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

Først vil jeg takke for tilliten fra representantskapet, som gjenvalgte meg som
styreleder i GeoForum, slik at jeg går inn
i mitt 4. år i denne posisjonen. Jeg takker
også for at vi igjen fikk et godt styre og
jeg takker Steinar Vaadal og Ståle Klommestein for vel utført arbeid i styret.
Årets Geomatikkdager er nå historie,
men jeg har et klart inntrykk av at det
igjen ble en god historie med engasjerte
foredragsholdere, gode lokaler og
engasjerte deltakere. Even Stangebyes
bilder fra dagene viser mange morsomme
situasjoner og det er mye smil og latter.
Takk skal du ha, Even! I tillegg til den
faglige delen har Geomatikkdagene en
viktig sosial og utenomfaglig funksjon å
fylle. Dagene gir også rom for formelle og
uformelle møter, nye kontakter knyttes og
nye brukergrupper blir fanget opp. Denne
gangen var sesjonen for lærere fra den
videregående utdanningen godt besøkt
og gruppen som bidro med foredrag og
teknisk tilrettelegging fortjener stor takk!
Statssekretær Paul Chaffey
var både en lydhør og engasjert
representant fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet. Chaffeys
bidrag belyste blant annet problematikken
knyttet til tilgang til kartdata for alle.
Han var meget fornøyd med utviklingen
så langt, samtidig som han pekte på
at veien videre til full frigivelse av alle
kartdata hadde sine utfordringer. Et av
GeoForums mål er å legge til rette for
faglige diskusjoner og innspill innen alle
deler av geomatikkfaget. Derfor var det
naturlig å vie en hel sesjon til Nytten av
frie kartdata, nærmest som forlenging
av Chaffeys innledning. Vi fikk fire
svært forskjellige, men nyttige innspill i
debatten. Kari Strande, fra Kommunalog moderniseringsdepartementet, pekte
på at årstallet 2017 var et forslag som lå i
rapporten fra den forrige regjeringen. Den
nye regjeringen har ikke bundet seg til
dette, men rapporten blir brukt, sa hun.
Det var svært hyggelig for undertegnede

å innlemme Roger Gustavson i gruppen av
æresmedlemmer i GeoForum. I GeoForums
vedtekter står det: «Som æresmedlemmer
kan utnevnes personer som har gjort
en særlig stor innsats innen GeoForums
virkeområde. Utnevning av æresmedlemmer
vedtas av styret. Vedtaket i styret skal være
enstemmig.» I det enstemmige styret ble
Rogers mer enn 30 år lange innsats trukket
fram som et av mange gode argumenter
for æresmedlemskapet. Roger skal få en
egen presentasjon i Posisjon, jeg vil bare
få lov å framheve Rogers sosiale kraft; han
er så glad i mennesker, det har jeg opplevd
mang en gang. Han har også en samlende
kraft, en viktig egenskap som han også
æres for. Roger ble ganske satt ut av denne
utmerkelsen.
Roger ble også satt ut for andre gang
under årets Geomatikkdager, da han
fikk Norges Vels medalje for lang og tro
tjeneste under festmiddagen. Takk, Roger!
I slutten av mai skal det nye
styret samles og gå gjennom
svarene fra brukerundersøkelsen fra
Geomatikkdagene 2014 på Hell. Det er
alltid nyttig og interessant lesing, dét skal
legge grunnlaget for neste års konferanse
på Lillehammer. Jeg er ganske sikker på at
Twitter skal være på plass da også og jeg
synes Hacketonsamlingen er noe vi kan ta
med oss videre og videreutvikle, takk til
Atle Frenvik Sveen og hans gruppe!

RAPPORT FRA BESTIKKET

GeoF
Tekst: STEINAR WERGELAND
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LEDER
Ved MARIANNE MEINICH
marianne@geoforum.no

En hyllest til Roger!
En verdig avslutning på Rogers yrkesaktive liv etter 31 år
i GeoForum! Det er få av oss forunt å bli tildelt æresmedlemskap når vi går av med pensjon. Roger fikk dette
fordi han gjennom 31 år har bygget opp organisasjonen
til det den er i dag. Han ble ansatt som generalsekretær
i 1983 da Norges karttkeniske forbund ble løsrevet fra
NIF (senere TEKNA). Han førte skuta i nærmere 20
år. Senere ble han ble kurs- og konferanseansvarlig i
GeoForum, en rolle han har utført med glans! Roger
kom fra stillingen som kursansvarlig i NITO og utviklet
GeoForum til den selvskrevne aktør, bidragsyter og pådriver for kompetanseutvikling innen geomatikkfagene,
som vi er i dag. Geomatikdagene, Stikningskonferansen,
Den kloke tegning, geodesi- og hydrografidagene er
gode eksempler på at vi er den naturlige fellesarena for
geomatikkbransjen!
Posisjon ble også utviklet under Rogers ledelse,
utgitt for første gang i 1992. Nytt i fjor var at Posisjon
ble utgitt digitalt og statistikken viser at den blir lest
gjennomsnittlig 7 minutter for hver leser. Posisjon er et
medlemsblad og det er dere som medlemmer som vet
best hva andre medlemmer er opptatt av. Som medlemsorganisasjon er vi avhengig av tips fra dere!
Geomatikkdagene er vel avblåst. Sverre Røed- Bottenvann har planlagt sine første Geomatikkdager under
kyndig veiledning av Roger. Vel gjennomført av Roger,
Sverre, Kari, hjelperne fra lokalavdelingen og ikke minst
programkomiteene. Resultat av evalueringen blir nøye
gjennomgått av programkomite og styret i GeoForum
for å få til et enda bedre arrangement til neste år. Utstillingen og gjennomføringen av lyntaler vil bli bedre til
neste år på Lillehammer.

Veiviser og møteplass innen kart
og geografisk informasjon

GeoForum
Organisasjon for geografisk
informasjon

Sverre er i full sving med planlegging av høstens arrangement. I tillegg skal vi endelig etablere nye nettsider.
GeoForum vil få et løft med de nye nettsidene! Takk til
styremedlemmene Ståle Klommestein og Alexander
S. Nossum som har bidratt med sin ekspertise i denne
prosessen.
Palmesøndag ble det sendt et innslag om geomatikkbransjen på TV2-nyhetene, og umiddelbart etterpå
ble det sendt ut en pressemelding til NTB. «Etterlyser
geomatikk-studenter» var overskriften på oppslagene i
minst 7 aviser dagen etter, et verdifullt oppslag få dager
før samordnet opptak som hadde frist 15. april. Bakgrunnen for innslaget var at Kartverket og GeoForum
hadde gjennomført en undersøkelse om hvor mange
som brukte og hvor ofte de brukte kartrelaterte tjenester. GeoForums styre vil kontinuerlig kartlegge effekten
av rekrutterings- og profileringsprosjektet. I skrivende
stund har jeg ikke oversikt over hvor mange som har
søkt geomatikkutdannning i år, men vi håper flere har
fått øynene opp for den spennende bransjen vi jobbber i.
Vi er alle de beste ambassadører!
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Æres den som æres bør
Under Geomatikkdagene ble Roger Gustavson tildelt æresmedlemskap i GeoForum.
Hans betydning for organisasjonen kan neppe overvurderes, og et æresmedlemskap
var innlysende.
Tekst: SVERRE RØED-BOTTENVANN
Foto: EVEN STANGEBYE

Da styreleder Steinar Wergeland overrakk
æresmedlemskap til Roger Gustavson under
åpningen av Geomatikkdagene 2014 var det
en tydelig rørt hovedperson som stod på
scenen. Likevel, Roger er ikke Roger om han
ikke har en morsomhet på lager, og åpnet
med å si at det var litt pussig å bli utnevnt
til æresmedlem den 1. april. Utdelingen var
slett ingen spøk, men var det forventet?
Takknemlig og ydmyk
– Nei, dette kom veldig overraskende på
meg. Jeg er veldig takknemlig og ydmyk
over å bli æresmedlem, fordi jeg vet hva som
ligger til grunn for denne utmerkelsen, sier
Roger uka etter konferansen på Hell.
Til sommeren takker han av etter 31
samfulle år i organisasjonen. Han startet i
det som den gang het Norges Karttekniske
Forbund (NKTF) i 1983, etter å ha jobbet
som ansvarlig for kurs, konferanser og skolepolitikk i Nito fra 1977.
– NKTF ble etablert i 1969 som en nasjonal organisasjon, og var tilknyttet NIF – det
som i dag heter Tekna. NKTF ønsket å løsrive seg fra NIF for å vokse og utvikle seg på
egen hånd, og jeg var heldig å bli ansatt som
generalsekretær og med det fikk mulighet til
å være med på denne prosessen, sier han.
Stammens brøl
Fra Nito tok han med seg god kompetanse
og flere års erfaring fra kurs- og konferansevirksomhet, og kvitterte også med å rappe
med seg Stikningskonferansen til den nye
jobben i NKTF. Jobben med å videreføre
og utvikle konferansebiten har blitt hans
varemerke i GeoForum, og de fleste konferansene organisasjonen arrangerer i dag har
funnet sin form under Rogers tid. Den kloke
tegning, X,Y og Z, Geodesi- og hydrografidagene og altså Stikningskonferansen.
– Alle kurs og konferanser må ha to forutsetninger i bunn for å kunne bli vellykket; en
god ide og en riktig sammensatt programkomite. De kursene og konferansene vi
arrangerer i dag har stort sett samme form
som for 20 år siden. Den største endringen
er nok at deltakerne nå får bo på enerom,
det var unntaket snarere enn regelen før i

tida. Og strukturen rundt utstillingen har
blitt mer systematisert. Før i tiden ble utstillerne plassert litt her og der, alt etter hvor
det var ledig plass, forteller han.
Konferansene følger en relativt fast syklus,
og det er en som arrangeres i februar hvert
år som har spesiell betydning for Roger.
– Stikningskonferansen ligger mitt hjerte
nærmest. Det har sikkert sammenheng med
at det er der jeg har min fagkompetanse også,
som anleggsingeniør. Men for all del, det er
morsomt å arrangere Geomatikkdagene også
– her hører jeg virkelig stammens brøl!
Nordisk forbrødring
Konferansene, som i dag utgjør 70 prosent
av inntektene til GeoForum, er det som det
nyslåtte æresmedlemmet er mest fornøyd
med å ha bygget opp gjennom sine år i
organisasjonen. Han har også jobbet iherdig
med GeoForums internasjonale virksomhet.
– Det er selvfølgelig flott å ha blitt gitt
muligheten til å reise over hele verden for å
følge opp våre internasjonale forpliktelser.
Men vel så givende har det vært å jobbe på
tvers av de nordiske landene. Geomatikkmiljøet er ikke større enn at det er svært
viktig med nordisk forbrødring. Vi etablerte
GI Norden i 1987, og samme året var vi
vertskap for den første nordiske konferansen, og det har vært veldig artig å jobbe med
våre søsterorganisasjoner.
Han har naturlig nok etablert et omfattende nettverk gjennom sine år i GeoForum,
og det sosiale aspektet ved jobben er noe
han setter veldig høyt.
– Jeg har gjennom årene fått veldig mange
gode venner – og enda flere bekjente, og det
er noe jeg er veldig glad for.
Epletreet
Enkelthendelsen han husker best fra arbeidslivet, bortsett fra at han holdt på å bli kjørt
ned av en DC 9 under et oppmålingsoppdrag
på Sola flyplass, var en mottakelse i eget hjem
i Hønefoss i 1988. Miljøverndepartementet
hadde fått i oppdrag fra FN å arrangere et seminar for kartverkssjefer fra 16 land som fikk
bistand fra Norge. Miljøverndepartementet i
sin tur hentet kompetanse fra Roger og NKTF.

