
Posisjon
Magasin for kart, oppmåling 
og geografisk informasjon

Den hvite skriften pluss
merket ligger her.
Sett den på eget lag.
Deretter omtrent midt på
det blå feltet.MAGASINET FOR GEOMATIKK

Utgis av GeoForum • Årgang 23 • Nr. 2 - 2015

Geomatikkdagene 2016



I N N H O L D

SCANDIC PARKEN ÅLESUND

5

12
15

POSISJON NR. 2  - 2015

4  Leder

 5  Misjonerer for innovasjon

 6  Innspill fra NITOs faggruppe for geomatikk

8 Statsautorisert landmåler?

12 Lederkonferansen, et viktig møtested for tillitsvalgte og sekretariat

14 Kommunalt monopol og Teknas ekspertgruppe

15 Program Geomatikkdagene 2016

22 GIS på Tivoli

23 GIS-dagen i Molde

24 Ny tredimensjonal modell av Trondheim gjør det enklere å planlegge framtidas by

28 Vellykket kommunal geomatikkonferanse

30 Kart og flyfoto som historieforteljar

32 Geodatas traineeprogram



POSISJON  NR. 2 - 2015                3

Styret i GeoForum har nettopp hatt en 
gjennomgang av arbeidsprogrammet for 
2016. I slike prosesser dukker det alltid 
opp interessante problemstillinger og 
temaer til ettertanke. Hvis vi begynner 
helt på toppen av pyramiden, er GeoFo-
rum sin visjon «Veiviser til geomatikk» 
og virksomhetsideen er «GeoForum er 
en uavhengig interesseorganisasjon for 
synliggjøring og utvikling av geoma-
tikkfagene». Geomatikk begrepet har 
jo vært på banen en stund, men er vi 
egentlig helt sikre på hva vi mener når vi 
sier «geomatikk» eller «geomatiker». En 
kollega refererte nylig fra en konferanse 
der en nestor innenfor geomatikkfagene 
(trodde vi) hadde et innlegg der han 
gjentatte ganger brukte formuleringen 
«dere geomatikere». Virksomhetsideen 
til GeoForum omtaler «geomatikkfa-
gene», så det betyr vel at geomatikk er 
et samlebegrep for flere fag, hvilke fag er 
det vi egentlig snakker om? Det spørsmå-
let skal vi la ligge akkurat nå. En annen 
spennende formulering som dukker 
opp i arbeidsprogrammet til GeoForum 
er «Geomatikkbrukere i tilgrensende 
fagområder». Hvem er disse geomatikk-
brukerne der ute som egentlig ikke er en 
del av det gode selskap?

Tiden er kanskje moden for å se litt 
nærmere på hvor vi er i landskapet. 
Mitt ståsted er universitet- og høgsko-
lesektoren, og det er derfor naturlig å 
ta utgangspunkt i utdanningssektoren. 
Akademia har tradisjonelt hatt en orga-
nisering og fokus mot fagdisipliner i mye 
større grad enn samfunnet ellers. I vår 
sektor er det Universitets- og Høgsko-
lerådet (UHR) som forvalter hvilke fag 
som undervises i høyere utdanning. 
Under hovedkategori matematikk og 
naturvitenskap/geofag finner jeg faget 
«geometrikk». Det ligner i alle fall litt, 

men geomatikk finnes altså ikke på listen 
over fag som undervises i høgere utdan-
ning i Norge. Dette styrker min mistanke 
om at vi må slutte å snakke om geoma-
tikkfagET. Et annet sted i hiearkiet under 
Teknologi/Informasjons- og kommuni-
kasjonsteknologi har vi faget «Geogra-
fiske informasjonssystemer». Det virker 
jo litt mere kjent, men geomatikk er altså 
ikke et autorisert fagområde i akademia 
i Norge.

Mitt neste stoppested i jakten på 
geomatikken er Database for statistikk 
om høgre utdanning (DBH). Et kjapt søk 
her viser at «geomatikk» begrepet i alle 
fall har godt fotfeste i høyere utdanning 
fra kjente studiesteder som UMBU (Ås), 
NTNU (Trondheim), UiO (Oslo) og HiG 
(Gjøvik). Ved HiB (Bergen) har de også 
noe du kaller “geomatikkfag”, sjøl om be-
grepet ikke er brukt i studieprogrammet. 
Men i sum er det nok under 100 studen-
ter som går ut med en geomatikk-relatert 
grad fra høyere utdanning i Norge hvert 
år. I 2014 var det 44.454 studenter som 
gikk ut med en grad. I det store utdan-
ningsbildet er vi bittesmå.

Som liten er det ofte en god strategi 
og finne sterke og store venner. Dette 
bringer meg over på det det neste spen-
nende begrepet i GeoForums arbeids-
plan «Geomatikkbrukere i tilgrensende 
fagområder». Dette er også en mål-
gruppe for GeoForum. Hvis vi tenker litt 
nærmere over hvem disse er, så er det en 
snublende nær tanke at framtiden ligger 
å styrke båndene til fagområdene rundt 
i stedet for å reindyrke geomatikkfagene 
innenfor snevre rammer. Gode eksem-
pler på GeoForum-arrangement som går 
utover vårt vanlige nedslagsfelt er «Den 
kloke tegning» og «Geoklar»….så får vi 
komme tilbake til begrepet geomatikk 
ved en seinere anledning.

Geomatikere 
– hvem er vi og hvor vil vi gå?

Tekst: Rune Strand Ødegård

RAPPORT FRA BESTIKKET
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Fritt landmålervalg
Representantforslaget om oppheving av 
kommunalt monopol på eiendomsoppmåling 
engasjerer. Noen av våre medlemmer har 
sterke argumenter for at det skal innføres fritt 
landmålervalg, mens andre er sterkt imot. 
Som medlemsorganisasjon representerer 
GeoForum våre medlemmer. GeoForum tar 
derfor ikke stilling til forslaget, men vi skal 
være en arena for at de ulike meningene og 
argumentene kommer frem. Innlegg i Posisjon 
og debatt om forslaget på kommunal geoma-
tikkonferanse er eksempler på det. GeoForum 
har bedt om et møte med medlem i Energi- og 
miljøkomitéen for å gi utfyllende opplysninger 
om saken. Energi- og miljøkomitéen skal gi 
sin innstilling 18. februar. Foreløpig dato for 
behandling i Stortinget er 3. mars.

8. mars braker det løs med Geomatikkdagene 
i Ålesund. Det er et mangfoldig og rikholdig 
program som presenteres i denne utgaven av 
Posisjon. Takk til programkomitéen som har 
jobbet intenst for å få programmet ferdig til jul. 
Ønsker du å bo på konferansehotellet bør du 
melde deg på raskt siden dette hotellet fylles 
først opp. Link til påmeldingsskjema finner dere 
under praktiske opplysninger i programmet. 

Den offisielle kvinnedagen er 8. mars. En 
kjapp titt på årets program viser at det er flest 
mannlige foredragsholdere. Uten å lage et 
stort poeng av det, er det likevel viktig med 
balanse både med hensyn til kjønn og alder. 
GeoForum har ekstra fokus på å få studenter 
og unge medlemmer til å engasjere seg i Geo-
Forums arbeid. Vi vil få flere unge med i styrer, 
utvalg og komiteer. På Geomatikkdagene får 
15 studenter gratis deltagelse og opphold. 
Kristoffer Barhaug var en av studentene som 
fikk sponset full deltagelse på Geomatikkda-
gene 2015. Under middagen kom han i kontakt 
med GIS-ansvarlig i Dovre kommune og fikk 
høre at de trengte sommerhjelp. Kort tid etter 
fikk han tilbud om jobb der. Han søkte senere 
jobb i Fjell kommune og er svært fornøyd med 
erfaringene han fikk fra Dovre som han mener 
var utslagsgivende for at han nå er i fast jobb 
som GIS-koordinator i Fjell kommune.

