fra det har det helt klart levd opp til
forventningene. Jeg har inntrykk av at vi når
ut til flere siden vi har en del artig teknologi
å vise frem – og det er alltid gøy å snakke
med noen som virkelig interesserer seg for
det vi holder på med, sier Hellum.

Fin profilering
Også under messa i Trondheim ble det demonstrasjon av oculus rift, som ble lånt ut av
geomatikklinjen på NTNU. De lånte også bort
en laserskanner og ikke minst flere engasjerte
studenter som snakket varmt om bransjen.
I tillegg til NTNU stilte representanter fra
Norkart, Norconsult Informasjonssystemer og
Trondheim kommune.
Tidligere år har rekrutterings- og profileringsprosjektet kun deltatt på utdanningsmessa
på Lillestrøm. Ved å delta på to messer har vi
nådd ut til ungdommer flere steder i landet og
har til sammen stått på stand i 29 timer i de to
byene. Tusen informasjonsfoldere om geomatikk er delt ut. Så er det bare å håpe at man har
klart å oppmuntre noen til å søke på geomatikk
når søknadsfristen for høyere utdanning løper
ut den 15. april. At standen har bidratt til å profilere bransjen, er det i hvert fall ingen tvil om.

Spør oss - før du graver!
Geomatikk utfører gravemeldings- og kabelpåvisningstjeneste for mange
kommuner, e-verk og andre eiere av infrastruktur.
Landsdekkende informasjon

Kontakt 09146

*

www.gravemelding.no/kundeportal

Leverandør av tjenester for gravemelding, kabelpåvisning, landmåling og dokumentasjon av ledningsnett

www.geomatikk.no - tlf 810 33 400 - ﬁrmapost@geomatikk.no
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Hva blir geomatikkbransjens
neste, nye sensor?
Vi i geomatikkbransjen bruker mange metoder for datafangst. Vi har i
årenes løp bygget opp et arsenal av ulike sensorer. Verktøykassa er full og
mulighetene er mange. Samtidig vet vi at vi er i en innovativ bransje, fylt med
smarte kolleger som ikke er mette. Derfor er det interessant å spørre seg
selv: Hva blir den neste, nye sensoren vi begynner å bruke?
Tekst og foto: ANDERS TILTNES, TerraTec AS

Historien: flybilder, satellitter, GPS, software og laserskanning
Vi som jobber med datafangst har vært
så heldige å få bruke noen av verdens mest
avanserte teknologier.
Analog fotogrammetri hadde sin storhetstid på hele 1900-tallet. På 60- og 70-tallet
begynte vi for fullt med satellittbilder. På
80-tallet ble landmålingen revolusjonert ved
bruk av GPS, og på 90-tallet kom software
og digital fotogrammetri. På 2000-tallet har
laserskanning revolusjonert 3D-modellering. Etter hvert både fra fly, bil og stasjonært på bakken, selv om det har tatt sin tid.
For eksempel gjorde Øivind Aase og
Fotonor Norges første vellykkede laserskanningsoppdrag i 1995. Men det tok 11
år før Kartverket erstattet fotogrammetri
med laserskanning for å skaffe til veie
høydeinformasjon.
Vi bruker avansert teknologi, men selv om

vi er eksperter bruker kundene våre lang tid
å bli komfortable med produktene.
Ny, innovativ sensor?
Samtidig med at en teknologi blir dagligdags, kommer det ofte en ny teknologi til.
Vi er alltid sultne på utvikling, noen ganger
mer enn kundene våre.
Så hva bli den neste, nye revolusjonerende
sensoren som gir oss muligheten å lage nye
produkter?
Droner
Droner, sier du kanskje spontant. Droner
har jo en høy kulhetsfaktor, noe geomatikkbransjen sårt trenger. Med droner kan
man lage 3D-modeller og ortofoto fra små
fly. Men er det egentlig noe nytt? En liten
innpakning imponerer ikke lenger, og vi i
TerraTec tar gjerne diskusjonen om det i det
heletatt er kostnadseffektivt. I praksis er 3D-

Med bilbåren laserskanning gjøres datafangst i fart, slik at stenging av vei er unødvendig. Se www.terratec.no
Foto: Morten Brunes

modellering med droner kanskje best egnet
som introkurs på universitetet. Eller enda
bedre som show på bedriftspresentasjoner,
slik at noen i det heletatt søker seg inn på
geomatikk. Drona har nok større påvirkningskraft enn studieveileder’n.
Droner har nok sin plass, men det er kun
en forlengelse av digital fotogrammetri.
Og det er noe vi som fagfolk kan mye om
allerede.
Terrestrisk laserskanning
Terrestrisk laserskanning da? Veldig nyttig innendørs og på anleggsområder, men
allikevel bare en naturlig inkrementell
videreutvikling av laserskanning fra fly. På
samme måte som CPOS-tjenesten var det
for landmåling med GNSS.
Det største potensiale for terrestrisk
laserskanning er kanskje innenfor nye
kundegrupper? Kanskje kan vi i geomatikkbransjen selge flere produkter til arkitekter
og museumseiere?
Bilbåren laserskanning
På samme måte som med terrestrisk laserskanning er bilbåren laserskanning ekstremt
verdifullt. Men kun om man jobber spesifikt
med veier og tunneler. Og ønsker man å
unngå å stenge veien er bilbåren laserskanning et opplagt valg.
Vi har drevet med bilbåren laserskanning
siden 2009, og merker at flere og flere ønsker å 3D-modellere på denne måten. Spesielt ved at man samler data ved å kjøre fort
gjennom tunneler, og gjør alt etterarbeid
og 3D-modellering på kontoret, er dette
suverent. Da slipper man å stenge veien, noe
som er svært gunstig.
Men er det nytt? Nei, det er det ikke. Vi
vet jo hvordan dette gjøres. Det har vært
vanskelig å lære seg, men etter 5 år kan vi
ikke påstå at dette er nytt. Allikevel tar det
kanskje 5 år til før alle tunneler i Norge
skannes med bilbåren laserskanning?
Over og under bakken?
I vår analyse har vi i kommet frem til at geomatikkbransjen er eksperter på å posisjonere oss på og over bakken. Med laser ser vi
til og med gjennom trekrona. Det er nesten
litt magisk!
POSISJON NR. 1 - 2014
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Camflight er en norskutviklet VTOL drone som klarer å løfte et speilreflekskamera. Se www.camflight.no»

Men tenk om laserstrålen kunne fortsette
videre ned i bakken? Tenk om vi på magisk
vis kunne målt og modellert en komplett
overflatemodell av grunnfjellet? Og levert
modellen i samme, kjente format som kundene allerede bruker? Hva med å modellere
gamle rør og kabler før graving starter?
Statens Vegvesen har konkludert at de sparer
20 millioner kr/delprosjekt/år på å ha alle fagmodeller i 3D. BA-Nettverket påstår at besparelsene
blir enda større om man unngår graveulykker
forårsaket av «overraskelser» i grunnen.
Seismikk eller georadar?
Hvilke teknologier finnes som kan «se» ned
i bakken?
I offshoreindustrien har de lenge benyttet
seismikk, men denne teknologien egner seg
best for å se hundrevis av meter ned i vann
eller bakke. Med seismikk finner man kun
større flater og objekter. Geomatikkbransjen
8
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trenger noe som kan se små objekter på 0
– 5 meter dybde, og kanskje helst ned mot
10 – 20 meter.
En teknologi som gjør dette er georadar.
Hva er georadar?
En georadar sender en elektromagnetisk
radarbølge ned i bakken. Når bølgen går
gjennom en endring i materiale blir deler av
bølgen reflektert tilbake, og sensoren måler
det returnerte signalet. Ved å vite hvor fort
radarbølgen beveger seg beregnes distansen
ned til objektet/laget.
Dette er laserskanning, tenker du kanskje?
Men det er noen fundamentale forskjeller.
• En georadar sender radarbølger ut i kuleform, ikke som en retningsbestemt stråle.
• Rådataene fra georadar er sammenhengende og viser alt som er i bakken. Se for
deg en bløtkake med mange lag og bær,
der rådataene er hele kaka.

• Radarbølgene endrer hastighet basert på
materiale, noe som gjør analyser spesielt
utfordrende.
Georadar er tidligere brukt av geologer
og arkeologer til å lokalisere f.eks. ruiner, og
markere stedet i bakken. Men utviklingen
har stoppet der. Det er et gap mellom denne
funksjonaliteten, og geomatikkbransjens
krav om x,y,z-koordinater.
Dette har vi i TerraTec gjort noe med.
Georadar har potensialet til å gjøre under
bakken, det vi er eksperter på å gjøre over
bakken. Nemlig det å 3D-modellere verden.
Prosjekter
I 2013 har vi gjennomført georadarmålinger på flyplass, parkeringsplass, motorvei, i
tunnel og på bro.
Så langt har vi:
• modellert rør og kabler,
• funnet grunnfjellet under veibanen,

• kontrollert om veioverbygning er bygget i
henhold til kontrakt,
• kvalitetssikret gamle rullebaner mot hulrom
Datafangst kan skje i 30-70km/t, og ofte
gjøre vi det samtidig med laserskanning på
vei. Da får kunden en komplett modell over
og under bakken.
Selve produktet blir levert på det formatet
kunden ønsker. Så langt har det vært pdf,
kof, xyz, dwg, las, shp og kml.
Lærerik utvikling
Det har vært tidkrevende og lærerikt å
samarbeide med geologer om et felles mål: å
enklere 3D-modellere data som før har vært
vanskelig å 3D-modellere.
Vi har brukt GNSS, IMU og odometer for
god posisjonering av georadaren. Sammen
med produsent har vi videreutviklet både
hardware og software.
Fremtiden for georadar
Erfaringsmessig bruker markedet 10 år på å
lære seg å ta i bruk en ny teknologi. Vi har
tålmodighet, men tror samtidig at denne
prosessen kan fremskyndes om vi deler på
kunnskap, og forsøker å samarbeide på tvers
av fagmiljøer. Kanskje kan vi i datafangstbransjen også bli bedre på hvordan vi
markedsfører oss for kundene våre?
Om noen er interessert i å prate om georadar, så er det bare å ta kontakt.
God datafangst!
Terrestreisk laserskanning med Leicas modell P20. Se www.leica.com
Foto: Anders Tiltnes

Blinkes brukermøte
Tekst og foto: Rolf Knoph

16.-18. januar hadde Blinken AS brukermøte om bord på MS Color Fantasy. 85
personer fra kommunesektoren, entreprenører, nett-/kraftleverandører og konsulenter var samlet til inspirerende faglig og
sosialt påfyll. Programmet gikk over to
dager, der Cecilie Skog dro det hele i gang,
med fantastiske reiseskildringer fra verdens
tre poler. Programmet var i stor grad rettet
mot brukernes behov for å oppdatere seg
på nye funksjoner og effektive arbeidsmetoder med Topcons utstyrsløsninger, og

i alt 9 foredrag dekket dette. Temaer har
vært brukertilpasninger, innmåling/utsetting av terrengmodeller, ny hybridløsning,
koding i felt og dataflyt i «skyen» m.m. I
tillegg fikk vi høre siste nyhetsoppdatering
fra Kartverket samt brukererfaringer om
eBee, Blinkens ubemannede fly, som tas i
bruk på stadig nye områder. Det ble tid til
litt shopping og lunsj i Kiel, og kveldene
gikk med til middag, show og et rikholdig
underholdningstilbud om bord. Vi takker
alle for en flott tur!
POSISJON NR. 1 - 2014
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AKTUELT

Fra venstre: Bent Melleby, Hobøl kommune, Petter Vinæs, Trøgstad kommune, Tore Bjørnerød, Askim kommune, Kjell Roger Ruud, Marker kommune, Johnny Spernes, Askim kommune,
Lindy Hansen, Spydeberg kommune, Frøydis Kristiansen, Askim kommune, Arne Gjerberg, Rakkestad kommune, Truls Røste, Askim kommune, Helene Meum Johansen, Askim
kommune, Klaus Landfald, Askim kommune, Berit Skibenes, Aremark kommune og Fredrik Nilsen, Askim kommune. Johnny Spernes, Askim kommune var ikke tilstede da bilde ble tatt.