Roger Gustavson blir tildelt æresmedlemskap
i GeoForum under Geomatikkdagene 2014 av styreleder
Steinar Wergeland. Vel fortjent!

– Det var stort for meg. Fortsatt henger diplomet fra FN her på kontoret mitt, og hjemme i
hagen står det et epletre som en representant
for FN plantet. Det ser jeg på hver dag.
Nedturer, eller utfordringer, har det heller
ikke vært mangel på.
– Vi har opplevd hotellstreiker og flygelederstreiker som kunne satt en effektiv stopper
for mang en konferanse. Men alt har løst seg
gjennom kreativitet og smidighet. Under askeskyen i 2011 skulle vi gjennomføre en kursserie om matrikkelloven. Da fikk kreativiteten
kjørt seg, men vi landet på beina da også, ikke
minst takket være velvillige og snarrådige foredragsholdere og deltakere som fant alternative
løsninger for å komme seg til kursstedene.
Frikort
Faglig oppdatering og profilering er noe av
det viktigste GeoForum jobber for, og skal
jobbe med i fremtiden, mener Roger.
– Kurs- og konferansebiten er helt essensiell for GeoForum. Det samme gjelder
for Posisjon, det er noe medlemmene våre
setter stor pris på.
En ting han selv setter pris på, er dugnadsånden som hviler over GeoForum.
– Både lokalt og sentralt i organisasjonen
er det en grunnleggende dugnadsånd som
har imponert meg. Uten denne kunne ikke
GeoForum bestått med kun tre ansatte i sekretariatet. For dette har slett ikke vært noe
enmannsshow, og en viktig milepæl kom
med ansettelsen av Kari Raastad i 1987.
– Hva har vært din fremste rolle i sekretariatet?
– GeoForum har tre bestanddeler som er
like viktige; medlemmene, lokalavdelingene
og sekretariatet. Jeg har vært en del av navet
som driver dette, og det er jeg takknemlig
for å ha fått lov til. Sier Roger Gustavson,
æresmedlemmet som lover at han skal følge
med GeoForum også fremover.
– Nå har jeg frikort til alle kurs og konferanser. Det skal jeg benytte meg av!
POSISJON NR. 2 - 2014
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Bedre beredskap med ny høydemodell
Kartverket ønsker å etablere en detaljert nasjonal høydemodell. Høydemodellen vil
være viktig i beredskapsarbeid og kan bidra til å berge liv.
Tekst: SVERRE RØED-BOTTENVANN
Foto/illustrasjoner: KARTVERKET

Havet stiger, økt nedbør fører til oversvømmelser og ras. En ny detaljert høydemodell
over Norge vil bidra til reduserte skadekostnader ved ulykker knyttet til skred og
flom – og kan i beste fall redde liv ved at
risikoområder utbedres i tide. Nå er målet å
få en nasjonal høydemodell inn i statsbudsjettet for 2015.
– Naturkatastrofer, flom og skred aktualiserer behovet for en nasjonal høydemodell. En detaljert høydemodell vil gi bedre
beslutningsgrunnlag, blant annet i beredskapsarbeid rundt om i kommunene, sier
landdirektør Erik Perstuen i Kartverket.
Må brukes riktig
Han understreker likevel at en ny høydemodell i seg selv ikke er løsningen på klimautfordringene som fins nå, og som vil komme i
større grad fremover.
– Innsamling av nye høydedata i seg selv
gir ingen effekt, det er måten de brukes på
som er viktig. Kommunene – og alle andre
aktører i bransjen – må bruke dataene
som et verktøy for best mulig beslutningsgrunnlag i sitt daglige virke. Den største
samfunnsøkonomiske gevinsten ved en ny
høydemodell kommer når den blir brukt
aktivt i planarbeid, sier Perstuen.
En vesentlig del av prosjektet med en
ny høydemodell er derfor å få på plass en
samlet nasjonal forvaltningsløsning for
høydedataene.
– En slik forvaltningsløsning finnes ikke
i dag, og en brukervennlig løsning for sluttbrukere er derfor helt nødvendig. Dataene
skal være fritt tilgjengelig for alle, det er
altså ikke snakk om noen prising av dataene.
Vista Analyse har på oppdrag fra Kartverket utarbeidet en nytte-kostanalyse
for en detaljert høydemodell. Områdene
analysen har sett på er for NVEs skredarbeid og kommunene Her heter det at «En
rekke offentlige etater og andre vil ha stor
nytte av en detaljert nasjonal høydemodell» og videre at «gevinstpotensialet for
reduserte skader og tap av liv fra flom og
skred er betydelig».
Betydelig støtte
Forprosjektet for en ny nasjonal høydemodell ble startet i 2013, og det har fått betyde6
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lig støtte fra viktige samarbeidspartnere.
– Så langt har vi fått rundt 15 støttebrev fra
ulike departement og offentlige etater. Dette
vitner om at det er bred støtte til prosjektet,
mener Perstuen.
Målet er altså å få finansiering til høydemodellen inn på statsbudsjettet for 2015, og at
man i løpet av en femårsperiode skal ha en
ny høydemodell på plass.
– Tanken er likevel at nye data skal gjøres
tilgjengelig fortløpende, partene skal ikke
vente i fem år før de ser resultatet av dette,
forklarer han.
Datafangst
Forprosjektet foreslår også metode for
datainnsamling til den nye høydemodellen.
Alternativet er å benytte allerede eksisterende laserdata og bildematching fra ortofoto,
og laserskanne de delene av landet man ikke
allerede har data fra.
– Kartverket har gjennom Geovekst gode
laserbilder over deler av Norge, og ortofoto
av andre områder som vi kan benytte oss av
gjennom bildematching. En analyse viser
at vi vil ha behov for å laserskanne 260.000
kvadratmeter av landarealet for å oppnå en
god høydemodell. Laserskanning er nå en
velprøvd metode med gode resultater, og for
de fleste områder vil det være tilstrekkelig
med to punkter per kvadratmeter, i andre
områder vil det være behov for fem. Finansieringen vi håper på over statsbudsjettet vil
dekke en skanning på to punkter per kvm,
og parter som ønsker høyere punkttetthet i
enkelte områder må selv være med og finansiere dette, skisserer Perstuen.
Næringsutvikling
En ny høydemodell vil kunne brukes i
mange sammenhenger. Direkte beredskapsarbeid er en ting, men modellen kan
også benyttes for å tilpasse arealbruk til
klimaendringer, mer effektiv planlegging på
land og i kystsonen og bedre jordvern og
forebygging av jorderosjon.
– Det er nærliggende å tro at enkelte
kommuner vil trenge bistand fra private
konsulentfirma for å analysere dataene. Ny
næringsutvikling er dermed også en heldig
effekt av høydemodellen, i tillegg til andre
aspekter vi ikke har mulighet til å se for oss i

dag, sier Erland Røed, prosjektmedarbeider
i forprosjektet.
Prosjektet vil også legge til rette for
kartlegging av grunne sjøområder fra 0 til 5
meters dyp. Målet er å teste hvilke metoder
som kan gi best dybdeobservasjoner.
Spennende for bransjen
Norges vassdrags- og energidirektorat, norske kommuner, utbyggere og berørte parter i
planarbeid i kommunene og privat konsulentbransje kan med andre ord ha stor nytte av en
ny høydemodell. Hva med Kartverket selv?
– Som i all vår aktivitet skal Kartverket
hovedsakelig være en tilrettelegger. Men for
oss er det viktig å være oppdatert og langt
fremme i utviklingen for å være en attraktiv
arbeidsplass. Jobben med å lede arbeidet
med en ny, fullskala høydemodell vil være
positivt for miljøet her, sier Erik Perstuen.
Danmark har ferdigstilt sin nye høydemodell og Sverige er i gang med sin. Så gjenstår
det å se om det blir oppstart på arbeidet
med en ny, norsk høydemodell fra 2015.
Prisen vil være rundt 300 millioner kroner.
– En ny høydemodell bør være spennende
for hele bransjen,
og vi trenger
drahjelp fra
alle aktører,
sier Erik
Perstuen
og Erland
Røed.

– En detaljert høydemodell vil blant annet gi bedre
beslutningsgrunnlag i kommunene, sier landdirektør Erik
Perstuen i Kartverket.

FAKTA
• Kartverket har på oppdrag
fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
gjennomført et forprosjekt for en
detaljert nasjonal høydemodell
• Kartverket foreslår et femårig program
for høydemodellen, hvor innsamling av
data og forvaltning av data er viktige
elementer
• Programmet vil gi en punktsky der man
kan avlede en digital terrengmodell og
en digital overflatemodell
• En detaljert høydemodell vil styrke
beredskapen mot klimaendringer, gi
bedre vern mot flom og ras, føre til en
mer effektiv planlegging på land og i
kystsonen og kan gi gode muligheter for
ny næringsutvikling
• Målet er å få finansiering til
høydemodellen over statsbudsjettet
for 2015

En ny detaljert høydemodell over Norge vil bidra til reduserte skadekostnader ved ulykker knyttet til skred og flom – og
kan i beste fall redde liv ved at risikoområder utbedres i tide.

PMS 280
PMS 398

• Koordinering av planer - KGrav
• Søknadsbehandling - Vei og VA
• Samordnet gravemelding og kabelpåvisning
• Dokumentasjon av ledningsnett
• Råte- og tilstandskontroll av stolper
telefon 810 33 400 • firmapost@geomatikk.no • www.geomatikk.no

• Stikking/maskinstyring - vei/jernbane/bygg
• Mengdeberegning og kontraktsoppfølging
• Grunnlags- og setningsmålinger
• 3D-modeller for prosjektering/BIM
• Kartlegging med droner
• Eiendomsmålinger
telefon 810 33 400 • post.survey@geomatikk.no • www.geomatikk-survey.no

• Digitalisering og arkiv
• Datafangst i felt
• Konsulenttjenester
• Eiendomsskatt og matrikkel
• Utviklingstjenester
telefon 73 10 99 50 • post@geomatikk-ikt.no • www.geomatikk-ikt.no
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Statssekretær Paul Chaffey og Erik Landsnes
i Norconsult fant tonen.

Dronedemonstrasjon fikk deltakerne ut av hotellet og
blikket mot himmelen.