En spesiell historie har dukket opp i medier 
utover Norges grenser før jul. Bjørn Geirr 
Harsson, æresmedlem i GeoForum og man-
geårring ansatt i Kartverket, forteller at han 
sommeren 1972 fløy med helikopter og målte 
tyngdekraft for Norges geografiske oppmåling 
i Troms og Finnmark. I den forbindelse landet 
han blant annet på den toppen som ligger 
ovenfor Finlands høyeste punkt. Han undret 

seg over at høyeste punkt i Finland ikke befant 
seg på en fjelltopp. 

Han forteller videre:
Den 6. desember 2017 vil Finland feire 100 års 
dagen for sin uavhengighetsproklamasjon. Det 
er naturlig at staten Norge da gir en gave. I 
Finland er altså situasjonen den at det høyeste 
punktet i landet (1325 moh) ligger i en fjellside 
hvor selve fjelltoppen ligger i Norge (1331 moh 
på norske kart).

Det er mulig å justere riksgrensen slik at Fin-
land får en ny grense mot Norge, og at Finland 
får en fjelltopp som sitt høyeste punkt. Med en 
slik grensejustering mister Norge 0,015 km2.

Jeg sendte jeg forslaget til utenriksdepar-
tementet allerede i sommer, men har jeg ikke 
fått noe svar. Kartverksjefen har også en tittel 
som heter «overgrensekommissær». Derfor 
sendte jeg e-brev til overgrensekommissæren 
10. desember og foreslo at hun kunne fremme 
saken overfor utenriksdepartementet. Omtrent 
på samme tiden fortalte jeg til min sønn som 
er bosatt i USA om forslaget. På en eller annen 
måte har han tilkjennegitt den i et miljø som 
brakte ideen inn på internett. Og da tok det 
helt av. En for meg ukjent person startet denne 
hjemmesiden: https://www.facebook.com/Hal-
tijubileum/

Her er det nu over nærmere 10 000 personer 
som støtter ideen og stiller seg meget positive til 
den. Jeg er blitt ringt opp av flere aviser i Fin-
land, Sverige, UK og Norge og 17. desember var 
det et intervju på en internasjonal radiostasjon 
i UK.

Kommer det tilstrekkelig støtte på facebook 
siden vil det nok bli vanskelig for utenriksde-
partementet å neglisjere saken. Oppfordring til 
leserne er dermed gitt!

De beste ønsker om en fredelig jul og et riktig 
godt nytt år!
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Fritt landmålervalg

Misjonerer for innovasjon
GeoForum har i samarbeid med 
Kartverket startet Prosjekt Innovasjon, 
for å få flere til å ta i bruk åpne data ved 
hjelp av åpen programvare.

Tekst og foto: Sverre Røed-Bottenvann

GeoForum søkte om midler til prosjektet fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartemen-
tet, og fikk innvilget støtte til «innovasjon 
og samfunnsgevinst i bruk av frie kartdata». 

– Både GeoForum og Kartverket mener 
det er et enormt potensial for innovative 
løsninger basert på frie kartdata. Prosjekt 
Innovasjon handler om å få formidlet dette 
til aktører som i dag ikke er i geomatikk-
bransjen, sier Alexander Salveson Nossum, 
styremedlem i GeoForum og leder for 
Prosjekt Innovasjon.

Detaljerte guider
Prosjektgruppen består foruten Alexander 
av Tomas-Martin Holtan og Kristian Kihle 
fra Kartverket og Sverre Røed-Bottenvann 
fra GeoForum. Prosjektgruppen ønsker å 
stimulere til mer bruk av åpne data ved å 
vise mulighetene man har med slike data – 
og hvordan man kan ta disse i bruk.

– Vi har fått utarbeidet detaljerte guider 
for hvordan man kan bruke datasettene 
og gjort disse tilgjengelig på GeoForums 
hjemmeside. Vi har troen på at det å vise 
nye brukergrupper potensialet som fins, 
vil omsettes i en merkbar økning i bruk av 
dataene, sier Salveson Nossum. På hjemme-
siden til GeoForum er det også listet opp en 
rekke «eksperter» på både datasett og åpen 
programvare som kan kontaktes dersom 
man støter på vanskeligheter. Ekspertene, 

som til daglig jobber både i Kartverket og i 
private bedrifter, gjør dette på frivillig basis.

Gratis seminarer
For å nå ut til nye brukergrupper har 
prosjektet planer om å gjennomføre gratis 
seminarer i ulike byer i Norge. Semina-
rene skal arrangeres i gründermiljøer og 
næringsklynger, steder som tradisjonelt er 
opptatt av innovasjon, men som antakelig 
ikke kjenner så godt til kartdata fra før.

Så langt i år har det blitt gjennomført 
seminarer i Trondheim, Kristiansand og 
Tromsø. På arrangementet i Tromsø kom 

det rundt 50 deltakere – hvorav bare halv-
parten jobbet med kart til daglig – så det var 
mange tilhørere fra andre bransjer. Tilba-
kemeldingene var positive – og vi ble til og 
med invitert tilbake til Tromsø av Datafore-
ningen i Troms! 

– Nå skal vi evaluere gjennomføringene og 
planlegge nye seminarer på nyåret. Vi har invi-
tert oss selv som gjesteforelesere på datalinja 
på Høgskolen i Ålesund – og det ble veldig 
positivt mottatt fra Høgskolen. Dersom vi skal 
stimulere til innovasjon er første steg å gjøre 
datasettene kjent for nye brukergrupper, sier 
Salveson Nossum.

Rundt 50 deltakere møtte opp i de gamle lokalene til Mack i Tromsø 
i november for å lære mer om åpne data.

Prosjekt Innovasjon er et samarbeid mellom GeoForum og Kartverket. Her 
Alexander S. Nossum og Kristian Kihle under forberedelsene før seminaret i 
Trondheim i juni.

Kristian Kihle holder alltid engasjerte og engasjerende foredrag!
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AKTUELT

Privatisering av eiendomsoppmåling? 

Innspill fra NITOs faggruppe for geomatikk
NITOs faggruppe for geomatikk vil med dette gi innspill til debatten om privatisering 
av den kommunale eiendomsoppmålinga. Vi ønsker å knytte noen kommentarer til 
påstander som er framkommet, samt stille noen betimelige spørsmål til argumentene 
som har vært brukt for å fremme forslaget.

Tekst: Steinar Langnes, NITOs faggruppe for geomatikk

Vårt viktigste argument mot privatisering, 
er at eiendomsgrenser alltid eies av minst 2 
parter og derfor bør behandles av en habil 
kommunal landmåler!  Men så var det disse 
påstandene da?

Inkompetente kommunale landmålere 
En litt uhyrlig påstand, som egentlig faller 
på sin egen urimelighet. Eiendomsdanning 
foregår i dag over det ganske land, og det 
uten større problemer eller konflikter. Slik vi 
kjenner til, er det uhyre få saker som ender i 
rettsapparatet eller hos fylkesmannen, som 
direkte kan knyttes til gjennomføring av opp-
målingsforretning eller matrikkelføring av ei-
endommer. Dette til tross for den alminnelige 
rettsliggjøringa av samfunnet vårt, hvor f.eks. 
mange av byggesakene blir påklaget av naboer, 
men det vil  jo være rimelig drøyt å påstå, at 
det skyldes udugelige byggesaksbehandlere.

