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S om GeoForum sine medlemar kan-
skje har fått med seg har underteikna 

blitt valt til ny styreleiar i organisasjonen. 
I og med at eg har hatt dette vervet tidle-
gare kan det kanskje karakteriserast som 
eit aldri så lite "comeback". Eg vil med 
dette få takke representantskapsmøtet 
for tilliten, og lovar at eg skal jobbe for 
GeoForum sitt best i tida framover.  
Å sitje i GeoForum sitt styre er eit inter-
essant og gjevande verv, der ein får høve 
til å verte kjent med mange flotte folk og 
lærer bransjen/fagområdet vårt å kjenne 
frå mange ulike sider.

GeoForum er ein organisasjon som be-
står av 15 lokalavdelingar, eit sekretariat 
med 3 fast tilsette samt eit styre. I tillegg 
har vi 5 ulike faggrupper i organisasjo-
nen. Med unntak av sekretariatet, som 
er plassert på Hønefoss, er all aktivitet i 
organisasjonen basert på frivillig arbeid. 
Kvart år vert det, til glede for GeoForum 
sine medlemar, arrangert ei rekkje med 
kurs og samlingar, både sentralt og lokalt.   
For å nå lengst mogeleg er det viktig at vi 
kan støtte oss på kvarandre og dra lasset 
i same retning. Noko av styret sitt ansvar 
er å kome med strategiar og planar for 
korleis denne aktiviteten kan organi- 
serast best mogeleg. Men til sjuande og 
sist er det lokalavdelingane, gjennom 
representantskapet, som bestemmer kva 
retning vi skal gå i. For at vi skal flytte oss 
i riktig retning trur eg at det er nødven-
dig at viktige vedtak er godt gjennom-
tenkt, og at ulike sider og konsekvensar 
er grundig diskutert og vurdert i forkant. 
Eit viktig forum i denne samanheng er 
leiarkonferansen som finn stad i desem-
ber/januar kvart år. På denne konferan-
sen, der lokallagsleiarar, faggruppeleiarar, 
styret og sekretariat møtest, er det høve 
til å gå djupare inn i sakene enn kva det 
vert tid til på eit relativt kort represen-
tantskapsmøte.

Til hausten skal styret i gang med 
å utforme GeoForum sin strategiplan 
som skal gjelde i perioden 2019-2021. 
Den skal forhåpentlegvis vedtakast av 
representantskapet på Geomatikkdagane 

i Stavanger i 2018. Denne skal vere med 
å forme retninga for GeoForum sitt virke 
i åra framover. Såleis er det naturleg at 
strategiplanen også vil vere eit sentralt 
tema på neste utgåve av GeoForum 
sin leiarkonferanse. Det er her heile 
organisasjonen kan delta i ein grundigare 
debatt om framtida.

Og når vi først snakkar om Geoma-
tikkdagane kan det også vere verd å 
nemne at styret har bestemt lokasjon for 
arrangementet i 2019. Då vil Geoma-
tikkdagane finne stad i nye og romslege 
konferansefasilitetar på Sundvolden 
hotell. Det var mange positive tilbake-
meldingar frå årets Geomatikkdagar på 
Lillehammer, og eg har stor tru på at 
denne konferansen vil utvikla seg vidare 
i positiv retning og at vi skal få oppleve 
interessante og gjevande dagar både  
i Stavanger og på Sundvolden.

Tidlegare har eg til saman vore styre-
leiar i GeoForum i 6 år. I desse perio-
dane hadde eg gleda av å kunne besøkje 
nokre av GeoForum sine lokalavdelingar. 
Likevel, når eg ser på det i ettertid, kunne 
eg nok gjerne hatt nærmare kontakt med 
fleire av GeoForum sine lokallag. Kanskje 
er dette noko eg får høve til å rette på i 
tida framover? Eg vil tru at det kan vere 
nyttig for GeoForum med ein nærmare 
kontakt mellom ulike lokallag og repre-
sentantar i GeoForum sitt styre.

Før eg laga dette innlegget til "Rapport 
fra bestikket" varma eg opp med å lese 
mitt førre innlegg i same spalta. Det var 
frå nr 2. 2011. Der kunne eg slå fast at 
eg hadde vore tillitsvalt i GeoForum sitt 
styre i heile perioden familien min kunne 
karakteriserast som ein barnefamilie.  
I mitt første møte som vararepresentant 
var dotter mi 1 år gamal, og då eg gjekk 
ut av styret var ho 17. No har alle ungane 
flytta ut av huset (foreløpig) og dotter mi 
er 23 år og ferdig utdanna sjukepleiar. 
Det vert spennande å sjå kva status er 
neste gong eg signerer ut frå styret;-)

Til slutt vil eg få lov til å ynskje  
alle Posisjon sine lesarar ein riktig  
god sommar!

Samhandling i GeoForum

Tekst: Terje Midtbø

RAPPORT FRA BESTIKKET
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Takk til Kari!

Plutselig kom dagen da Kari ønsket å bli 
pensjonist. Hun har i år vært ansatt i 30 år 

i sekretariatet. Kari er høyt ansett for sin nøy-
aktighet og flittighet i tillegg har hun et veldig 
godt humør!  Hun har en egen evne til å få 
andre til å føle seg vel og velkommen både når 
de kontakter GeoForum og når hun står i re-
gistreringen på Geomatikkdagene. Mange har 
blitt møtt av Kari og en god klem! Det er Kari 
som sørger for utfakturering for lokalavdelin-
gene, en tjeneste mange lokalavdelinger setter 
stor pris på. Hun begynte i sin tid som Rogers 
sekretær og avslutter som kontorleder-  
utfordringene har hun tatt på strak arm uten 
å gjøre noe stort nummer ut av det. Dere kan 
lese mer i intervjuet som er ført i pennen av 
Sverre. Takk til Kari for hennes store innsats 
for GeoForum gjennom alle disse årene! 

Jeg ser frem til et godt samarbeid med ny 
styreleder Terje. Vi har samarbeidet før vi,  
da jeg var styremedlem og han var styreleder. 
Sitt siste år i styret ble han igjen valgt som 
styreleder da jeg ble daglig leder – det var  
en god støtte for meg som fersk daglig leder  
i organisasjonen. Terje har stor faglig tyngde 
og jeg ser frem til hva han vil tilføre GeoForum 
som organisasjon for geomatikk. 

Terje nevnte det digitale skiftet da Posisjon 
spurte han om hans tanker om utviklingen  
i bransjen og om hvor vi er på vei. Leser  
i Dagens Næringsliv (DN) at bare en av fem 
ledere er rustet for det teknologiske skifte. 
DNs definisjon av det teknologiske skifte er  

at digitale løsninger går fra å være støtteverk-
tøy til en del av forretningsmodellen og en 
sentral del av driften. Det teknologiske skifte 
handler også om hvordan nye bransjer tar 
markedsandelen i etablerte bransjer ved å løse 
problemer på en mer effektiv måte gjennom 
teknologi. 

Digital agenda, Stortingsmelding 27 (2015 
-2016) var tema på Geomatikkdagene i år.  
Der fikk vi høre mye om alle mulighetene. 
Hvordan vi møter det digitale skifte, blir  
viktig for GeoForum å engasjere seg i. 

Av andre saker som opptar medlemmene, er 
organisering av eiendomsoppmåling og sek-
sjoneringsloven.  Vedrørende ny eierseksjons-
lov foreligger Kommunalkomitéens innstilling 
til Stortinget.  Første avstemning i Stortinget 
var i slutten av mai, -det skal én avstemning 
til.  Organisering av eiendomsoppmåling, 
endring i matrikkelloven, er ikke behandlet  
eller fremmet for Stortinget per 1. juni. 

Gratulerer til æresmedlemmene Olav Mathisen 
som blir 85 år 1. juli og Torbjørn Trageton 
som blir 90 år 31. juli.

Riktig god sommar! 
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Beredskapskonferanse 
på Island
Vår søsterorganisasjon på Island, LISA, arrangerer beredskaps- 
konferanse i oktober. De ønsker foredrag fra hele Norden.
Tekst: Sverre Røed-Bottenvann, Foto: Pexel

Arrangementet gjennomføres 12. okto-
ber i Reykjavik. Temaet for konferansen 
er naturlig nok bruk av geodata i bered-
skapssammenheng innen ulike områder; 
klimaendringer (herunder oversvømmelser, 
skred etc), monitorering og analyse og 
nye kartleggingsmetoder. Det har vært 
arrangert lignende konferanser på Island 
tidligere – og disse har vært godt besøkt av 

nordmenn. Den offisielle fristen for å melde 
inn foredrag er 1. juni, men arrangøren har 
gjort det klart at de også vil vurdere bidrag 
som sendes inn etter denne datoen.

Beredskapskonferansen er også et GI 
Norden-samarbeid og programkomiteen 
har fått innspill fra medlemsorganisa- 
sjonene i Norden. 

Les mer om konferansen og send inn ditt forslag til foredrag her: 
http://www.landupplysingar.is/gi-norden-lisa-conference-12th-october-2017/ 

SMÅSTOFF
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Under Geomatikkdagene på Lillehammer ble det for første  
gang delt ut priser for beste geomatikkoppgaver!
Tekst: Sverre Røed-Bottenvann, Foto: Even Stangebye

Vant priser for beste  
geomatikkoppgaver

Vinneren av årets beste masteroppgave ble 
Håkon Bråten, for sin avhandling «Indoor 
positioning using Bluetooth». Prisen for 
beste bachelor gikk til trekløveret Hanne 
Kronstad, Maiken Tøsse og Caroline  
Otterstad for oppgaven «Monitorering  
av deformasjoner i fjell ved bruk av total- 
stasjon og laserskanner». 

Beste master
For årets beste masteroppgave har juryen 
lagt vekt på følgende: «Oppgaven er aka-
demisk solid, og analyserer nye sider av 
innendørsposisjonering som det er gjort 
mye forskning på ved NTNU. Oppgaven 
er godt researchet og er et resultat av 
grundig arbeid, som sammenligner to ulike 
metoder for posisjonering med Bluetooth 
for å gi konkrete råd om hva som er mest 
nyttig. Tolkningen av resultatene gir gode 
innsikter for leseren».

Prisvinneren selv var aldri i tvil da han 
skulle velge studieretning etter videre- 

gående i Bærum.
– Ettersom jeg alltid har vært data- og 

realfagsinteressert, var det en selvfølge at 
NTNU var neste stopp etter videregående. 
De to første årene på NTNU fant jeg ut 
at det var programmering som interes-
serte meg mest og som jeg ville fortsette 
med. Geomatikk viste seg å være en god 
måte å få bruk for mine egenskaper innen 
programmering. Faget brakte nemlig med 
seg store datasett, avanserte algoritmer og 
ikke minst et utall måter å visualisere disse 
dataene på, sier Bråten.

Jobb i Microsoft
Etter masteroppgaven var levert, startet 
han å jobbe for Microsoft Norge.

– I dag har jeg en veldig spennende jobb 
som programvareutvikler hos Microsoft. 
Der jeg en del av et team som utvikler og 
drifter Microsoft sin søketeknologi. Jeg 
har lagt fra meg visualiseringer og romlige 
data i ørten forskjellige koordinatsystemer, 

men til gjengjeld beholdt de kompliserte 
aloritmene og fått enda større datasett  
å jobbe med, sier prisvinneren, som også 
dyrker sin kjærlighet for kart og teknologi 
på fritiden.

– Jeg er storforbruker av kart og bruker 
minst like lang tid på å planlegge løpeturen 
i tre forskjellige kart, som tiden jeg faktisk 
løper. Og selvfølgelig registreres løpeturen 
elektronisk med minst én nymotens dings!

Beste bachelor
Hanne Kronstad, Maiken Tøsse og  
Caroline Otterstad var naturlig nok svært 
fornøyd med prisen, som er en anerkjen-
nelse for akademisk dyktighet. I juryens 
begrunnelse heter det følgende: «Funnene 
demonstrerer at det under gitte forut-
setninger er mulig å redusere kravene til 
nøyaktighet og hva grenseverdiene er, men 
at resultatene ikke blir like bra som den 
mest nøyaktige metoden. Dermed kan 
man bestemme seg for hvilken metode 
man vil benytte i et kost-nytte-perspektiv 
som bygger på konkrete data». 

Hanne Kronstad fra Bergen, Maiken 
Tøsse fra Sotra og Caroline Otterstad fra 
Stangehelle har ikke angret på studie- 
valget sitt.

– Vi kan absolutt anbefale en geoma-
tikkutdanning – og landmåleryrket videre. 
De tre fikk fast jobb like etter de var ferdige 
med bacheloroppgaven, Maiken og Caroline 
i Powel, og Hanne Kronstad i TerraTec AS. 