Geomatikkdage
Tekst: ATLE FRENVIK SVEEN
Foto: EVEN STANGEBYE

Geomatikkdagene 2014 var de fjerde i rekken for min del. De representerte også noe
nytt, på flere måter. For det første foregikk
de en kort togtur unna der jeg bor, for det
andre skulle jeg ikke holde noe foredrag,
men, og for det tredje satt jeg i programkomiteen. Det siste faktum må jeg vel takke
Alexander Nossum for, han mente jeg kunne
klare denne rollen godt. Dommen får være
opp til publikumet å felle.
Dog, det faktum at jeg har vært med på
å utforme programmet gjorde at jeg hadde
en god anelse om hva som skulle skje, det
betyr ikke at det ikke var noe nytt for meg,
tvert imot! Mandag 31. mars satt jeg meg
på toget til Rica Hell Hotell, der jeg var med
på et siste møte i programkomiteen, før en
hyggelig middag med komiteen og styret i
Geoforum. Etter det ble det litt hacking på
Twitter-feed skjermen. Men, det var først
tirsdag 1. april vi sparket i gang konferansen.
Steinar Wergeland ønsket velkommen, til oss
alle generelt og æresmedlemmene spesielt.
I æresmedlemmenes rekker ble også en ny
person opptatt. De fleste kjenner Roger Gus8

POSISJON NR. 2 - 2014

tavson, og jeg er sikker på at hans utnevnelse
til æresmedlem i Geoforum blir omtalt i
dybden av andre. Jeg vil bare nøye meg med
å si at det var utrolig velfortjent, og jeg tror
hele salen merket hvordan dette rørte Roger.
Med det praktiske og seremonielle overstått (for nå) var det tid for Keynote-speaker
Anne Britt Leifseth fra NVE. Hun tok for
seg ras- og flomfare, hva som gjøres på dette
området og svarte ganske raskt på foredragets spørsmål: «har vi oversikten?» Det har
vi nok ikke, og kommer vel heller aldri til å
få. Det vi, eller NVE da, uansett gjør er følge
med, beregne og sørge for at vi er så sikret
som vi kan få blitt. Det er også interessant å
se hvor viktig en god, detaljert og nøyaktig
nasjonal høydemodell er for dette arbeidet
som, hvis det gjøres riktig, kan spare samfunnet for store summer.
Nestemann på scenen var Paul Chaffey
fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (dvs det nye «superdepartementet»).
Chaffey er kjent for å ha sterke meninger
om åpenhet og data, og med en ny regjering på plass og Kartverket flyttet til nytt
departement var det spennende å høre hva
politikerne mener. Jeg synes Chaffey holdt

et meget godt foredrag, han traff nok mange
rett i hjertet da han omtalte Geomatikkdagene som «en tre dager lang nerdefestival»,
men var også god på å understreke hvor
viktig det er at andre kjenner til nytten
av, og ikke minst klarer å bruke, all denne
geografiske informasjonen som er frigitt.
«Proppen sitter i toppen» var et sitat som
ble trukket frem, og da satt i sammenheng
med at ledere ofte har alt for dårlig teknologikompetanse. Jeg føler meg trygg på at
Kartverket, under sitt nye departement,
med en ny statssekretær, kommer til å ha
fokus på å gjøre de rette tingene i årene
fremover. Det er også sjelden jeg hører så
gode foredrag fra politikere, så all ære til
Chaffey for dette!
Med dette var plenumssesjonen over.
Kyrre unnlot (heldigvis?) å fortelle at undertegnede ikke hadde fått ferdig noe mobiltilpasset program, men sendte oss til lunsj.
Når det gjelder lunsj kommer jeg ikke til å
gjenta det, men Rica Hell er usedvanlig gode
på mat! Etter all denne maten var det tid for
å vandre litt i utstillingen (som kanskje led
litt under litt lite areal og litt rar planmessig
organisering?), snakke med kjente, ukjente

God stemning også blant publikum.

ene på Hell
og nye bekjente. Jeg hadde noen uker i
forkant av konferansen tatt initiativ til en
«hacksession», der jeg ville samle programmeringsinteresserte konferansedeltakere til
noen timers nerding. Dermed ble det ikke til
så jeg fikk med meg noen foredrag mellom
14 og 18, men jeg hadde det veldig gøy på
«Stiklestad» sammen med 10-12 andre nerder. Vi løste ingen verdensproblemer eller
innoverte noe fryktelig, men vi fikk snakket
sammen, blitt kjent og kanskje sådd spirer
til noen nye kule ting. Absolutt verdt tiden!
18.00 beveget jeg meg over i utstillingen
igjen, denne gangen for lyntaler. Her skal
jeg være raskt ute å beklage på vegne av
programkomiteen hvordan opplegget ble.
Dårlig lyd, mye støy og kink i nakken er
ikke optimalt for hverken lyntalere eller publikum, så all ære til de som gjennomførte
her! Resten av kvelden foregikk i utstillingen, øl, mat og øl i skjønn forening med
samtaler av mer eller mindre faglig art (selv
om jeg for min del må si at praten var mest
av faglig art)! Klok av skade fra tidligere år
og med det faktum at jeg skulle lede en sesjon klokken 09.00 neste dag fant jeg senga
rimelig tidlig.

Dag 2
Det betød dog ikke at jeg følte meg veldig
klar for det som skulle bli en første gang for
meg, nemlig det å lede en sesjon for første
gang, 09.00 onsdag morgen. Foreleserne var
på plass, teknikken fungerte og salen var
stappfull. «Nytten av frie data» er tydeligvis
et tema som fenger flere enn meg. Jeg var
veldig opptatt med å tenke på timing, gaver
som ikke var hentet, takking, oppmerksomheter og spørsmål, så jeg gikk glipp av litt
mer enn jeg skulle ønske. Dog, jeg ønsket i
tur og orden Alexander Nossum (Norkart),
Einar Jensen og Tomas Martin Holtan
(begge Kartverket) og Øystein Halvorsen
fra Geomatikkbedriftene velkomne opp på
scenen, og hørte de snakke om aspekter ved
åpne data. Uten å gå i detaljer vil jeg si at
jeg lærte endel om hvordan «frontene» har
vært, hvor viktig Geovekst-samarbeidet er
og hvor viktig det er å nå ut til andre enn
«menigheten» med dataene.
Her kan det vel sies at Nossum og Holtan
har litt forskjellige syn på hvor «vellykket»
slippet av N50-data har vært, men dataene
finnes og er frie, så får vi som kartverkssjefen sa i en (fritt sitert) kommentar

Geir Anker fra Fredrikstad kommune med
diplom for beste digitale produkt.

Kartutstillingen blir
nærmere omtalt i neste
nummer av Posisjon
Kartutstillingen til minne om
Jan Terje Bjørke ble avholdt på
Geomatikkdagene med Kristoffer
Kristiansen og Terje Midtbø som
fagjury og Anne-Lise Tufte som
sekretær.
Vinnere ble:
Publikumsprisen: Mesterkart,
Turkart Skjåk
Fagjuryen/Beste kart: eMap, Kartbok for Trondheimsregionen
Fagjuryen/Beste digitale produkt:
Fredrikstad kommune, Garasjesalg
GeoForum gratulerer!
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Deltakerne kvitterte med stående applaus under festmiddagen til ære for Roger Gustavson.

håpe at Kartverket og det private klarer å
jobbe sammen for å fortelle rosabloggere
hvordan disse dataene skal brukes. Jeg synes
også Jensen sitt poeng om at hvis frislippet
går på bekostning av kvalitet gjør vi noe feil,
er viktig å ta med seg. Her synes jeg Halvorsen har et godt poeng når han hevder at det
ikke er gratis, men en fornuftig og forutsigbar kostnadsmodell som er det viktige!
Vel ferdig med første økt som møteleder
var det bare å hive seg med på programmet videre. Tradisjonen tro prøvde jeg meg
på litt sesjonshopping: først et foredrag i
3d-anvendelser-sesjonen. Her fikk jeg med
meg Marit Loland Tveit fra Rambøll snakke
om 3d gjennom 10 år - hvorfor har det tatt
så lang tid? Svaret var vel delt, men noe av
historikken som ble presentert kan tyde
på at bransjen har vært litt treg med å ta
innover seg hva 3d er og hva det kan brukes
til. Tveit poengterte også at 3d er et eget fag,
med egne fagpersoner, noe jeg tror er viktig
å tenke på. Et annet aspekt er hvor lett det
er å bruke 3d-fremstillinger til å forlede folk.
Her har man som fagfolk et stort ansvar. Etter en meget ryddig, interessant og poengtert foredrag snek jeg meg over i nabosalen
for å høre om ny nasjonal høydemodell. Her
presenterte Jon Arne Trollvik fra Kartverket,
og det første minuttet fikk vi kortversjonen:
«vi MÅ ha en ny høydemodell, pengene må
bevilges!». Klar tale, men etter å ha hørt
hele foredraget kan jeg ikke være annet enn
enig. Linjene ble også dratt tilbake til NVEs
keynote dagen før, med behovet for gode
høydedata for rasberegninger. Hvordan skal
vi så få til dette? Først må pengene skaffes, så
10
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må det laserscannes. Mye. 260.000 km2 med
nyscanning og 2 punkter / m2 er nøkkeltall!
Jeg reflekterte over hvor ofte ordet «kult»
ytres i sammenheng med «3D» og «laser»
mens jeg beveget meg tilbake til 3D-sesjonen. Her gikk Nils Erik Jørgensen fra TerraNor på scenen. Han startet med å poengtere
at «fakkelmannen» under Lillehammer-OL
var den første 3D-prosjekteringen som ble
gjort i Norge. Derfra har ting utviklet seg
endel. Hoveddelen av foredraget tok for
seg arbeidet med å vise hvordan et nytt
hotell i Oslomarka ble presentert i 3D for
å vise hvordan det virker inn på terrenget.
Mange erfaringer, refleksjoner og ikke minst
et veldig konkret eksempel. Igjen ble det
poengtert hvilke muligheter som finnes
for å påvirke mennesker ved valg av farger,
teksturer, lyssetting og andre faktorer. Siste
dame på scenen i 3d-sesjonen var Cecilia
Cerdeira fra Oslo kommune. Hun tok for
seg tilgang til undergrunndata og hvor
viktig dette er for en by som Oslo. Arealet
å bygge nytt på er begrenset, man ønsker
å fortette men det finnes utrolig mye «by»
under bakken. Problemet er at man i mange
tilfeller kun har x, y og en dybde på denne
infrastrukturen, man mangler skikkelige
3D-data. Prøveprosjekter er i gang i Oslo
der man finner ut hvilke data som finnes,
hvordan den kan sammenstilles og brukes.
Absolutt et viktig arbeid!
Etter nok en god lunsj, utstilling, kaffe
og litt hacking i gangene var det klart for
sesjon K, «Ny teknologi, nye anvendelser».
Førstemann ut her var en outsider, nemlig
Bjørn Sandvik fra NRK. Han presenterte

hvordan NRK har lagt opp teknologien for
å understøtte journalistenes arbeid med
kart i nyhetssaker på nett. Jeg kommenterte
på Twitter at det var litt av en «hipsterstack» de hadde fått på plass, med mye ny
fancy teknologi, fri programvare og smarte
løsninger som fungerer for ikke-tekniske
journalister. Jeg satt pris på ett innblikk i
hvordan andre bransjer takler kart og jeg
tror resten av salen også gjorde det. Nestemann ut var også noe «outsider», all den tid
Håkan Engman fra Agency 9 er en svenske.
Dog, anvendelsesområdet var nok nærmere
det «kjente og kjære», og i løpet av dagen
var jo 3D blitt viet mye oppmerksomhet.
Likevel, teknologien til Agency 9 for å presentere 3D-løsninger i nettleser er utrolig
imponerende, og aspektet med å bruke 3D
for å kommunisere med innbyggere er en
genistrek spør du meg. Med såppass mye 3D
er det kanskje ikke rart at neste taler, Tore
Jensen fra Geodata, startet sitt foredrag med
spørsmålet «orker dere mer 3D nå?». Det
tror jeg nok salen gjorde, spesielt når Jensen
tok seg tid til å forklare hva WebGL er og
viste flere eksempler på hvordan det kan
brukes i Geodata sine løsninger med FKBdataene vi alle kjenner.
Dog, jeg er jo vel teknisk av meg og gledet
meg til neste sesjon. Den skulle jeg lede selv,
så i år ble «Geomatikklaboratoriet» en real
«komme ut av skapet som nerd»-sesjon.
Førstemann var Espen Oldeman Lund fra
sitt eget selskap Kresendo. Han viste oss
hvordan du lager et kart uten grafisk programvare i det hele tatt. Dermed fikk vi en
20-minutters gjennomgang av kommandolinje-magi og bruk av flere kjente(?) fri-programvarebibliotek. Nestemann var Steffen
Pøhner Henriksen, student på NTNU som
presenterte sitt prosjekt for å gjøre skyggeanalyse i nettleseren. God presentasjon,
spennende løsning, selv om jeg gjerne skulle
ha gitt han 30 minutter, så han virkelig
kunne dykket ned i algoritmene. Sistemann
for dagen trodde han kunne holde på så
lenge han ville, men også Torbjørn Vilhelmsen (også student på NTNU) måtte nøye seg
med 20 minutter. På den tiden rakk han å
presentere KuGIS, et GIS implementert direkte i nettleseren. Meget imponerende, god
bruk av standardbibliotek, problemløsning
underveis og ikke minst veldig hyggelig å
se kode på skjermen! Det eneste problemet
med å la studenter presentere er at jeg blir
flau over det jeg lagde som student!
Med denne nerdefesten overstått var det
noen timer ledige frem til festmiddagen.
Disse ble brukt til øldrikking (eller ølnerding om du vil). Selve festmiddagen skal
jeg ikke si mer om enn at maten var god, de