En kjapp telefonrunde til noen fylkes-
kartsjefer, som vel er av de som kjenner 
oppmålings-Norge best, gir det samme 
inntrykket: Det er bare et fåtall kommuner 
som sliter med eiendomsdanning, oppmå-
ling og matrikkel. At flere kommuner ønsker 
å overlate matrikkelføring av kompliserte 
jordskiftesaker og større veganlegg til kart-
verket, er en helt annen sak. 

Vi skal ikke stikke under en stol at også 
kommunale landmålere trenger kompetan-
seheving. Det er krevende å holde seg opp-
datert på lover, regler, programvare og nytt 
utstyr, så vi vil oppfordre kommunene til å 
bruke ressurser på å kurse ingeniørene sine. 
Kunnskap er lett å bære, men det kan være 
et slit å få komme til den. Videre anbefaler vi 
kommunene å komme i gang med samar-
beid, både om fag, rutiner og drift. For noen 
kommuner kan sammenslåing være med på 
å skape mer robuste fagmiljø og fagstillinger. 

Dyre oppmålingsgebyr
Gjennom flere artikler i Aftenposten har det 
vært slått opp enkeltsaker som har fått ufor-
holdsmessig høye gebyrer. Vår påstand er at 
dette er unntakene. All eiendoms¬danning i 
dag skjer i hht kommunale gebyrregulativer 
som gir helt andre priser enn det oppsla-

gene viser. Som Øie og Brevik fra Trond-
heim kommune skriver i forrige Posisjon 
(1-2015), ligger gebyrsatsen på en standard 
eneboligtomt i de 10 mest folkerike kom-
munene på mellom kr. 20 000,- til 28 000,-. 
Tar vi med hele landet, anslår vi at 90 % av 
standard boligtomter fra 2015 har et gebyr 
på mellom kr. 12 000,- og 28 0000,-. 

Det kan være store forskjeller i gebyrene 
fra kommune til kommune. Dette skyldes 
blant annet at kommunestyret kan velge 
å subsidiere oppmålingsgebyrene, som et 
incitament til økt boligbygging. Store for-
skjeller er, i seg selv, ikke en begrunnelse for 
privatisering av tjenesten.

Lang saksbehandlingstid
I ovennevnte artikkel (1-2015), går det fram 
at gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
opprettelse av en eiendom er 10 uker i de 10 
største kommunene. Vår påstand er at dette 
gir et godt bilde av landet for øvrig. Da matrik-
keloven ble innført i 2010, fikk vi krav om 
behandlingstid på 16 uker etter endelig vedtak, 
og igjen er vår påstand, at det er svært få saker 
som uten rekvirentens eget ønske oversitter 
lovens krav og dermed får gebyrreduksjon.

Hvis vi nå snur litt på flisa, og ser på hva 
vårt langstrakte land kan tilby av private 
landmålerforetak, og i samme slengen: 
Hvor mange av disse vil innfri kravene til 
autorisasjon som er bebudet? Flere kom-
muner benytter i dag private landmålere, og 
man kan trygt si at kompetansen blant disse 
varierer. Vi har registrert at privat firma 
har gjort grove feil ved gjennomføringa av 
oppmålingsforretning.

Etter vårt syn er et privat monopol den 
mest uheldige måten å organisere denne 
tjenesten på. For det er jo ikke slik at de 
fleste har et landmålingsfirma på nærmeste 
gatehjørne. GB (Geomatikk-bedriftene) har 
foretatt en spørreundersøkelse blant sine 
medlemmer. 52% har svart, og vi antar at det 
er disse som har interesser i eiendomsopp-
måling. Det viser seg at det bare er 61 ansatte 
fra private bedrifter som har utført oppmå-
lingsforretninger! Konklusjonen synes klar: 
Det vil ta laaang tid å etablere et velfungeren-

de marked med autoriserte landmålere over 
det ganske land. Og med lange reiseavstander 
og momspåslag på 25% på tjenesten, kan det 
bli dyrt å få målt opp en tomt.

Vel nok har dagens private firma en god 
intensjon om å hjelpe grunneiere i nød, men 
for å sitere fritt etter Håkon Løvli, Dram-
men, fra den kommunale geomatikkonfe-
ransen: Sist han hadde behov for hjelp med 
det elektriske, hadde ikke elektrikeren lavest 
mulig pris som hovedfokus. 
For å klare og skape et landsdekkende 
privat marked, kan vi ikke se annet enn at 
det må gå på bekostning av de kommunale 
fagmiljøene. Så vårt verst tenkelige scenario, 
er et privat monopol uten tilstrekkelig kom-
munal fagkompetanse for kontroll og føring 
av matrikkelen. Det vil bli et tap for mange 
kommuner hvis disse fagpersonene slutter. 
Dagens landmålere er ofte gode ambassadø-
rer og pådrivere for samhandling og bruk av 
innovative løsninger.

Vi tror at et marked hvor bare kommu-
nene kan bestille disse tjenestene, vil gi den 
raskeste, billigste og beste løsningen for våre 
innbyggere. Hvis man ønsker flere bestillin-
ger fra kommunene til privat sektor, er det 
bare å sette i kraft § 7 i Matrikkelloven (klar-
lagt grense ved hjemmelsovergang). Måling 
før salg og krav om måling av eksisterende 
umålte grenser før nye planer vedtas, vil gi 
et kjempeløft for kvaliteten på matrikkelen, 
som er vårt andre hovedanliggende. Og alt 
dette er hjemlet i dagens lovverk. 

I NITOs faggruppe har vi medlemmer i 
alle sektorer. Vi har gjennomført en med-
lemsundersøkelse som viser at mindre enn 10 
% av medlemmene støtter eiendomsmåling 
som privat ansvar. Derimot er faggruppe 
for kjøp fra gode landmålingsfirma, der det 
er tjenlig og nødvendig. For ytterligere å få 
belyst påstander og problemstillinger i pri-
vatiseringsdebatten ønsker vi å sende ut en 
spørreundersøkelse til alle landets kommu-
ner. Bruk og misbruk av KOSTRA-tall kan da 
bli et interessant tema. Vi håper du som leser 
hjelper til, slik at undersøkelsen blir besvart.

Vi vil også oppfordre alle som ikke ønsker 
en privatisering av eiendomsoppmålinga til 
å engasjere seg. Saken om privatisering av 
eiendomsoppmåling skal opp i Energi- og 
miljøkomiteen etter jul, så del synspunktene 
dine. Det er viktig at et vedtak fattes på et 
best mulig grunnlag, og til nå er det et uba-
lansert bilde som er tegnet. 
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Erling Sandmo om Olaus-
Magnus-kartet fra 1539
Carta Marina er et Norden-kart tegnet av presten Olaus Magnus og regnes for å være 
det tidligste noenlunde riktige kartet over landene i Norden. 

Tekst: Bjørn Geirr Harsson

Norsk Kartmuseums Venneforening arran-
gerte sitt tradisjonelle høstmøte i auditoriet 
til Kartverket i midten av oktober. Fore-
dragsholder var professor Erling Sandmo 
som greide å trollbinde forsamlingen i en 
snau time. Temaet var Carta Marina, et stort 
Norden-kart tegnet av den svenske presten 
Olaus Magnus gjennom 12 år, før det ende-
lig ble trykt i Venezia i 1539. Det var formet 
som et veggkart med dimensjoner 1,70 m 
langt og 1,25m høyt. Opprinnelig tegnet 
han kartet på 3 ganger 3 enkeltkartblad. 
Før trykkingen ble disse 9 kartbladene satt 
sammen til ett kart, som fikk navnet Carta 
Marina. Kartet dekker sjø og land i Norden 
fra Kola-halvøya i øst til havet litt forbi 
Island i vest, og det ble trykt opp i et lite 
antall. Originalkartet var uten farger, men 
senere kopier er ofte blitt fargelagt.