• Begge prisene var på kr 20.000,- 
og ble finansiert av Kartverket, 
Geomatikkbedriftene og GeoForum

• Det var lærere ved utdannings-
institusjonene som foreslo kandidater  
til prisene

• En stor takk til juryen; Tone Kristiansen 
og Einar Jensen (Kartverket) og Robert 
Nordan (Norkart)

FAKTA

Håkon Bråten vant pris for årets beste masteroppgave, 
mens Caroline Otterstad, Hanne Ask Kronstad og Maiken 

Tøsse vant pris for årets beste bacheloroppgave!
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I år var jeg så heldig at jeg fikk være blant 
de 15 studentene som kunne nyte Geoma-
tikkdagene på arrangørenes regning. Vårt 
første møte med konferansen var den tom-
me studentstanden som sto i stor kontrast 
til standene i umiddelbar nærhet. «Wow, 
så kule de andre standene er», tenkte vi. 
Heldigvis hadde studentene fra Ås tatt med 
seg et papirkart sånn at vi kunne leke «sett 
Lillehammer på kartet». Jeg kan med stolt-
het si at jeg lenge lå i ledelsen og hadde 
gode sjanser for å vinne premie finansiert 
av vår egen stand. Jeg måtte etter hvert se 

meg slått av min egen professor, som av 
en eller annen grunn hadde truffet så godt 
som det var mulig å treffe. Den imaginære 
ferdigpizzaen var min, så det der skal du få 
igjen for, Terje Midtbø!

Ellers er jeg ganske sikker på at vi i løpet 
av Geomatikkdagene fikk i oss flere kalo-
rier enn det som er vanlig i en gjennom-
snittlig romjul. Geodata og Norkart burde 
få kredibilitet for å få studentene til å føle 
seg ekstra velkomne, og da mener jeg høy 
føring av øl og annen gjæret drikke som 
hemmer ADH-produksjon.

Uansett, jeg tror jeg snakker for samt-
lige av studentene når jeg sier at vi dro fra 
Geomatikkdagene med nyvunnen innsikt i 
tillegg til faglig berikelse. La meg liste opp:
1. Alle i geomatikkbransjen går faktisk ikke 

bare i fleecegenser
2. Ganske sikker på at temaet for konfe-

ransen ikke var IoT, men matrikkel, eller 
FKB, eller kommune-Norge

3. Festen tar aldri slutt, og de gamle er 
fortsatt eldst

 
Takk for oss, sees i 2018! 

15 studenter får hvert år mulighet til å delta gratis på 
Geomatikkdagene. Her oppsummerer Kristina Jakobsen, 
masterstudent i geomatikk ved NTNU, sine opplevelser.

En students beretning fra  
Geomatikkdagene 2017

Fra studentstanden på Geomatikkdagene. F.v (delvis skjult) Kristina 
Jakobsen, Eirik Aabøe, Marie Senumstad Sagedal og Håkon Bråten.
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Forskningen viser at…
Med ujevne mellomrom fremover vil Posisjon presentere forskningen som utføres innen 
geomatikk i Norge. Først ut er Vegard Ophaug, som disputerte på NMBU tidligere i vår.

Ophaug forsvarte da avhandlingen  
«Geodetic observations and modeling of 
gravity field, sea level, and ocean dyna-
mics in the Norwegian coastal zone». Her 
er en kort oppsummering av avhandlin-
gen., ført i pennen av Ophaug selv.

Havstrømmer i kystsonen er svært 
viktige for miljø- og klimarelaterte 
studier. Havstrømmene i Norskehavet 
opprettholder vårt relativt milde klima, 
og påvirker transport av næringsstoffer, 
sjøisproduksjon i Barentshavet og rundt 
Svalbard, on- og offshoreaktiviteter, øko-
systemprosesser og havnivåendringer. 
Innen oseanografi bestemmes havstrøm-
mer fra et sett med dynamiske ligninger 
som er drevet av hydrografiske målinger 
av saltinnhold og temperatur, samt me-
teorologiske data.

Avvik fra geoiden
Geodetiske observasjoner inneholder også 
informasjon om havnivå og havstrømmer. 
Satellittaltimetri og vannstandsmålere 

observerer begge havoverflatens høyde - 
førstnevnte med global dekning, men med 
utfordringer nær kysten, og sistnevnte nær 
kysten, men kun tilgjengelig i bestemte 
punkter.

Geoiden er en funksjon av jordas 
tyngdefelt – en nivåflate definert til å sam-
menfalle med midlere havnivå. Den passer 
dermed godt som referanseflate for høyder. 
Dynamiske prosesser i havet forårsaker 
avvik i havoverflaten fra geoiden, og det 
midlere forløpet til dette avviket er kjent 
som midlere dynamisk topografi, MDT. 
Fra helningen til MDT-flaten kan vi avlede 
midlere overflatestrømmer. Dermed blir 
MDT en flaterepresentasjon av den mid-
lere havsirkulasjonen. Ved hjelp av geoiden 
og havoverflaten bestemt ved altimetri 
eller vannstandsmålere, får vi en geodetisk 
tilnærming til å bestemme havstrømmer.

Med to uavhengige metoder for å 
bestemme samme størrelse får vi tryggere 
estimater og økt tiltro til oseanografiske og 
geodetiske datasett.

Måleteknikker og modeller
Den norske kystsonen byr på flere utfor-
dringer for de geodetiske måleteknikkene. 
Havnivåobservasjoner fra satellittaltime-
tri forstyrres av landmassene, og vann-
standsmålerne er utsatt for landhevning. 
Tidevannet er komplekst langs kysten, og 
globale tidevannsmodeller er ikke nødven-
digvis gyldige der. Videre er det viktig å 
sikre at observasjoner fra land, kystsone og 
åpent hav er konsistente.

Denne doktoravhandlingen undersøker 
innvirkningen de senere års utvikling av 
geodetiske måleteknikker og modeller 
har hatt på geoide og MDT i den nor-
ske kystsonen, herunder nye satellitt- og 
bakkebaserte tyngdedata for bestemmelse 
og overvåking av geoiden, nye satellittalti-
metridatasett, samt moderne geoidebereg-
ningsteknikker.

Forbedret forståelse
I et nøtteskall er konklusjonen at nye geode-
tiske observasjoner og modeller har forbe-

Doktoravhandlingen undersøker 
blant annet nye satellittdata 
fra gravimetrisatellitten 
GOCE (øverst t.v.) og SAR-
altimetrisatellitten CryoSat-2 
(nederst t.v.) anvendt på 
bestemmelse av MDT langs 
norskekysten (t.h.). Kilde: ESA/
AOES Medialab og Ophaug (2017).
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• Koordinering av planer - KGrav
• Søknadsbehandling - Vei og VA
• Samordnet gravemelding og kabelpåvisning
• Dokumentasjon av ledningsnett
• Råte- og tilstandskontroll av stolper

• Stikking/maskinstyring - vei/jernbane/bygg
• Mengdeberegning og kontraktsoppfølging
• Grunnlags- og setningsmålinger
• 3D-modeller for prosjektering/BIM
• Kartlegging med droner
• Eiendomsmålinger

• Digitalisering av kommunale papirarkiv
• Arkivanalyser
• Innbyggerportal for eiendomsinformasjon
• Taksering for eiendomsskatt - matrikkelføring
• Feltløsninger for datafangst til ulike fagsystemer
• Programvare- og systemutvikling

PMS 280
PMS 398

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

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

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

Ophaug, V. (2017) Geodetic observations and modeling of gravity field, sea level, and 
ocean dynamics in the Norwegian coastal zone, PhD Thesis, Norwegian University of 
Life Sciences (NMBU), ISBN 978-82-575-1428-0.

dret vår forståelse av tyngdefeltet, havnivå og 
havdynamikk i den norske kystsonen. Den 
norske geoiden er blitt betraktelig forbedret 
gjennom dedikerte gravimetrisatellitter 
(GRACE, GOCE). Forskjellige geodetiske 
og oseanografiske MDTer stemmer overens 
på centimeter-nivå, i samsvar med lignende 
studier i andre kystområder. Det overordnete 
havsirkulasjonsmønsteret i Norskehavet 
fremkommer av geodetiske MDTer bestemt 
ved hjelp av den nye generasjonen SAR-al-
timetrisatellitter, her representert ved Cryo-
Sat-2. CryoSat-2 har et mindre fotavtrykk 
enn konvensjonelle altimetrisatellitter, og gir 
dermed gyldige observasjoner av havover-
flaten i kystnære områder som tidligere ikke 
var mulig å observere med denne teknikken. 
De geodetiske MDTene avslører imidlertid 
at geoiden fremdeles er et ankepunkt, og at 
bakkebaserte tyngdeobservasjoner er viktige 
for de aller fineste detaljene i geoiden, som 
ikke kan observeres fra rommet.

I tillegg til undersøkelser av MDT i kyst-
sonen ble det gjennomført en teoretisk 
undersøkelse av tre metoder for regional 
geoideberegning. Alle er i teorien likeverdige 
metoder, med forskjellige for- og ulemper. 
Våre numeriske eksempler viser at de er like 
også i praksis.

Absolutte tyngdemålinger
Jordas tyngdefelt endrer seg med tiden, og  
i Fennoskandia er hovedårsaken til endrin-
ger i tyngdefeltet landhevningen etter siste 
istid (Glacial Isostatic Adjustment, GIA). 
En overvåking av den regionale geoiden 

i dette området, samt å korrigere vann-
standsmålerne for landhevning, innebærer 
å ha kontroll på tyngdeakselerasjonens 
tidsderiverte. Denne kan bestemmes ved 
hjelp av svært nøyaktige bakkebaserte 
absolutte tyngdemålinger utført over flere 
år. Her ble det undersøkt hvorvidt nor-
ske absolutte tyngdemålinger 1993-2014 
er klare for presise GIA-undersøkelser i 
Fennoskandia. Noen stasjoner i datasettet 
kan allerede inngå i en større GIA-under-
søkelse, mens andre stasjoner krever bedre 
modellering av andre tyngdeeffekter enn 
GIA og flere år med målinger. 
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– Det har vært mange gode minner og 
møter med hyggelige mennesker gjennom 
disse årene. Nå blir det både rart og vemo-
dig å ikke skulle gå på jobb. Men det er en 
tid for alt, sier Kari Raastad.

Startet i Kartverket
Hele yrkeslivet har hun vært i kartbransjen, 
fra begynnelse i Kartverket i Oslo i 1973. 
Hun startet akkurat i tide for å få oppleve 
200 årsjubileet for NGO – en høytidelig 
feiring på Bristol hvor kong Olav var til 
stede. Hadde det ikke vært for at hun var 
ny i jobben, kunne Kari sikkert gått bort til 
kongen og gitt han en god klem. 

– Jeg har aldri tatt meg selv høytidelig 
er og glad i å snakke med alle, uansett bak-
grunn. Er det noen som trenger en klem, så 
får de naturligvis det, sier hun.

Mange har nok satt pris på denne siden 
ved henne, den uformelle og avvæpnende 
holdningen – og det gode humøret. 

– Det høres kanskje ut som skryt, men 
jeg hørte etter jeg sluttet i Kartverket at 
det var noen som sa at de savnet å høre lat-
teren min i gangene der, sier Kari, åpenbart 
litt ukomfortabel med å trekke frem egne 
kvaliteter. Men det er ingen tvil – latteren 
sitter løst og den bærer godt!

Kvinnelige sekretærer
Fra starten i Kartverket i 1973, via åpnin-
gen av Kartverket i Hønefoss i 1980 og 
frem til hun så at Norges Karttekniske 
Forbund søkte medarbeider i 1987, ar-
beidet Kari som sekretær for direktøren i 
geodetisk avdeling. Arbeidsoppgavene var 
både å sørge for korrespondansen til og fra 
direktøren – og å midle målebøker.

–  Jeg har ikke tall på hvor mange 
trekantpunkthefter jeg lagde til kommu-
nene. Disse måtte vi selv stå og stensilere 
opp, med nylonforklær på som beskyttet 
oss mot fargestoffene som skvettet hit og 
dit. Dette var jo manuelle maskiner vi selv 
sveivet rundt, og skrev man en feil måtte 
man lakke over og blåse på det for å få det 
tørt, før man kunne rette opp feilen. Så 

var det å sveive på stensilmaskinen igjen, 
forteller Kari.

Kopimaskinen kom ikke før på starten av 
80-tallet, som gjorde dette arbeidet vesent-
lig enklere.

Jobbet dobbelt
Selv om hun trivdes godt i jobben på Kart-
verket, ble det vanskelig å kombinere det 
med privatlivet. Det var grunnen til at hun 
i 1987 søkte på jobben i NKTF.

– Vi hadde to små barn og mannen min 
var selvstendig næringsdrivende. Det ble 
vanskelig å kombinere dette med jobben 
på Kartverket og derfor søkte jeg meg 
videre. Jeg var heldig og fikk jobben – en 
deltidsstilling som passet meg utmerket. I 
alle disse årene i GeoForum har jeg alltid 
jobbet deltid, varierende mellom 50 og 80 
prosent, sier hun.