GEOSYNKRONISERING
QMS er et system for lagring, forvaltning og distribusjon
av geografiske data, og er kjernen i Norge digitalt.
•
•
•
•
•
•

Sikker lagring
Automatisk dataflyt mellom Norge digitalt-parter
Kvalitetssikret iht SOSI-standarden
Grunnlag for nasjonal infrastruktur for geografiske data
Kommunikasjon over internett
Åpent API for oppdatering

OPPMÅLINGSFORRETNING FELT
GISLINE Oppmålingsforretning
forenkler arbeidt for landmåleren
og gjør det mulig å følge opp
sakene ute i felt. Ved hjep av nettbrettet får du rask tilgang til kart
og saksdokumenter, skriving av
protokoll og signering av partene.

KOMMUNEKART PÅ MOBIL
Vi nærmer oss 100 kommuner og gjør som Hammerfest,
Iveland, Lunner, Lørenskog, Moss, Oppdal, Smøla: ta i bruk
Kommunekart.
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

Ta kontakt med oss for mere informasjon
Norkart AS, Postboks 145, Løkketangen 20A, 1300 Sandvika
Telefon: 67 55 14 00, info@norkart.no, www.norkart.no
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Gunnar Johannessen og Erik Hagbø slapper av mellom øktene.

to nevnte studentene leverte en meget bra
takk-for-maten-tale (med bruk av Holsens
småprogrammer for å bregne kortreisthet
på mat) og at Roger igjen ble rørt ved å få
fortjenestemedalje. Underholdning var det
også, men han snakka så inntrønder at jeg
sleit med å følge med. Resten av kvelden ble
lang (eller skal vi si tidlig?), og som vanlig ble
det en fin miks av fagprat, fjas og god drikke!
Tredje og siste dag
Også som vanlig førte kvelden før til en litt sen
start på torsdagen for min del. Dermed gikk jeg
glipp av de to foredragene om droner i sesjon
N jeg hadde tenkt å få med meg, men jeg var på
plass i sesjon O for å høre David Kobbevik fra
Rambøll snakke om «hvordan ta vare på natur
og dyrka mark i samferdselsprosjekter». Dette
er første gang på lang tid jeg har sett en virkelig
GIS-analyse presentert på Geomatikkdagene,
og når det er godt presentert, med relevante
eksempler, erfaringer og anekdoter fra et virkelig prosjekt er slikt meget spennende. Jeg er
sikker på at mange prosjekter kunne ha hatt
godt av en slik analyse i forkant! Sistemann i
denne sesjonen var Dag Solberg fra Blom, som
snakket om gatebilder for det profesjonelle
markedet. En fin gjennomgang av hva gatebilder er, hvordan de samles inn (dvs. fotograferes)
og hvordan de faktisk kan brukes!
Med dette sto kun lunsj og en siste ple12
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numssesjon igjen på programmet. Tradisjonen tro entret Terje Midtbø og Kristoffer Kristiansen scenen foran en noe sliten
forsamling for å vurdere kartutstillingen.
Disse gutta bruker mye tid på å vurdere de
utstilte kartene og presenterer sine funn
(dvs kritikk og ros) på en god måte. De så
ut til å ha det artig selv også, og lanserte
i år et «kvalitetsmerke for norske kart»,
noe jeg gleder meg til å se på fremtidige
kartprodukter. Dog, under all humoren er
det gode kommentarer og mye å lære for
den som jobber med kartografi, enten det
er på skjerm eller digitalt. Det ble som vanlig kåret vinnere i flere klasser, resultatene
regner jeg med at er publisert andre steder.
Nestemann skulle vært en hun, nemlig
Anne Cathrine Frøstrup, men siden hun
måtte melde avbud tok Evert Flier, også
Kartverket, oppgaven på nesten strak arm
og snakket om Destinasjon 2025. Fremtidsscenarier er alltid vanskelige, og jeg synes
kanskje det ble vel mye Google Glass, men
Evert pekte også på en del områder Kartverket anser som viktige frem mot 2025, så
som bruk av sensorer av forskjellige typer,
sanntids stedsdata og utfordringer knyttet
til disse, samt viktigheten av autorative
data som samtidig skal være ferske. Åpenhet ble også trukket frem, da spesielt i sammenheng med samfunnsnytten. Alt i alt et

Roger Gustavson med medaljen fra Norges Vel for 30 år
i samme jobb.

godt foredrag, selv om jeg kanskje tror en
halvtime hadde holdt?
Siste dame ble presentert som «indrefileten», og Kathrine Aspaas kommenterte også
dette. Hun holdt et foredrag kalt «raushetens tid», som egentlig ikke kan beskrives
på noen annen måte enn «veldig ikke-typisk
for geomatikkdagene». Dog, i lys av mediedebatten om feiltastiskhet og ros i hytt og
gevær var det et godt foredrag, som sikkert
fikk mange til å tenke litt. Jeg bet meg mest
tak i at «vi alle er små søte betaversjoner»,
og at vi må tørre å gjøre feil.
Med dette gjensto bare en hyllest av
programkomiteen (som jo var veldig flinke)
og de frivillige (som jeg satte veldig stor pris
på å ha der) før Geomatikkdagene 2014 var
på Hell. Alt i alt synes jeg det var tre gode
dager på Hell, som jeg skrev på twitter i
etterkant er det utrolig gøy å møte så mange
mennesker som er lidenskapelig opptatt av
det som for mange er et veldig smalt fagfelt.
Vi driver med mye forskjellig, men man har
alltid noe å snakke om. Fagpraten varer til
langt på natt, selv om det jo også blir endel
svada. Når i tillegg rammen rundt er så mye
gode foredrag, og det legges til rette for å
møte folk i utstilling, lunsj og kaffepauser
skal ikke jeg som programkomitemedlem ta
på meg så mye av æren, den er det alle som
var tilstede som skal ha!

Fikk inspirasjon på lærerseminar
Også i år ble det arrangert et gratis seminar for lærere under Geomatikkdagene. Her fikk
lærere og lærerstudenter faglig påfyll og nyttige tips.
Tekst: SVERRE RØED-BOTTENVANN

Rundt 50 lærere og lærerstudenter fra
Trøndelag møtte opp på Rica Hell Hotell
for å bli bedre kjent med de verktøyene

som er tilgjengelig for lærere i videregående opplæring. Dette er en gyllen
anledning for geomatikkbransjen å vise

Lærerne Brynhild Ness og Trond Viggo Toresen fra Verdal videregående skole var to av nærmere 50 lærere og
lærerstudenter som deltok på seminar under Geomatikkdagene.

frem ulike sider ved faget, bruksområder
og muligheter. Kjartan Greiff Selnes fra
Norkart satt i programkomiteen for årets
Geomatikkdager – og hadde også ansvaret for lærerseminaret, et seminar som
ble svært godt mottatt av deltakerne.
– Det er veldig kjekt og interessant å
lære mer om kart og bruk av kart i undervisningen, sier Trond Viggo Toresen og
Brynhild Ness, begge geografilærere ved
Verdal videregående skole.
– I dag har vi fått konkrete tips om
bruk av tilgjengelige verktøy, og det har
vært meget nyttig, sier de to.
Verktøyet de bruker mest i undervisningen, Kart i skolen, har de likevel
variable erfaringer med.
– En del kartlag fungerer ikke, og skal
man gjøre en liten endring i posisjon
så må alt lastes inn på nytt. Samtidig er
elever i dag bortskjemte. De er nok vant
med et friskere design og brukergrensesnitt enn det Kart i skolen tilbyr. Når det
er sagt handler en del om å gjøre stoffet
interessant, og når vi har brukt Kart i
skolen for å kartlegge farer i nærområdet
så blir de litt engasjerte, sier Toresen.
De mener at også andre fag enn geografi i større grad kan benytte seg av Kart
i skolen.
– Vi skal i hvert fall tipse kollegene våre
om dette. Vi er fornøyde med seminaret
her i dag, det florerer ikke av muligheter
for faglig påfyll, sier Trond Viggo Toresen
og Brynhild Ness.

Studentenes erfaringer fra Geomatikkdagene 2014
Rica Hell Hotell var vert da årets store kartkonferanse, Geomatikkdagene 2O14
#gd14no #geomatikk, stod for døren den 1.-3.april. Arrangøren, GeoForum, sponset
også i år deltakelsen og oppholdet til 15 ivrige geomatikkstudenter, hovedsakelig fra
NMBU og NTNU, men også HiST var representert.
Av INGRID JOHNSBRÅTEN, student NMBU

Utenom de nevnte heldige få som fikk
det totale oppholdet dekket, var det
også endel trondheimsstudenter innom
på dagtid onsdag. Studenter fra både
NMBU og NTNU hadde posterbidrag

på utstilling, og et par fra NTNU stilte
også med foredrag.
Undertegnede selv reiste fra Ås,
NMBU, og ofret villig et par dager vekk
fra en overfylt leseplass med grandiose

stabler av pensumlitteratur og et hav av
innleveringsfrister, til fordel for et frisk
pust fra virkelighetens arbeidsliv utenfor
akademias trygge vegger. Som fjerdeårs
studine er dette en vel verdt erfaring å ta
med seg, ettersom arbeidslivets hverdag
om ikke lenge vil ta over for studentlivet
etter fullført hovedoppgave neste sommer. Forhåpentlig. For som geomatikere
får vi gjerne ofte høre om mangelen på
arbeidskraft og de gode jobbutsiktene som venter på oss.
POSISJON NR. 2 - 2014
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Motiverende ord – men også høyst reelle!
inkluderingen av studentene. GeoForum
GIS-analyse. Hack-session. Frie data med
har skjønt noe. For å møte gapet mellom
enormt utnyttelsespotensiale. 3D-anvenutdannet arbeidskraft og arbeidsbehov
delser. Ny teknologi og nettbaserte brukertrengs det også blant studenter at det utvigrensesnitt. Droner. Laserdata, HREF og
kles et engasjement for faget og tilhørigterrengmodeller. En fullkommen «nerdehet i bransjen. Lærebøkene er forankret i
festival», som
faget, men faget er
Paul Chaffey
også mye mer enn
(KMD) så trefbøkene. Studenter
For å møte gapet mellom utdannet
fende beskrev
trenger deltids-/
arbeidskraft og arbeidsbehov
under åpningen
og sommerjobbertrengs det også blant studenter at
tirsdag morfaringer, traineedet utvikles et engasjement for faget og
gen. Bredde og
opplegg, mere
tilhørighet i bransjen
variasjon i både
informasjon og nætema og blant
rere kontakt med
foredragsholderne. Enkelte sesjoner raget
arbeidslivet. For å sitere en medstudent:
naturlig nok høyere enn andre på min egen
«Jeg bare MÅ tilbake neste år.» Og det
liste, men kresen måtte man være om ikke
er nettopp slik det føles. På vegne av oss
noe av programmet har kunnet fange ens
studenter – TAKK, GeoForum.
oppmerksomhet i løpet av disse dagene.
Og helt til sist: som nåværende leder av
Utstillingen var et yndet mingleområde, der
Atlas, linjeforeningen for geomatikk ved
trenden tydelig viste at 3D-printede terreng- NMBU, benytterjeg samtidig anledningen
modeller er hipt, Twist er typisk og lageret
til å oppfordre til å ta kontakt (atlasnmbu@
med gevinster utelukkende består av iPads.
gmail.com) hvis ønskelig med bedriftspresentasjon, invitasjon til besøk hos bedrift
Maten var av royal standard sammeneller annet.
liknet med studenters ellers så slunke
lommebøker og spartanske matvaner.
Og oppfordringen antas ganske sikkert
også å gjelde generelt både for linjeforeninDessertbord på lunsjen, og en «riiimelig» ålreit festmiddag, langt over middels.
gen på NTNU og ved andre utdanningsinstiSå all ære til GeoForum som vil satse på
tusjoner med geomatikkutdanning forøvrig.