Hobøl kommune, den første
kommunen uten merknader!
Det er første gang Kartverket har foretatt matrikkeltilsyn uten at det ble
avdekket noen brudd på lovkrav etter matrikkelloven.
Tekst og foto: MARIANNE MEINICH

- Mye av grunnen til at det gikk bra i Hobøl
kommune, er at vi i Indre Østfold har fått til
et godt geodata-samarbeid. Vi kaller oss Faggruppe Geodata Indre Østfold, sier Tore Bjørnerød, geodata-ansvarlig i Askim kommune.
Anders Fekjær, tilsynsansvarlig i Kartverket roser Tore Bjørnerød som både er
landmåler og fører matrikkelen for Askim
10
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og Hobøl kommune. Det er første gang
Kartverket har servert bløtkake etter å ha
foretatt matrikkeltilsyn.
Faggruppa geodata Indre Østfold er
et samarbeid mellom alle 10 kommunene
i Indre Østfold. Det er Aremark, Marker,
Rømskog, Trøgstad, Spydeberg, Askim,
Eidsberg, Skiptvet, Rakkestad og Hobøl

kommune. Askim kommune er koordinator for samarbeidet. Mange av kommunene er små og avstandene er korte. Det tar
vel ½ time å kjøre gjennom kommunene
på tvers, fra Hobøl til Marker, og dette
gjør at det ligger godt til rette for å utføre
oppgaver på tvers av kommunegrenser.
Hobøl og Eidsberg kommune kjøper alle
geodata oppgaver av Askim kommune mens
Marker, Rømskog og Aremark kommune
har sin egne landmåler og kjøper andre geodataoppgaver fra Askim kommune.

Faggruppa geodata Indre Østfold har
etablert:
• Fellesløsninger. Tilgang til en felles
matrikkelserver hvor matrikkelføringen
gjøres i GISLINE Matrikkel
• Felles planregister løsningFelles WEBkart med kobling mot matrikkelserver og
planregisteret hvor ferske data hentes
• Diskusjon av faglige oppgaver. Blant annet
har de utarbeidet rutiner for arbeid etter
matrikkelloven.
• Felles opplæring innen nye kartmoduler og
opplæring rettet mot andre saksbehandlere. De siste 2 årene har de fått skjønnsmidler fra Fylkesmann til dette arbeidet.
Samarbeidet starter da blant annet Bent
Melleby (den gang Askim kommune) og
Tore Bjørnerød (den gang Hobøl kommune)
satt i en arbeidsgruppe oppnevnt av Regionsrådet i Indre Østfold med mandat for
utredning av et interkommunalt samarbeid
innen geodata. Konklusjonen var tydelig:
Det er gunstig med ett felles geodatakontor.
Det første synlige resultatet var et felles
web kart for alle kommunene i Indre Østfold. Deretter har samarbeidet sakte men
sikkert økt i omfang.
Askim kommune selger ca. 3 årsverk
med geodata-tjenester til nabokommunene.
Dette har ført til et større fagmiljø innen
geodata i Askim kommune samtidig som
nabokommunene mottar gode geodatatjenester, noe som blant annet resultatet av
matrikkeltilsynet i Hobøl viser. Truls Røste
var tidligere ansatt i Eidsberg kommune
som eneste geodata-arbeider. Nå er han
ansatt i Askim kommune sammen med fire
kolegaer innen geodata.
Faggruppa har brukt mye tid på å drøfte
problemstillinger og hvordan løse oppgaver
i henhold til matrikkelloven. De har også
utarbeidet rutinebeskrivelser.
Uten dette samarbeidet hadde vi
ikke fått så bred erfaring og hatt så gode
rutiner, sier Tore Bjørnerød.
Større fagmiljø, bred og ulik kompetanse
og erfaring, fremheves som særlig verdifullt
blant deltagerne i faggruppa. De har jevnlige
møter der alle kommunene møter med hver
sin representant fra geodatamiljøet.
Under møte den 28. januar informerte
og demonstrerte Johnny Spernes fra Askim
kommune nytt web innsyn fra Norkart, en
fellesløsning for alle kommunene. Løsningen er klar til bruk, det er ingen ting som
gjenstår og skal utvikles av hver enkelt
kommune i etterkant. Det er lett å skjønne
at dette er ressursbesparende. Askim kommune har ansatt Fredrik Nilsen i ½ år, en
praktikant som jobber med geodata og

som ønsker å studere geomatikk. Han er en
ekstra resurs som har vært med og tilrettelagt for innsynsløsningen sammen med
Johnny Spernes og Norkart. Adressen til
WEB-portalen heter Smaalensveven.no
oppkalt etter Smaalenenes amt (amt) som
hadde geografisk utbredelse tilsvarer dagens
Østfold fylke i perioden 1671-1918.
Videre blir det på møtet denne dagen
informert og diskutert om nytt sak/arkiv
system og informasjon om en sak som er
gjennomført av jordskifteretten. Møtet er
også et forum for å legge frem og drøfte
saker fra hver enkelt saksbehandler.
Matrikkeltilsyn
Tore informerte om gjennomføringen av
matrikkeltilsynet. Kommunen ble kontaktet
av Anders Fekjær, tilsynsansvarlig i Kartverket, og fikk informasjon om at Hobøl kommune var en av kommunene som trukket ut
for matrikkeltilsyn. Det er tilfeldig hvilken
kommune som blir valgt.
Hensikten med tilsynet er å kontrollere
hvordan kommunen som matrikkelmyndighet sikrer troverdigheten for matrikkelen
belyst gjennom:
- organisering av kommunens oppgaver
som lokal matrikkelmyndighet
- samordning mellom plan- og bygningslov
og matrikkellovforvaltning
- føring av bygningsinformasjon
- føring av adresse
- føring av ikke fullført oppmålingsforretning
- behandling av krav om retting og ved retting av eget tiltak
- behandling av krav om innsyn i og/eller
utlevering av matrikkelopplysninger
- behandling av matrikkelopplysninger i
egen administrasjon
- for øvrig hvordan kommunen gjennomfører opprettelse av matrikkelenhet og
grense-justering belyst ved saksbehandlingen fra det foreligger rekvisisjon til
saken er ferdig ført i matrikkel og arkivert.
Kartverket fikk på forhånd oversendt 3
saker som går ut på oppretting av matrikkelenhet og 2 saker som om grensejustering.
Dagen for matrikkelevaluering startet
med fellesmøte med rådmann til stede.
Deretter intervju med virksomhetsleder,
personen som fører matrikkel (flere personer dersom det er flere som fører ulike deler
av matrikkelen), og til slutt gjennomføres en
oppsummering med alle som har vært intervjuet til stede.
Tilsynet er rettet mot kommunens organisering av sine oppgaver som lokal matrikkelmyndighet, og er en systemrevisjon.

Kartverket har gjennomført matrikkeltilsyn
i 40 kommuner. Vi gratulerer Hobøl kommune som første og eneste kommunen der
det ikke er avdekket noen brudd på lovkrav
etter matrikkelloven.
Tilsynsrapportene er lagt ut på Kartverkets nettsider:
http://www.kartverket.no/Eiendom-ogareal/Matrikkelen/veiledning-for-lokal-matrikkelmyndighet/Tilsyn-med-matrikkelen/

Tore Bjørnerød og Helen Meum Johansen følger nøye med
når Johnny Spernes viser den nye innsynsløsningen.

Lindy Hansen og Fredrik Nilsen. Vel fornøyd med
samarbeidet Geodata Indre Østfold.
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PRESSEMELDING

Ingeniørservice AS og Isachsen Gruppen fisjonerer
Fisjonen kommer i forlengelse av Isachsen Gruppens nylig gjennomførte
strategiutredning, og er et ledd i det pågående arbeidet med å
strømlinjeforme selskapsstrukturen i konsernet.
Konsernsjef Oddmund Hansen sier at, i den
nye modellen vil driften bli samlet i tre hovedvirksomhetsområder. Vi er nå i sluttfasen
med å definere de enkelte områders innhold
– hvilke av dagens datterselskap som hører
hjemme hvor. Som et ledd i denne prosessen
har eierne i Ingeniørservice AS blitt enige om
å skille lag. Det er ingen dramatikk i denne
beslutningen, og vi ønsker Ingeniørservice

all mulig lykke i arbeidet med å videreutvikle
selskapets sterke fagmiljø på egen kjøl.
Ingeniørservice` s hovedkontor ligger
på Sem ved E18, utenfor Tønsberg. Daglig
leder i Ingeniørservice, Arild Iversen, forteller at Isachsen Gruppen vil ha god tilgang til
selskapets kompetanse også etter at transaksjonen er gjennomført. 10 av selskapets
ansatte avslutter sitt arbeidsforhold hos oss

GeoForum mangler epostadresser til omtrent 100 av våre medlemmer.
Har du ikke fått nyhetsbrev på epost fra GeoForum kan de tyde på at du er en av disse.
Informasjon om ny epostadresse, ny arbeidsgiver eller postadresse sendes til Kari på
kari@geoforum.no eller telefon 32 12 31 66 / 928 02 130.

og begynner i Isachsen Gruppen, mens de
øvrige 20 fortsetter som før. I forbindelse
med fisjonen vil ansatte få anledning til å
kjøpe seg inn på eiersiden og selskapet vil
igjen være heleid av ansatte.
Ingeniørservice har levert stiknings- og
tegnetjenester i 15 år og har ved denne fisjonen sikret at selskapet drives videre i den
form det har i dag, med et bredt spekter av
tjenester knyttet til geomatikkfaget.

GeoForum
Organisasjon for geografisk
informasjon

Evaluering av matrikkelloven
- innspill fra Arendal kommune
Det pågår nå et arbeid med evaluering av matrikkelloven og -forskriften. I
denne fasen er det viktig at de som anvender disse bestemmelsene til daglig,
gir tilbakemelding til departementet og Kartverket om grep som kan tas
for å bedre kvaliteten og øke effektiviteten, noe som både er og har vært et
uttrykt mål innen all offentlig forvaltning i lang tid. Posisjon vil gjerne bidra til
å formidle slike synspunkter, og bringer her et innspill fra Arendal kommune.
Tekst: EINAR KRAFFT MYHREN, Arendal kommune

Matrikkelloven er under evaluering! Kartverket er forhåpentligvis i full gang med arbeidet
etter å ha tatt imot signaler fra brukere av loven på 4 samlinger som ble avholdt i fjor høst.
Det har kommet en del kritiske bemerkninger
til lov og forskrift siden den trådte i kraft, men
nå kan vi jo håpe på at uklarheter, uhensiktsmessige bestemmelser og upraktiske regler
endres til det beste for alle parter.
Marianne Meinich hadde en fin gjennomgang i Posisjon nr. 6-2013 av signalene som kom fra de ulike samlingene,
men jeg vil gjerne komme med noen
12

POSISJON NR. 1 - 2014

betraktinger fra Arendal kommune. Vi
er stort sett på linje med det som kom
fram i gjennomgangen i forrige nummer,
men har noen tanker som vi ønsker at blir
diskutert videre.
Matrikkelenhetstyper:
Vi er kritiske til den oppdelingen i matrikkelenhetstyper vi har i dag, og kan ikke helt se
behovet. Etter vårt syn kunne en fulgt mindretallet i NOU 1999:1, som rett og slett definerer
en matrikkelenhet som et fysisk volum.
Slik dette defineres i dag vil mange an-

leggseiendommer bestå av store deler som
kunne vært grunneiendommer. I prinsippet er et hull i en fjellvegg som tillegges
en grunneiendom nok til å måtte definere
den som en anleggseiendom. Tar vi vekk
skillet mellom ulike matrikkelenhetstyper
vil gjennomføring av grensejusteringer,
arealoverføringer og sammenslåinger bli
enklere, og kravene til beskrivelse vil være
like betryggende som i dag. Vi ser heller ikke
behovet for å opprette festegrunn som en