Tatt i betraktning av at hun i alle år også 
har vært aktiv i familiebedriften, Raastad 
Eiendom og Transport, kan man nok 

hevde at hun har hatt arbeid som har vari-
ert mellom 150 og 180 prosent!

 Prøving og feiling
Overgangen fra Kartverket til NKTF var 
større i navnet enn i gagnet.

– Jeg har hele tiden følt at jeg har vært 
en del av samme miljøet fra 1973 og frem 
til i dag. Den største forskjellen var nok at 
vi bare var en to-tre personer i NKTF. Det 
var et mindre arbeidsmiljø, men desto flere 
telefoner i løpet av arbeidsdagen.

En naturlig konsekvens av færre ansatte 
var at hun måtte lære mange ting selv.

– Det var ikke noen IT-avdeling å 
kontakte om man stod fast. Utviklingen 
fra manuell skrivemaskin til elektronisk 
dokumentflyt har jeg lært meg selv med 
prøving og feiling. Foruten et hullkortkurs i 
1975 har det ikke vært noen formelle data-
kurs, og det har forsiktig sagt skjedd store 
teknologiske endringer. Tidligere sendte vi 
ut program til konferanser i posten, med 

I juni går Kari Raastad av med pensjon etter snaut 30 år i GeoForum. Årene har 
vært fylt både med latter – og en rivende teknologi- og samfunnsutvikling.
Tekst: Sverre Røed-Bottenvann, Foto: Even Stangebye

30 år med latter og  
gode opplevelser!

Slik er de fleste 
vant med å se Kari; 

med full kontroll 
og godt humør på 

konferanser. 
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en slipp nederst som deltakerne måtte fylle 
inn og sende tilbake til oss. Dette skulle 
systematiseres og arkiveres, men det gikk 
ikke veldig mange år før vi fikk en slags PC 
hvor vi registrerte påmeldingene. Likevel 
fungerte det greit også den gang, medlem-
mene og andre deltakere var flinke til å 
sende inn påmeldingene innen fristen. 

Vodka og kokesjokolade
Tidligere år var det hovedsakelig Kartda-
gene (nå Geomatikkdagene) og andre store 
arrangementer Kari var med og tilrettela 
og deltok på. I likhet med Roger Gustavson 
har Kari en selvpålagt taushetsplikt over 
det hun har opplevd i sene nattetimer i 
løpet av årene. Mange glass har blitt heist 
i skål – men konferansene har vært preget 
av godt humør og latter, og ikke krangling 
og uenigheter.

– Jeg husker spesielt godt Kartdagene 
i Haugesund i 1993. Da ble vi invitert 
om bord i et russisk sjømålerskip. Vi fikk 
servert vodka i det ene glasset og cham-
pagne i det andre – og kokesjokolade til! Vi 
hadde også et svært vellykket FN-seminar 
i Hønefoss i 1988 og et arrangement for 
Norsk Romsenter i Tromsø i 1998. Det har 
vært utrolig mange artige stunder, det er 
det ingen tvil om.

Alle disse har hun delt med sin sjef og 
kollega gjennom 27 år, Roger.

– Jeg synes vi har fått utrettet mye i lag 
og vi har vært et godt team alle disse årene!

Avhengig av lokalavdelingene
I dag ivaretar Kari administrative og øko-
nomiske oppgaver i GeoForum – og har 
blant annet god kontakt med de 15 lokal- 
avdelingene.

– Uten de lokalt engasjerte tillitsvalgte 
så hadde ikke GeoForum vært noen ting. 
De siste 10 årene har jeg hatt stadig mer 
kontakt med lokalavdelingene, og det har 
vært en glede å jobbe med dem. Når jeg 
nå pensjonerer meg føler jeg at jeg forlater 
et GeoForum som er i fin flyt – og evner 
å tenke nytt. Vi har et aktivt styre – og jeg 
mener GeoForum fyller en viktig rolle i 
«kartbransjen». Det skal dere fortsette med 
også etter at jeg har gått av, og jeg kommer 
til å stikke innom og se hvordan dere har 
det, sier hun og understreker samtidig at 
hun føler seg heldig.

– Jeg har vært heldig som hele tiden har 
hatt få, men veldig gode og flinke kolleger. 
Derfor har jeg gledet meg til å gå på jobb 
hver dag, i alle år.

Skal fylle dagene
Kari og mannen gjennom drøyt 40 år, 

Jens Raastad, har akkurat solgt enebo-
ligen og skal flytte i leilighet til høsten. 
Mye blir altså annerledes for Kari i andre 
halvdel av 2017, men det ser hun også 
frem til.

– Hytta på Hol blir mye brukt alle fire 
årstider – og nå kommer vi til å være der 
enda mer. Vi er begge glad i livet på fjel-
let, og det blir også bedre tid til reising og 
barnebarn. Jeg er veldig interessert i husflid 
og vurderer å hive meg på et nytt spansk-

kurs, så det er nok av ting å ta seg til. Jeg 
skal nok ha en aktiv hverdag også etter jeg 
slutter i GeoForum, sier Kari og ønsker alle 
medlemmene en god sommer. 

« Uten de lokalt engasjerte 
tillitsvalgte så hadde ikke 

GeoForum vært noen ting ».
Kari Raastad

Roger Gustavson, tidligere kollega:
«Har mange minner etter å ha ansatt henne 
som sekretær i desember 1987 (1 av 22 
søkere). Jeg har vært hennes sjef, kollega og 
venn. I tillegg følte jeg at jeg på mange måter 
var «brutter`n» hennes siden hun var enebarn.

Kari var den som bestandig tok tak i ting 
og løste oppgavene på en skikkelig måte. 
Ga seg ikke og var alltid meget nøye. Det var 
bestandig trygt å ha med Kari på laget!»

Marius Bjørnsen Garnås,  
leder GeoForum Buskerud:
«Jeg møtte Kari da jeg kom inn i GeoForum 
Buskerud sitt styre for seks år siden. Vi har 
alltid fått god hjelp til gjennomføring av våre 
lokale arrangement. Hun har alltid kontroll 
på medlemslistene og har vært til uvurderlig 
hjelp for oppgjør av arrangementene, og 
har derfor vært en viktig støttespiller for 
oss. Vi har hatt mange trivelige samtaler på 
telefon og når vi har møttes på arrangement 
i GeoForum. Det er vemodig at Kari nå skal 

TRE OM KARI

tre inn i pensjonistenes rekker. Vi kommer til 
å savne henne! Ønsker henne alt godt i tiden 
fremover og jeg håper hun får mange fine dager 
på hytta på Gol.»

Marianne Meinich, leder i GeoForum
«Kari har en spesiell evne til å få alle til å føle 
seg vel. Hun er inkluderende, lettvint og latteren 
sitter løst– hun er ei jovial dame! Hos familien 
Raastad er det alltid mange prosjekter som 
gjennomføres, noe som kan ta pusten fra oss 
to andre i sekretariatet som lever med færre 
prosjekter. I tillegg hører vi at det alltid er tid og 
krefter til et festlig lag, nye strikkegensere på 
gang, turer, trening og tid til fisking på hytta for  
å lage rakfisk til jul.

Hun utfører alle arbeidsoppgaver med stor 
samvittighet og høy nøyaktighet. Kari ser hva 
som må gjøres og bare utfører, uten behov for  
å fremheve seg selv.

Hennes gode humør, pålitelighet og 
samvittighet ovenfor GeoForum er egenskaper 
jeg verdsetter svært høyt ved Kari!»

Like etter at Kari startet i NKTF arrangerte de et FN-seminar i Hønefoss. Bildet er fra 1988, 
og viser Kari, Roger Gustavson og tidligere ansatt Arild Reite. Faksimile fra Ringerikes Blad.
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Representantskapsmøtet ble avholdt på Lillehammer  
28. mars i forbindelse med Geomatikkdagene. 

Styremedlemmer velges for to år, vervet som styrets leder  
og nestleder for ett år ad gangen. Varamedlemmer, kritiske  
revisorer, fagrevisorer og valgkomité velges for ett år.  
Styret foreslår medlemmer til valgkomitéen mens de  
øvrige vervene er valgkomitéens forslag.

Etter valget har styret  
følgende sammensetning:
Styreleder: Terje Midtbø, NTNU (ny)
Nesteleder:  Heidi Liv Tomren, Arendal kommune  
(ikke på valg i styret, ny som nestleder)

Styremedlemmer: 
Kåre Conradsen, Tønsberg kommune (ikke på valg)
Andreas Holter, Terratec AS (gjenvalgt)
Alexander S. Nossum, Norkart AS (ikke på valg)
Karoline Arnfinnsdatter Skaar, Kartverket (ny)
Rune Strand Ødegård, NTNU Gjøvik (ikke på valg)

Varamedlem:
1. Kirsti Lysaker, Høgskulen på Vestlandet (gjenvalgt)
2. Simen Slotta, Kystverket (ny)

Kritiske revisorer: 
John Gran, Norkart AS og Georg Langerak, Kartverket Hamar 
(begge ble gjenvalgt)

Fagrevisor: 
Kjell Erik Magnussen, Office Center ADB AS (gjenvalgt)

Valgkomité:   
Gro Gjervold, Vegvesenet (ny)
June Breistein, Kartverket (ny)
Heidi A. Birkeland, Rycon AS, (ny)
Steinar Wergeland og Gro M. Gjervold ble takket  
av etter 6 år i styret.

Godkjent referat og øvrige sakspapirer fra representant- 
skapsmøtet er lagt ut på nettsidene
http://www.geoforum.no/representantskapsmotet-2017/ 

Valg er en av de faste postene på Representantskapsmøtet. Representantskapet er  
GeoForums høyeste organ og består av representanter fra lokalavdelingene og styret. 

Styret i GeoForum
Både styremedlemmer og varamedlemmer var samlet på styremøte  

I mai. Fra venstre Kirsti Lysaker, Karoline Arnfinnsdatter Skaar, 
Heidi Liv Tomren, Rune Strand Ødegaard, Terje Midtbø og 

Andreas Holter. Kåre W. Conradsen, Alexander Nossum 
og Simen Slotta var ikke til stede da bildet ble tatt. 
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Telefon:   +47 22 88 58 70   /   post@teamexact.com   /  www.teamexact.com  

Grip sjansen til å bli en av oss og bygg  
fremtiden og karrieren i EXACT. 

Midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjorde at det kunne 
gjennomføres en egen planfaglig workshop på Geomatikkdagene 2017.
Tekst: Sverre Røed-Bottenvann, Foto: Even Stangebye

En god plan

Geomatikkdagene 2017 hadde en plan om 
å spleise arealplanleggere og geodata- 
ansatte, for erfaringsutveksling og samar-
beid. Dette ble blant annet løst gjennom 
en workshop, hvor 37 arealplanleggere 
fra kommuner, private firma og offentlige 
etater var påmeldt. Det var gratis delta-
kelse for alle – og 10 av disse fikk delta 
gratis på hele konferansen! Det var satt av 
fire timer til workshopen, med innlegg fra 
KMD, kommuner og Kartverket – og en 
felles diskusjon over aktuelle tema på slut-
ten. Senere på dagen var det en sesjon i det 
ordinære konferanseprogrammet med tit-

telen «Plan og DOK». På den måten hadde 
workshop-deltakerne det som kunne antas 
å være relevant innhold hele dagen. 

I etterkant av konferansen ble det 
sendt ut spørreundersøkelse spesifikt til 
deltakerne på workshopen – og svarene 
der tydet på at vi i ganske stor grad lykkes 
med målet. På spørsmålet «Sitter du igjen 
med økt innsikt om hva geodata-faget kan 
tilby deg som arealplanlegger?» svarte 61 % 
«i stor grad». Så får vi se om noe lignende 
kan gjennomføres også på Geomatikk- 
dagene i 2018. 

37 deltakere deltok gratis på workshop – og 
10 av disse deltok på hele Geomatikkdagene 

gratis. Alt takket være midler fra KMD.
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Presentasjon av nye og gjenvalgte ledere i lokalavdelingene
Marianne Meinich

Lokalavdelingsledere

Etter årsmøter i lokalavdelingene har 
noen avdelinger fått nye ledere mens 
andre har blitt gjenvalgt. Takk for inn-
satsen til de som gikk av som leder  
i lokalavdelingen i år. 

I ulike aviser får intervjuobjektene 
spørsmål om hvor mange reisedøgn de 
har, hvilken bok de har på nattbordet el-
ler hvor mange timer de sover hver natt. 
Til Posisjon har vi valgt å stille spørsmål 
om GeoForum og geomatikk:

1. Hva mener du er en viktig sak for  
GeoForum?

2. Hvilken sak innen geomatikk  
engasjerer deg spesielt?

GeoForum Nordland
GeoForum Nordland har fått en ny leder i 
Lars Christian Utvik etter at Brita Drevland 
og Monika Vågan har delt på ledervervet 
flere år på en utmerket måte. Monika og 
Brita har satt sitt helt personlige preg på 
Geomatikkdagene i Nordland der de bl.a. 
har diktet en ny sang hvert år med eget 
tema, i år med egen Takk for oss sang.