Ingrid Johnsbråten er fjerdeårsstudent ved NMBU og var
en av 15 studenter som fikk stipend for full deltakelse
under Geomatikkdagene 2014. Arkivfoto.

Stein Moen vant ARCens fyrtårnpris!
Norsk brukerklubb for Esri programvare, ARCen, tildeler ”ARCens Fyrtårnpris” til
personer eller organisasjoner som har bidratt ut over det vanlige til å fremme bruken
av GIS, utvikle innovative løsninger eller funnet nye bruksområder for GIS.
Vinneren av Fyrtårnprisen for 2013 beskrives som engasjert og engasjerende. Dette
er en person som brenner for GIS både i
sine daglige arbeidsoppgaver på jobben og i
andre roller som privatperson. Han har tatt
initiativ til å etablere arenaer der GIS-folk
fra ulike etater kan jobbe sammen, lære av
hverandre og komme fram til optimale analyser og de beste løsningene innenfor offentlig sektor. Han har sitt daglige virke i Oslo
kommune, men har også latt Forsvaret få
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nyte godt av sine GIS-kunnskaper gjennom
sitt engasjement i Heimevernet. Han har
vært primus motor for å samle og tilgjengeliggjøre kart og kartdata til bruk i krisesituasjoner, og slik lagt et grunnlag for best mulig
samarbeid og felles beslutningsgrunnlag for
de som håndterer vår beredskap. Hans gode
arbeid på tvers av etater og virksomheter er
av stor betydning for samfunnet vårt, og han
er en høyst verdig vinner av Fyrtårnprisen.

ArcGIS Online Tilgjengelig overalt

ArcGIS Online kan være din kanal for
effektivt å tilgjengeliggjøre stedfestet
informasjon og kunnskap på tvers
av teknologiplattform, fagområder,
teknisk kompetansenivå og
brukergrupperinger.
Hvorfor ta i bruk ArcGIS Online:
• Gi tilgang til oppdatert informasjon
uavhengig av teknologi eller sted
• Øk datakvaliteten gjennom registrering
og oppdatering av informasjon i “felt”
• Få rikere forretningsdata ved å la flere
bidra i datafangsten (crowdsourcing)
• Ha bedre oversikt over og utnyttelse av
dine ressurser
www.geodata.no/arcgisonline
www.geodataonline.no

PRESSEMELDING

Demonstrasjon av drone
Norgeodesi AS har flere steder i Norge demonstrert
drone til oppmåling kombinert med bruk av samme
teknologi på bakken.
Ole Jostein Lefstad, Thor Ivar Nygård og Håvard Vaa Lødøen
fra Norgeodesi AS ledet de ulike demonstrasjonene, presentasjonen og dataprosesseringene.
De var meget godt fornøyd, «dette var en innertier og full
klaff», sier de. Det var spesielt stor interesse for drone målingene og den nye målemetoden med fotogrammetri roveren
og ikke minst for den nye GPS-GNSS roveren, som har tilt
kompensator/måler punktet der stangspissen er, også når den
holdes med helning.
Spesielt kan det bemerkes at de prosesserte data med kombinasjonen med drone fra luften og fotogrammetri roveren på
bakken var veldig bra og nøyaktige. Trimble Express fortsetter i Trondheim og har siste demonstrasjon på hovedkontoret
på Vøyenenga i slutten av april.

3D

på web og desktop i
en og samme løsning

> Terrengmodell fra Laserdata
> Visualisering av bygninger og tiltak
> Import av 3D-modeller og byggeprosjekter
> Arealplaner i 3D
> Analyser av sikt, sol/skygge, flom og terrenginngrep
> Produksjon av flyruter og film

Ta kontakt for mer informasjon
Kjell Sandal
Telefon: 454 04 670
E-post: kjell.sandal@norconsult.com

Les mer om vår fantastiske 3D-løsning på nois.no

POSISJON NR. 2 - 2014
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Lokale geomatikkdager, våren 2014
Lokale geomatikkdager er et av kjernearrangementene i GeoForum. I fjor samlet
lokale geomatikkdager 881 deltagere. Det er et stort antall i forhold til GeoForums
medlemsmassen på omtrent 2 100 medlemmer. Lokalavdelingene gjør en formidabel
dugnadsjobb med planlegging og gjennomføring av lokale arrangement.
Tekst: MARIANNE MEINICH

Aktuelle foredrag og utstilling er viktig for
et vellykket arrangement. Vel så viktig er
erfaringsutveksling, pauser, festmiddag og
andre sosiale aktiviteter. Lokalavdelingens
årsmøte blir ofte avholdt samtidig, og noen
har loddtrekning blant de fremmøtte med
premier som IPad eller gratis deltagelse på
Geomatikkdagene 2014. Ikke vanskelig å
forstå at flere deltar på årsmøtet med slike
premier.
Siden halvparten av deltagerne er fra
kommunal sektor, er matrikkelloven alltid
tema på lokale geomatikkdager. Det uttrykkes et meget stort behov for opplæring i
hvordan utføre saker i henhold til matrikkeloven. En samling av gode, praktiske
eksempler etterlyses, slik de var i «blåboka»
etter Delingsloven. Folket er godt fornøyd
med Kartverkets opplæringen i føring av
matrikkelen. Utfordringene er den praktiske
gjennomføringen.
Lokale geomatikkdager Sørlandet
GeoForum Sørlandet gjennomførte lokale
geomatikkdager på Rica Dyreparken hotell
12. – 13. februar like ved siden av dyreparken. Det morsomste hotellet jeg har vært på,
uttrykte en av utstillerne.
GeoForum Sørlandet valgte å ha to parallelle sesjoner; Matrikkel/landmåling og fra
plan til virkelighet første dag og Matrikkel/
landmåling og Ny teknologi den andre dagen.
Varierte foredrag, fint hotell å være på, trivelig å treffe kollegaer og utveksle erfaringer,
og også få snakket med utstillere.
Dette var en av mange positive tilbakemeldinger fra evalueringen.
Svein Skagen har vært leder av GeoForum
Sørlandet i en årrekke og ble gjenvalgt på
årsmøtet.
Det var lagt opp til omvisning i dyreparken. En morsom opplevelse å holde slanger,
se Julius igjen og være i burene sammen
med de nysgjerrige ekornapene som Pippi
Langstrømpes Herr Nilsson.
GeoNordland i Bodø
GeoNordland er navnet på de lokale
geomatikkdagene i Nordland. Utstillere får
16
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anledning til å demonstrere sine produkter
på minibrukermøtet som avholdes med
parallelle sesjonene før det det offisielle
programmet starter kl. 1030. En glimrende
mulighet for utstillerne å presentere sine
produkter og for deltakerne å få informasjon
om nyheter.
Marianne Reusch, ph.d. juris hadde
foredrag om kartets betydning i saker om
fast eiendom. Kan vi stole på kartene, og
hvilken rettsvirkning har det at en opplysning fremkommer på et kart? Reusch har
hatt foredrag på flere lokale geomatikkdager
i år om eiendomsjus, et aktuelt tema for alle
landmålere. Flere foredragsholdere var hyret
inn fra Geovekst forum som hadde møte i
Bodø samtidig.
GeoNordland hadde mange inspirerende
foredrag om ulike geomatikk-tema i tillegg
til praktiske foredrag om hvordan utføre en
oppmålingsforretning.
Vel gjennomført festaften med underholdning, kåring av beste utstiller, eget sanghefte med egenkomponert sang med 8 vers!
Årsmøtet ble avholdt og May-Iren Vikholt
takket for seg som leder i GeoForum Nordland og fikk rosende ord under middagen.
Hun har mange gode idéer som hun har
klart åutføre i praksis. Hun fortsetter i styret
,men det har ikke lyktes valgkomiteen å
finne ny leder i GeoForum Nordland.

Barbo for innsatsen som leder i GeoForum
Finnmark!
Vi visste vi skulle på tur men vi ante ikke
hvor, da vi satte oss i bussene utenfor hotellet i Tromsø. Blåturen gikk til Kongsberg
Satellite service, KSAT, som er nedlastingsstasjon for satellittdata i Tromsø. Sigmund
Dehli, tidligere ansatt i Geodata, hadde
en interessant presentasjon og omvisning.
KSAT er et kommersielt selskap som mottar bestilling på nedlasting av satelittdata
som leveres til kunden på kort tid. Det er
kontraster å se de store parabolantennen i
solnedgang i vakre omgivelser med spisse,
snødekte fjell!
God tid fikk vi før festmiddagen der æresmedlem Olav S. Olsen med sin fru Gerd ved
sin side satt stemningen som toastmaster
med sine lune historier. Et ekstra glass gratis
drikke fikk de som bidro med gode historier.
Det sosiale er viktig når geomatikkbransjen
samles, og i Tromsø var det de sosiale

Foto: OLE EGIL ANDREASSEN

Lokale geomatikkdager i Tromsø
GeoForum Troms og Finnmark valgte i år å
arrangere lokale geomatikkdager sammen i
Tromsø. Også her var det minibrukermøter
frakl. 9.00 til kl. 10 30 før jeg fikk gleden av
å ha åpningsforedrag også her. Litt trange
lokaler for utstillerne, og alle kunne dermed
lokke med at de sto nær softismaskinen. To
parallelle sesjoner både første og andre dag.
Alle foredragene fra lokale geomatikkdager
er lagt ut på GeoForums nettsider lagret på
lokalavdelingenes område.
Under årsmøtet for GeoForum Finnmark
og GeoForum Troms ble Egil Ramberg
valgt som ny leder av GeoForum Finnmark
og Tommy Jenssen gjenvalgt som leder i
GeoForum Troms. Takk til Svein Gunnar
Thomas Kjetland i nærkontakt med en slange
i dyreparken.

aktiviteter som scoret høyest på evalueringen av arrangementet. Det er ikke til
forkleinelse for hverken gjennomføringen
eller foredragene, men sier heller noe om
hvor positivt det er med opplevelsene og
stemningen på blåturen, under og etter
festmiddagen.
Lokale geomatikkdager tar ofte opp lokale
utfordringer. Ved GeoNordland ble jeg
oppmerksom på den praktiske problemstillingen ved måling av eiendomsgrenser der
forskjell mellom flo og fjære er stor. Det er
et «ingenmannsland» som ikke er kartlagt
siden Kartverket sjø kartlegger fra laveste
lavvann ved vårjevndøgn, sjøkartnull, og
«landkart» kartlegger fra middelvannstand,
NN2000 eller NN1954. Dette har jeg vært
klar over, men har ikke forstått problemstil-

lingen før vi snakket om det under lunsjen
i Bodø.
Finnmarkseiendommen(FeFo) forvalter
grunn og naturressurser som den eier i samsvar med Finnmarkslovens formål og reglene
i loven. FeFo eier 95 % av Finnmark, et areal
på 46 000 km2 som er overført fra statlig til
lokalt eierskap. De har store utfordringer med
eiendommer som har gått i arv, men ikke er
tinglyst, eiendomsgrenser som ikke er fulgt
etter gjenoppbyggingen av Finnmark etter
at tyskerne utførte brent jords taktikk under
den 2. verdenskrig. En uant og annerledes
problemstilling enn oss søringer har.
Sekretariatet vil etablere en foredragsbank
med gode foredrag fra ulike lokale arrangement som andre lokalavdelinger kan benytte
ved planlegging.