ArcGIS Online din virksomhets
“Map Store”

Et samhandlingsrom for å finne fram
til, utveksle, bruke og videreutvikle
geografisk informasjon og kunnskap
kan være akkurat hva din virksomhet
trenger for å utnytte potensialet i GIS.
Hvorfor ta i bruk ArcGIS Online:
• Nå ut til brukerne - Gjør kart, data og applikasjoner lette å finne, dele og bruke.
• Tilgjengelig overalt - Geografisk informasjon
tilgjengelig på web, mobile enheter, blogger,
sosiale medier etc.
• Tilpasset norske brukere - Ta i bruk norske
tjenester og applikasjoner fra Geodata
Online
• Enkel administrasjon - Enkelt og intuitivt
brukergrensesnitt.
• Klar til bruk - Ingen installasjon av programvare eller anskaffelse og drift av maskinvare.

www.geodata.no/arcgisonline
www.geodataonline.no
kontakt oss på geodata@geodata.no

egen matrikkelenhetstype. Det er fullt mulig
å feste bort en ordinær matrikkelenhet, og
kommunen kan evt. sette betingelser knyttet til bortfeste i sin tillatelse etter pbl.
I tråd med dette mener vi også det bør åpnes
for grensejusteringer mellom ”vanlige” eiendommer og tilgrensende tilleggsdeler i grunn
til eierseksjoner. I dag blir dette en svært tung
og byråkratisk affære der en både må gjennomføre grensejustering og reseksjonering,
uten at vi kan se at det trygger noens interesser
bedre enn en direkte justering ville gjøre.
For øvrig bør det innarbeides i lov eller
forskrift et utgangspunkt for hvor langt ned man
må gå før det kan regnes som ”eierløs undergrunn”. I dag blir dette en vurdering fra sak til
sak, etter sigende ulikt vurdert i ulike kommuner,
og med et stort potensiale for senere konflikter.
En slik bestemmelse kunne gi en åpning for at
spesielle forhold (for eksempel varmebrønner)
ville føre til avvik fra hovedregelen, men i dag
er det uklart både hvordan sikringssoner skal
beregnes og hvor dypt man må være for å kunne
okkupere i stedet for å fradele.
Informasjonsinnhold:
Matrikkelen inneholder mye informasjon, men
kvaliteten er av ulike grunner av varierende.
Det er mange, også profesjonelle brukere, som
ikke er tilstrekkelig klar over dette. Vi vil peke
på registrert bruk av bygg, som dels er basert
på en massivregistrering og dels på godkjent

bruk etter pbl. Den registrerte bruken oppfattes naturlig nok ofte som lovlig, noe som fort
kan føre kjøpere ut i en problematisk situasjon. Vi vil tro at en form for koding av disse
opplysningene vil kunne avhjelpe problemet.
Vi nevner også kort at reglene for retting
av opplysninger er så strenge at de i praksis
er til hinder for en del kvalitetshevinger. På
samlingene i høst var holdningen at kommunen må kunne bruke skjønn i større grad
enn i dag med tanke på varsling i de enkelte
sakene, og at det bør være et skille mellom
kvalitetsheving og retting.
Vi tillater oss å foreslå et par konkrete
forenklinger:
• Underretningsplikten for
småendringer(<10cm) oppfylles ved
varsel om oppmåling. Informasjon om at
mindre endringer kan bli foretatt kan legges inn i skjemaet
• Underretningsplikten fjernes ved innlegging av opplysninger mottatt fra aktuell(e)
eier(e) og som ikke berører andre parter
• Endring av koordinatverdiene pga. kvalitetsheving for eksisterende grensepunkter
der endringen er mindre enn to ganger
oppgitt nøyaktighet, utløser ikke i seg selv
underretningsplikt.
• Matrikkelsystemet sørger for automatisk
utsending av underretning fra matrikkelen ved endringer som utløser slik plikt

Ønskelige endringer:
• Ved grensejustering er det vanskelig å
se en god begrunnelse for at 5 %-regelen gjelder for den eiendommen som
mottar areal. Denne bestemmelsen bør
revurderes.
• Lovens §§ 19 og 26, som omhandler hhv.
avtale om grenseforløp og retting av matrikkelen, er vanskelige å skille i praktisk
arbeid. Dette gjelder spesielt etter MD’s
prinsipputtalelse fra 2012, som kort sagt
slår fast at alle berørte parter må ha skrevet under på et slikt krav om retting. §§ 19
og 26 bør samkjøres.
• Ved tvist bør landmåler kunne ta en
foreløpig avgjørelse om grenseforløpet,
som partene kan anke inn for domstolene
innen en gitt frist. Dette vil forhindre at
tvister blir liggende uløst i lengre tid.
• Adressetilleggsnavn: det bør åpnes for å gi
slike til flere objekter enn gårdsbruk og monumentalbygg. En liberalisering her vil bidra
til å ta vare på de kulturelle verdiene disse
navnene representerer, og vi gjøre det lettere
å finne fram på lange adresseparseller for
dem som kjenner disse navnene fra tidligere.
Til slutt vil vi ønske Kartverket og
departementet lykke til i arbeidet med å
forbedre det regelverket vi skal fortsette
å arbeide etter, og håper signalene fra
brukerne av regelverket blir lagt stor
vekt på.
POSISJON NR. 1 - 2014
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Beste kart-utstillingen
til minne om Jan Terje Bjørke
Geomatikkdagene 2014
Værnes 1.–3. april

Utsnitt fra orienteringskart Kobberhaugen, Oslostudentenes idrettsklubb

På Geomatikkdagene 2014 vil det for 18. gang bli avholdt en Beste kart-utstilling. Det kåres
en vinner av Folkejuryens pris og Fagjuryens pris deles i en pris for digitalt produkt og en
pris for papirkart. Vinnerne får kr 2 500, diplom og hederlig omtale. Vinnerproduktene
deltar på den internasjonale kartutstillingen i Rio de Janeiro, Brasil, 2015.
KRITERIER FOR DELTAGELSE

Dere kan delta med papirkart, kartplott, digitale kart og kart på Internett og mobil plattform. Juryen vektlegger nytenking, god kartografi og hvor godt produktet kommuniserer med brukeren. Digitale kart kan
presenteres på PC eller håndholdt enhet som deltager selv plasserer på anvist plass i utstillingsområdet.
Utstillere som deltar i kartutstillingen kan velge å presentere sitt bidrag på sin stand, forutsatt at
fagjuryen får bedømme bidraget på forhånd, se nedenfor.
Fagjuryen vil forholde seg til den som melder på produktet. Påmelder må på forhånd ha avklart med
eventuelle andre rettighetshavere. Bidrag som har deltatt tidligere eller er revidert, kan ikke delta.
INNLEVERING

FRIST 18. MARS

Det må sendes inn 3 eksemplarer av hvert kart. Ett eksemplar som er til opphenging, bør være ubrettet.
Hvis en ønsker å delta med en hel kartserie, skal kun ett av kartene i serien sendes inn. For internettkart
må web-adressen sendes inn. Eventuelle apper på håndholdte enheter må gjøres tilgjengelig for juryen.
Det skal i tillegg sendes inn en beskrivelse av kartet/web-siden/appen med f.eks. produksjonsmetode og
adresser, maks. en A4-side pr. produkt. Denne vil henges opp ved kartet, PC-en eller den håndholdte enheten.
STEMMEGIVING

Alle deltagerne får utdelt stemmeseddel som leveres i en urne ved registreringsdisken seinest
onsdag 2. april kl. 17.00. Hver deltager har kun én stemme.
PRESENTASJON

Fagjuryen presenterer årets kartutstilling torsdag 3. april kl. 12.30 i plenum.
ADRESSER

Papirkart med relevante opplysninger sendes til:
«Beste kart» v/Anne-Lise Tufte, Kartverket, 3507 Hønefoss.
Lenker til nettsider, samt alle relevante opplysninger, sendes til alle tre personer i fagjuryen:
Terje Midtbø, NTNU, terjem@ntnu.no
Kristoffer J. Kristiansen, Kartverket, kristoffer.kristiansen@kartverket.no
Anne-Lise Tufte, Kartverket (sekretær), anne-lise.tufte@kartverket.no
GeoForum
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Vi oppfordrer alle til å delta i Beste kart-utstillingen
på årets Geomatikkdager!
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Organisasjon for geograﬁsk
informasjon

Geomatikkdagene 2014
Værnes 1.–3. april

INVITASJON

Foto: Kristoffer J. Kristiansen

Velkommen til bransjens årlige
stormønstring for faglig samhandling,
nettverksbygging og sosialt samvær
Rica Hell Hotel, Værnes, 1.–3. april

Foredrag: Et bredt faglig program for alle brukere av geografisk
informasjon, kommunale og statlige planleggere og ansatte innen
BA-næringen. Posterpresentasjon, lyntaler, kartutstillinger,
elevkonkurranser, befaring mm.
Utstilling: Sentrale aktører presenterer teknologiske nyvinninger
Sosialt: Uformell aften og festmiddag
Program og praktiske opplysninger:
www.geomatikkdagene.no
PÅMELDINGSFRIST 1. MARS 2014

GeoForum
Organisasjon for geograﬁsk
informasjon
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Geomatikkdagene 2014

Foto: Kristoffer J. Kristiansen

Værnes 1.–3. april

Praktiske opplysninger
TID OG STED

1.–3. april 2014
Rica Hell Hotel, Værnes, Sandfærhus 22, 7517 Hell. E-post: rica.hell.hotel@rica.no Telefon: (+47) 74 84 48 00
PRISER (eksklusiv overnatting)

Hele konferansen, inklusiv alle måltider
Kr 5 500 for medlemmer av GeoForum og ansatte hos bedriftsmedlemmer.
Kr 5 900 for ikke-medlemmer.
Kr 2 750 for pensjonister og studenter.
15 studenter gratis hele konferansen, inkl. overnatting. Søknad sendes sverre@geoforum.no innen 18. februar.
Dagsbesøk, inklusiv lunsj per dag (eksklusiv uformell aften eller festmiddag)
Kr 2 000 for medlemmer av GeoForum og ansatte hos bedriftsmedlemmer.
Kr 2 200 for ikke-medlemmer.
Utstillingsbesøk
Gratis uten lunsj
INNKVARTERING

Kr 1 295 per natt for enkeltrom.
Dagsbesøkende som ønsker uformell aften eller festmiddag, får et tillegg på hhv. kr 650 og kr 1 000.
BETALING

PÅMELDINGSFRIST 1. MARS

Overnatting og alle avgifter faktureres fra GeoForum. Ved avbestilling senere enn 10 dager
før gjennomføring, refunderes ikke avgiften.
PÅMELDING OG PROGRAM

http://www.geoforum.no/kurs-og-konferanser/pamelding/Geomatikkdagene-2014
Opplysninger: sverre@geoforum.no, telefon (+47) 917 02 599 / 32 12 31 66
PROGRAMKOMITÉ
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Atle Frenvik Sveen, Bouvet
Wenche Stinessen, Trondheim kommune
Kjartan Greiff Selnes, Norkart
Gro M. Gjervold, Vegvesenet
Martin Bartnes, Miljødirektoratet
Trond Arve Haakonsen, NTNU
Håvard Tobiassen, Geodata
Kyrre Jordbakke, Kartverket (leder)
Sverre Røed-Bottenvann, GeoForum (sekretær)
Roger Gustavson,
GeoForum
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Geomatikkdagene 2014
Værnes 1.–3. april