I dag finnes det kun to originaler av Carta 
Marina, det ene i München, det andre i 
Uppsala. Eftertiden har betraktet Carta Ma-
rina som en forgjenger til Olaus Magnus sitt 
store bokverk «Historien om de nordiske 
folk», som ble trykt i Roma i 1555. Dette er 
for øvrig den første bredt anlagte beskrivelse 
av Nordens land og folk.

Carta Marina regnes for å være det tid-
ligste noenlunde riktige kartet over landene 
i Norden. Kartet satte en helt ny geografisk 
standard. Til da hadde det europeiske bildet 
av nordisk geografi vært meget vag, med 
den skandinaviske halvøya som en uforme-
lig klatt helt i nord. 

Sandmo ga en ganske omfattende analyse 
av kartet. For de som har sett kopier av 
Magna Carta og stusset over alle de fanta-
sifulle figurene plassert rundt om på kartet, 
kom Sandmo med interessante forklaringer. 
I Skandinavia hadde man en brytningstid 
mellom protestantisme og katolisisme tidlig 
på 1500-tallet. Ifølge Sandmo kunne Carta 
Marina også oppfattes som et innlegg i den 
religiøse striden som pågikk. Jo lenger man 
kom bort fra de siviliserte kristne samfunn, 
jo mer vanskapt var uhyrene og monstrene i 
kartet. Olaus Magnus var katolsk prest med 
sterke motforestillinger til protestantismen. 

Han brukte Carta Marina som et medium 
for å vise de trusler og farer som kunne følge 
med Luthers lære. Hvis lutheranismen fikk 
grobunn i Norden, mente han at hele verden 
ville gå under, og det vises ved mange av 
monstrene som finnes på kartet. Sjøormen 
var et av monstrene som kom til å gå igjen i 
kartografien gjennom lange tider.

Med en fin blanding av humoristiske og 
seriøse historier ga Sandmo en interessant 
innsikt i Olaus Magnus og Carta Marinas 
samtid, og Sandmo trakk linjer bakover og 
fremover i kartografien. 

Erling Sandmo er professor i historie ved 
Universitetet i Oslo, og hans arbeidsfelt er 
først og fremst innen retts- og kulturhis-
torie. Men hans foredrag viste tydelig at 
også kartografi, og spesielt Carta Marina, lå 
innenfor hans interesseområde.

Syd for Island kan man for eksempel se fire skip som angripes av ulike monster til sjøs.

Professor Erling Sandmo. I bakgrunnen Carta 
Marina fra 1539.
Foto: Bjørn Geirr Harsson
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Statsautorisert landmåler?
Det pågår en debatt i Norge. En diskusjon 
om fritt landmålervalg eller ikke. 

Tekst: Arild Iversen, Daglig leder Ingeniørservice. 
Styremedlem Geomatikkbedriftene

Det er en viktig debatt som opptar delta-
kerne veldig. Men det er ikke så mange av 
de. På den ene siden er det landmålere fra 
private selskaper, og på den andre siden er 
det offentlig ansatte landmålere. Og de of-
fentlig ansatte er i stort flertall, for det finnes 
i utgangspunktet en eller flere landmålere 
i samtlige av landets 428 kommuner. Kom-
munale landmålere har monopol på å måle 
opp eiendommer. Kommuner uten landmå-
lere, eller begrenset kapasitet kan engasjere 
private oppmålingsforetak, eller enkelt-
personer til å måle eiendom på oppdrag 
for kommunen. Det finnes kanskje 25-30 
private selskaper som påtar seg slikt arbeid, 
og et ukjent antall enkeltmannsforetak.
Disse to grupperingene diskuterer nå så 
busta fyker, og ingen andre får det med seg.

De diskuterer om Norge skal ha fritt 
landmålervalg. Og ingen andre en de selv 
skjønner hva det går ut på. Kanskje ikke alle 
deltakerne heller.

Helt siden 1965, ved innføring av plan og 
bygningsloven har kommunene hatt ansvar 
for, og monopol på oppmåling av eiendom. 
Ved innføring av delingsloven i 1980 ble det 
anbefalt at oppmålingsavdelingen i kom-
munene skulle etableres som en egen enhet. 
Gjerne ved et interkommunalt samarbeid, 
for å skille avdelingen fra kommunens 
planavdeling, som er de som utøver myndig-
het og gir tillatelser til opprettelse av nye 
eiendommer med mer.

Dette har ikke skjedd og kommunens 
planavdeling og oppmålingsavdeling jobber i 
mange kommuner svært tett.

I dag finnes det ikke formelle krav til en 
eiendomslandmåler. Hverken for de som 
er ansatt i kommunen, eller de som kom-
munen leier inn. Det holder at kommunen 
godkjenner den innleide landmåler.

På vinteren 1996 ble det iverksatt arbeid 
med en ny lov som skulle erstatte delingslo-
ven, da denne hadde flere svakheter og var 
blitt gammeldags i forhold til ny teknologi. 
I 1999 forelå et høringsutkast til ny lov. 
Matrikkelloven. Denne loven fjernet kom-
munens oppmålingsmonopol og innførte 
det som ble kalt fritt landmålervalg. Det 
ble da satt krav om at alle som skulle utføre 
eiendomsmåling måtte ha en viss kunnskap 

og godkjennes av myndighetene for å utføre 
arbeidet. Kommunene skulle fortsatt forestå 
denne type arbeid såfremt de hadde nød-
vendig autorisasjon, men private selskaper 
med samme kompetanse kunne også utføre 
arbeidet. Grunneier som skulle få klarlagt 
sine grenser, eller få oppmålt en ny eiendom 
hadde da altså et valg i forhold til hvem han 
ville engasjere. Et valg basert på kompe-
tanse, pris og leveringstid. 

Matrikkelloven ble vedtatt sommeren 
2005 av Bondevik II regjeringen, men ble 
innført av den rødgrønne regjeringen to 
år senere, men med unntak av paragrafene 
som omhandlet fritt landmålervalg og krav 
til kompetanse hos utøverne. Oppmålings-
monopolet ble altså videreført.

Med dagens regjering ble det fra flere 
i den private del av landmålingsbransjen 
forventet at de utelatte paragrafene kanskje 
skulle bli tatt inn i Matrikkelloven igjen. 
Men da ingen ting skjedde ble det fra 
Geomatikkbedriftene (forening for den 
private kart og oppmålingsbransje)vinteren 
2015 tatt et initiativ ovenfor kommunal og 
forvaltningskomiteen med tanke om en 
lovendring. Komiteen leverte i sommer et 
representasjonsforslag, dokument 8:138 S,  
hvor de ønsker fritt landmålervalg. Dette 
forslaget ligger nå til vurdering hos energi- 
og miljøkomiteen hvor det er signalisert en 
uttalelse til våren.

Så lenge kommunen har monopol på 
disse tjenestene engasjerer ikke saken så 
mange, men hvis man opphever en tullete 
paragraf og innfører fritt landmålervalg vil 
dette straks engasjere mange flere:
- det åpner et marked på 300-400 millioner
- utdanningsinstitusjonene gis et større 

marked
- den faglige kvaliteten løftes over hele 

landet
- det innføres sannsynligvis en ny profe-

sjon. Statsautorisert landmåler?
- det vil bli aktuelt med markedsføring av 

tjenesten ut til privatpersoner.
- det gir økte reklameinntekter
-  det gir en synliggjøring av et interessant 

fagområde som til nå har vært usynlig for 
folk flest.