Foto: PÅL TENGESDAL

Blåturen gikk til KSAT i Tromsø.

Lokale kart- og
plandagar i Loen
Vakre Alexandra Hotell var også i år utgangspunkt for GeoForum Sogn og Fjordanes
kart- og plandagar. Her var det blant annet plass til tre parallelle sesjoner, paneldebatt
og feiring av en hedersmann!
Alexandra Hotell i Loen er ikke det mest
tilgjengelige hotellet å arrangere konferanser på, men definitivt et av hotellene i
landet med mest sjarme og særpreg. Det
er åpenbart at GeoForums lokalavdeling er
stolte over fasilitetene de kan by på under
sine kart- og plandagar.
Konferansen er et samarbeid mellom
GeoForum Sogn og Fjordane, Kartverket og
Sogn og Fjordane fylkeskommune, og ble
arrangert 4.-5. mars. Etter en plenumssesjon
der deltakerne fikk høre om GeoForums

arbeid med rekruttering og profilering, og
Kari Strande fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet fortalte om kart- og
planlovseksjonen i et nytt departement, ble
resten av dagen delt opp i tre parallelle sesjoner; «kart/oppmåling», «e-verk» og «små
kommunar, stor geografi». Sogn og Fjordane
er den eneste lokalavdelingen som har fått
satt en egen e-verksesjon i system, og det
var betimelig av møteleder Øyvind Roos å
rette fokus mot beredskap etter at e-verket
i Lærdal hadde hatt store problemer bare
noen uker tidligere.

Mot slutten av sesjonen «små kommunar, stor geografi» ble det også tid til en
aldri så liten paneldebatt, med blant annet
foredragsholdere på scenen. Det virket som
dette grepet ble godt mottatt av deltakerne,
før alle gikk på utstillingsvandring. I løpet
av utstillingsvandringen ba Rolf Knoph
fra Blinken om ordet, og på vegne av alle
utstillerne berømmet han hotellet generelt
og Ola Førde spesielt for et godt organisert
arrangement, og overrakk både blomster og
drikkevarer fra øverste hylle til GeoForums
lokalforeningsleder.
Dag to var det to parallellsesjoner og plenum, og for å sitere Rolf Knoph etter beste
evne; «det er spesielt å være på lokale kartog plandagar i Loen».
POSISJON NR. 2 - 2014
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Mye likt, noe ulikt, svenske kartdager i Jönköping 18.-20. mars 2014

Kartdagarna 2014
Hvert år arrangeres de svenske Kartdagarna av det Kartografiska sällskapet i
Sverige. Messen, som pågår i tre dager, har de siste 10 årene holdt hus på Elmias
messelokaler i Jönköping. I år var det ca. 800 deltagere på seminar, foredrag og
posterutstilling, totalt med utstillere og besøkende på messen, var ca 1100 personer
innom Kartdagarna 2014.
Tekst: HEIDI LIV TOMREN, Arendal komme og styremedlem i GeoForum

Konferanse Kartdagarna er GIT-bransjens
store kunnskapsbank og møteplass. Her
arrangeres forelesninger, seminarer og
workshops som gjør det mulig å oppdatere og fordype seg i det som rører seg i
bransjen. Her finner man ledende forskere,
bedrifter og forelesere innenfor geomatikkfaget. Flere interesseorganisasjoner innen
kartografi, GIS og landmåling deltok også
med forelesninger og posterutstillinger.
Parallelt med Kartdagarna avholdes GITmessen som er Sveriges største innenfor
Geografisk informasjonsteknikk med
rundt 50 utstillere som viser det siste innen
produkter og tjenester. Utstillerne kommer
fra programvareleverandører og instru18
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mentprodusenter, fra konsulenter innen
GIS, kartografi og landmåling. Høyskoler,
universiteter og andre typer høyere utdanning er også representert, sammen med
statlige institusjoner, kommuner og offentlige organisasjoner.
Nytt i år var en Førkonferansedag. Den
dagen arrangeres det spesialseminar og
workshops der deltagerne får anledning til å
fordype seg i ulike spesialfelt en hel dag. En
workshop hadde f.eks fokus på hvordan man
kan bli bedre på GIS-samordning innenfor
sin egen organisasjon. Førkonferansedag
med fordypning gir den enkelte deltager
større valgfrihet under selve konferansen.
Kartdagarna ønsker å gi innblikk i hva

som er nytt innenfor geomatikk området,
det foregår en rekke parallelsesjoner der
man kan velge mellom ulike tema som for
eksempel GIS i søket etter savnede personer,
navigering i grotter og digitalt design.
Som på våre hjemlige geomatikkdager er
det også i vårt naboland fokus på de sosiale
aktivitetene knyttet til konferansen, med
en uformell «get-together-kveld» i utstillingen første kveld og stor Kartdagsbankett
påfølgende kveld.
Kartografiska sällskapet som er GeoForums søsterorganisasjon gir hvert år 200
studenter stipend for å delta på de svenske
kartdagene.
For deg som ønsker mer informasjon
http://www.kartografiska.se/kartdagarna

r
Sk

åfo

B
to -

E

d
re

· Flyfotografering
· Laserskanning
· Kartlegging
· Skråbilder
· Databaser / visualisering
- BlomSTREET
der
-P
bil
ow
te
a
e
· Gatebilder
G
· Skogkartlegging
· 3D-modellering
· GIS-analyser
· Konsulenttjenester
· Reguleringsplaner

lomOBLIQU

C
by

edia
ycloM

BLOM er en ledende europeisk leverandør innen innsamling,
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Steinar Wergeland ble gjenvalgt
som styreleder på GeoForums
representantskapsmøte
Representantskapsmøtet ble avholdt 1. april på Rica Hell
Hotel. Etter valget har styret følgende sammensetning:
Leder:		
Steinar Wergeland, Kartverket
Nestleder:
Gro M. Gjervold, Statens vegvesen
Styremedlemmer:
Kåre W. Conradsen, Tønsberg kommune
Barbi Nilsen, Norsk institutt for skog og landskap
Alexander S. Nossum, Norkart AS
Heidi Liv Tomren, Arendal kommune
Rune Strand Ødegård, Høgskolen i Gjøvik
Varamedlemmer:
1. Anne Gøril Aas, Miljødirektoratet
2. Erik Landsnes, Norconsult Informasjonssystemer
Vi ønsker Rune Strand Ødegård og Kåre Conradsen velkommen i styret og Erik Landsnes som ny vararepresentant!
Ståle Klommestein, Geodata og Steinar Vaadal, Kartverket
gikk ut av styret etter eget ønske. De ble overrakt gave og takket for innsatsen av gjenvalgt styreleder Steinar Wergeland.
POSISJON NR. 2 - 2014
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Erfaringsseminar om Geo-Integrasjonsstandarden
GeoIntegrasjonsstandarden angir grensesnittstandarder og skal bidra til et bedre
samspill mellom fagsystemer og saks-/arkivsystemer innenfor kommunal sektor
og dermed en mer effektiv kommunal forvaltning. Selv om standarden har vært
tilgjengelig i omtrent 2 år, har det tatt tid å få den implementert i kommunene.
Tekst: MARIANNE MEINICH

Erfaringsseminar om GeoIntegrasjonsstandarden (G-standarden) ble arrangert 11. mars
etter initiativ fra KS og Kartverket med GeoForum som teknisk arrangør. Miljøverndepartementet ga tilskudd til planlegging av seminaret.
Standarden ble utarbeidet i et bredt samarbeid mellom GIS- leverandører og sak/
arkiv leverandører med felles prosjektsatsing av Kartverket og KS.
Hensikten med seminaret var å få frem
hvilke erfaringer som er gjort og hva som
må til for at flere tar i bruk standarden. Michael Pande-Rolfsen fra KS var møteleder.
Pilotkommunene Arendal, Larvik og
Trondheim delte sine erfaringer med
tilhørerne. De benytter ulike sak/arkiv- og
GIS-leverandører og fokuserte på ulike
utfordringer og erfaringer. Felles for alle
kommunene var at de har store utfordringer
med å implementere GI-standarden fult og
helt. Mange av utfordringene kommunene
Leder i KommIT
Kirsti Kierulf

har knytter seg til å få sak/arkiv-leverandørene til å prioritere GI-standarden.
DigIT – DoIT – KommIT
KommIT er KS program for IKT-samordning i kommunesektoren. Kirsti Kierulf,
leder av KommIT informerte om KommIT
prosjektet der Bygg, plan og geodata er ett
av satsingsområdene med Michael PandeRolfsen som leder. De øvrige satsingsområdene er helse og velferd, oppvekst og
utdanning.
For å få bedre innsikt i og styring av
IKT-bruken er det foretatt undersøkelser i
små, mellomstore og store kommuner for å
få kartlagt kommunenes utfordringsbilde.
Mens de fleste kommunene i dag har fokus
på lokale IKT-løsninger er målet med KommIT at alle IKT-tjenestene er moduloppbygget, fra lokalt til sentralt fokus.
- Dette må gå trinnvis, sa Kierulf. Det

nytter ikke å hoppe over et modenhetsnivå.
Mange har prøvd men alle har feilet.
Felles IKT-arkitektur ved integrasjonskomponenter og felles prosjekter rundt
standarder må til for å få dette til.
KommITs effektmål er samordning i kommunesektoren, samordning stat/kommune
og øke den kommunale IKT-kompetansen.
Vi vil, vi vil, men får det ikke til
Det er gjort en stor innsats i utforming av
GI-standarden. Likevel var det tydelig at
det krever for mye av den enkelte kommune å implementere standarden og klare
å følge opp. Standardens innhold er bra,
men for lite er klarlagt, for mye gjenstår
og hver kommune må bruke store resurser
for å få systemene til å fungere i henhold til
standarden.
Det etterlyses veiledningsmateriell og
enklere kravdokumenter som gjør det enkelt
for kommunene å vite at krav i GI-standarden blir oppfylt ved bestilling av arkivløsning eller fagprogrammer. Geomatikkmiljøet kjenner GI-standarden men den må
også gjøres kjent i organisasjonen. Det ble
foreslått et nytt felles navn for hele standarden, gjerne med undernavn som tydeliggjør
hvilke grensesnitt man skal anskaffe i hvert
enkelt tilfelle.
-Vi vil, vi vil men får det ikke til, var et av
hjertesukkene fra flere kommuner som har
forsøkt og fortsatt jobber med saken.
Veien videre
Kommunene vil være med, og særlig geodatamiljøet ser stor nytte av GI-standarden.
Mye fungerer i henhold til formålet med
standarden. KS ved KommIT har det administrative ansvaret for at GI-standarden
følges opp. Kartverket, på sin side følger opp
den geofaglige delen av standarden.
Erik Perstuen, Kartverket fremhevet viktigheten av at det så raskt som mulig gripes
fatt i kritiske og prioriterte oppgaver knyttet
til den videre forvaltning for å unngå at arbeidet stopper opp. Han kom med konkrete
forslag til hvordan dette kan gjøres.
GI-standarden er laget av systemleverandører. Det er derfor viktig at KommIT følger
dette arbeidet tett og ivaretar kommunenes
interesser i forvaltning og videreutvikling av
standarden.
Michael Pande-Rolfsen informerte om
at KommIT vil videreutvikle GI som en del
av det videre arbeidet med digitalisering av
plan- og byggesaksprosessen.