Program
side 1

Foto: Kristoffer J. Kristiansen

Tirsdag 1. april
09.00 Registrering, kaffe og lett servering
10.00- PLENUM
11.30 Møteleder Kyrre Jordbakke, Kartverket
10.00 Åpning
Styreleder Steinar Wergeland, GeoForum
10.15 Keynote: Ras- og flomfare - har vi oversikten?
Anne Britt Leifseth, NVE
10.45 En mer effektiv IKT-politikk i forvaltningen
Statssekretær Paul Chaffey, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
11.15

Videre program, administrative
forhold, utstillingsåpning
Møteleder Kyrre Jordbakke
Foto: Torbjørn Tandberg/KRD

11.30-12.30

Lunsj

12.30-14.00

Utstilling

|

12.30

Representantskapsmøte i GeoForum

Foto: Kristoffer J. Kristiansen

En bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer
dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende
generasjoner skal få tilfredsstille sine behov.
Gro Harlem Brundtland

GeoForum
Organisasjon for geograﬁsk
informasjon
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Program

Foto: Kristoffer J. Kristiansen

side 2

Geomatikkdagene 2014
Værnes 1.–3. april
Tirsdag 1. april (forts.)
14.00- SESJON A, Beredskap og krise
15.30 Møteleder Håvard Tobiassen, Geodata
14.00

Energiselskap og bruk av GIS-system
i beredskapssituasjoner
Tor Åge Wågø, Nord-Trøndelag Energiverk og
Asbjørn Sundbye, Norkart

14.30

GIS i beredskap i Nedre Eiker
Rune Bratlie, Nedre Eiker kommune

15.00

Øvelse hovedstad - Samhandling og deling
ved krisehåndtering
Ann Kristin Brunborg, Oslo kommune

15.30-16.00

SESJON B, Geodesi
Møteleder Trond Arve Haakonsen, NTNU

14.00

Forberedelser for nasjonalt
satellittdatasenter
Arnt Kristian Gjertsen, Skog og landskap

14.30

High Accuracy Object Positioning in
Degraded GNSS Signal Environments
Nadia Sokolova, SINTEF

15.00

GRACE - beregning av ismassereduksjon
på Grønland
Vegard Schwartz, Powel

Pause med matbit

16.00- SESJON C, Kart og klima
17.30 Møteleder Martin Bartnes, Miljødirektoratet
16.00

Bruk av skadedata fra forsikringsbransjen
Nyttig for klimatilpasningstiltak i kommunene?
Jan Ketil Rød, NTNU

16.30

Assessment of Solar Energy Resources
in Ethiopia using High Resolution Digital
Elevation Models
Fikremariam Teshome Tekle, NTNU

17.00

14.00
15.30

Landskapsendringer ved utvinning av
oljesand i Canada
Floris Groesz, Blom

16.00- SESJON D, Datafangst, deling og samhandling
17.30 Møteleder Kjartan Greiff Selnes, Norkart
16.00

Redigering av datasett i skyen
Roy Svarliaunet, Geodata

16.30

Geosynkronisering, erfaringer fra
piloteringsfasen
Lars Fredrik Gyland, Kartverket

17.00

Nasjonal database for grunnundersøkelser
- NADAG
Inger Lise Solberg, NGU

17.30-19.00 Utstilling og lyntaler
Møteleder Martin Bartnes, Miljødirektoratet
20.00

Uformell aften med mat
i utstillingsområdet

Foto: Kristoffer J. Kristiansen
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side 3

Geomatikkdagene 2014
Værnes 1.–3. april
Onsdag 2. april
09.00- SESJON E, Nytten av
10.30 frie data
Møteleder
Atle F. Sveen, Bouvet
09.00

09.30

09.45

10.00

Hvordan skal vi navigere i
et fritt og åpent landskap?
Alexander S. Nossum,
Norkart
”Frislipp” av de mest detaljerte
kartdataene vs strategi for
tidsriktige kvalitetsdata
Einar Jensen, Kartverket
Kartverkets frie data, hva,
hvordan og hvorfor?
Tomas Martin Holtan,
Kartverket
Nytten av frie data –
samfunnsgevinster og
ringvirkninger
Øystein Halvorsen,
Geomatikkbedriftene

10.30-11.00

09.00- SESJON F
10.30 Analyse av geografiske
data/GIS
Møteleder Gro M. Gjervold,
Vegvesenet
09.00

Hvordan få suksess innen
organisasjonen med gode
analyser?
Espen Danevad,
Sarpsborg kommune

09.30

GIS for matsikkerhet i en
miljøkontekst
Morten Grude, Geodata

10.00

Automatiserte GIS-analyser
– nyttig for saksbehandlere
Erik Landsnes, Norconsult
Informasjonssystemer

09.00- SESJON G, Geomatikk
10.30 i skolen – minikurs
rettet mot lærere
Møteleder Kjartan Greiff
Selnes, Norkart
09.00

Praktisk bruk av
kart i skolen. Hvordan
bruke ulike webatlas
i undervisningen?
Edel Lundemo,
Kartverket

Utstilling / posterpresentasjon

11.00- SESJON H, Norge digitalt
13.00 – årssamling
Møteleder Kyrre Jordbakke,
Kartverket
11.00

Samordning tinglysingsog matrikkelforskrift
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen

11.30

Ny nasjonal høydemodell
Jon Arne Trollvik, Kartverket

12.00

Årssamling Norge digitalt
Erik Perstuen og
Kåre Kyrkjeeide, Kartverket

11.00- SESJON I, 3D-anvendelser
13.00 Møteleder Wenche Stinessen,
Trondheim kommune
11.00

3D gjennom 10 år - hvorfor
har det tatt så lang tid?
Marit Loland Tveit, Rambøll

11.30

Visualisering i reg. planer og
byggesak i Sortland kommune
Marielle Doms, Sortland kommune

12.00

Visualisering av hotell på
Bislingen ga grønt lys for
utbygging
Nils Erik Jørgensen, TerraNor

12.30

Undergrunnsdata
i Oslo kommune
Cecilia Cerdeira, Oslo kommune

11.00- SESJON G (forts.)
13.00 Geomatikk i skolen
– minikurs rettet
mot lærere
11.00

Bruk av GIS i samsvar
med læreplan
Innblikk i hvordan nye
muligheter innenfor GIS
kan knyttes opp mot
grunnleggende ferdigheter i læreplanen og
konkrete kompetansemål.
Teknologileverandører
demonstrerer hvordan
lærere kan tilrettelegge
og stimulere elever til
læring ved bruk av kart
og geografisk informasjonsteknologi

13.00-14.00 Lunsj
side 3

Program

Geomatikkdagene 2014
Værnes 1.–3. april

side 4

Foto: Kristoffer J. Kristiansen

Onsdag 2. april (forts.)
14.00-15.00

Utstilling

15.00- SESJON J, Kystsonen
16.30 Møteleder Kyrre Jordbakke,
Kartverket
15.00

Kyst-Mareano – fra konsept
til program
Evert Flier, Kartverket

15.00

Kart på nett i NRK
Bjørn Sandvik, NRK

15.30

Avveining mellom fri
tilgang og gradering
Forsvarsdepartementet

15.30

Webteknologi for 3D
stadsmodeller
Håkan Engman, Agency 9

16.00

Sømløse terrengmodeller,
fra dybdedata i sjø til
høydedata på land
Trine Bekkby, NIVA

16.00

3D i standard web-browser
via WebGL
Tore Jensen, Geodata

16.30-17.00

Utstilling / posterpresentasjon

17.00- SESJON L, Offentlig
18.00 forvaltning
Møteleder Kjartan Greiff
Selnes, Norkart
17.00

Hva kan kommunene få
ut av NVDB?
Espen Sveen, Vegvesenet

17.20

Bruk av nasjonale temadata
i kommunal saksbehandling
– hvordan finne frem
i mylderet?
Ingunn Limstrand,
Miljødirektoratet

17.40

Veileder ROS-analyser
i arealplanlegging
Siri Oestreich Waage, Kartverket

18.00-19.00

170018.00

SESJON M, Geomatikklaboratoriet
Møteleder Atle F. Sveen,
Bouvet

17.00

Lag kart med
nerdemetoden
Espen Oldeman Lund,
Skog og landskap

17.20

Skyggeanalyse
i nettleseren
Steffen Pøhner Henriksen,
NTNU

17.40

QGIS - GIS i nettleseren
Torbjørn Vilhelmsen, NTNU

15.00- SESJON G (forts.)
16.30 Geomatikk i skolen
– minikurs rettet
mot lærere
15.00

Oppsummering og
avslutning

16.30- Gruppemøte Internasjonal
18.00 gruppe
Møteleder Tor Valstad,
Oslo kommune,
Planavdelingen

Utstilling

F

20.00

20

15.00- SESJON K, Ny teknologi,
16.30 nye anvendelser
Møteleder Håvard Tobiassen,
Geodata

estmiddag
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Geomatikkdagene 2014
Værnes 1.–3. april

Foto: Kristoffer J. Kristiansen

Torsdag 3. april
09.00- SESJON N, Laser og bildedata
11.30 Møteleder Trond Arve Haakonsen, NTNU

09.00- SESJON O, Samferdsel, infrastruktur og
11.30 ledninger
Møteleder Gro M. Gjervold, Vegvesenet

09.00

Fotogrammetri med droner
Niels Moen, Bygg Control

09.00

Strategi og status for ledninger i grunnen,
sett fra geodatasiden
Erik Perstuen, Kartverket

09.30

Holder dronekartlegging mål?
Jesper Mølgaard, Terratec

09.30

Analyseverktøy for planlegging av
VA-rehabilitering
Rene A. Dupont, Glitrevannverket

10.30

Hvordan ta vare på natur og dyrka mark
i samferdselsprosjekter?
David Kobbevik, Rambøll

11.00

Gatebilder for det profesjonelle markedet
Dag Solberg, Blom

10.00-10.30

Pause med utsjekking

10.30

Nye kartleggingsmetoder i sjø
Herman Iversen, Kartverket

11.00

Matching av flybilder – alternativ til laser,
testprosjekt i Sjåk og Lom
Håkon Dåsnes, Kartverket

11.30-12.30

Lunsj

12.30- PLENUM
15.00 Møteleder Kyrre Jordbakke, Kartverket
12.30

Vurdering av kartutstillingen med prisutdeling
Terje Midtbø, NTNU og Kristoffer J. Kristiansen, Kartverket

13.15

Destinasjon 2025
Anne Cathrine Frøstrup, Kartverket

14.00

Raushetens Tid
Siviløkonom og tidligere journalist Kathrine Aspaas holder sitt bejublede
foredrag "Raushetens Tid". Dette må dere for all del få med dere!

14.30

Oppsummering og avslutning ved styreleder i GeoForum

G od tur hjem!

GeoForum
Organisasjon for geograﬁsk
informasjon
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Arealbarometer

- Oppdaterte ressursoversikter til kommunene
Norsk institutt for skog og landskap sender nå ut arealbarometer til kommunene.
Arealbarometeret synliggjør arealressursene i kommunen og sendes ut til alle
kommuner som har fått oppdatert Arealressurskartet (FKB-AR5).
Tekst: JOSTEIN FRYDENLUND,
Norsk institutt for skog og landskap

i kommunen samarbeider og har gode rutiner på dette. Når ajourhold av kartbasene
blir en del av den daglige saksbehandlingen, vil ikke arbeidet blir så tidkrevende.
Det skjer hele tiden menneskeskapte og
naturlige endringer i landskapet som gjør
at kartene fort blir utdatert. Ved kontinuerlig ajourhold prioriteres fullstendighet
og hurtig oppdatering framfor nøyaktighet. Siden arealressurskartet benyttes som
kontrollgrunnlag i tilskuddsforvaltningen i
jordbruket, bør ajourholdet av jordbruksarealet prioriteres. I tillegg gjennomføres
det et periodisk ajourhold. I det periodiske
ajourholdet oppdateres kartet ved hjelp av
nye ortofoto, i tillegg til at kartet harmoniseres med andre oppdaterte datasett, som
veg og vann ved behov. Arealbarometeret
sendes ut til kommunene i etterkant av et
periodisk ajourhold og 40-50 kommuner
blir ajourholdt årlig.