Lars Christian Utvik svarer følgende på 
spørsmålene han ble stilt:
1. Spre informasjon om betydningen av 

faget vårt til de som ikke vet.
2. Manglende samordning mellom hoved-

registrene våre, grunnbok, matrikkel, 
enhetsregisteret.

GeoForum Sogn og Fjordane 
Bjørn Inge Fossen er ny leder i GeoForum 
Sogn og Fjordane. Han er oppmålings-
ingeniør i Luster kommune. Bjørn Inge 
har vært sekretær i lokalavdelingen siden 
2013 og overtok etter Ola Førde som har 
vært leder i 19 år. Hans svar var:
1. Bedre kommunikasjonen mellom fagene 

som bruker geografisk informasjon som 
for eksempel mellom planleggere og land-
målere/matrikkelførere slik at fagene ser 
utfordringene vi har i dagens matrikkel/
eiendomskart.

2. Matrikkelen og innholdet, eller mangel 
på innhold. Grunnlaget i matrikkelen 
er flere steder første gangs fotografering 
av økonomisk kartverk.  Alle som jobber 
med eiendomskart eller skal forholde seg 
til eiendomskart, bør få et bedre forhold 
til manglene i matrikkelen og jobbe for 
at vi får hevet kvaliteten på dataene. Da 
må det nye friske midler på plass. 

GeoForum Finnmark
June Breistein er leder i GeoForum  
Finnmark. Hun jobber som Norge digitalt- 
koordinator og er i tillegg redaktør.

GeoForum Troms
Leder er Tommy Jensen som jobber  
i Harstad kommune – og ble gjenvalgt  
som leder på årsmøtet i mars.

GeoForum Telemark
Roar Borgerås har vært leder i ett drøyt år 
og ble gjenvalgt på årsmøtet i mars. I fjor 
tok han over etter Ingrid Tidemand Nilsen 
som var leder i mange år. Roar jobber som 
landmåler i Hjartdal kommune.
1. Det er viktig for GeoForum og medlem-

mene at GeoForum arrangerer billige og 
gode kurs.

2. Jeg er spesielt opptatt av at kartet/ 
matrikkelen skal være så god og tro- 
verdig som mulig. Jeg bruker mye tid  
på kvalitetsheving av matrikkelen.

GeoForum Oslo og Akershus
Andreas Dyken er gjenvalgt som leder og 
jobber som FKB-ansvarlig i Kartverket 
Oslo. Lokalavdelingen har 80 års jubileum 
i år, som den eldste lokalavdelingen og 
selve grunnlaget for det som etter hvert 
ble Norges Karttekniske Forbund, senere 
GeoForum. Han svarer:
1. Det jeg mener er en viktig sak for Geo- 

Forum er å lage arrangementer som er 
godt tilpasset aktivitetene ellers i geoda-
tamiljøet og som er kilde til inspirasjon 
og økt kunnskap for deltakerne.

2. Jeg er mest opptatt av at vi nå får 
innført direkteoppdatering mot Sentral 
FKB for alle landets kommuner og at vi 
lager analyser som kan gi oversikt over 
kvaliteten på kartdataene. Viktig at hyp-
pig oppdatering ikke skjer på bekostning 
av kvaliteten.

Lars Christian Utvik ble valgt til leder av 
GeoForum Nordland på årsmøtet i mars.

Bjørn Inge Fossen (t.h.) ble valgt til ny leder i 
GeoForum Sogn og Fjordane. Ola Førde ble takket 
av etter 19 år som leder på årsmøtet 23. februar 
som ble avholdt i forbindelse med Lokale kart- og 
plandagar i Loen. Foto: Marianne Meinich

Roar Borgerås ble gjenvalgt som leder i GeoForum 
Telemark etter vel ett år som leder. 

Andreas Dyken har vært leder i flere år i Oslo og 
Akershus og ble gjenvalgt på årsmøtet i januar.
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GeoForum Vestfold
Kåre Wilhelm Conradsen er gjenvalgt 
som leder i GeoForum Vestfold. Kåre har 
vært leder siden 2001 og styremedlem 
siden 2000. 

Kåre leder geodataavdelingen i Tøns-
berg kommune.Han er også styremedlem 
i GeoForum sentralt på 5. året. 
1. Organisering av eiendomsoppmåling 

med vurdering av en autorisasjons- og 
sertifiseringsordning for denne type 
tjenester.

2. Sentral lagring av FKB og geosynkroni-
sering av plandata med fokus både på 
infrastruktur, teknologi og finansiering. 

GeoForum Trøndelag 
Bernt Audun Strømsli ble gjenvalgt som 
leder i GeoForum Trøndelag på årsmøtet 
som var i forbindelse med lokale geoma-
tikkdager 24. januar. Bernt Audun mener 
det er to saker som er viktig å jobbe med  
i GeoForum:
1. • Framsnakke geomatikkfaget på videre-

gående skole slik at vi rekrutterer flere 
studenter til geomatikkstudier.

• Belyse konsekvenser av lovendringer og 
andre endringer, på en nøytral måte. 
Husk vi har medlemmer i alle sektorer.

2. Få ut skattkista vi sitter på med geogra-
fiske data til utradisjonelle brukere, da 
må vi forenkle tilgangen og stamme- 
språket på dataene!

GeoForum Møre og Romsdal
Bjørge Stavik overtok som leder etter 
Wenche Mork på årsmøtet i mars. 
Wenche var leder i tre år. Bjørge er 
fagleder for plan- og byggesak i Aukra 
kommune.
1. GeoForum må være den foretrukne kilde 

som faglig nettverk og for faglig påfyll.
2. Sak innen geomatikk om engasjerer meg: 

Full historikk på alle data. Full spor- 
barhet på alle endringer over tid.

GeoForum Rogaland
Steinar Wergeland har vært leder i 
GeoForum Rogaland siden 2010 og ble 
gjenvalgt på årsmøtet i år.  Har var i tillegg 
styreleder i GeoForum fra 2011 til i år. 
Steinar jobber som fylkeskartsjef  
i Rogaland.

Han svarer følgende på spørsmålene:
1. Være tett på viktige avgjørelser innen 

geomatikkfaget, særlig matrikkelloven
2. At alle typer digitale (kart)data blir 

tatt i bruk av langt flere brukere enn i dag.

GeoForum Hedmark og Oppland
Frode Hansen er ny leder i lokalavde-
lingen. Han tok over etter Per Gunnar 
Ulveseth. Frode Hansen er rådgiver i GIS 
i Hedmark fylkeskommune. Frode var 
lokalavdelingenes representant i program-
komitéen til årets geomatikkdager   
1. Aktiv rekruttering og å opprettholde en 

god tradisjon med fagdager og arrange-
menter med relevante emner.

2. Gode standarder og rutiner for geodata-
utveksling.

GeoForum Buskerud
Marius Bjørnsen Garnås jobber som opp-
målingsingeniør i HallingKonsult AS. 
1. Sette viktige saker i bransjen på dagsor-

den. Gi medlemmene mulighetene til  
å holde seg oppdaterte innenfor fagom-
rådet. Høste erfaringer fra andre ved  
å legge til rette for en felles arena  
(Lokale og Sentrale Geomatikkdager)

GeoForum består av 15 lokalavdelinger 
i tillegg til et sentralt ledd. Lokal-
avdelingene er selvstendige, juridiske 
enheter  og er registrert i Brønnøysund- 
registrene. Alle medlemmer av 
GeoForum som er bosatt eller lokalisert 
innenfor en lokalavdelings område, er 
samtidig medlem av lokal-avdelingen.  
På representantskapsmøtet har 
lokalavdelingene representanter 
og stemmer ut fra antall personlige 
medlemmer.

FAKTA

Kåre W. Conradsen har vært leder 
 i GeoForum Vestfold i 16 år. 

Bernt Audun Strømsli er ansatt i Kartverket. 

Bjørge Stavik fagleiar PLU  
i Aukra kommune.

Steinar Wergeland har vært leder i GeoForum Rogaland 
siden 2010. Han var også styreleder i GeoForum.

Marius Bjørnsen Garnås ble genvalgt som leder  
i Buskerud. Marius har vært leder siden 2011 .

GeoForum Hordaland 
Jan Erik Førde er leder  
– jobber til daglig i Bergen kommune.
 

GeoForum Sørlandet 
Ledes av Svein Skagen,  
som jobber i Rejlers.
 

GeoForum Østfold 
Espen Danevad jobber i Sarpsborg kom-
mune – og er også leder av lokalavdelin-
gen i Østfold. 
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Terje Midtbø er ny  
styreleiar i GeoForum
Terje er godt kjent i geomatikkmiljøet, både i kraft av sin stilling som professor på NTNU, 
som tidligere styreleder i GeoForum, jurymedlem i kartkonkurransen sammen med 
Kristoffer Kristiansen, leder i GeoForums faggruppe utdannings- og forskningsgruppa 
og aktiv i ICA  som erInternational Cartographic Association.

Posisjon ønsket likevel å vite mer om Terje, 
hvem han er og hvilke tanker han gjør seg 
om geomatikk sett i lys av den digitale sat-
singen som pågår. Posisjon sendte spørs-
mål på bokmål og svarene kom på nynorsk. 
Terje er fra Voss og for han er det enten 
nynorsk eller engelsk som er gjeldene. 

Terje er 57 år, gift med Marit og har 
tre barn. Dattera på 23 er ferdig utdannet 
sykepleier - og tvillingguttene på 19 er for 
tiden i militæret. 

– Med en kone fra Nord-Norge setter vel 
naturen og folkene der Voss litt i skyggen?

Det er definitivt fin natur i Nord-Norge. 
På Grytøya utanfor Harstad går det an 
både å gå på fjellturar og sikre seg fiske-
middagar for resten av året. Men Vossingar 
er vel kjent som eit patriotisk folkeslag, så å 
spørje ein Vossing om det finst finare plas-
sar er vel litt fåfengt?

– Si litt om sansen din for smalahove,  
hytteliv, øl – og andre interesser

Eg har for så vidt ingen spesiell interesse 

i smalahove. Det er grei mat. Men sidan 
ein ofte forbind smalahove med Voss har 
eg sidan studenttida vore med og arrangert 
ein heil del smalahovefestar i Trondheim. 
Og på desse festane vert det sjølvsagt 
servert heimebrygga øl frå Voss til maten.  
Det var for øvrig på ein av desse festane 
eg møtte kona mi. Og sidan ho kjem frå 
Harstad og eg kjem frå Voss disponerer vi 
ei hytte ved sjøen på Grytøya og ei hytte på 
fjellet på Voss. Begge stadane er diverre litt 
langt å reise til for ein helgetur på hytta.

– Utdanning / erfaring fra andre steder 
enn NTNU

Interessa for geomatikk kom vel gjennom 
sommarjobbar med oppmåling i Voss kom-
mune, samt 3 månader som stikningsassis-
tent ved Eidfordanlegga (Sysendammen).

Første utdanninga etter gymnaset var 
Befalsskulen for Ingeniørvåpenet. På 
80-talet heldt denne til på Hvalsmoen, 
så med litt pliktteneste på Eggemoen har 
eg altså opphelde meg til saman 1,5 år 

på Hønefoss. Etter dette gjekk eg 3 år på 
Bergen Ingeniørhøgskule før eg flytta til 
Trondheim for å fullføre NTH. Og der har 
eg blitt verande.

– Når meldte du deg inn i GeoForum 
eller Norges Karttekniske Forbund (NKTF) 
som det het før?

Eg trur det var medan eg var student ved 
NTH. Så vidt eg hugsar bidrog NKTF med 
litt pengar i reisekassa til ekskursjonen vår 
i 1987.

– Når ble du aktiv tillitsvalgt i GeoForum 
– og hvorfor?

Eg til tru at dette var rundt 1993+-.  
På den tida hadde kvar styrerepresentant 
sin personlege varamedlem, og eg var 
varamedlem for Ivar Maalen Johansen. 
Hugsar godt første møtet eg var på. Det 
var i Larvik, der alle styremedlemar pluss 
varamedlemar var samla. På kvelden var  
vi på tur med ei Colin Archer losskøyte  
i nydeleg vêr.

– I dag er du styreleder, leder i Geo-
Forums forskning- og utdanningsgruppe, 
engasjert i rekruttering til bransjen, aktiv  
i ICA, O-løper og fast innslag som i fagjury 
i kåringen av beste kart på Geomatikk- 
dagene og de siste årene også på svenske 
kartdager. Hva fyller du de få timene om 
dagen som ikke handler om geomatikk med? 