20

POSISJON NR. 2 - 2014

POSISJON NR. 2 - 2014

21

AKTUELT

Et godt eiendomsregister
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 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 matrikkelnummer. 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
22
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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
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 omstrukturering 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 tillitsog 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 grunn-

Figur 1

er krever gode identiteter
boken 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

Figur 2
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GARANTERT noe rææl - standard for eiendomsmåling
Vår kjære standard for stedfesting av eiendoms- og rådighetsgrenser er GARANTERT
noe rææl dersom man mener dette gir sikring for god kvalitet.
Vi har mottatt større leveranser fra en stor
og seriøs leverandør av data for matrikkelføring. Erfarne landmålere er brukt.
Dokumentasjon ser strålende ut, men
når vi kommer tilbake til den virkelige
verden blir det påført mange feil i data som
vanskelig kan oppdages. Man leser i alle fall
ikke koordinatverdiene fra dokumentasjon
når en blir forelagt elektroniske data for så
å oppdage at dataene ikke er like. Dataene
er påført feil ved baseoperasjoner, eksport
til sosi med mer. Feilene kan ikke påregnes
oppdaget med normal kontroll av dataene.
Feilene er så store at punktene i alle fall ikke
tilfredsstiller kravet til nøyaktighet.
Svaret er enkelt
Originaldata fra målebok brukt som grunnlag for matrikkelføring, gir den aller beste

garanti for en nøyaktig matrikkel. Jeg mener
selvfølgelig at man skal dokumentere det
man gjør og avdekke eventuelle feil i målingene slik at dette fanges opp. Standarden
kan duge til det selv om den er lagd primært
for at ”ingen skal skjønne den”.
En praktisk vinkling ville gitt minst like
godt resultat og den ville vært forståelig selv
for en uten enhver form for kompetanse. Slik
blir det når folk uten utesko (jeg tror i alle fall
ikke de har noen), skal lage standarder. Jeg
er også temmelig sikker på at de ikke har hatt
ører som er brukt til å lytte til landmålerkompetansen da standarden ble utarbeidet.
Som kuriositet kan det nevnes at jo flere
målinger man foretar med dagens modell
desto større feil vil gå igjennom. Feil blir
som en konsekvens også påført andre punkt
-ikke min påstand.

Måtte vi i tillegg få en egnet standard som
brukere fra landmålingsmiljøet kunne påvirke ville i alle fall jeg bli hoppene glad.
Min påstand etter 30 år i bransjen er i
alle fall at ny standard vil heve kvalitet på
matrikkel og arbeid.

BERNT-OLE GYTH-DEHLI
Oppmålingsingeniør, Tjøme kommune

(mitt møte med)

– Kongen av omkamper
Jeg var så heldig å bli invitert til Kommunal og moderniseringsdepartementet
– tidligere i år. Anledningen var at lovutvalget som arbeider med revisjon av
eierseksjonsloven ønsket innspill til sitt arbeid.
Tekst: HANNA SOFIE NYSTAD, Matrikkelansvarlig i Kristiansand kommune

Det ble et flott innspillsmøte med mange bra
innlegg. Ett av poengene som svært mange
kom inn på var den manglende sammenhengen mellom eierseksjonsloven og annet
relevant lovverk. Det at eierseksjonsloven har
et ensidig privatrettslig fokus, og mangler det
offentligrettslige, er uheldig både for saksbehandling og framtidige eiere av seksjonene.
Men:
Ett av innleggene fikk meg nesten til å falle
av stolen!
Tidligere leder av Matrikkellovutvalget,
Helge Onsrud, var ikke å se på lista over inviterte – men han greide å markere seg med
et flammende innlegg i møtet. Han «sparket»
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til Storting og Regjering, og var ganske fortørnet over at hans foreslåtte «eiendomslandmålerbransje» ikke var blitt noe av! Han uttrykte
seg med «store bokstaver» på et vis som flere
enn meg fant både arrogant og bedrevitende.
Det ble oppfattet som et nytt forsøk på en
omkamp for å etablere en ny bransje gjennom en lov. «Norge er et U-land i Europa; vi
har ikke private landmålere!» Tilliten til de
kommunalt ansatte eiendomslandmålerne var
ikke-eksisterende ut fra det jeg hørte.
Onsrud uttrykte også sterk mistillit til
matrikkelførerne rundt om i landet. Han ga
uttrykk for at Kartverket enkelt kunne overta jobben fra de 428 kommunene. Omtrent
ti-tjue personer på Hønefoss kunne overta

jobben; kanskje de til og med hadde noen på
Tinglysingen som kunne overføres?
Ja, det er sikkert lurt at kommuner med
små ressurser samarbeider med andre, og at
Kartverket har en liten «beredskapstropp»
for matrikkelføringsbistand. Men at han
virkelig antar at ti-tjue personer kan matrikkelføre for hele landet – det er utrolig!
Onsrud etterlyste også private konsulenter som kunne måle opp og lage et godt
dokument som viste hva seksjonseierne i et
seksjonssameie rår over!
Jeg finner dette ønsket litt spesielt; for det
han etterlyser er informasjon matrikkelførerne i kommunene registrerer. I Matrikkelen
føres en mengde detaljopplysninger; arealer
per bruksenhet og etasje; bygningstyper, arealtyper mm. Hver eneste bruksenhet kobles
mot aktuell seksjon i seksjonerte bygg.
Jeg er glad for at de fleste kartverksansatte jeg møter har greie på det de snakker om.
Onsrud demonstrerte med all tydelighet at
han ikke skjønte verken innholdet i, eller
omfanget av matrikkelføring ihht et lovverk
han burde kjenne bedre.

Et kart - millionvis av data
Lurer du på hvor du kan lade opp elbilen din i Oslo by? Det gjør mange andre også, og
med hjelp av et kart kan du nå enkelt få oversikten over hvert eneste ladepunkt i byen.
Tekst: INVOLVE PR

For å kunne gjøre alt dette besitter de enorme mengder informasjon. All denne dataen
var lenge kun brukt til interne gjøremål.
Ideen om at den samme kunnskapen også
kunne være til nytte for publikum, gjorde
at etaten i 2013 publiserte sitt første kart
på nett. Tjenesten viste seg å være svært
populær, og har nå vokst til å omhandle
alt fra MC parkeringer til eierskap av veier,
trafikktall og turkart, samt mye mer.

En undersøkelse viste at kart kan dekke
43 % av besøkende, på kommunens sider,
sine behov.

Forstå publikum som suksessfaktor
- Da vi likevel hadde all informasjon tilgjengelig, kunne vi like gjerne publisere det
som en ekstratjeneste - og vi ser helt klart
at kartene er populære. Vi jobber mye med
å kvalitetssikre all informasjonen i kartene. Det er også viktig at grensesnittet er
intuitivt mot mindre erfarne GIS-brukere.
Enkelt, billig og bra
Å forstå behovet til publikum er blant de
- ArcGIS Online er en lett måte å nå mange
viktigste suksesskriteriene for å lage gode
brukere på, når man allerede har server og
karttjenester, forteller Leif Rune Ulle.
cachede bakgrunnstjenester. Terskelen for
Under Esri norsk brukerkonferanse 2014,
å komme i gang er lav siden brukergrensevant Oslo Bymiljøetat
snittet er så enkelt.
prisen for «mest kreaI tillegg er det er en
Detaljrikdommen som finnes
tive kart» med kartet
billig investering for
i et kart er helt unikt og det
”Skolepatruljeposter
å få et «lettere» GIS- viser seg at det er langt mer effektivt
verktøy som dekker
sammenliknet med et tekstdokument i Oslo kommune” på
bakgrunn av måten de
mange brukere sitt
Mats Hallen Spesialkonsulent i geodataseksjonen,
benyttet ArcGIS Online
behov, oppsummeBymiljøetaten Oslo Kommune
på. I begrunnelsen stod
rer overingeniør i
det blandt annet at ”Bymiljøetaten i Oslo er
Geodataseksjonen, Leif Rune Ulle. I begynflinke til å tenke brukervennlighet og gi folk
nelsen opplevde vi noen interne utfordrintilgang på den informasjonen de søker. Karger - som å strukturere tjenestene på en
tene gjør det enkelt å spre informasjonen da
hensiktsmessig måte. Men det har ikke vært
det lett kan deles. Fordi arbeidet omfatter så
noen store problemer og med godt forarvarierende områder er dette en veldig god
beid og god struktur på serveren kommer
måte å nå publikum”.
man langt, tipser han.