Informasjon om våre arealressurser er interessant.
Det er viktig at opplysningene brukes i planarbeid, utredninger og
politiske prosesser. - Arealbarometeret
setter informasjonen i en kontekst som gjør
den interessant for lokalpresse, politikere
og allmenheten, sier Hildegunn Norheim,
avdelingsdirektør ved Skog og landskap.
Kart er ferskvare
Arealendringer i form av nedbygging,
gjengroing og oppdyrking må fanges opp
i kartet. Arealressurskartet, som er ett av
FKB-datasettene i Geovekst-samarbeidet,
holdes kontinuerlig á jour av kommunene.
Gjennom det kontinuerlige ajourholdet skal
kommunen oppdatere FKB-AR5 og levere
basen til fylkeskartkontoret til faste tidspunkt, slik det er spesifisert i FDV-avtalen.
Det er viktig at landbruks- og geodataetaten
Kommune: 1621

Arealbarometer for Ørland
Oppdaterte kart over areal egnet for matproduksjon

Arealressursene i
Ørland kommune:

Annet markslag 31%

Jordbruksareal 58%

27.01.2014

Arealtype

dekar

%

38 760

53,1

Jorbruksareal:
Fulldyrka
Overflatedyrka
Innmarksbeite
Skog

0,2
4,6

3 702

Annet markslag

4 036

5,5

22 828

31,2

Ikke kartlagt
Sum

Bebyggelse
Samferdsel
6%

5,1

   
Bebyggelse/samferdsel

Skog 5%

110
3 346

0

0

456 610

100

Kilde: Arealressurskart (AR5). Skog og landskap

I Ørland kommune er det 42 216 dekar
med jordbruksareal. Dette tilsvarer om
lag 5 900 fotballbaner og utgjør 58 %
av kommunens landareal.
Jordbruksareal
består av
fulldyrka jord,
overflatedyrka jord
og innmarksbeite.

Fulldyrka jord
Jordbruksareal som
er dyrka til vanlig
pløyedybde og kan
benyttes til åkervekster eller eng, og
som kan fornyes ved
pløying.

3%
I Norge er

Kun

av arealet jordbruksareal,
og bare 1/3 av dette er egnet for
produksjon av matkorn.
For OECD-landene er andelen
nær 40%
Kilde: NOU 2013 - 10

Veksttype

Overflatedyrka jord
Jordbruksareal som
for det meste er rydda og jevna i overflata slik at maskinell
høsting er mulig.

Innmarksbeite
Innmarksareal som
kan benyttes som
beite, men som ikke
kan høstes maskinelt.
Arealet skal ha tydelig
kulturpreg. Minst 50%
av arealet skal være
dekt av grasarter eller
beitetålende urter.

Stortinget har vedtatt at matproduksjonen i Norge skal økes med 20 prosent
fram til 2030.
Verdens befolkning passerte i 2011 7
milliarder mennesker, og i 2050 er den
beregnet til å være 9 milliarder.
FAO har beregnet at den globale matproduksjonen må økes med 70 % for
å sikre verdens befolkning tilstrekkelig
med mat innen 2050.
En slik utvikling vil sette produksjonsarealene under press, både i forhold
til tilgjengelig areal, og i forhold til
kvaliteten på jordressursene.

Innmarksbeite
Grovfôr
Korn
Potet
Grønnsaker
Frukt/bær
Sum

dekar

1 792

Frukt og bær

Grønsaker

Potet

Grovfôr

Søknadene om produksjonstilskudd
gir informasjon om hvordan arealene
faktisk brukes. De viser blant annet
at 54 % av jordbruksarealet i Ørland
brukes til kornproduksjon.

Korn

Arealressurskartet gir informasjon om
ressursgrunnlaget. Det viser hvilke
arealer som kan brukes til landbruksproduksjon.

Innmarksbeite

Søknadene om produksjonstilskudd
for Ørland kommune:

Arealressurskartet for Ørland kommune
er nå oppdatert av Norsk institutt for
skog og landskap. Kartet gir detaljert
informasjon om arealressursene i kommunen. Det brukes til planlegging,
konsekvensutredninger, statistikker og
kontroll av arealtilskudd i landbruket.

%

4,5

16 365

40,7

21 717

54,0

83

0,2

227

0,6

0

0,0

40 184

100

Kilde: Produksjonstilskudd per 31.7.2013. SLF

Jordbruksareal i prosent av
landareal:
Norge

3,3 %

Sverige

7,5 %

Finland

7,5 %

Japan

12,5 %

USA

45 %

Tyskland

48 %

Danmark

63,4 %

Storbritannia

70,9 %
Kilde: Verdensbanken

I Norge er kun 3 % av landarealet jordbruksareal.
Det er lavere enn i andre land det er naturlig å sammenligne oss med.

Arealbarometeret viser at 58 % av landarealet i Ørland er jordbruksareal.
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Ørland er først ut
Ørland er den første
kommunen vi har laget
Arealbarometer for.
Arealbarometeret viser
at 58 % av landarealet
i Ørland kommune er
jordbruksareal. Ørland
er en av kommunene i
landet med størst andel
jordbruksareal.
- Ja, det er kun tre
andre kommuner i landet,
Klepp, Randaberg og Rennesøy, som har en høyere andel jordareal enn
Ørland, forteller Jostein
Frydenlund, seksjonsleder
ved Skog og landskap på
Ås, og en av dem som har
utarbeidet den nye oversikten over kommunens
arealressurser.
Ørland er en interessant
kommune å starte med
siden det er forventet store
arealendringer der i tiden
som kommer.
- Det vil bli en kamp

om arealene her i Ørland i forbindelse med
etableringen av den nasjonale kampflybasen
sier Tine Søfteland, Leder for Landbrukskontoret i Ørland / Bjugn. Store areal med
dyrka jord vil bli bygget ned og mange
gårdsbruk blir berørt. Flere av eierne har
investert mye de siste årene.
Visualisering
Enkel visualisering er viktig for å nå frem
til forvaltning, politikere og lokalpresse.
Skog og landskap har laget Arealbarometeret i samarbeid med et designbyrå. Det
er valgt å bruke piktogrammer for å gjøre
informasjonen lettlest. Vi ønsker at grafikken kan gjenbrukes på andre områder og
dermed skape en identitet for instituttet. Arealbarometeret er derfor med på å
bygge opp den grafiske profilen til Skog og
landskap, sier Hildegunn Norheim.
Det er også nyttig å koble informasjon
fra flere kilder. Arealressurskartet gir
informasjon om hvilke områder som kan
benyttes til matproduksjon. Skog og landskap har valgt å sette disse tallene i sammenheng med søknad om produksjonstilskudd, fra Statens landbruksforvaltning.
Søknadene om produksjonstilskudd gir
informasjon om hvordan arealene blir
brukt. Arealbarometeret for Ørland viser
at 98 % av arealene det søkes produksjonstilskudd for blir brukt til produksjon av
grovfôr eller korn.
Lokalt – nasjonalt - globalt
I Norge er 3 % av landarealet jordbruksareal
og kun 1/3 av dette er egnet for produksjon
av matkorn. Når man ser jordbruksarealet
i prosent av landarealet ligger Norge lavere
enn land vi ofte sammenligner oss med.
Arealbarometeret setter informasjon om
den enkelte kommune i sammenheng med
nasjonale tall.
Endringer over tid
Arealbarometeret beskriver også endringer
som kan registreres i kommunen. I denne
delen omtales endringene som er utført i
det periodisk- og kontinuerlig ajourhold.
Endringene som skjer har ulike karakter.
Noen arealendringer er varige, mens andre
er mer midlertidige. Arealendringer fra
jordbruksareal til bebygd/samferdsel er
varige og i liten grad reversible. Endringer
mellom for eksempel skog og innmarksbeite
kan være midlertidige, ved at innmarksbeiter som gror igjen av og til ryddes og tas i
bruk igjen etter noen år.

Dyrkbar jord
Arealbarometeret setter også søkelyset på
arealer som kan dyrkes opp. Datasettet
dyrkbar jord, som er et nytt FKB-datasette,
gir opplysninger om hvilke areal som kan
dyrkes opp i den enkelte kommune. Datasettet gir også informasjon om hvor mye av
den dyrkbare jorda som er mineraljord og
hvor mye som er myrjord. Det er omstridt
å dyrke opp myrjord siden den vil slippe ut
mye metangass, noe som kan bidra til økt
global oppvarming.
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· Laserskanning
· Kartlegging
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Samspill viktig
Godt samspill mellom de ulike aktørene er
viktig for å få til et effektivt ajourhold av
kartdata. For arealressurskartet starter selve
prosessen med et godt samspill mellom
landbruksavdeling og geodataavdeling i den
enkelte kommune. Videre er det avgjørende
at samspillet mellom kommune, regionale
og nasjonale etater fungerer godt. Når informasjonen er oppdatert er det viktig at den
er enkelt tilgjengelig og at den tas i bruk.
Arealbarometeret er med på å sette fokus på
dette, avslutter Hildegunn Norheim.

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

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

Store
arealendringer
i Ørland
Det er 7 år siden Skog og landskap
sist oppdaterte arealressurskartet for
Ørland kommune. Siden den gang er
om lag 840 dekar eller 117 fotballbaner
jordbruksareal bygget ned eller gått ut
av aktivt bruk.

Arealbarometer
for Ørland
kommune.

Dette er areal som i 2006 ble kartlagt
som fulldyrka eller overflatedyrka jord
og som nå er kartlagt som bebygd,
samferdsel, skog eller åpen fastmark.
I tillegg er om lag 400 dekar med
innmarksbeite nå klassifisert som skog
eller åpen fastmark.

Oppdyrking

Nedbygging

Gjengroing

Dette skjer ofte rundt store byer og
tettsteder, der også mye av den beste
landbruksjorda ligger.

Dette er et problem på de mer marginale
arealene, og skjer som følge av endret
beitebruk.

Hvorfor er det
viktig å ta vare
på matjorda?

1.

Matjord er en
knapp og ikkefornybar ressurs.

Nedbygging av jordbruksarealer
er en irreversibel prosess, og areal
som blir bygget ned kan ikke tas i bruk
igjen til matproduksjon. Vi har et
ansvar for å ta vare på matjorda for
kommende generasjoner.

På kartet vises avgang i jordbruksareal
med rød farge. Vekst i jordbruksareal
vises med grønn farge. Gul farge er
endringer innen klassene med jordbruksareal. Fiolett farge viser andre
arealendringer.

2.

Klimautfordringene vil endre
forutsetningene
for matproduksjon over hele
kloden.

Arealer dyrkes opp.
Mye av arealene som dyrkes opp eller
ryddes blir til innmarksbeite.

3.

Befolkningsveksten gir behov for
større arealer til
jordbruk.

Dyrkbar jord i Ørland kommune
Dyrkbar jord er arealer som kan dyrkes
opp, slik som et skogområde med god
jord. Disse arealene kan dyrkes opp til
fulldyrka jord. Landet er delt inn i klimasoner fra 1–6, hvor sone 1 er best egnet
for matproduksjon.
Ørland kommune har 4 128 dekar dyrkbar jord, hovedsakelig i sone 3 til 5.
2 556 dekar er mineraljord, og 1 572
dekar er organisk jord eller myrjord.
Myrjord er problematisk å dyrke opp
da den vil slippe ut mye metangass noe
som kan bidra til økt drivhuseffekt.