Akkurat no er vi inne i den mest hektiske 
o-sesongen. Så når ein tek med o-løp og 
trening, pluss noko frivillig arbeid for 
Wing OK, så er det ikkje så mykje tid att. 
Vårens mål er, som det har vore dei siste 
åra, å vere med på Jukola som er verdens 
største o-stafett. Der reknar eg med at det 
vert ei lenger nattøkt i dei Finske skogar. 
Elles er det jo viktig å halde seg i form til 
det tradisjonelle o-løpet ved «International 
Cartographic Conference» som i år vert ar-
rangert i Washington DC i starten av juli.

– Beste GeoForum-minne gjennom tidene.
Tja, sei det. Første møtet hugsar eg som 

sagt godt. Styret hadde også eit minnerikt 
møte med innlagt båttur i Blindleia på 

Terje i kjent stil under presentasjon av kartene i kart- 
konkurransen på Geomatikkdagene. Foto Even Stangebye
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tampen av min førre periode som styre-
leiar. Elles var det stas å få arrangere smala-
hovefest for leiarkonferansen på Voss for 7 
år sidan.

– Situasjonen for geomatikk ved NTNU 
– hva skjer?

I det siste har digitalisering og «det 
digitale skiftet» fått stor merksemd ved 
fakultetet vårt. Innan geomatikk er for så 
vidt digitalisering gamalt nytt, men den 
auka merksemda på temaet innan andre 
fagfelt gjer at geomatikkmetodar vert meir 
sentrale. Etter mange år har vi også fått 
høve til å lyse ut eit professorat. Fag-
felta for denne stillinga vil vere innan 3D 
datainnsamling og digital modellering. Og 
ikkje minst har det dei siste åra vore ei sti-
gande interesse mellom studentane å velje 
geomatikk som hovudprofil. Vi rekrutterer 
først og fremst studentar frå Studiepro-
gram for ingeniørvitskap og IKT. Desse 
studentane har mellom anna ei omfattande 
datautdanning dei to første åra av studiet. I 
dei tre siste åra av studiet kan dei velje mel-
lom anna geomatikk som profil. Foreløpig 
val av hovudprofil frå hausten av viser at 22 
av 50 studentar har plassert geomatikk på 
førsteplass!

– Dine tanker om utviklingen av bransjen 
– hvor er vi på vei?

Det digitale skiftet er vel ein trend i 
samfunnet generelt, og eg trur at geo-
matikkbransjen har mykje å bidra med 
her. Elles er bransjen vår i høgaste grad 
teknologidreven, og svært mykje av den 
teknologiske utvilklinga dei siste åra har 
passa svært godt til geomatikkbransjen. 
Her er det mange mogelegheiter som ligg 
der i åra som kjem. 

Det har vore ei gjentagande tilbake-
melding frå bransjen til oss som driv 
med utdanning at det vert utdanna for få 
studentar. Og at det trengs folk på ulike 
nivå.  I løpet av dei nærmaste åra vil det 
kome fleire utdanna kandidatar med geo-
matikkbakgrunn. Eg vil nok tru at rekrut-
terinsprosjektet som Geomatikkbedriftene 
og GeoForum har vore med på har vore 
ein bidragsytar her. Det som er særdeles 
viktig dei komande åra er at arbeidsgjeva-
rar innan geomatikkfeltet gjennomfører 
dette prosjektet med å tilsetje dei ferdig 
utdanna kandidatane. Fleire folk i med god 
utdanning vil kunne vere med på å gje ein 
«boost» for bransjen.

– Har du belegg for å mene noe om 
ståa i geomatikkbransjen i Norge kontra 
utlandet? Hva er Norges styrke og svakheter 
sammenlignet med andre land?

Norge har eit lite og oversiktleg fagmiljø 

som er flinke til å samarbeide. Norge har 
vore eit foregangsland når det gjeld sam-
ordning og felles utnytting av geografisk 
informasjon.

Eit lite fagmiljø kan også vere ei svakheit. 
Det er ikkje alltid like lett å ha stor gjen-
nomslagskraft. Ved universiteta merkar vi 
dette godt. Det er mest lønsamt for under-
visingsinstitusjonane å satse på fagmiljø 
med store studentgrupper .

– Hva er største endring for bransjen og 
for GeoForum siden sist du var styreleder?

Det har skjedd mykje teknologisk utvik-
ling dei siste 6 åra

– Må jo spørre en professor i kartografi; 
hva er ditt favoritt-kart?

Som medlem i kartjuryen ved Geoma-
tikkdagane er det kanskje lurt å ikkje svare 
på dette spørsmålet.

– Når du ikke foreleser; hva er din fors-
kningsinteresse / pågående arbeid? 

Det går mykje tid med til undervising. 
I tillegg er eg leiar for Studieprogram for 
ingeniørvitskap og IKT. Og no altså styre-
leiar i GeoForum. Mine forskingsinteresser 
er kanskje primært innan visualisering. 
Har jobba ein del med kartanimasjonar og 
Web-baserte eksperiment. Eg er for tida 
vegleiar for 2 PhD studentar. Ane Bang-
Kittilsen som jobbar med visualisering av 
geologi under bakken (for NGU), samt Atle 
Frenvik Sveen som er nærings-PhD student 
frå Norkart. Han har fokus på opne data. 

– I en såpass liten bransje møter du vel 
tidligere studenter ofte i arbeidslivet. Gir du 

råd eller har du tanker om hvor kandi- 
datene vil passe etter endt utdanning?

Nei, det kan vere litt vanskeleg å sjå på 
førehand. Dei fleste har ei relativt brei og 
solid utdanning som kan passe inn mange 
stadar. Men personlege eigeskapar vil sjølv-
sagt kunne spele inn….

– Får du ungene dine inn på geomatikk-
sporet?

Tja, eg har påvirka dei til å bli o-løparar. 
Såleis skulle ein kanskje tru at grunnlaget 
er der(?). Men det er vel berre ein av dei 
som har antyda at geomatikk kan vere eit 
alternativ…

– Hva er GeoForums styrke per 2017?
Den viktigaste styrken er kanskje at vi 

har mange engasjerte medlemar. GeoFo-
rum har også for tida ein solid økonomi 
og ein portefølgje av populære kurs/kon-
feransar. 

– Og hvor kan vi bli enda bedre?
Det er viktig at ein gradvis utviklar  

kurstilbodet og at ein er våken for trendar  
i tida. Det er også viktig å utvikle medlems-
fordelane i GeoForum slik at enno fleire ser 
seg tent med å vere medlem. Det kan også 
vere meir å hente på utvida samarbeid mel-
lom lokalavdelingar og sentralt ledd.

– På Geomatikkdagene i Stavanger  
i 2018 håper du at….

At vi får eit program som svært mange 
finn attraktivt og at det kjem inn minst 20 
bidrag til kartutstillinga! 

Terje som ny vararepresentant i styret. Hele styret med vara var samlet  
i Larvik. På kvelden var det båttur med en Colin Archer losskøyte  

i nydeleg vær, med blant andre Roy Jacobsen og Ole Ingvald Botten.
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Nordisk konferanse  
om geodemografi

– Det har aldri vært mer aktuelt å studere 
geodemografi enn nå. Europa opplever lave 
fødselsrater, en stadig eldre befolkning, 
urbanisering og migrasjon, sa leder for 
programkomiteen Henning Steen Hansen 
i åpningsforedraget til de 80 fremmøtte 
deltakerne.

Kart skapte debatt
Med dette som utgangspunkt hadde 
komiteen satt sammen et imponerende 
program, alle i skjæringspunktet mel-
lom geografi og demografi. 22 foredrag, 
«elevator pitch», paneldebatt og mingling. 
Deltakerne fikk høre foredrag om så vidt 
ulike ting som bevegelsesmønstre til barn 
og unge i Ørsta og Ulsteinvik, kartlegging 
av syklisters følelser i både København og 
Quito i Ecuador – og en egen sesjon om 
migrasjon og helse. 

At visualisering av tendenser i kart 
skaper engasjement og debatt, kunne det 
svenske forskningssenteret Nordregio 
skrive under på. Etter at de offentliggjorde 
kart som viste strømmen av flyktninger til 
Norden i 2015, ble kartene brukt politisk 
og av innvandringsmotstandere. Kartene 
viste blant annet at mens Norge, Danmark 
og Finland plasserte enslige, mindreårige 
flyktninger i rurale strøk, så ble disse plas-
sert i hovedsak i områdene rundt Stock-
holm og Gøteborg i Sverige.

Pendling og helse
Det ble også vist eksempler på hvordan 
befolkningsøkning, urbanisering og klima-
endringer vil kunne påvirke migrasjons-
mønstre i fremtiden – hvor klimaflyktnin-
ger vil kunne komme i tillegg til politiske 
og religiøse flyktninger. Av mer nordiske 
tema ble det vist en spatial heterogenitet 
mellom pendling og helse i Skåne – og at 
det er store geografiske og demografiske 
ulikheter i tannhelse for barn og unge  
i Danmark, selv med gratis, offentlig tann-
røkt. Visste du at ubehandlet karies  
er den mest utbredte sykdommen i verden 
– med en prevalens på rundt 35 prosent  
av verdens befolkning?

For å bryte opp i den tradisjonelle 
strukturen hvor deltakerne sitter og hører 
på foredrag etter foredrag, fikk vi oppleve 
en ny vri: «elevator pitch». Alle måtte opp 
og stå – og fikk høre fire foredragsholdere 
hver som solgte inn et tema på tre minut-

ter, så kunne man velge hvilket hjørne i 
rommet (og hvilket foredrag) man ville 
høre mer om. En snedig vri, som skapte 
entusiasme på slutten av dagen!

Tusen takk til Geoforum Danmark og 
Sverige for en interessant konferanse!  

Det var bred nordisk deltakelse da Geoforum Danmark og Geoforum 
Sverige arrangerte konferanse om geodemografi i København i mai.
Tekst: Sverre Røed-Bottenvann

Birgitte Hass fra den danske  
IT-foreningen holdt key  
note-foredrag om åpne data.  
Foto: Mette Borg, Geoforum Danmark

På slutten av dag 1 av konferansen var det 
opp og stå – også for deltakerne. En fin vri 
på den tradisjonelle foredragsstrukturen. 
Foto: Sverre Røed-Bottenvann
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Bruk av satellittdata fra Copernicus  
til sikkerhet og beredskap
Tekst: Marianne Meinich

SMÅSTOFF

Operativ bruk av satellittdata fra  
Copernicus prosjektet var tema på in- 
formasjonsmøte hos Norsk Romsenter 
i april. Intensjonen med møtet var å gi 
de som jobber med beredskap, sikkerhet 
og grensekontroll ett innblikk i noen av 
mulighetene det ligger i bruk av dataene. 
Dataene er gratis ettersom Norge deltar 
aktivt i Copernicus programmet. European 
Space Agency (ESA) sitt satellittprogram 
Copernicus, skal være Europas øye mot 
jorden. Avdelingsdirektør Terje Wahl fra 
Norsk Romsenter informerte om Coperni-
cus programmet. 

– Nå er det på tide at vi begynner å se 
mulighetene og tar disse dataene i bruk, 
sier Stein Moen, leder for faggruppa Mil-

Geo i Heimevernet og en av initiativtaker-
ne til møtet. MilGeo er Militær geografi.

Han forteller at 18 personer deltok på 
møtet og han er godt fornøyd med opp- 
møtet og interessen. 

De som var representert var:  
Oslo kommune, beredskapsetaten, Hv-01, 
Kripos - skanner gruppa, Delta gruppa, 
Oslo politidistrikt - plan og beredskap, 
Oslo politidistrikt – organisert krimi-
nalitet, HVSK, Fylkesmannen i Østfold, 
Østfold politidistrikt, Toll -etterretnings- 
avdeling og Geodata AS. 

Stein Moen sier til Posisjon at det 
planlegges to GeoAnalyseWorkshoper til 
høsten, den ene med tema ”Security and 
Emergency ”den andre med ”Atmosphe-

re, marin, land and climate” som tema. 
Målet med en GeoanalyseWorkshop er 
å løse aktuelle problemstillinger ved å la 
fagfolk med ulik bakgrunn bo og jobbe 
sammen. Kreative og gode prosesser 
oppstår og gir gjensidig læring og felles 
mestring. 

Løytnant Moen fra HV-01 er til daglig 
enhetsleder i Plan- og bygningsetaten i 
Oslo kommune. Til forsvaret.no opplyser 
han at han brenner for at GIS-ansatte fra 
ulike etater landet rundt skal kunne jobbe 
sammen, lære av hverandre og komme 
frem til optimale analyser og de aller beste 
løsningene innenfor offentlig sektor. For 
Forsvarets del er engasjementet og den vel 
20 år lange erfaringen hans gull verdt. 