Det er tydelig at noe informasjon er mer
populært enn annet - for eksempel er svømmeanlegg og gateparkering populære kart
mens friluftsområder for hund og fartsgrenser ikke er søkt av like mange. Men felles for
alle kartene er at dersom du lurer på noe,
skal du enkelt finne svar.
Du finner tjenestene på hjemmsiden til
bymiljøetaten.
Fakta om Bymiljøetaten
Bymiljøetaten har ansvar for planlegging og
utvikling, forvaltning og drift av kommunale
byrom i Oslo. I byrommet inngår fellesarealer som veier og gater, torg og møteplasser,
parker og friområder. I ansvarsområdet
inngår også kommunale idrettsanlegg og
friluftsanlegg, samt kommunale landskapsrom i marka og indre Oslofjord.
Mats Hallen (t.v) og Leif Rune Ulle jobber
begge i geodatasesjonen i Bymiljøetaten.
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Frederic DumontKristiansen (32) er ansatt
ved Norkarts Utviklingsavdeling i Sandvika. Han
er oppvokst i Frankrike
og startet sine studier der,
men fortsatte utdannelsen
ved NTNU i Norge. I 2007 avla han sivilingeniøreksamen, studieretning industriell
matematikk. Han har tidligere jobbet 4.5 år
som IT-konsulent hos firmaet Compello,
hvor oppgavene var integrasjon mot ERPsystemer og databaseutvikling. Han kommer nå fra stilling som utvikler i selskapet
PayEx, hvor han har vært med på å utvikle
betalingsløsninger på web.
I Norkart skal han inngå i teamet som utvikler Web- og tjenestebaserte løsninger.
Espen Eidsnes (27) er ansatt ved Norkarts avdeling
i Bergen. Han er utdannet
Bachelor i Geografi fra
Universitetet i Bergen i
2013. I Norkart skal han
inngå i teamet som jobber med planbaserte
tjenester.
John Are Frøseth jobber
nå som Produktansvarlig Jernbanesystemer og
salg Geodesi i Norgeodesi
AS, avdeling Trondheim
(TrønderGeodesi). John
Are har vært ansatt siden
januar 2013 som Salgsingeniør Geodesi.
Han har bred erfaring fra produksjonslandmåling i jernbanebransjen, i tillegg til
landmålingskompetanse innen kommunalteknikk, energi og bygg. John Are opplever
en spennende bransje med mange muligheter, og han håper han kan være med på å
utvikle Norgeodesi videre med Trimble sine
jernbaneløsninger og Geodesi.
Lars Fredrik Gyland er
ansatt som fylkeskartsjef
i Kristiansand fra 1. april
2014. Han etterfølger Kyrre
Jordbakke. Lars Fredrik
har vært ansatt 12 år i
Kartverket med unntak av
noen korte permisjoner hos Gecko Informasjonssystemer AS (2008) og GeoPort AS
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(2011). Han har også vært fylkesskogmester
i Vest-Agder (1994-99). Lars Fredrik har
Master of Technology Management (MTM)
fra Ålborg Universitet i 2007 og er cand.agric.
fra Norges Landbrukshøgskole (UMB) i 1993.
Lars Fredrik har vært prosjektleder for ”Ny
nasjonal geoportal” og ”GeoSynkronisering
del II og III”. Han vil fortsette som prosjektleder for ”GeoSynkronisering del II og III” selv
om han overtar som fylkeskartsjef.
Ole Jostein Lefstad er
sertifisert som Produktansvarlig RPAS (UAV) i
tillegg til markedsføring
i Norgeodesi AS. Ole
Jostein har vært ansatt
siden november 2012
som Channel Development Manager, og
jobber fra Trondheimsavdelingen (TrønderGeodesi). Han har bred erfaring på 3D
maskinstyring og produksjonslandmåling
i anleggsbransjen, og har betydelig GIS
kompetanse på NVDB og FKB i Statens vegvesen, samt industriell oppmåling Onshore.
Ole Jostein gleder seg til fortsettelsen i den
nye fotogrammetriske tidsalderen.
Espen Oldeman Lund
startet fra 1. februar sitt
eget firma under navnet Kresendo. Espen er
utdannet ved NMBU
og har tidligere jobbet i
Kartverket, Eniro og Skog
og landskap. Kresendo tilbyr tjenester innen
bruk av geografiske data og er spesielt rettet
mot karttjenester for friluftsmennesker.
Jørgen Schøyen Nicolaysen (40) er ansatt ved
Norkarts Utviklingsavdeling i Sandvika. Han
har hovedfag informatikk (Cand. Scient) fra
Universitetet i Oslo i
2005. Tidligere har han jobbet som utvikler
hos ICA Norge AS med løsninger innenfor
varehandelen. Han kommer nå fra jobb i
Nordeca Insight AS hvor han jobbet med
utvikling av webbaserte geografiske tjenester. I Norkart skal han inngå i teamet som
utvikler Web- og tjenestebaserte løsninger.

Per Selnæs er ansatt
som avdelingsleder
for Geomatikk Survey
i Trondheim. Per er
utdannet ved Stavanger
Tekniske Fagskole, Kart
og oppmåling. Han har
siden 1995 jobbet med oppmåling/stikking
innenfor anleggsbransjen og har blant annet
hatt ansvar for arbeidsstikking, masseberegning og ulike typer dokumentasjon. Per
kommer fra Teknobygg Anlegg hvor han
var leder for stikningsavdelingen. Som
avdelingsleder i Trondheim vil Per sikre at
selskapet når bredt ut i Midt-Norge med
sin satsning på både tradisjonelle og mer
moderne landmålingstjenester som droner,
terrestrisk laserskanning, 3D og BIM/samordningsmodeller.
Svein Skagen er ansatt
som senioringeniør GIS
for Rejlers i Kristiansand.
Tidligere har Svein jobbet
hos Staten kartverk hvor
han var drift og database ansvarlig i 13 år. Han
kommer nå fra Kristiansand kommune hvor
han er GIS-ansvarlig og har blant annet hatt
hovedansvaret for innføring av internettløsningen for Knutepunkt Sørlandet. I tillegg
har Svein lang og bred erfaring med GISanalyse og 3D-visualisering. Svein inngår i
teamet for GIS utvikling i Rejlers.
Sigbjørn Wik er ansatt
som geodatamedarbeider
med hovedvekt på Planog temadata/geovekst
og Norge digitalt ved
Kartverket Stavanger. Han
er 53 år og har de siste
tjue årene arbeidet med fagene innen ulike
Geografiske informasjonssystemer og innen
planlegging. Tolv av disse var han ansatt
som seniorrådgiver hos Asplan Viak as. Han
er utdannet Klimateknisk ingeniør med
tilleggsutdannelse blant annet innenfor GIS.
Sigbjørn er en aktiv turgåer og trives også
godt på sykkelen

Sentrale arrangementer høsten 2014/våren 2015
Nordisk kurs i kartografi
25. – 28. august, Scandic Strand, Bergen
Antallet nye brukere av kartprodukter er
stor og økende. Ny teknologi gir produsentene
av produktene økte muligheter til å tilpasse
disse til både profesjonelle og andre brukere.
Visualisering for ikke-fagfolk er derfor
langt viktigere enn tidligere.
Med dette som bakgrunn ønsker GeoForum å gjennomføre Nordisk kurs i kartografi. Første gang dette ble gjennomført var
også i Norge i 1986. Innholdet vil være praktisk relatert med aktivt bruk av eksempler.
Formen vil derfor være basert på foredrag,
øvelser, demonstrasjoner og ekskursjoner.
Innholdet vil ikke være for teknisk basert.
Det er ønskelig å koble temaene mot
deltakernes arbeidssituasjoner.
Den kloke tegning
14. og 15. oktober Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen
For 11. gang arrangeres Den kloke tegning. Konferansen vil ta for seg modellutveksling og tverrfaglig kommunikasjon
mellom fag og faser innen bygg-, anlegg- og
eiendomsnæringen (BAE).
Konferansen er for hele det bygde miljø,
både anlegg og bygg. Oppdragsgivere,
prosjekterende, utførende, leverandører og
forvaltere møtes på tvers av fagene. Den kloke tegning er en felles arena hvor praktiske
brukere og ledere møtes.

Geodesi- og hydrografidagene
12. og 13. november, Sola Strandhotell
Arrangementet gjennomføres for 28. gang
og er et samarbeid mellom GeoForum og
Kartverket. Konferansen er et forum for
presentasjon og diskusjon av aktuelle tema
innen geodesi og hydrografi, med blanding av teoretiske og praktiske emner. Det
tilstrebes et høyt faglig nivå, men det stilles
ikke andre kvalifikasjonskrav til deltagerne
enn interesse for fagområdene. Det er også
ønskelig at innholdet skal ha størst mulig
relevans for den daglige jobben.
X, Y og Z
13 og 14. januar, Radisson Blu Norge,
Bergen
Arrangementet er en felles arena for både
beslutningstakere og praktiske utøvere
som arbeider med infrastruktur både over
og under bakken. Målgruppen er således
utøvere/landmålere, bestillere, forvaltere,
systemleverandører og systemeiere. Disse
kan for eksempel komme fra privat og offentlige organisasjoner som entreprenører,
NSB, Statnett, kommuner, vegvesen, kabel-/
fiberleggere, energiselskap, konsulenter,
olje/gass osv.
Det er rikelig med pauser/utstillingsvandring, og en lav terskel for å kommentere og å
stille spørsmål. Det er ønskelig å samle store
og små aktører innen VA, el og tele/fiber.
Det vil bli satt opp tema for felles interesse,
både i plenum og parallelle sesjoner.

Stikningskonferansen
2. og 3. februar, Clarion Hotel Oslo Airport,
Gardermoen
Aktiviteten innen bygg- og anleggsnæringen
er stor, og prosjektene er mange og ofte kompliserte. De formelle rammene er i forandring,
krav til kompetanse og dokumentasjon øker
og ny teknologi, og programvare er i stadig
utvikling. Med dette som bakgrunn ønsker
GeoForum i samarbeid med bransjen å gjennomføre Stikningskonferansen for 31. gang
med fokus på brukerne. Dette for å skape en
felles arena for praktiske utøvere innen offentlig og privat virksomhet, både de som direkte
arbeider med oppmåling som for eksempel
anleggs- og byggrelatert stikning, oppmålingsfirma og store og små entreprenørfirma, samt
leverandører av produkter og tjenester.
Geomatikkdagene 2015
17. – 19. mars, Radisson Blu, Lillehammer
Geomatikkdagene er geomatikkbransjens
årlige konferanse og arrangeres for 45. gang.
Denne samler bransjen, presenterer nyvinninger og skaper aktuelle og spennende diskusjoner. Alle sentrale aktører bidrar, og konferansen
gjennomføres med utstilling, tradisjonelle
foredrag, posters, lyntaler, osv.
Målgruppen er brukere, forvaltere og produsenter av geografiske data og programvare.
Dette inkluderer offentlige, kommunale og
private aktører innen geomatikkbransjen, BAEnæringen og IT-bransjen

Ny godkjenningsordning for grensemerker etter matrikkelloven
Nye grensemerker må benyttes etter 1. juli 2014. Grensemerkene etter
matrikkelloven vil ha tilnærmet lik utforming som etter delingsloven, men med
endret tekst på kulen.

Leverandørene blir herved utfordret til å komme
med forslag til utforming av en ny grensemerketype som bedre sikrer feste til bakken i gatemiljø.

Kartverket har sendt ut endelig spesifikasjon, regelverk og informasjon om ny
godkjenningsordning for grensemerker etter
matrikkelloven. All informasjon om godkjenningsordningen finnes på Kartverkets
nettside, kartverket.no.
Som etter delingsloven er også hovedregelen i matrikkelloven at alle grenser skal merkes. Når grensepunkt blir
merket i oppmålingsforretninger etter
matrikkelloven skal det benyttes grensemerker som er godkjent med hjemmel i
matrikkelloven.

Veiledning og tilgjengelig dokumentasjon
All informasjon om godkjenningsordningen
for grensemerker etter matrikkelloven er
lagt på egen side på kartverket.no ”Godkjenningsordning for grensemerker”. http://kartverket.no/Eiendom-og-areal/Matrikkelen/
veiledning-for-lokal-matrikkelmyndighet/
Godkjenningsordning-for-grensemerker/)
(Siden finnes enkelt ved å bruke søkefeltet
øverst til høyre på kartverket.no.
Søknad om å få godkjent grensemerker
etter matrikkelloven sendes til Kartverket.

En oversikt over alle leverandører som til
enhver tid er godkjent finnes på kartverket.no.
Merke for by og tettbygd strøk
Høringsuttalelsene fra 2013 og innspillene
fra kommunene i 2011 ga utrykk for at grensemerketypen by og tettbebygd strøk ikke
fungerte tilfredsstillende. Tilbakemeldingene gikk bl.a. ut på at grensemerket stakk
opp av bakken på en slik måte at de forsvant
ved snøskraping o.l.
Denne grensemerketypen er derfor
foreløpig fjernet fra godkjenningsordningen.
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Returadresse:
GeoForum
Kvernberggata 5,
3510 Hønefoss

Infoland.no - ditt komplette infoverktøy!
– eiendomsinformasjon, kart- og plandata, alt på ett sted.

Norsk Eiendomsinformasjon har utviklet en applikasjon*
som gir rask og enkel tilgang til eiendomsinformasjon og
kart. Appen er tilgjengelig for smarttelefon og nettbrett.
* Appen er en betalingstjeneste og det må inngås
avtale med Norsk Eiendomsinformasjon as.
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