1

Godt egnet for matkorndyrking

2 Marginal for matkorndyrking

Dekar
0

%
0
0

3 833

93

295

7

5 Godt egnet for grovfôrdyrking

0

0

6 Marginal for grovfôrdyrking

0

0

4 Marginal for fôrkorndyrking

Totalt dyrkbar jord

Ny versjon av ISY WinMap
ISY WinMap lanseres i høst med nytt og
moderne brukergrensesnitt i tillegg til
mye ny funksjonalitet, bl.a.:

Arealressurser:
http://www.skogoglandskap.no/
temaer/markslag

0

3 Godt egnet for fôrkorndyrking

Ett dekar hvete
kan gi 1000
brød hvert år!

Les mer:

Dyrkbar jord fordelt på klimasoner:
Sone

4.

Nok mat, trygg
mat, kortreist og
god mat blir en
viktigere del av
vår livskvalitet.

4 128 100

Dyrkbar jord:
http://www.skogoglandskap.no/kart/
dyrkbar_jord

> Raskere datahåndtering
> Dynamisk teksthåndtering
> Støtte for nye formater
> Personlig oppsett av mest brukte funksjoner
> Utvidet hjelp på norske kommandoer

Jordsmonnkartlegging:
http://www.skogoglandskap.no/artikler/2007/jordsmonnkartlegging

Norsk institutt for
skog og landskap
Pb 115, NO-1431 Ås
T: +47 64 94 80 00
skogoglandskap.no

Arealbarometeret gir informasjon om endringer over tid, samtidig som det
viser jordressursene i kommunen.

Les mer på
www.nois.no

Ta kontakt for mer informasjon
Kjell Sandal
Telefon: 454 04 670
E-post: kjell.sandal@norconsult.com
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DÅP: Gudmor Frøydis Rørtveit Stensvik, leder for Senter for utbygging i Kystverket, døpte målebåten «Anda» med sjampanje onsdag 22. januar 2014.

Fartøysdåp og tettere etatssamarbeid
Dåpen av målebåten «Anda» representerer ikke bare en ny ressurs til bruk for sjømåling
i Norge. Den tar også samarbeidet mellom Kystverket og Kartverket et steg videre.
Tekst og foto: SISSEL KANSTAD, Kartverket

Kystverket og Kartverket har i mange år
vært strategiske samarbeidspartnere i
arbeidet for en bedre og tryggere sjøvei.
Dåpen av sjømålingsbåten «Anda» tar
samarbeidet et steg videre; den markerer
starten på en ny samarbeidsavtale, til nytte
for norske farleder og havner. Tradisjonen
tro ble «Anda» døpt med sjampanje. Gudmor Frøydis Rørtveit Stensvik, leder for
Senter for utbygging i Kystverket, knuste
sjampanjeflaska i siden på fartøyet - før hun
ønsket at hell og lykke måtte følge «Anda»
og hennes mannskap. Dåpen fant sted i
Vågen i Stavanger onsdag 22. januar. Sikrere tilgang Avtalen mellom de to etatene
har som mål å gi sikrere tilgang til måleog prosesseringstjenesten. Dette vil igjen
sikre at Kystverket har bedre kunnskap
om topografien på havbunnen, som kan
brukes i masseberegninger og avtaler med
entreprenøren både før og under utførelse
utbedringer, samt at sluttmåling blir gjort
før entreprenøren forlater anleggsstedet.
– Med bakgrunn i økonomi og et sikrere
opplegg for oss, fant vi det fornuftig å inngå
en avtale med Kartverket, sa kystdirektør
Kirsti Slotsvik blant annet i sin tale i forbindelse med dåpen.
24
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Kvalitet
Hun presiserte også at hun ser mange positive effekter ved at Kystverket og Kartverket
knyttes enda tettere sammen.
– Begge etatene er opptatt av kvalitet i sjøsikkerhetstjenesten. Båten som er døpt i dag er
ikke mer enn 11 meter lang, men den har med
seg det nyeste som finnes av teknisk utrustning
til de oppgavene den skal ha – både når det
gjelder posisjonering, multistråle-ekkolodd og
bevegelsessensorer. (...) Jeg tror at det vi har
vært med på her i dag er med på å øke framdriften, men også sikkerheten, i oppmålingsarbeidet langs kysten vår, sa kystdirektøren.
Kystverket har finansiert og eier fartøyet
og utstyr, mens Kartverket gjennomførte
den konkrete anskaffelsen. Kartverket vil
videre bemanne og drifte målefartøyet i forbindelse med gjennomføringen av avtalen.
– Det er en viktig milepæl for Kartverket
at vi sammen med Kystverket har maktet å
få bygget en ny målebåt. Dette viser at begge
etater innretter seg for fremtiden, slik at
brukerne kan få enda bedre data. I tillegg
er vi glade for at den nye målebåten også
byr på adskillig bedre arbeidsforhold for
mannskapet som utfører sjømålingen, sier
kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup.

Effektivt og nøyaktig
Også direktør Evert Flier ved Kartverkets
sjødivisjon tok opp det gode samarbeidet,
effektivitet og kvalitet i sin tale i forbindelse
med dåpen.
– Avtalen mellom Kystverket og Kartverket sikrer rask sjømåling og prosessering
av data. Bare seks uker etter sjømåling, av
for eksempel utdyping av farleder, skal nye
dybdeforhold være kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs) og være tilgjengelig i
offisielle sjøkart, forklarer han.
– Dette arbeidet er svært viktig for alle
kystkommuner, og bidrar til å forbedre den
digitale infrastruktur i den norske kystsonen. En god digital infrastruktur er en
forutsetning for all bærekraftig aktivitet i
kystsonen, sier direktør Evert Flier i Kartverkets sjødivisjon.
Oppkalt etter fyrstasjon
Målefartøyet «Anda» har for øvrig fått
navnet sitt etter Anda fyrstasjon, som har
fyrhistorisk verdi som den siste bemannede
fyrstasjon som er bygd i Norge. Den ble
automatisert og avfolka i 1987. Fyrstasjonen
ligger på en øy i Vesterålen, i Øksnes kommune i Nordland og er omgitt av storslåtte
naturformasjoner. Selve holmen Anda er et
viktig hekkeområde for lundefugl. Fyrstasjonen ligger i et område foreslått vernet
som naturreservat etter lov om naturvern i
kystverneplanen for Nordland.

Leica CS25 GNSS
Unik kombinasjon av høy-nøyaktighet GNSS
og en robust tablet-PC

CS25 GNSS pakker full GNSSfunksjonalitet inn i en ergonomisk
bærbar enhet - noe som gjør den
til bransjens mektigste, håndholdte
GNSS.
Tablet PC med integrert høynøyaktig GNSS <10cm
Full Windows ® 7-Ultimate OS
7 “farge- og pekeskjerm

Leica Zeno familien gjør din GIS-hverdag enklere, med mer fleksible løsninger tilpasset din arbeidsflyt.
GG03,
Fleksibel GNSS-antenne for
din bruk.
Leica Zeno 5,
håndholdt GPSmottaker med full
telefonfunksjonalitet.

Zeno 10,
IP67 og arbeidsområde fra
-30 til 60° C

Nøyaktighet 2-5m

Kombiner GIS- og landmålingsutstyr

Kan kombineres med
GG03 for cm-nøyaktighet.

Cm-nøyaktighet med GG03
T: +47 815 59 690
post@leica-geosystems.no
www.leica-geosystems.no

Presentasjon av kjente utstillere: Siril Hafstad, Geodata, Magnus Iversen, NoIS, Øystein Halvorsen,
Rambøll, Anita Bang-Larsen, Kartverket og Svein Magne Granheim, Norsk eiendomsinformasjon.

Svein Reid (bak med skinnlue), Gunn Bundli og Magnus Bratli Holte
i akekonurranse.

Lokale geomatikkdager på Norefjell
Lokale geomatikkdager samlet 150 deltakere og ble for tredje gang arrangert
av GeoForum Buskerud, Oslo og Akershus i felleskap.
Tekst: MARIANNE MEINICH / Foto: EVEN STANGEBYE

Svarene fra evalueringen viser at deltakerne
er opptatt av at arrangementet har aktuelle
foredrag, nok avsatt tid til utstillingsvandring
og pauser for å utveksle erfaringer, treffe
kjente og nye. I tillegg er det viktig at maten
er god og lokalitetene fungerer. De sosiale
aktivitetene er også viktig.
Lokale geomatikkdager på Norefjell har alle
disse faktorene som gjør at det ble et meget
vellykket arrangement!
Det var avsatt tid til en lang pause midt
på dagen etter lunsj. Noen deltok på geoquiz ute med aking, bygging av det høyeste
snøtårnet og quiz. Andre ønsket isteden å
ta seg en skitur, benytte seg av spaavdelingen eller til å møte leverandørene på utstillingen i denne pausen.
Under middagen var det underholdning
av ungdommer som danset hallingdans med
hallingkast. Flott innslag som skapte en meget god stemning! Det settes pris på at det
benyttes lokale krefter til underholdningen.
Etter middag var det rigget for dans.
Mange hadde det veldig kjekt på dansegulvet, og for noen ble det for høy musikk.
Nærmere 70 % av deltagerne var fra kommunal sektor. Programmet hadde en god
blanding av aktuelt stoff for flere.
Sammendrag av foredragene
Sverre Røed-Bottenvann åpnet arrangementet med å fortelle om status og mål for
rekruttering- og profileringsprosjektet. Svein
Solberg fra Skog og landskap fortsatte med å
informere om Tandem-X. Det er 2 satellitter
som går i konstellasjon og gir høydeinfor26
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masjon i en ferdig global overflatemodell.
Modellen kommer for salg som et kommersielt produkt. Kjell Berge, Bærum kommune hadde deretter foredrag om status og
erfaringer med overgangen til NN2000. Det
er alltid nyttig å høre om andres erfaringer.
Marianne Reusch, jurist med doktorgrad fra
Universitetet i Oslo hadde foredrag om kartets rolle i tvistesaker og tok for seg spørsmål
som: Kan vi stole på kartene? Stoler vi på
dem i for stor grad? Hun har skrevet bok
om allemannsretten og underviser om fast
eiendoms rettsforhold. Marianne Reusch
hadde foredrag på GeoNordland i 2013 og
skal også ha to foredrag på GeoNordland i
år. Kristian Kihle fra Kartverket informerte
om formidling av gratis kartdata. Hvilke data
som er gratis, hvordan de kan hentes ned og
hvilke formater som er tilgjengelig. De som
stilte spørsmål fikk hver sin Kartverks-buff.
Det var flere spørsmål! Einar Bergsholm fra
NMBU (tidligere UMB) avsluttet første dag
med foredrag om deling av eiendom og servitutter. Einar Bergsholm er ofte ønsket som
foredragsholder på lokale geomatikkdager.
Han engasjerer tilhørerne bl. a. ved at han
ofte selv stiller spørsmål til deltakerne.
Gry Merete Olaisen, Skog og landskap og
Anne Bjørg Rian, Jordbrukssjef i Øvre og
Nedre Eiker kommune startet med foredrag
2. dagen om samspill ved ajourhold av
AR5. Ajourhold av FKB-AR5 er et samspill
mellom kommune, Skog og landskap og
Kartverket. Det er viktig med god kommunikasjon mellom partene for å oppnå
et best mulig produkt. Håvard Juliussen,