- dette gir igjen økt interesse og rekrutte-
ring til bransjen som i mange år har slitt 
med mangel på fagfolk.

- det vil bli en rettferdig prissetting av tjenes-
tene da man i mange tilfeller vil betale for 
medgått tid og ikke etter politisk fastsatte 

gebyrer basert på arealer, som gjør at man 
plutselig må betale 10000 kroner mer fordi 
eiendom ble 1501 m2 og ikke 1499 m2. 

- man vil få en mer økonomisk og fornuftig 
håndtering av eiendomsetablering og grense-
merking i utbyggingsområder siden samme 
firma kan ta oppmålingsarbeid på eiendom-
mene også, ikke bare på veier og bygg.

- mange vil oppleve kortere behandlings-
tid før man får tildelt matrikkelnummer 
(gårds- og bruksnummer) som eventuelt 
kan belånes.

Av en eller annen grunn har både faggruppe 
oppmåling i NITO og LO store motforestil-
linger til de overnevnte punkter. Kommu-
nene setter i dag bort denne type arbeid for 
ca 30 millioner i året til private landmålere.  
Likevel mener mange offentlig ansatte 
landmålere at den private bransje ikke evner 
disse oppgavene! 

Nå er det andre ting i matrikkelloven som 
også bør endres, mye av det er faglige detaljer, 
men en ting som er diskutert tidligere i lovut-
redningen er oppmålingsplikt ved omsetning 
av eiendom der grenser og areal er usikre. 
Dette ble aldri innført pga kapasitetsmangel 
hos kommunene. Ved fritt  landmålervalg vil 
nok dette la seg løse etter hvert.

Geomatikkbransjen trenger sårt en syn-
liggjøring for å få økt rekrutteringen, både 
til den private del av bransjen og ikke minst 
til den offentlige. Jeg mener at å innføre en 
ny profesjon av autoriserte landmålere og 
oppheve det kommunale monopolet er helt 
nødvendig for å gi faget nødvendig kredibi-
litet og status. En endring i matrikkelloven 
angår altså ikke bare de to gruppene som 
diskuterer fritt landmålervalg i dag, den bør 
engasjere utbyggere, utdanningsinstitusjo-
ner og ikke minst grunneiere også. 

Arild Iversen er daglig leder i Ingeniørservice og styremedlem 
i Geomatikkbedriftene
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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 og arkiv
• Datafangst i felt
• Konsulenttjenester
• Eiendomsskatt og matrikkel
• Utviklingstjenester

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

I 2014 ble monopolet på formidling av eiendomsinformasjon opphevet. Denne muligheten har vi i Norkart benytte 
oss av. Vi kan nå tilby en enkel og effektiv løsning for formidling av eiendomsinformasjon.

Vår ambisjon er å gjøre hverdagen enklere for alle! 

Vi tilbyr deg en skreddersydd løsning med all nødvendig eiendomsinformasjon på ett sted!

JOBBER DU MED RETTIGHETER

Vil du vite mer om dette. Ta kontakt med 
Hanne Therese Jødal Skallerud på tlf 901 88 139 
eller e-post hanne.therese.jodal-skallerud@norkart.no  
www.norkart.no
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Nytt verktøy for jevnere asfalt
Et nytt dataverktøy som programmerer asfaltfresene og –utleggerne, kan bli et viktig 
bidrag til å få jevnere asfalt på norske veger.

Tekst og foto: Jarle Skoglund

Vi er neppe alene om å synes at det er 
merkelig at selv veger med nylagt asfalt kan 
oppleves som ujevn og direkte ubehagelig å 
kjøre på. Derfor er det spennende når noen 
kommer ut med produkter som lover at 
dette kan gjøres bedre.

Kommer fra Tsjekkia
Det er konsulentselskapet Exact Geo Survey 
AS, tidligere kjent som Geo Survey, som nå 
lanserer tjenesten på det norske markedet 
som skal bidra til jevnere veger. Exact Street 
er egen metode og programvare for dette 
formålet  som har blitt utviklet i Exact kon-
sernet. Salgssjef Lars Gulbrandsen forteller at 
-Exact selskapene har i fellesskap utviklet nye 
tjenesteprodukter hvor vi optimaliserer grup-

pens kompetanse og øvrige synergier til det 
beste for våre kunder og markedet generelt. 
Exact Street, som det heter, er nok kommet 
som et resultat av at det har vært mye dårlige 
veger med oppgraderingsbehov. Samtidig 
har begrenset økonomi gjort det nødvendig 
å finne fram til kostnadseffektive metoder, 
forteller Gulbrandsen til Våre Veger.

Presisjonsnivellering
Som for resten av Exact-produktene, er det 
geomatikk som ligger i bunn for programva-
ren, der de tar i bruk nøyaktige måledata til 
maskinstyringene. Det er snakk om pre-
sisjonsnivellering av høydegrunnlaget og 
innsamling av måledata med en målebil med 
laserskanner som benytter «stop & og» meto-

den. På denne måten sikres det høy presisjon i 
prosjektet. Måledatane eller punktskyen bru-
kes til analyse av nåsituasjonen.  Gjennom et 
fargekart beskrives ujevnheter både i tverrfall 
og lengderetning. Programvaren foretar så en 
beregning ut fra forhåndsgitte parametre og 
redesigner vegoverflaten. 3D datamodellene 
benyttes i asfaltfreser og asfaltlegger.  Det er 
bruken av totalstasjoner som overvåker og 
kontinuerlig sender X- Y- og Z- data til 3D 
maskinstyringsprogrammet i maskinene som 
sørger for presisjonen. På denne måten får 
man jevnet ut høydeforskjellene i det gamle 
dekket. Det er viktig at data fra planleggingen 
også brukes av totalstasjonene, slik at det 
nye dekket blir lagt i tråd med overflaten slik 
programvaren redisgnet den. 

Dårlig jevnhet i dag
-Dette er noe som ikke blir gjort i Norge i 
dag fordi ingen har hatt systemer for det. 

Vellykket Åpen dag på Blinken
Torsdag den 26.november ble den årlige og tradisjonelle Åpen Dag holdt i 
Blinken sine julepyntede lokaler på Gressvik. 

Tekst og foto: Anita Bang-Larsen, Blinken

Hvert år inviteres kunder til en førjuls-
dag med foredrag, konkurranser, snitter 
og marsipankake.  Her blir man møtt 
med gløgg, juletre og julesanger og tref-
fer alle Blinkens ansatte.

Vi starter formiddagen med foredrag 
med informasjon fra ansatte i Blinken 
og avslutter denne seansen alltid med et 
foredrag/kåseri fra en gjesteforeleser. I 
år var det Pål Hanssen fra Geo Skog og 
Landskap AS som delte sine erfaringer 
vedr. bruk av drone ved kartlegging av 
skog på Island. 

Tradisjonen tro blir det avholdt både 
quiz og konkurranse med premier til 
beste besvarelse og beste poengsum i 
dameklasse/herreklasse. Det blir også 
god anledning til å se produkter, demoer, 
nyheter og til en fagprat med andre kol-
leger eller Blinkens ansatte.