GIS-løsning sentral i kommunereform

Overgangen til 2017 markerte starten på 
kommunereformen. Kommunene San-
defjord, Andebu og Stokke har nå «flyttet 
digitalt» sammen i etableringen av nye 
Sandefjord kommune.

Sammenslåingen får store konsekvenser 
for alle registre og systemer. Blant annet 
må alle kartdatabasene og det nasjonale 
eiendomsregisteret; Matrikkelen, som dan-
ner grunnlaget for de nye kommunegren-
sene, endres.

For å koordinere alle datasystemer og re-
gistre som den nye kommunen skal bruke, 
benyttes ISY WinMap fra Norconsult 
Informasjonssystemer. Dette GIS-systemet 
er en komplett løsning for kartforvaltning 
og geografisk informasjon.

- Vi har fått god støtte på både opp-
læring og implementering. Ikke minst 
fungerer løsningen godt og oppleves som 
en komplett løsning for kartforvaltning 
og geografisk informasjon, forteller Per 
Erik Larsen, som er ansvarlig for GIS og 
kartverk i kommunen.

Norconsult Informasjonssystemer er kla-

re for å ta på seg oppgaven som leverandør 
av ISY WinMap til flere kommuner som 
skal sammenslås. Med erfaringen fra dette 
prosjektet vil NoIS ikke bare kunne være 
systemleverandør, men også bistå som en 
god rådgiver i hele prosessen. 

GIS-løsningen til Norconsult Informasjonssystemer er sentral i kommunereformens pilotsammenslåing
Kjell Sandal og Janita Nordahl, NoIS

Per Erik Larsen og Odd Axel Graff viser tommel opp 
for ISY WinMap. Odd Axel Graff er leder av enhet for 

geodata- og oppmåling i Sandefjord kommune og har 
ledet GIS-Prosjektet i kommune-sammenslåingen.
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Berggrunnskart over Kongsberg - Modum - Hønefoss fra NGU vant fagjuryens pris.
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Fagjuryens vurdering 
av Kartutstillingen
Ved årets Geomatikkdager ble kartutstillingen gjennomført for 21. gang. Fagjuryens  
foretok en grundig vurdering av alle produktene i utstillingen. Heder og ære til vinnere  
av folkejuryens- og fagjuryens pris til beste kart, digitale produkt og beste barnekart.  
Tekst: Terje Midtbø, NTNU og Kristoffer J. Kristiansen, Kartverket

Det deltok til sammen 10 papirkart og 5 
digitale løsninger. Dette er en liten økning  
i antall deltagere, selv om kartprodusente-
ne i Norge melder om noe redusert tilgang 
på kunder som ønsker å få laget kart med 
god og tilpasset kartografi. Det var mange 
gode produkter ved årets utstilling, men 
juryen fant likevel noe å sette fingeren på 
for enkelte av produktene. Det er noe av 
poenget med utstillingen. Ved å framheve 
både gode og dårlige kartografiske detaljer 
ønsker vi å øke kunnskapen til alle som 
jobber med utforming av kart. De digitale 
bidragene er fremdeles tilgjengelig på web-
siden: http://utstilling.cartography.no/

Vinnere var:
Beste kart, folkejuryens pris:
Dronning Mauds Land, Norsk Polarinstitutt 

Beste digitale produkt, fagjuryens pris:
Nye Norgeskart.no fra Kartverket 
Beste kart, fagjuryens pris 2017:
Vinner: Berggrunnskart over Kongsberg  
- Modum - Hønefoss fra NGU 

Vinner av folkejuryens pris, fagjuryens pris 
for beste digitale og analog produkt fikk 
hver en premie pålydende kr 2 500-

Beste barnekartkonkurranse hadde  
i år tema «Jeg elsker kart.»:

Vinner klasse 13-15 år: 
Pawel Jodlowski, Bykle barne- og ung-
domskule, Bykle

Vinner klasse 9-12 år:
Leon Schistad-Stensvoll, Ullerål skole, 
Hønefoss med «The big planet» 

Norsk Polarinstitutt vant folkejuryens pris 
med kartet Dronning Mauds Land.
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Dronning Maud Land  
- Norsk Polarinstitutt
– fagjuryens vurdering av folkejuryens pris: 
Polarinstituttet har utarbeidet et etterspurt 
kart over «den norske delen» av Antarktis. 
I tillegg til å gi en oversikt over området 
er det inkludert kartutsnitt over ulike 
forskningsstasjoner i området. Øverst på 
kartbladet er det Antarktis framstilt i et 3D 
perspektiv. Dette kan minne noe om «for-
toninger» man fant på gamle sjøkart. Disse 
ble brukt at de sjøfarende skulle kjenne 
seg igjen langs kysten (da i litt større 
målestokk). Kartet inneholder naturlig 
nok store hvite flater over islagte områder, 
mens havområdene er gitt blåtone basert 
på dybdeverdier.

Nye Norgeskart.no  
- Kartverket
– fagjuryens vurdering av folkejuryens  
pris for beste digitale produkt:
Kartverket har lansert en ny utgave av 
norgeskart.no «primærkartet» framstår 
med en god kartografi med behagelige 
farger når man får zoomet seg inn i kartet 
(inngangsbildet er kanskje litt stusselig?). 
Dette er en applikasjon hvor man kan velge 
ulike kart, tema og funksjonalitet. Det er 
faktisk såpass mye funksjonalitet at man 
lett kan miste oversikten over hva man 
kan gjøre og hvor man kan gjøre det. Som 
standard kommer bruks/gårdsnummer 
opp med rød skrift i stor målestokk. Juryen 
stiller seg spørsmål om dette er informa-
sjonen folk flest er mest interessert i når 
man studerer kartet. Dette temaet burde 
kanskje ha vært slått av som standard.

Blant de 5 deltagerne i klassen digitale 
produkter mente juryen at Kartverket sitt 
«nye norgeskart.no» var mest verdig en 
pris. Følgende karakteristikk ble gitt:

• Et nyttig kart for mange
• Estetisk og behagelig fargeinntrykk
• Innholdsrikt
• Masse funksjonalitet
• Landsdekkende på detaljnivå

Fagjuryens vurdering av vinner  
av fagjuryens pris: 
Berggrunnskart over Kongsberg  
- Modum - Hønefoss fra NGU
Innen geologi er man i stor grad bundet til 
standarder når det gjelder framstilling på 
kart. Det kan følgelig være vanskelig å lage 
kart med «spennende og nyskapende kar-
tografi. Hovedkartet i dette bidraget viser et 

AKTUELT

Utsnitt fra Nye Norgeskart.no, vinner av 
fagjuryens pris for beste digitale produkt.
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spennende geologisk område, der detalj-
rikdom er framstilt på en god måte. Kartet 
er godt indeksert i geografien ved hjelp av 
kartvignetter oppe til høyre. I tillegg syntes 
juryen at små tematiske kart knyttet til geo-
logien er med på å øke verdien av kartet.

Drammen Nordmark  
- IF Sturla og Drammen kommune
Dette er i utgangspunktet et orienterings-
kart som er supplert med ulike symboler 
for å fylle en rolle som turkart. På utstil-
lingseksemplaret var det tilrettelagt for at 
man kunne studere endringer i kartogra-
fien fra 1999 utgaven til det oppdaterte 
kartet. Det kommer fram at det er ryddet 
opp i kartografien. Kartet er med det blitt 
bedre lesbart. Juryen kunne kanskje tenkt 
seg høydeangivelse på flere vann  
i turkartversjonen. 

Velkommen på tur i Sandnes  
- Sandnes kommune
Dette er en liten kartbok med kartutsnitt 
for ulike turområder i Sandnes. Et hendig 
lite hefte å ha med seg på tur. Svært 
positivt at innholdet i tegnforklaringen er 
tilpasset hvert kartutsnitt. Men kartogra-
fien har også et forbedringspotensiale. Vi 
kan nevne detaljer som at det er brukt for 
liten ekvidistanse, at høydekurvene ser 
ut til å være generert direkte fra laserdata 
uten noen form for generalisering, noen 
kollisjoner mellom symboler og tekst etc. 
og at oversiktskartet gjerne kunne ha vært 
mindre detaljert.

Fredrikstad i tid og rom  
- Fredrikstad kommune
Digitalt bidrag som er basert på ESRI sitt 
«Story Map» konsept. I denne typen appli-
kasjoner er i en tekst koblet opp mot kartet 
som er sentralt i applikasjonen. Innholds-
rik og gjennomarbeidet kartapplikasjon 
der man kan studere Fredrikstad i tid og 
rom gjennom historiske kart, ortofoto, 
postkort og fotografier. Nok et godt bidrag 
fra Fredrikstad kommune.

Handlingsplan kommunale eiendommer  
- Hamar kommune
Dette er også et digitalt bidrag basert på 
«Story Map». Her kan man studere ulike 
kommunale eiendommer som kan være 
aktuelle for salg. De ulike eiendommene 
er sortert etter hvor de befinner seg i den 
kommunale beslutningsprosessen. Grei og 
enkel applikasjon, men den mangler noe 

sammenheng i kartografi mellom over-
siktskart og detaljkart.

De grønne turene  
- Sandefjord kommune
ESRI sitt «Story Map» konsept er populært. 
Nok et bidrag av denne typen. Applikasjo-
nen viser ulike turforslag i Sandefjord kom-
mune. Felles for denne og andre applika-
sjoner av samme type er at man fort mister 
oversikten når man velger et kartutsnitt. 
Applikasjonen hopper rett inn til aktuelt 
kartutsnitt, uten en «glidende zoom» der en 
i større grad bevarer kunnskapen om hvor 
man befinner seg i kommunen.
  
Straumen rundt  
- eMap
Oppslagskart der bakgrunn er nedtonet og 
informasjon om aktuell turløype kommer 
tydelig fram. Juryen har sans for enkle og 
tydelige kart, noe dette kartet er et fint 
eksempel på. Skrivefeil i teksten på kartet 
drar ned helhetsinntrykket litt.

Nasjonalparkkart for Jotunheimen  
- eMap
Dette kartet er laget i forbindelse med en 
brosjyre over nasjonalparker. Etter som 
juryen forstår er kartografien spesielt de-
signet for brosjyrene om nasjonalparkene. 
Kartet har grei kartografi, men kunne ha 
vært bedre gjennomarbeidet. Viktig at all 
tekst ligger i øverste lag. De røde turløype-
ne rundt Vågåmo burde kanskje ikke vært 
vist så tydelig siden de ligger langt borte  
fra nasjonalparken. 

Fredrikstad i tid og rom, en innholdsrik og 
gjennomarbeidet kartapplikasjon.
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Besøkskart for Stjørdalsregionen  
- eMap
Godt oversiktskart over Stjørdalsregionen 
samt mere detaljerte kart over byer og 
tettsteder. Kartet viser en god oversikt over 
interessepunkter ved hjelp av piktogram 
som med svart farge blir. Igjen et kart med 
jevnt god kartografi som har forbedrings-
potensiale med litt mer redigering på 
detaljnivå. Her kan nevnes unødvendig og 
inkonsekvent forkorting av enkelte navn, 
samt at symbol for St.Olavsleden framstår 
noe ulikt i kartutsnittene i større måle-
stokk.

Turkart Balsfjord  
- Mesterkart
Et kart med kjent «Mesterkart-kartografi». 
Flott kart med 3D virkning ved hjelp av 
fjellskygge, der også breene er inkludert 
med en blåaktig skygge. Det eneste juryen 
fant å utsette på kartet er at myr kan være 
litt vanskelig å oppfatte på mørk grønn 
bakgrunn.

Sandbakken skole  
- Sarpsborg kommune
Dette kartet er et av flere i en serie av sko-
lekart som er laget i Sarpsborg kommune. 
Selve kartet er i stor grad tilpasset ISSOM-
normen (internasjonal spesifikasjon for 
sprintorienteringskart) og egner seg godt 
for opplæring av skolebarn i kartbruk. 
Kartserien har fått en egen designmal som 

går igjen på alle kartene. Fagjuryen stilte 
seg spørsmål om fontene som var benyttet. 
Blant annet er en del av teksten en blan-
ding av store og små bokstaver. Noe som 
kanskje ikke er et godt eksempel for skole-
barn som skal lære seg å skrive korrekt.

Turstier i Sarpsborgmarka  
- Sarpsborg kommune
Dette er et kartoppslag som benyttes i for- 
bindelse med ulike turløyper i Sarpsborg-
marka. Det er videre en kobling mellom tu-
rene som er vist på kartet og ut.no gjennom 

QR-koder nederst på kartoppslaget. Kartet 
gir en god oversikt over hvor det er turstier, 
men det er noe krevende å finne ut hvor 
de enkelte turløypene går. Har man med 
mobiltelefon vil dette komme bedre fram 
ved å skanne QR-koden og se på kartet som 
kommer opp på mobiltelefonen. Det er også 
benyttet en gradering av turstiene ved hjelp 
av fargekoder for vanskelighetsgrad; grønn 
(lett), blå, rød og svart (vanskelig).