NVE fortsatte med foredrag om hvordan
NVE gjennomfører skredfarekartlegging.
Trafikksikkerhet for skolen, var tema for
neste foredrag. Kommunene er pålagt
å lage trafikksikkerhetsplan for skolene.
GIS bidrar til å øke presisjonen på planen,
automatisere prosessene for å komme frem
til planen, og ikke minst gi anledning til å
dele og samhandle innspill til planen i egen
organisasjon (ikke-kartfolk). Tore Jensen
fra Geodata demonstrerte hvordan dette
kan gjennomføres. Erik Landsnes fra NOIS
informerte om Plan og byggesak på mobile
løsninger. eBygg-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom 30 kommuner med
målsetning om å bidra til raskere innføring,
bedre kvalitet og effektivitet i plan- og byggesaksprosessen, samt sikre brukervennlig elektronisk dialog mellom forvaltning,
næringsliv og innbyggere. Foredraget viste
status, hvordan plan- og byggesaker er gjort
tilgjengelig for brukerne på webbaserte
løsninger og mobile plattformer.
Randi Brandtsegg, og Arve Jørgensen fra
Drammen kommune fortalte deretter om
adressering i utmark og blant annet om
skilting av hytter og andre problemstillinger.
Begge foredragsholderne har lang erfaring
med adressering. Niels Christian Moen,
Bygg Control AS hadde deretter foredrag
om muligheter og utfordringer ved bruk av
droner innen fotogrammetri. Han informerte om nøyaktighet, fordeler, ulemper og
regelverk. Det siste foredraget var av Roaul
Abrahamsson, Micado AS og handlet om fibernett og dokumentasjon av sine nett. Det
er laget en web basert innsynsløsning, www.
kartserver.no som ble demonstrert.
Bilder og foredrag fra er lagt ut her
http://geoforum.no/lokalavdelinger/oslOgAkers/arrangementer/norefjell-2014

NYTT OM NAVN
STURLA DAHL er ansatt i GeoSurvey. Han skal
jobbe i avdeling Namsos,
hvor han har nylig flyttet
til Namdalseid kommune,
han er gift og har to
voksene gutter. Sturla har
arbeidet det meste av arbeidskarrieren innenfor serviceyrkene, men
etter å ha gjennomgått et Geografi studium
fikk han lyst til å jobbe innen landmåling.
Sturla er i et utdanningsløp mot en bachelor
i landmåling på Høyskolen i Gjøvik.
Sturla er en aktiv person som liker friluftslivet
både til fjells og til sjøs, og er veldig glad i båtlivet.
Ellers er Sturla glad i å løpe; hans nye mål
er å løpe Marathon i Stockholm.

høgskole. Han har innehatt har bred erfaring
fra vårt fagfelt innen privat og offentlig sektor,
og kommer fra stillingen som GIS Systemansvarlig i Statnett SF.
Geo Survey har ambisiøse vekst- og utviklingsplaner og Pål Herman vil bli sentral for
at selskapet skal nå sine mål for fremtiden.

PÅL HERMAN SUND
er ansatt som avdelingsleder og fagansvarlig innen
Geodesi i Geo Survey AS.
Pål Herman bor i
Sandefjord og blir leder
i Vestfoldavdelingen.
Pål Herman er utdannet
sivilingeniør i karttekniske
fag ved Norges Landbruks-

ERIK SUNDHEIM er
ansatt som Senioringeniør
hos Geomatikk Survey AS
Erik startet i september på Oslokontoret til
Geomatikk Survey og skal
jobbe med tjenester og
produkter fra droner og
terrestrisk laserskanning samt landmåling.
Erik er utdannet sivilingeniør i karttekniske

CAMILLA K. M. DALE
er ansatt i salgteamet i
Geodata. Hun har utdannelse innen petroleumsgeologi og prosjektledelse,
og erfaring fra seismisk
industri. Camilla vil være
ansvarlig for olje og gass GISmarkedet.

fag ved Norges Landbrukshøgskole/NMBU og
har bred erfaring innen vårt fagfelt. Han har
tidligere jobbet 13 år i Blom Geomatics med
blant annet Laserskanning/LiDAR, geografiske databaser til skråflybilder/BlomURBEX
samt fotogrammetri, både i Norge og utenlands. Før dette har Erik også jobbet fem år
med GIS i Skog og Landskap/NIJOS.
HÅKON ANDRESEN (40)
er ansatt som daglig leder
i Geomatikk Survey AS.
Håkon er sivilingeniør fra
Norges Landbrukshøgskole /
University of Calgary og har
jobbet med flybåren datafangst og kartproduksjon i Blom siden 1999. I Geomatikk Survey
vil han lede selskapets målrettede satsning
på nye teknologier og arbeidsmetoder som
droner, terrestrisk laserskanning, 3D og BIM/
samordningsmodeller. Geomatikk Survey ble
opprettet i 2013 og er videreføringen av landmålingsvirksomheten i Geomatikk AS. Selskapet har over 30 landmålere og utfører de fleste
oppgaver innen anleggsstikking, masseberegninger og moderne landmåling. Geomatikk
Survey har et tett og fruktbart samarbeid med
de andre selskapene i Geomatikk gruppen.
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AKTUELT

Bjørn Egil Goa til venstre og Torstein Pedersen til høyre under forberedelsene til jubileumsdagene. Foto Steinar Wergeland.

GeoForum Rogaland 40 år
Mange medlemmer var med og markerte GeoForum Rogaland 40 år-jubileum.
Rogaland Karttekniske Forening ble stiftet den 18. oktober 1973. Det var
Annar Knutsen og Lars Rosland som tok initiativet og kalte inn til møtet hvor
foreningen ble stiftet. I innbydelsen står det blant annet:
Tekst: STEINAR WERGELAND (på ny valgt som leder for GeoForum Rogaland)

«Når det i byene Skien, Kristiansand,
Bergen og Trondheim er stiftet foreninger
som avdelinger under Norges Karttekniske
Forbund, må en tro det har skjedd ut fra
lokale yrkesmessige behov. Vi som arbeider
med kart og oppmåling har lett for å bli faglig isolert når vi drar til hver vår krok.
Tiden er nå inne til at vi her i fylket tar
et felles løft for å komme på bølgelengde
med den utviklingen som finner sted innen
kartografien og tilsvarende fagområder.»
28
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Denne innledningen er hentet fra Torstein Pedersen foredrag om de første 15
årene av GeoForum Rogalands 40-årige
historie og som ble markert på årsmøtet foreningen avholdt 22. januar i år. Torstein har
40 års fartstid i foreningen, det kom fram i
fortsettelsen av hans foredrag:
«Jeg arbeidet i Bloms Oppmåling på den
tiden, og hadde nok ikke hørt om Norges
Karttekniske Forbund før, men firmaet hadde
fått innbydelse, og på meget kort varsel ble

jeg «tatt med» på stiftelsesmøtet. Dette ble
holdt på St. Svithun hotell. 31 personer deltok på møtet som ble ledet av Lars Rosland.
Det ble valgt følgende interimsstyre: Lars
Rosland, formann, Annar Knutsen, varaformann og kaserer, Bent Lieng, sekretær med
varamenn: Arne K. Steine og Adolf Lütcherath.
Medlemskontingenten ble satt til kr. 20,-,
men ble på første ordinære årsmøte hevet
til kr. 30,Foreningen kom tydeligvis raskt i gang
med arbeidet. Første medlemsmøte ble
holdt i desember, og første ordinære årsmøte den 30. januar 1974.
Fra dette årsmøtereferatet merker jeg meg
følgende: ”Det ble videre fremholdt at foreningens møter burde holdes utenom vanlig
arbeidstid og at bevertning godt kunne

Her ser vi Steinar Sømme i aksjon, fanget av årsmøtefotograf Audun Mjølhus.

sløyfes. Ingen mælte mot dette,” sitat slutt.
Ut fra dette må en kunne trekke den slutning at foreningens første medlemmer var
nøysomme og sparsommelige, men kanskje
også at arbeidsgiverne på det tidspunktet
ikke helt hadde oppdaget verdien av det
arbeidet som foreningen hadde satt seg som
mål å delta i».
Torstein ga oss en rekke tidsbilder fra geomatikkens historie, noe dette utdraget viser:
«Det første heldagskurset, slik vi kjenner
dem fra ”vår tid”, finner jeg omtalt i årsrapporten fra 1977. ”Kursdag på Ognatun” ble
avholdt 10. oktober med følgende emner:
Bruk av elektronisk avstandsmåler (Distomat), beregning av måleresultatene på
Hewlett-Packard skrivende bordcomputer
(HP-97), og orientering om EDB vedrørende
eiendomsregistrering m.m. Foredragsholdere var Adolf Lütcherath og Leif B. Hana.»
I fortsettelsen forteller Torstein både om
det faglige og organisatoriske arbeidet i foreningen. Innføringen og kursing av delingsloven hadde et stort fokus utover 80-tallet og
som en kuriositet innen det organisatoriske
kan det nevnes at foreningens første kvinnelige leder var Kari Strande. Hun har nå
sitt virke som avdelingsdirektør og leder for
Kart- og planlovseksjonen i Planavdelingen
i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, der hun blant annet har ansvaret for
etatsstyringen av Kartverket. En annen person som også ble nevnt var Steinar Sømme,
leder fra 1985 og oppmålingssjef i Sandnes

kommune. Han var pådriver for og fikk til
det første Karttreff (Rogalands svar på lokale
kartdager) på Viste Hotel i 1990. Jeg skal
fortelle mer om Steinar Sømme litt senere.
Bjørn Egil Goa, som har mange år som
styremedlem og leder for GeoForum
Rogaland bak seg, overtok foredragsstafettpinnen fra Torstein Pedersen og lot oss
mimre rundt de siste 25 årene i foreningen.
Selv om mange av de ca. 50 tilstedeværende
medlemmene hadde en viss innsikt i denne
delen av historien var det likevel interessant å bli minnet om de viktig faglige og
til dels tunge løftene GeoForum Rogaland
hadde våget seg ut på. Som eksempel på
dette vil jeg trekke fram Landmålerens nye
hverdag, på 5 sesjoner der første økt gikk
fra november 1998 til februar 1999. Første
del av dette kurset ble også arrangert i
flere andre fylker etter vår modell. Dette
var et samarbeidsprosjekt med Høgskolen
i Gjøvik, målet her var å gi medlemmene
en kompetansehevende etterutdanning,
hver bolk ga 2 vekttall, totalt 10 vekttall
(30 studiepoeng). Bjørn Egil tar også fram
foreningens møte 14. januar 2003, om
innføring av Cpos i Rogaland, som en viktig
fagsamling. Fylkeskartsjefen hadde signalisert at dersom foreningen fikk oppildnet
sine medlemmer var det et visst håp om å få
etablert en permanent RTK-tjeneste i vårt
område, som det første i landet. Det hadde
riktignok vært gjort noen spede forsøk på
en etablering i Østlandsområdet, men uten