Dette var den 29. gang Blinken 
inviterte sine kunder til en fagdag i 
førjulsdrakt.  Neste år kan vi feire 30 års 
jubileum for Åpen Dag.
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Statens vegvesen gjør sine målinger som 
registerer hull og sporslitasje, men det vir-
ker som om det ikke er noe fokus på flater 
og design. Personlig synes jeg jevnheten på 
norske veger er dårlig, ujevnhetene er der år 
etter år selv etter reasfaltering, og lite gjøres 
på dette området, sier Lars Gulbrandsen.

-For trafikantene betyr en jevnere 
overflate først og fremst økt komfort. Men 
målinger viser også at støynivået går ned. 
Dessuten medfører dumper i vegbanen at 
belastningen på underlaget øker når ved 
tyngre kjøretøyer. Men gevinsten er størst 
for vegholder og entreprenørene, fordi man 

ved denne metoden bare freser bort det som 
er nødvendig, og lar resten av den gamle 
asfalten ligge igjen, forteller han.

Gulbrandsen forteller at metoden nettopp 
er lansert i Norge, men at interessen fra 
luftfartsmyndighetene er stor for å teste den 
ut på flyplasser.

Telefon:   +47 22 88 58 70    /     post@teamexact.com     /    www.teamexact.com  

Totalleverandør av oppmålingstjenester  

Salgssjef Lars Gulbrandsen i Exact Geo Survey AS
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Lederkonferansen, et viktig møtested 
for tillitsvalgte og sekretariat
Hvert år i november samles lokalavdelingsledere, faggruppeledere, sekretariatet og styret til en to dagers lederkonferanse. I 
tillegg til gjensidig informasjon om aktiviteter og planer for neste år, er samværet med andre tillitsvalgte minst like viktig.

Tekst: Marianne Meinich

GeoForum har årlig ca 3 800 deltakere på 
sine kurs og konferanser, 62 % av disse deltar 
på kurs og konferanser arrangert i lokalav-
delingene, 38 % i GeoForum sentralt regi. 
Medlemsundersøkelsen vi hadde for noen år 
siden ga oss svar på at de fleste medlemmene 
hadde størst tilknytning til sin lokalavdeling. 
Dette viser hvilken fremragende jobb tillits-
valgte i lokalavdelingene gjør!

Flere har liten kjennskap til faggruppenes 
arbeid. Sekretariatet skal bli flinkere til å 
synliggjøre hva faggruppene gjør. Faggrup-
pene er i dag en av de viktigste kildene til 
GeoForums faglige aktivitet. 

GeoForum har fem faggrupper:
Bygg- og anleggsgruppa med Knut Erik 
Tandberg som leder
Kommunegruppa med Astrid S. Øie, 
som leder.
Internasjonal gruppe med Tor Valstad 
som leder.
Plan- og arealgruppa med 
Wenche Stinessen som leder.
Utdanning- og forskningsgruppa med 
Terje Midtbø som leder.
Sverre Røed-Bottenvann eller undertegnede 
er sekretær i faggruppene.

Faggruppene tar opp saker som de selv 
mener er aktuelle for sitt fagfelt i tillegg 
bidrar de til høringsuttalelser og bistår sty-
ret. Sakene som behandles av faggruppene 
tas ofte opp til høyere instanser som KMD 
og Kartverket. Kommuneruppa blir for 
eksempel brukt av Kartverket for å utpeke 
representanter i ulike grupper som matrik-
kelfaggruppa og til matrikkelevaluerings-
samlinger som ble gjennomført. Utdan-
ning- og forskningsgruppa er sterkt med i 
rekruttering- og profileringsprosjektet som 
er et samarbeidsprosjekt mellom Kartver-
ket, Geomatikkbedriftene og GeoForum der 
Sverre Røed-Bottenvann er prosjektleder. 
En annen viktig oppgave faggruppene har, er 
å gi innspill til hva GeoForum bør engasjere 
seg i, tema for aktuelle seminar, workshop, 
kurs og konferanser. Hver faggruppe gir 
innspill til arbeidsprogrammet. Kom gjerne 
med forslag til hva dere mener faggruppene 
bør engasjere seg i.

Medlemmene i Kommunegruppa og 
Plan- og arealgruppa har anbefalt at disse 
gruppene slår seg sammen til en gruppe 
som heter Kommunegruppa- plan, bygg og 
geodata. Fordelen er at fagene er koblet i 
hverandre. Sammenslåingen er ikke formelt 
vedtatt av styret. Sekretariatet skal neste år 
se på denne og de andre gruppenes mandat.

Etter en informativ dag i på lederkonfe-
ransen i Oslo sentrum, hadde vi middag på 
ærverdige Ekeberg restauranten. En veldig 
hyggelig middag og aften!

Styrets forslag til budsjett og arbeidspro-
gram ble lagt frem for lederkonferansen før 
det skulle behandles av styret. I tillegg blir 

det valgt medlemmer til stipendkomiteen 
til Geomatikkstipendet. Stipendkomiteen 
består av Bjørn Egil Goa, Statens vegvesen, 
Knut Erik Tandberg, NCC og Julia Olsson, 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Det var enighet om å flytte Lederkonfe-
ransen til januar grunnet stor aktivitet for 
noen og enhver på slutten av året. Derfor 
blir neste lederkonferanse arrangert i januar 
2017.

Det er givende for sekretariatet å treffe 
alle som engasjerer seg så sterkt i Geo-
Forums arbeid og bruker sin tid til det. Takk 
til alle deltagere for en inspirerende samling!

God stemning på Ekeberg restauranten som det alltid er når tillitsvalgte i GeoForum møtes!
Foto Steinar Wergeland
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Teknas ekspertgruppe
Kommentarer til artikkel fra en ekspertgruppes uttalelser om forslaget til 
fritt landmålervalg. Artikkelen finnes på Tekna sin hjemmeside .(http://
samfunnsutviklerne.no/2015/09/fritt-landmalarval-uttale-fra-ekspertgruppe/)

Tekst: Einar Krafft Myhren

«…Tekna Samfunnsutviklerne har spurt en «ek-
spertgruppe» bestående av Arve Leiknes, August 
E. Røsnes og Leiv Bjarte Mjøs om å gi uttalelse 
til det forslaget som nå er lagt fram for Stortinget 
om innføring av privat eiendomsmåling.»

Ekspertgruppen serverer en liste på seks 
punkt, som skal utgjøre ”…institusjonelle og 
tekniske forutsetninger for innføring av et 
oppmålings- og matrikkelsystem basert på 
privat eiendomsmåling.” De seks punktene 
er utmerkete i seg selv, men det er vanskelig 
å se at de forutsetningene, eller kanskje mer 
korrekt: ønskemålene ekspertgruppa trek-
ker fram er viktigere ved en privatisering 
enn ved fortsatt kommunalt monopol.

Det heter blant annet at «… prosedyrene 
for eiendomsmålingen må være enkle og ef-
fektive uten overlappende utførelser.» 

Dette målet er vanskelig å nå hvis man 
følger matrikkellovens opprinnelige ide om 
å splitte oppmåling og matrikkelføring i tje-
neste- og forvaltningsdel. Av en eller annen 
grunn er det fortsatt mange som prediker 
en slik deling, også innenfor de kommu-
nale systemene. Det fornuftige her er en 
løsning hvor landmålerne selv fører sine 
saker i matrikkelen. Erfaringen med føring 
av saker fra andre instanser viser at det går 
mye tid til kontroll og avklaring når disse 
funksjonene deles opp. Det peker i alle fall 
ikke i retning av «fritt» landmålervalg!
I avsnittet om «Rettslige implikasjoner» blir 
det ennå vanskeligere å følge gruppa. 