AKTUELT

Skolekart som egner seg godt for  
opplæring i bruk av kart for barn.

eMap har laget dette oversiktige besøkskartet for Stjørdalsregionen.

Straumen rundt er et oppslagskart der informasjonen  
om turløypen kommer tydelig frem. 
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Arealer i kommunene  
- Harald Stavestrand
Dette er et hobbyprosjekt hvor man 
prøver å framstille arealstatistikk i norske 
kommuner på koropletkart parallelt med 
kart med skalerte sirkler. En prisverdig 
hobby. Hvis mange har lignende interes-
ser kan det dukke opp mye spennende i 
framtiden. Dette prosjektet har likevel en 
del forbedringspotensiale.  Juryen ble til 
dels forvirret av tallangivelsen i tegnforkla-
ringen. Nærmere studier viser også at det 
ikke er samsvar mellom ordnende variabel 
benyttet i koropletkartet og den ordnende 
verdien som skal visualiseres. Det gir en 
direkte feil framstilling.  Det er også litt 
variabelt om de ulike arealene er gjen-
nomsiktig eller ikke. De skalerte sirklene er, 
som de bør være, arealproporsjonale med 
tema (dog med manglende psykologisk 
skalering). 

Å gå gjennom kartutstillingen i detalj er et omfattende men interessant arbeid. 
Vi som arrangerer utstillingen mener at det viktigste for kartprodusentene må 
være å få vist fram produktet. Men for å ha litt spenning knyttet til prosessen 
ble det i år også delt ut tre priser. Fagjuryen velger ut pris for beste papirkart 
og beste digitale produkt, mens deltagerne ved Geomatikkdagene stemmer 
fram publikumsprisen. I år var det Norsk polarinstitutt med kartet «Dronning 
Maud Land» som fikk flest stemmer. Juryen gratulerer.

Fagjuryen, som består av Kristoffer J. Kristiansen, Kartverket, Terje Midtbø, 
NTNU og Anne-Lise Tufte, Kartverket (sekretær), takker alle bidragsyterne til 
kartutstillingen. Vi vil også oppfordre kartprodusenter i Norge om å planlegge 
et eller flere bidrag til Geomatikkdagene 2018. 

OPPSUMMERING

Her kan du se kartene på nett:
http://www.geoforum.no/fagjuryens-vurdering-av-kartutstillingen/

Turkart over Balsfjord i kjent 
"Mesterkart-kartoografi"
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På skinner med  
elektronisk tinglysing 
Kartverket er godt i gang med elektronisk tinglysing etter driftssetting av 
det nye systemet 18. april i år. – Vi har ingen kapasitetsutfordringer og har 
dimensjonert for å håndtere en stor pågang av dokumenter, sier direktør  
Turid Ellingsen i eiendomsdivisjonen i Kartverket. 
Tekst og foto: Kartverket

Det er gått vel én måned siden statsråd Jan 
Tore Sanner fra Kommunal – og moderni-
seringsdepartementet var på Kartverket for 
å driftssette det nye fagsystemet for elek-
tronisk tinglysing. Direktør Turid Ellingsen 
i eiendomsdivisjonen i Kartverket sier at 
elektronisk tinglysing som system per 10. 
mai faktisk ikke har vært i drift i mer enn 
15 arbeidsdager. 

– Mange synes det er lenge siden vi 
lanserte elektronisk tinglysing, men det er 
faktisk ikke mer enn 15 arbeidsdager siden. 
Vi har ikke hatt noen kapasitetsutfordrin-
ger eller stopp i produksjonen. Det er vi 
veldig fornøyde med, sier Ellingsen. 

God brukerdialog 
Det nye systemet for elektronisk tinglysing 
er rettet mot profesjonelle brukere. Hittil 
har Kartverket skrevet avtale med 174 bru-
kere. I tillegg har 124 kommuner allerede 
koblet seg på det nye systemet via matrik-
kelen. Kommunene sender nå fradelinger, 
sammenslåinger og fradeling av festegrunn 
elektronisk til grunnboken. Det er ventet at 
flere profesjonelle brukere vil koble seg på. 
I neste omgang skal det utvikles en elek-
tronisk tinglysingstjeneste for vanlige, 
private brukere. Grunnen til at elektronisk 
tinglysing er utviklet først og fremst med 
tanke på profesjonelle brukere, er at disse 
tinglyser 90 prosent av innsendte rettsstif-
telser. De profesjonelle brukerne har vært 
på banen og kommet med gode tilbake-
meldinger til Kartverket underveis  
wi utviklingsløpet. 

–Vi har hatt en god dialog og kommuni-
kasjon med brukerne våre, som inkluderer 
de største bank- og megleorganisasjonene 
i Norge. Det har vært viktig for å oss å 
lytte til hva de sier, slik at vi kunne utvikle 
et system i nær dialog med dem som skal 
bruke det, sier Ellingsen.  

Gode tall å vise til 
Systemet behandler de ni mest vanlige 

rettsstiftelsene elektronisk: Fradelingsbrev 
fra matrikkelen, hjemmelsovergang fast 
eiendom, hjemmelsovergang festeavtale, 
hjemmelsovergang borettslagsandel, pante- 
dokument, sletting, utleggsforretning, 
anmerkning på person og urådighet. 

–Vi har som mål at 50 prosent av det 
samlede antallet rettsstiftelser skal komme 
inn elektronisk innen utgangen av 2017. 
Jeg er svært optimistisk i forhold til dette 
tallet, da vi ser at vi allerede er oppe i 32-35 
prosent etter bare 15 arbeidsdagers drift. 
Kartverket jobber for at Konkursregisteret 
og IT-utviklingsselskapet Websystemer, 
som har flere eiendomsmeglere i sin porte-
følje, kobler seg på innen kort tid. 

– Websystemer er allerede godkjent, så 
vi regner med at de første skjøtene kommer 
inn i løpet av de neste to ukene. Konkursre-
gisteret har også gitt klarsignal, så vi regner 
med at dette vil bidra til å øke andelen av 
elektronisk innsendte dokumenter, sier hun. 

Interne erfaringer 
Prosjektleder i Kartverket, Jan Olav 
Knutsen, sier at erfaringene med det nye 
systemet er gode så langt. Han sier at det 
å ta i bruk et nytt system har krevd nye 
arbeidsrutiner og en del overtid internt. 
Det har også blitt avdekket at enkelte funk-
sjoner i det nye systemet har blitt noe mer 
tungvinne enn tidligere, som eksempelvis 
større tidsbruk per tinglyste dokument. 

-Tross dette har vi hatt en god oppstart 
av elektronisk tinglysing. Det har ikke vært 
noen systemkritiske feil, og vi har kontinu-
erlig fokus på forbedringer og feilrettinger, 
sier Knutsen. 

Samfunnsgevinster 
Det ligger store samfunnsgevinster for 
både brukere og Kartverket ved å digitali-
sere tinglysingsprosessen. Det er gjort flere 
analyser av dette, bl.a.  Pöyry-rapporten 
som sier noe om samfunnsgevinster på 1,3 

Elektronisk tinglysing ble satt i drift 18. april. I mai hadde 174 brukere skrevet avtale med Kartverket 
om elektronisk tinglysing – i tillegg var 124 kommuner påkoblet systemet gjennom matrikkelen.

AKTUELT
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BLOM er en ledende europeisk leverandør innen innsamling, 
prosessering og modellering av geografisk informasjon. Blom 
besitter unike europeiske databaser av kart, flybilder og 
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milliarder kroner over en periode på 15 år. 
– Vi ser at brukerne våre vil spare både tid og 

ressurser på å tinglyse elektronisk. Boligkjøpere og 
privatpersoner vil også oppleve gevinster i form av 
kortere periode for mellomfinansiering og raskere 
utbetaling av lån, sier prosjektlederen. 

For boligkjøpere og boligselgere betyr elektronisk 
tinglysing at de ikke trenger å møte på eiendomsme-
glerens kontor for å signere dokumenter.  Låne-
kunder i bankene kan signere alle dokumentene i 
nettbanken. Siden tinglysing kan skje på sekundet vil 
det også gi raskere tilbakemelding og raskere saks- 
behandling i bankene.

Automatiske kontroller 
I fagsystemet for elektronisk tinglysing går do-
kumentene gjennom en automatisk, elektronisk 
kontroll.  Kontrollene og valideringstjenestene i 
Kartverket vil sjekke dokumentene mot grunnbok, 
matrikkel, enhetsregister og folkeregisteret. Doku-
mentene blir tinglyst umiddelbart når kontrollene 
er gjennomført, og blir registrert i grunnboken med 
klokkeslettsprioritet. Dersom det er sider ved doku-
mentene som må sjekkes nærmere, går dokumen-
tene ut til manuell behandling. Det er fremdeles 
mulig å tinglyse ved å sende inn papirer i posten. 
De papirbaserte dokumentene behandles samme 
dag de blir mottatt hos tinglysingsmyndigheten, 
og blir registrert i grunnboken klokken 21.00. Den 
papirbaserte saksbehandlingstiden har også gått 
ned fra en firedagers-flyt til en saksbehandlingstid 
på to dager. 

Vi har ikke hatt noen kapasitetsutfordringer eller 
stopp i produksjonen. Det er vi veldig fornøyde med, 

sier direktør Turid Ellingsen i eiendomsdivisjonen.
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Støtte til lokalavdelingene
GeoForums fond Kart i skolen gir lokalav-
delingene midler etter søknad til opplæring 
i geomatikk for elever. Kan benyttes til 
arrangement i tilknytning til GIS- dagen 
15. november eller til andre arrange-
ment. Midlene har som hensikt å stimuler 
lokalavdelingene til informasjonsvirksom-
het til elever. Søknad sendes marianne@
geoforum.no fortløpende.

Stipend – søknadsfrist 15.august
Husk søknadsfristen for å søke stipend 
fra GeoForum er 15. august. GeoForum 
ønsker gjennom stipendordningen å støtte 
sine medlemmer til faglig utvikling, utdan-
ning og kompetansebygging. Personlige 
medlemmer og spesielt studentmedlem-
mer har mulighet til å søke. Stipendord-
ningen støttes av lokalavdelingene og 
GeoForum sentralt. Søknad sendes til 
sverre@geoforum.no

Samarbeidsforum for  
ledninger i grunnen (SLG)
GeoForum er tatt opp som medlem i SLG 
som er et forum for relevante bransjefo-
reninger og myndigheter med interesse 
for samordning av ledninger og annen 
infrastruktur i grunnen. GeoForum har 
over tid vurdert å starte en egen lednings-
gruppe men så det mer hensiktsmessig å 
søke medlemskap i SLG. Gro M. Gjervold 
er GeoForums representant.

Rekruttering- og profileringsprosjektet
Prosjektet er et samarbeid mellom Kart-
verket, Geomatikkbedriftene og GeoFo-
rum. Styringsgruppa i prosjektet har valgt 
at GeoForums faggruppe Utdanning og 
forskningsgruppa (UF-gruppa) overtar 
alt ansvar og at dagens styringsgruppe 
dermed legges ned. I UF- gruppa sitter det 
representanter fra utdanningsinstitusjoner, 
Kartverket og Geomatikkbedriftene. Ved å 
legge prosjektet under UF-gruppa vil man 
samle kreftene på ett sted og få god nytte 
av medlemmene i UF-gruppas kontaktnett.  
Det vil bli ført eget regnskap for rekrutte-
ring- og profilering i UF-gruppa, og de tre 
partene faktureres likt ved årets slutt.

Faggruppene
Faggruppene skal fremme GeoForum 

formål innen sitt fagområde. GeoForums 
styre ønsker å stimulere til økt aktivitet 
i faggruppene. Faggruppene kan be om 
midler til aktiviteter de ønsker å delta på. 
GeoForum har fem faggrupper: Bygg og 
anleggsgruppa, Faggruppe for Bygg, plan 
og geodata, Faggruppe Geografisk IT, 
Internasjonal gruppe og Utdanning og 
forskingsgruppa.

Innovasjonsprosjektet
GeoForum søkte KMD om støtte for å 
gjøre åpne kartdata bedre kjent – og for å 
vise hvordan man kan nyttiggjøre seg data-
settene. Målgruppen for prosjektet er: 
• IT-utviklere/konsulenter
• Kunnskapssektoren
• Åpne arrangementer som The Gathering, 

Hackathons og lignende

I 2016 ble det avholdt tre samlinger med 
tilsammen vel 100 deltakere:
• For geografistudenter på NTNU  

Trondheim (17.02.16)
• For datastudenter ved NTNU  

i Ålesund (23.02.16)
• For Dataforeningen i Tromsø (28.04.16)
Seminarene traff meget godt målgruppen 
for prosjektet.