hell. På møtet stilte Statens kartverk opp
med en tung delegasjon fra Hønefoss, med
divisjonsdirektør Bjørn Engen i spissen. De
andre var Line Langkaas, Per Erik Opseth
(nåværende divisjonsdirektør) og Rune
Hanssen. I etterkant har det blitt referert til
”vekkelsesmøtet” i Stavanger, da interessen
var svært stor. I løpet av det kommende året
var de første stasjonene oppe og i dag har
Cpos 2445 brukere over hele landet!
Jeg lovet å komme tilbake med noen
ord om Steinar Sømme. Som nevnt tidligere, var han en viktig pådriver for å få
etablert lokale kartdager i Rogaland, noe
han også lyktes med. Foreningen kalte det
for Karttreff og det har den fortsatt med,
litt på tross av et ønske om navneendring
fra sentralt hold, men mest fordi Karttreff
er en merkevare i Rogaland. På det meste
har det vært 211 deltakere og det har jevnt
over vært 150 deltakere de siste gangene.
Med bakgrunn i dette arbeidet, som Steinar
Sømme la grunnlaget for, samt hans alltid
store engasjement på utallige fagsamlinger
i regi av foreningen, var det helt naturlig for
oss å utnevne ham til lokalt æresmedlem
på årsmøtet nå i januar. Vi hadde invitert
Steinar med begrunnelsen om at det hadde
vært hyggelig om noen av de tidligere aktive
medlemmene ville være til stede på jubileumsfeiringen, det sa han heldigvis ja til. Han
ble meget forbauset og rørt da årsmøtets
strenge kjøreplan ble brutt opp av tildelingen av Æresmedlemskapet hans. Jeg hilste
ham blant annet med disse ordene: ”På
vegne av GeoForum Rogaland og Rogaland
Karttekniske forening vil jeg takke deg for
stor innsats gjennom en årrekke, Steinar!
Du har vært en viktig bidragsyter i styret,
som leder, foredragsholder, deltaker i ulike
grupper og utvalg og ved de ulike sosiale
arrangementene. Ditt engasjement for lokale
Kartdager har gjort Rogalands Karttreff til det
største enkeltarrangement i hele GeoForum.»
Steinar valgte å bli med på den videre
jubileumsmarkeringen som innebar omvisning ved Lervig Aktiebryggeri og til slutt
middag på Akropolis i Stavanger. Der
kvitterte han kl. 22.40 (!) med å framføre
sin egen soge som han skrev i 2004 og som
bærer navnet ”Soga om korleis GPS og Deildelova kom til Norgesveldet og om korleis
Haustblotet hjå Erling Skjalgsson kom til”.
Deilde er det samme som grensemerker.
Soga er så godt skrevet at jeg skal ikke gi
meg inn på sitater her, men vise til GeoForum Rogalands hjemmeside, der vi har fått
lov av forfatteren å publisere den.
Det er kjekt med jubileum og det var
ekstra kjekt at så mange bidro til å gjøre
dette til et minne for livet – snart er det
50-årsjubileum!
POSISJON NR. 1 - 2014

29

AKTUELT

Et godt eiendomsregister
krever gode identiteter
Det er nå gått ut et bud fra regjeringen om at den ønsker innspill som kan
rasjonalisere boligbyggingen i Norge. Fra matrikkelområdet kan det leveres
flere. Ett er knyttet til det helt basale spørsmålet: Identifiserer vi objektene
i matrikkelen på en effektiv måte? Spørsmålet kan besvares med et klart
”nei”. Løsningen ligger i å begynne med det basale spørsmålet hva er én fast
eiendom? Hverken Matrikkelen eller grunnboken gir ikke noe entydig svar på
dette: De bare later som!
Tekst: TORE BØ, Jordskiftekandidat

Her er fire symptomer på at noe er grunnleggende galt:
1. Det helt banale: Figuren 1 er et utsnitt av
ØK over en utmarksteig som ligger som
et realsameie. Tre parter eier grunnen, én
eier skogen. Utfordringen er at én av de
tre partene ligger i annen kommune. I en
analog verden løste man denne utfordringen gjennom bruk av «dumme” påskrifter på kartet. Med dagens metodikk er
oppgaven uløselig i matrikkelen.
2. Den litt mer komplekse: Én eiendom
kan bestå av flere parseller. Disse trenger
ikke ha lik identitet, men kan være låst
sammen gjennom offentlige restriksjoner. Én fysisk parsell kan for sin del være
identifisert med ett eller flere matrikkel-

nummer. Ambisjonen er at matrikkelen
skal fortelle mye, i realiteten skaper den
forvirring. Resultatet er en dataverdi
krever fagkyndig tolkning før den fremstår som nyttig informasjon – og smarte
”finne-på-løsninger” som den som er laget
i landbruksregisteret
3. Det sterkt forvirrende: Et robust register
identifiserer ett objekt i den virkelige verden. Dagens matrikkel peker hverken ut
ett entydig, fysisk objekt eller én eiendom.
Den er også statisk gjennom at identiteten
blir liggende i ro mens objektet endrer
fysisk form eller innhold.
4. Det absurde: Figur 2 viser øverst utbyggers ønskede utfall av en seksjoneringssak. Under vises utfallet slik det ble.

Avviket kommer av at systemet krevde
at det - i stedet for ett sameie - måtte
etableres fire sameier med en kompleks
struktur av kryssede rettigheter. (D er en
underjordisk garasje.) Styringssystemene
ble tilsvarende komplekse. Årsaken finnes
i at identitetene er et appendiks til tomtens identitet – og tomten eksisterte ikke
da bygging og salg av leilighetene begynte.
Den underliggende årsaken til at dagens
system har sin nåværende form, synes å være
tradisjoner. ID-ene inneholder en stedfesting, og de ”fryses” som om man ønsker å
slippe unna å måtte rette i analoge protokoller. Løsningen gjenspeiler også en bondekultur, hvor verdien lå i jordens avkastningsevne: Bygningene var kun et middel for å
realisere potensialet. I vår tid er situasjonen
snudd på hodet: Verdiene ligger i bygningene, mens tomten de står på i større eller
mindre grad er underkastet bygningene. Det
forunderlige er at en så gammelmodig metodikk ble beholdt når digital metodikk åpner
for langt mer effektiv stedfesting av objektene – og at retting i digitale filer er betydelig
enklere enn i protokoller. Det synes som om
potensialet som digital metodikk og utfordringene som et dynamisk eiendomsmarked
stiller, ikke var problematisert. I stedet for å

PRESSEMELDING

Leica Geosystems as avdeling Oslo og
Aurskog samlokaliseres på Kalbakken
Leica Geosystems as har i dag 65 ansatte
fordelt på kontor i Trondheim, Bergen, Kristiansand og Oslo. Vi vil i løpet av 2014 også
etablere oss i Stavanger med eget regionskontor med både salg og support. Selskapet
har en omsetning på 280 MNOK fordelt
på salg av varer og tjenester til offentlig og
privat sektor.
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Leica Geosystems as avd. Oslo og Aurskog
flytter sammen i nye, funksjonelle lokaler
på Kalbakken i Oslo. Dette er den naturlige
forlengelsen av fusjonen som ble gjennomført for to år siden. I en verden hvor
nærhet til markedet og responstid mot våre
kunder er to viktige faktorer, har selskapet
valgt Kalbakken som det naturlige stedet å

plassere et moderne hovedkontor. Vi vil fra
februar samlokalisere all teknisk service,
support, logisikk, salg og kontorfunksjoner
på ett sted.

Figur 1

digitalisere virkeligheten, digitaliserte man
en papirløsning.
Når det offentlige skal bruke innsats for
dels å sikre grunnlaget for realkreditten og
freden mellom naboer gjennom matrikkelen,
bør dette skjer på en kostnadseffektiv, en
maskinlesbar, måte. De fire punktene over er
symptomer på at vi i dag er et stykke fra en
optimal løsning. Tiden synes således å være
overmoden for å åpne for spørsmålene:
1. Hvilke gevinster vil bruk av standardprinsippene for informasjonssystemer gi?
2. Hva er de riktige objektene – og hvilke
struktur kan de ordnes i?
3. Hvordan og når kan en endring skje?
Svarene på det første spørsmålet kan løses
gjennom en gevinstkalkyle, hvor utfordringen er å klarlegge inntekts- og kostnadssiden og gevinst- og kostnadsbærerne. Det
andre kan baseres på generell systemteori,
hvor verdisikring og logisk arrondering
vil være sentrale føringer. Det siste er nå
aktualisert av det nå går mot en stor endring
i kommunestrukturen, hvor en betydelig andel av ID-ene må endres. En omstrukture-

Figur 2

ring av et administrativt system bør ikke ha
noen influens på det privatrettslige område!
Det er gevinstpotensialet som skaper omstillingsviljen. Som systemeier for både grunnbok
og matrikkel er det naturlig at Kartverket setter
dagsorden og synliggjør at dette er kostnadseffektivt og det er tillits- og trygghetsskapende.
I neste fase må alle berørte få et eierforhold til
endringen: Du er en av gevinstbærerne!
Figur 3 viser hva som kan komme ut av
prosessen. På én eiendom er det identifisert
tre verdibærende primærobjekt: en bolig, en
garasje og en tomt. De to bygningene har i
dag effektive, ”moderne”, identiteter. Tomtens ID har en dobbeltrolle; den identifiserer
både parsellen og det som er kalt Eierenhet i modellen. Ved å gi både tomten og
eierenheten nye, tidsmessige identiteter, slik
det alt er gjort for bygningene, ville systemet
kunne fungere godt i både et digitalt og et
dynamisk samfunn. Arbeidsdelingen mellom matrikkelen og grunnboken ville da bli
at matrikkelen passer på de fire objektene,
mens grunnboken konsentrerer seg om rettigheter knyttet til eierenheten.

Kostnadssiden har et innhold. Men
danskene valgte i 2002 – 2004 å ta denne
utfordringen. I 2002 – 2004 kjørte de et prosjekt hvor alle geografisk adskilte enheter i
marken fikk sin egen identitet. Over disse
primærobjektene ble det så bygget opp en
ryddig struktur. Effekten var at matrikkelen
kunne levere økt trygghet og tillit i samfunnet: Fravær av dem skaper usikkerhet og
strid og det koster penger.

Figur 3

Oslo kommune med i Norge digitalt
Oslo kommune har skrevet under Norge digitalt-avtalen og blir dermed en del
av samarbeidet fra 1. januar 2014.
Tekst: KARTVERKET

Med dette er alle landets kommuner med
i Norge digitalt-samarbeidet. Avtalen
innebærer at Oslo kommune vil utveksle
kart- og geodata med andre kommuner
og statlige virksomheter. Det betyr at
disse dataene blir lettere tilgjengelig i den
nasjonale geografiske infrastrukturen som
Norge digitalt-samarbeidet utgjør. Oslo
og de andre deltakerne i Norge digitalt
skal også utveksle en rekke tjenester for å
gjøre geografisk, eller stedfestet, informasjon mer tilgjengelig. I Oslo kommune vil

plan- og bygningsetaten være bindeleddet
mellom kommunale virksomheter og Norge
digitalt. Norge digitalt er et bredt samarbeid
mellom virksomheter som har ansvar for å
fremskaffe stedfestet informasjon og/eller
som er store brukere av slik informasjon.
Partene i samarbeidet - kommuner, fylker
og nasjonale etater - er leverandører og
tilbyr flere hundre ulike former for temakart
og grunnkart. Utviklingen av samarbeidet
og den geografiske infrastrukturen som det
utgjør, er forankret i geodataloven.

Kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup (t.v.) og etatsdirektør for plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, Ellen
de Vibe, skriver under Norge digitalt-avtalen. Bak står
statsråd Jan Tore Sanner og byråd Bård Folke Fredriksen.
Avtalen ble underskrevet 14. desember i forbindelse med
markeringen av Kartverkets 240-årsjubileum. Foto: Ole
Magnus Grønli.
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Returadresse:
GeoForum
Kvernberggata 5,
3510 Hønefoss

Kommunekart på mobil
Kommunekart gir rask tilgang til kommunale kartdata, plan- og eiendomsinformasjon, og retter seg
mot et bredt spekter av brukergrupper som er utstyrt med nettbrett eller smarttelefon:
•
•
•
•

Innbygger
Saksbehandler
Politiker
Feltarbeidere

GIS/LINE Analyse
fra data til informasjon

Kommunekart gir mye
funksjonalitet og rikt innhold:

• Grunnkart, Flyfoto og
Hybridkart
• Kommune-, reguleringsog bebyggelsesplaner
• Planregister
• Plandokumenter
• Eiendomskart
• Eiendomsinformasjon
• Andre kartlag
• Søk
• Ruteberegning
• Hjemmelshaverinformasjon
• Offline tilgang til kart
• VA-kart med bilder

Norkart AS, boks 145, 1300 Sandvika,
tlf: 67 55 14 00 e-post: info@norkart.no,
www.norkart.no