«Et system for eiendomsmåling som aner-
kjenner partenes disposisjonsrett over saken 
vil både kunne forhindre at det trekkes gren-
ser som partene mener er uhensiktsmessige 
slik at de seg imellom blir enige om andre 
grenser senere. Samtidig vil granskningsplik-
ten og aktiv bruk av arkivinformasjon bidra 
til at slike «private uoffisielle grenser» blir 
registrert og slik bidra til et mer pålitelig 
eiendomsregister.»

Her beveger gruppa, slik jeg ser det, langt 
utenfor det som er tema i diskusjonen, 
og gjør seg til talerør for en ordning der 

endring av eiendommer unntas fra søknads-
plikten etter plan- og bygningsloven. Det 
er neppe korrekt i dag å registrere grenser 
i matrikkelen som klart avviker fra offent-
lige tillatelser. Men dersom systemet skulle 
endres til å bli slik, vil det ikke ha betydning 
om landmåleren er privat eller offentlig!

Under avsnittet om «Register- og måle-
tekniske implikasjoner» blander gruppa 
kortene fra ulike kortstokker kraftig når den 
skriver om:

« ..den utstrakte praksis for at eiendomsgren-
ser angitt i reguleringsplan eller delingstil-
latelse vedtatt etter plan- og bygningsloven 
defineres som «rettslig bindende» når en 
oppmålingsforretning gjennomføres. I praksis 
betyr dette at landmåleren da kan sette ut 
grensene etter koordinatene fra et feilaktig 
kart. Partene kan da «påtvinges» uhensikts-
messige grenser, ut fra en praksis som bygger 
på en forståelse av at kommunen bestem-
mer eiendomsgrenser og senere avtaler «mer 
hensiktsmessige grenser»

Også her er det egentlig plan- og bygnings-
loven som kritiseres, og det kan se ut som 
om gruppa gjør seg til talerør for ønsket 
om en avvikling av bruken av regulerings-
planer til fordel for en fri, avtalebasert 
ordning partene imellom. En regulerings-
plan tar høyde for flere spørsmål enn hvor 
eiendomsgrensene skal gå, og skal sikre at 
tilstrekkelig areal settes av til ulike formål. 
Det blir vanskelig dersom planen ikke skal 
gjelde. Dersom kartet er «feilaktig» som 
gruppa uttrykker det, rammer kritikken 
først og fremst planleggerne. Gamle grenser 
overstyres jo ikke av en plan! Og hva slags 
«feil» er det egentlig snakk om?

Ellers er det symptomatisk for hele diskusjo-
nen om «fritt» landmålervalg, når gruppa 
sier:

«Tilsyn på utførelse av arbeid og iverksettelse 
av sanksjoner på avvik i forhold til godkjen-
ning kan bli aktuelt. Spesielt i en oppstarts-
fase vil det være viktig å ha tilsynsordning 

som bidrar med fokus på kvalitet i arbeidet 
og pris. Tilsynet må også være mulig å kon-
takte for publikum når det er behov for det.»
En offentlig etat, som ikke har inntjening 
som første prioritet, vil naturlig strebe etter 
å oppfylle gjeldende krav. Andre feil, som 
forskjellsbehandling av parter eller man-
glende samsvar med gitte tillatelser kan på-
klages av alle parter etter forvaltningslovens 
regler. For et landmålerforetak vil situasjo-
nen være annerledes. En av partene vil være 
kunden, kunden kan være en stor utbygger 
med mange oppdrag «på innerlomma», og 
ivaretakelsen av uprofesjonelle parter (som 
ikke er kunder) kan fort bli skadelidende. 
Det vil rett og slett gå på rettssikkerheten 
løs, i tillegg til å tvinge fram et økende 
byråkrati.

Når det er sagt, så er det flere momenter 
i uttalelsen som er verdt å merke seg for å 
forbedre det matrikulære arbeidet. Men 
ingen av dem peker hen mot en privatise-
ring i den form som nå diskuteres. Det vil 
føre til dobbeltarbeid både i form av kontroll 
gjennom flere ledd og ved at naboer i tvist 
engasjerer hver sine landmålere – og da vil 
vi i alle fall mangle folk i bransjen vår!

Tegnet av Harald J. Stanghelle

SCANDIC PARKEN ÅLESUND
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PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Tid og sted:
08.-10. mars 2016
Scandic Parken Ålesund, Storgata 16, 6002 Ålesund. Nettsted: http://www.
scandichotels.no/Hotels/Norge/Alesund/Parken/#.Vm54uUrxxBc 

Priser (eksklusiv overnatting)
Hele konferansen, inklusiv alle måltider
Kr. 5700 for medlemmer av GeoForum og ansatte hos bedriftsmedlemmer
Kr. 6100 for ikke-medlemmer
Kr. 3200 for foredragsholdere
Kr. 2800 for studenter og pensjonister
15 studenter gratis hele konferansen, inkl. overnatting. Søknad sendes 
sverre@geoforum.no innen 01. februar. 

Dagsbesøk inklusiv lunsj per dag (eksklusiv uformell aften og festmiddag)
Kr. 2200 for medlemmer av GeoForum og ansatte hos bedriftsmedlemmer
Kr. 2400 for ikke-medlemmer

Foredragsholdere deltar gratis den dagen de skal holde foredrag.
Dagsbesøkende og foredragsholdere som ønsker uformell aften eller festmid-
dag, betaler et tillegg på hhv. kr. 650 og kr. 1 000.

Overnatting
Kr 1.390,- per natt for enkeltrom.

Betaling
Overnatting og andre kostnader faktureres fra GeoForum. Ved avbestilling 
senere enn 10 dager før gjennomføring, blir det sendt faktura for det man har 
registrert seg med i påmeldingsskjemaet.

Påmelding
http://geoforum.pameldingssystem.no/registration/79?tab=regform 

Program
Programmet og annen info blir fortløpende publisert her: http://www.geofo-
rum.no/kategori/geomatikkdagene-2016/ 

GeoForum
Organisasjon for geomatikk

På Geomatikkdagene 2016 vil det for 20. gang bli avholdt en kartutstilling. Det kåres 
vinner av Folkejuryens pris og vinner av Fagjuryens pris; delt i en pris for digitalt produkt 
og en pris for papirkart. Vinnerne får kr 2 500, diplom og hederlig omtale. Vinnerproduktene 
deltar på den internasjonale kartutstillingen i Washington DC, USA, 2.-7. juli 2017.

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

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

Alle deltagerne får utdelt stemmeseddel som leveres i en urne ved registreringsdisken seinest 
onsdag 9. mars kl. 17.00.  Hver deltager har kun én stemme.

Fagjuryen presenterer årets kartutstilling torsdag 10. mars kl. 11.30 i plenum.  

Papirkart med relevante opplysninger sendes til:  
«Beste kart» v/Anne-Lise Tufte, Kartverket, Postboks 600, Sentrum, 3507 Hønefoss.
Lenker til nettsider, samt alle relevante opplysninger, sendes til alle tre personer i fagjuryen:
Terje Midtbø, NTNU, terjem@ntnu.no
Kristo�er J. Kristiansen, Kartverket,  kristo�er.kristiansen@kartverket.no
Anne-Lise Tufte, Kartverket (sekretær),  anne-lise.tufte@kartverket.no

Vi oppfordrer alle til å komme med bidrag til kartutstillingen 
på årets Geomatikkdager!