Kjennskap til åpne datasett er en forut-
setning for innovasjon, og derfor valgte 
prosjektgruppen å legge opp seminarene 
gjennom en tredelt presentasjon – i likhet 
med seminarene i 2015:
• Informasjon om prosjektet, frislippet av 

kartdata, hvem er GeoForum
• Gjennomgang av hva som eksisterer av 

åpne datasett, blant annet fra Kartverket
• Eksempler på bruk av datasettene og pre-

sentasjon av hvilke Open Source-verktøy 
som finnes for å kunne nyttiggjøre seg 
dataene.

Open Source kartteknologi er et viktig 
stikkord her, da målet for seminarene var 
å vise at hvem som helst kunne ta i bruk 
kartdata, uten å måtte investere i propri-
etær programvare.

Med GeoForums nye faggruppe Geo-
grafisk IT er vi er allerede i gang med å 
tilknytte oss unge ressurspersoner fra 
både offentlig og private firma. Vi ønsker 
å bruke disse til å finne nye arenaer for 
seminarer/arrangementer i 2017. Det kan 

for eksempel være aktuelt å invitere til hel-
dagsseminar/workshops, hvor deltakerne 
får mer inngående kunnskaper om åpne 
data – og hvor deltakerne i større grad får 
mulighet til å jobbe med de åpne dataset-
tene med hjelp og støtte fra prosjektet. 

Det klareste resultatet av prosjektet er å 
nå ut til potensielt nye brukergrupper av 
kartdata og vi har vist dem mulighetene 
man har. En slik profilering av mulighetene 
man har er viktig for at nye brukergrup-
per skal få kjennskap til åpne geodata. 
Dette skal vi fortsette med i 2017, med 
enda større trykk. GeoForum planlegger to 
samlinger i prosjektet i år.

Geomatikkdagene fremover
Geomatikkdagene 2018 arrangeres  
i Stavanger på Thon Hotel Energy  
13. – 15. mars og Geomatikkdagene 
2019 arrangeres på Sundvolden hotel.

KURS OG KONFERANSER 
2. HALVÅR

Seksjoneringskurs over to dager  
24. - 25. oktober i Tromsø og  
1.-2. november i Stavanger.

GIS kurs

Den Kloke Teknologi (skiftet navn fra 
Den Kloke Tegning) blir på Scandic 
Fornebu 23. – 24. oktober. Program 
sendes ut i august.

Geodesi- og hydrografidagene
avholdes på Sundvolden hotel  
15. – 16. november

GeoKlar avholdes på Gardermoen

Kommunal geomatikkonferanse  
arrangeres på Lillestrøm 28. og  
29. november. Det planlegges en egen 
plansesjon i tillegg til aktuelle tema for 
utførende som jobber med plan, bygg 
og geodata. Det er foreslått at konfe-
ransen skifter navn til plan- bygg- og 
geodata konferansen for å synliggjøre 
tema for konferansen. 

Mer informasjon kommer.

Nytt fra GeoForum:

SMÅSTOFF
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MIN  DAG

God dag
Navn: Martine Vad Almankaas
Familie: Samboer og hund
Stilling: Jobber med GIS i Kystverket

Viktigste milepæl i karrieren: 
Å få min første jobb innen geomatikk – og det 
er den jeg har nå! 

Hvem har betydd mest for deg i jobbsam-
menheng gjennom årene – og hvorfor?
(MIN MENTOR) 
Jeg har ingen mentor, men setter stor pris 
på å ha fire rause geodata-kollegaer i Kyst-
verket

Hvilket program/utstyr gjør  
arbeidsdagen enklere? 
I min arbeidshverdag bruker jeg mange ulike 
programmer, men jeg vil kanskje trekke 
fremme Safe Softwares FME som en av de 
jeg har størst nytte av da mange av mine 
oppgaver går ut på å sammenstille data på 
nye måter, forvalte og editere på eksiste-
rende databaser.

Viktigste nettside du bruker i jobben?
Jeg bruker mye tid på videreutvikling og 
forvalting av vår kartløsning Kystinfo.no, også 
havner jeg ofte inn på GIS Stack Exchange 
når det er ting jeg lurer på. 

Viktigste apper du bruker på privaten?
De appene jeg bruker mest er gjerne sosiale 
medier som hjelper meg å holde kontakt 
med venner og familie som bor langt unna. 
I tillegg bruker jeg mye Spotify, da musikk 
sjelden er en dårlig idè :)

Hvilken bransje skulle du ønske hadde mer 
forståelse for viktigheten av GIS/geomatikk?
Jeg er enig med Steffen - GIS burde introdu-
seres i læreplanverket, slik at man tidlig kan 
få forståelse av å se romlige mønstre i sam-
menheng med andre fag. Skjæringspunktet 
mellom naturvitenskapen og geomatikk 
synes jeg er spesielt interessant, og denne 
kombinasjonen kan være en fin innfallsvinkel 
for å forstå viktigheten av å se på et tema i en 
romlig dimensjon.
I Kystverket oppdager vi stadig flere fagom-
råder hvor vi kan integrere GIS og dette tror 
jeg kan oversettes til mange andre bransjer.

Når logger du av for dagen? 
Jeg er selektivt avlogget fra de ulike kanale-
ne, men burde bli flinkere til å logge helt av.

Du er kommunalminister med alle rettigheter 
 – hvor mange kommuner bør Norge ha? 
Jeg har ikke investert så mye tid i å gruble 
over dette, men NHO har kanskje rett når de 
har analysert seg frem til at 77 kommuner er 
mest hensiktsmessig?

Norges fineste kommune/område? I
ngen sommer er komplett uten skjærgården 
på sørøstlandet.

Når jeg ikke er på jobb liker jeg best å…
Tilbringe tid med venner og familie, helst på 
festivaler eller på reiser til nye destinasjoner. 
Ellers er en hverdagsfavoritt å gå tur med 
hunden i naturen.

Sender stafettpinnen videre til   
– Tommy Vadder Hansen, Tokke kommune
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TerraNor har i samarbeid med Geocarto 
i Hong Kong, tatt frem en metode for å 
kartlegge syke trær med satellitt og eller 
flybilder. I alle år har man enkelt auto-
matisk kunne finne døde trær på bilder, 
mens syke trær har vært vanskeligere.
Med bruk av de ekstra nærinfrarøde ka-
nalene vi finner i WorldView satellittene 
fra DigitalGlobe, kan man enkelt følge 
utviklingen i enkelt trær for å se om de er 
utsatt for sykdom.

I tillegg til 4 standard farger, blå, grønn, 
rød og nær infrarødt, har de nye satellit-
tene fra DigitalGlobe lagt til ‘coastal’, gul, 
‘red edge’ og en nær infrarød til. Ved å 
se på forholdet mellom de nær infrarøde 
kanalene mot de andre, kan man tolke 
virksomheten i klorofyllet i bladene/nålene 
på trærne. Hvis virksomheten i klorofyll 
går ned, tyder det på at treet kan være sykt. 
Ved å følge trærne over flere år, kan man 
enkelt se forandringer.»

Nils Erik Jørgensen
TerraNor

Kartlegger syke trær med satellitt
Oslo kommunes Plan- og bygningsetat har valgt å inngå kontrakt med 
NoIS om ISY WinMap Pro som forvaltningsløsning for arealplaner. 
Kontaktperson i NoIS: Kjell Sandal 

Nye Norgeskart.no - et vellykket samarbeid
Samarbeid mellom Norconsult Informasjonssystemer og Kartverket bidro til 
førsteplassen i kategorien beste digitale produkt under årets Geomatikkdager
Kjell Sandal og Janita Nordahl, NoIS

Nye norgeskart.no ble under årets Geo-
matikkdager på Lillehammer kåret til  
vinner i kategorien beste digitale produkt.
Norgeskart.no er Kartverkets mest popu-
lære tjeneste og Norconsult Informasjons-
systemer (NoIS) har bidratt i utviklingen  
av ny utgave.

Norgeskart.no er det mest detaljerte og 
oppdaterte norgeskartet som er tilgjengelig 
på nett. Kartdataene hentes rett fra Kart-
verkets databaser, som oppdateres ukentlig 
med flere tusen nye og endrede objekter, 
fra nye vegtraseer og elveløp til stier og 
hyttefelt.

Gjennom utviklingen har det vært stort 

fokus på brukeropplevelse og brukervenn-
lighet. NoIS og Kartverket har hatt et tett 
samarbeid og brukerne sine tilbakemel-
dinger på gammel løsning har vært brukt 
for å sikre at brukerne sine behov blir dekt. 
Designet er tilpasset både mobil, nettbrett 
og pc.

Ved hjelp av nye norgeskart.no kan du nå 
hente ut høydeprofil fra valgt trasé i kartet. 
Dette og mye annen funksjonalitet har 
vært med å bidra til førsteplassen.

Norconsult Informasjonssystemer takker 
Kartverket for et meget godt samarbeid og 
gratulerer med førsteplass i kategorien for 
beste digitale produkt. 

Aftenposten 10. august 2016. Dette 
er det treet som ble analysert. 

Foto: Rolf Øhman

Dette er grafen for treet som 
falt. Det viser at verdiene for 
red edge og NIR sunket i 2015 
som indikerer at klorofyllet 
er mindre aktivt. Det skyldes 
sykdom.

SMÅSTOFF



POSISJON  NR. 2 - 2017    31

SMÅSTOFF

Hvor går grensen?
Tenk deg at du står i hagen og lurer på om naboen har plantet hekken 
sin på riktig side av eiendomsgrensen? Du tar opp telefonen din,  
og gjennom kameraet får se hvor eiendomsgrensene dine ligger.

Slike tanker er det mange av oss som 
har tenkt lenge. Men teknologien har 
ikke vært tilgjengelig. Men nå er tiden 
moden. Google har i noen år jobbet med 
prosjekt Tango som er en plattform for 
Augmented Reality (AR), eller «utvidet 
virkelighet» om du vil. Lenovo er først 
ute med en kommersiell telefon på denne 
plattformen.

Kartverket ønsker å forenkle alt arbeid 
med Matrikkelen og dens eiendomsgren-
ser, og ser et behov for nettopp å kunne se 
eiendomsgrensene i terrenget. De utlyste 
derfor en konkurranse for å etablere Bor-
der GO, en prototyp som kan fungere på 

telefon. Norkart vant denne konkurransen 
før Påske og signerte oppdragsavtalen 
sist fredag. Vi går nå i gang med å lage 
prototypen i tett dialog med Kartverket. 
Prosjektet skal resultere i en Tango-ap-
plikasjon utviklet som åpen kildekode på 
innen 31.oktober.

Den første Tango-telefonen kom i 
hus for et par uker siden. Teknologien 
ser veldig lovende ut. På baksiden sitter 
en dybdesensor og «fisheye»-kamera, i 
tillegg til det vanlige kameraet. Dette gir 
telefonen en romlig forståelse slik at du 
for eksempel kan måle lengder og arealer 
på objekter du ser på.

Det første vi skal teste ut nå innen 
23.mai, er å presentere kartdata gjennom 
kameraet uten å korrigere sensorene eller 
benytte kalibreringer av noe slag. Deretter 
setter vi opp nye eksperimenter basert på 
resultatene vi får

Både Kartverket og Norkart håper å lære 
masse i prosjektet. Resultatet blir delt med 
resten av verden som Open Source, og 
skaper forhåpentligvis grobunn for mange 
innovative AR-løsninger innen geomatikk-
bransjen.

De neste månedene skal vi vise hvor 
grensen går. Men vi vil samtidig flytte gren-
sen for hva som er mulig. Vi gleder oss! 

Fem studenter med ulike studieretnin-
ger skal jobbe i Geodata i fem uker, fra 
12.juni til 14.juli. Dette er første gang 
Geodata tar inn studenter på sommer-
jobb, og de skal gjennomgå kursing og 
opplæring internt, for så å delta aktivt  
i kreative brainstorming og bidra inn  
i konkrete problemstillinger i prosjekter 
Geodata jobber med.

Håkon Berg Lofthus (27 år) 
Utdanning: Mastergrad i Geomatikk, 
NMBU

David Lange (23 år)
Utdanning: Mastergrad i Geomatikk, 
NTNU

Kristian Hasli Johnsen (29 år)
Utdanning: Mastergrad i Informatikk, 
UiO

Markus Markussen (23 år)
Utdanning: Bachelor Dataingeniør, 
NTNU

FEM SOMMERJOBBSTUDENTER TIL GEODATA

PRESSEMELDING FRA NORKART:



Returadresse:
GeoForum 
Hvervenmoveien 49,
3511 Hønefoss

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

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

Med ISY WinMap Pro kan du: 

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

ISY WINMAP PRO 

En komplett GIS-løsning 

  Analyse 
  Databasekobling 
  Matrikkel
  Plan
  Landmåling 