FRIST  TIRSDAG 23. FEBRUAR

STEMMEGIVING

INNLEVERING

KRITERIER FOR DELTAGELSE

PRESENTASJON

ADRESSER

GeoForum
Organisasjon for geografisk
informasjon

Geomatikkdagene 2016
Ålesund 8.–10. mars
Geomatikkdagene 2016
Ålesund 8.–10. mars

«Beste kart» utstillingen
 
«Beste kart» utstillingen
 

Vinnerkartet på Geomatikkdagene 2015; 3D-kart Longyearbyen og omegn, Norsk Polarinstitutt.  Dette kartet gikk også av med seieren ved den internasjonale kartutstillingen i Rio de Janeiro i august 2015.
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«Beste kart» utstillingen
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og hederlig omtale. Vinnerproduktene deltar på den internasjonale kart-
utstillingen i Rio de Janeiro, Brasil, 23.-28. august 2015.
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hvor godt produktet kommuniserer med brukeren. Digitale kart kan 
presenteres på laptop eller håndholdt enhet som deltager medbringer 
og plasserer på anvist plass i utstillingsområdet.  Utstillere som deltar 
i kartutstillingen kan velge å presentere sitt bidrag på sin stand, forut-
satt at fagjuryen får bedømme bidraget på forhånd, se nedenfor. Fagju-
ryen vil forholde seg til den som melder på produktet.  Påmelder må på 
forhånd ha avklart med eventuelle andre rettighetshavere. Bidrag som 
har deltatt tidligere eller er revidert, kan ikke delta.

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

Stemmegiving
Alle deltagerne får utdelt stemmeseddel som leveres i en urne ved 
registreringsdisken seinest onsdag 18. mars kl. 17.00. Hver deltager 
har kun én stemme.

Presentasjon
Fagjuryen presenterer årets kartutstilling torsdag 19. mars kl. 12.00 i 
plenum.

Adresser
Papirkart med relevante opplysninger sendes til:  
«Beste kart» v/Anne-Lise Tufte, Kartverket, 3507 Hønefoss. 

Lenker til nettsider, samt alle relevante opplysninger, sendes til 
alle tre personer i fagjuryen:
Terje Midtbø, NTNU, terjem@ntnu.no
Kristoffer J. Kristiansen, Kartverket, kristoffer.kristiansen@kartverket.no
Anne-Lise Tufte, Kartverket (sekretær), anne-lise.tufte@kartverket.no
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bidrag til kartutstillingen på årets 
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GeoForum
Organisasjon for geomatikk

D
AG
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09:00 - 11:00 REGISTRERING/UTSTILLING/SERVERING AV KAFFE OG LITT MAT

11:00 - 11:45  Key note 

11:45 - 12:00 Velkommen v/Jorunn Kragset, leder av programkomiteen

12:00 - 13:00 Presentasjon av geogründere v/Sverre Røed-Bottenvann, GeoForum

13:00 - 14:00 LUNSJ

14:00 - 15:30 Utstillingsvandring. Representantskapsmøte i Gange Rolv C.

S1 - Reformer og ramme- 
betingelser / Sal: Bankettsalen

S2 - Beredskap
Sal: Amfi

S3 - Maritime geodata
Sal: Gange Rolv C

Møteleder Kåre Conradsen, Tønsberg 
kommune

Christine Hyllestad, student 
NMBU

Wenche Mork, Kartverket

15:30 - 16:00 Status, fremdrift og bakgrunn 
for fritt landmålervalg. Cathrine 
Rosmer, KMD

Beredskap i forbindelse med 
skred. John Kåre Flo, Politiet i 
Ålesund

Marine grunnkart på Søre 
Sunnmøre. Sigrid Elvenes, NGU

16:00 - 16:30 Synspunkter på fritt landmåler-
valg fra Geomatikkbedriftene 
og en kommune. Øystein Halv-
orsen, GB, og Astrid Sofie Øie, 
Trondheim kommune

Beredskap med GIS i sentrum. 
Eirik Mannsåker, Stavanger 
kommunet

Hærli` med kart-kick! Anita 
Sundnes, Ulstein Kommune

16:30  - 17:00 Digitale romlige reguleringspla-
ner med bestemmelser. Hilde 
Johansen Bakken, KMD og Tor 
Gunnar Øverli, Asplan Viak

Nasjonalt beredskapsarbeid 
og Geonorge. Erland Røed, 
Kartverket

Multikriterieanalyse i ArcGIS 
som verktøy for helhetlig 
arealplanlegging. Arne Håkon 
Sandnes, Molde kommune

 17:00  - 17:30 Statlige reguleringsplaner. 
Kristian Hole Fløtre, KMD

Nå er det NOK - Tomas Martin 
Holtan, Kartverket, og Stein 
Moen, Forsvaret

På trygg grunn eller dypt vann. 
Frode Skjævestad, Kystverket

17:30 - 18:00 UTSTILLINGSVANDRING

18:00 - 19:00 Lyntaler/Kåring av årets Geogründer i Bankettsalen

20:00  UFORMELL AFTEN - MAT OG DRIKKE I UTSTILLINGEND
AG
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S4 - Matrikkelen 
Sal: Bankettsalen

S5 - Ny teknologi og nye  
muligheter / Sal: Amfi

S6 - Datafangst og datakvalitet
Sal: Gange Rolv C

Møteleder Knut Helge Skare, 
Ålesund kommune

Anders Tiltnes, 
TerraTec

Bjørn Godager, 
Høgskolen i Gjøvik

09:00 - 09:30 Matrikkelen; en nasjonal fel-
leskomponent. Lars Elsrud, 
Kartverket

Appene snakker sammen. Toni 
Mikkola, Geodata

Strukturert datafangst i felt 
med mobile GIS-løsninger. Tor 
Olav Almås, NoIS

09:30- 10:00 Kommuereform i en digital 
hverdag. Unn Kihle, Kartverket

Publikumsvennlig 3D 
visualisering. Kjell Sandal, NoIS

Oppdatering av data i grøfta. 
Kjell Næss, Norkart

10:00 - 10:30 Rapport i bygningsdelen i 
Matrikkelen, hva skjer videre? 
Steffen Myrseth, KMD

Hvorfor så mye ståhei rundt 
vectortiles? Sverre Wisløff, 
Norkart

-   Moderne datafangst fra 
bilbårne sensorer. Narve 
Schipper Kjørsvik, TerraTec

-   Multispekral flybåren laser 
og kartlegging av elv. Pål 
Herman Sund, TerraTec

-   Kombinert laserscanning og 
skråbildeopptak for infra-
struktur-prosjekter. Leif Erik 
Blankenberg, TerraTec

10:30 - 11:00 Tanker og erfaringer etter 
lovendringen 1.juli - sett fra plan 
og byggesak. Erling Guderud, 
Asker kommune

Droner - nye muligheter innen 
småskalakartlegging. Håvard 
Buset, Buset AS

11:00 - 12:00 UTSTILLING OG KARTUTSTILLING

S7 - Digitale tjenester
Sal: Bankettsalen

S5 - Ny teknologi og nye  
muligheter / Sal: Amfi

S8 - Eksempler fra bransjens 
mangfold / Sal: Gange Rolv C

Møteleder Heidi Liv Tomren, 
Arendal kommune

Anders Tiltnes, 
TerraTec

Sverre Røed-Bottenvann, 
GeoForum

12:00 - 12:30 Effektivisering av byggesaker. 
Olaug Hana Nesheim, DIBK

Varmesum på kart, interpolert 
og korrigert for mer effektivt 
landbruk i Norge. Kjersti Nord-
skog, Kartverket

Innbyggerdialog og 
beslutningsstøtte ved hjelp av 
3D. Kenneth Øyen, Norkart og 
NN Sandnes kommune

12:30 - 13:00 Norge i Bilder i ny drakt. Jon 
Arne Trollvik, Kartverket

Utvikling av WPS for forsvaret. 
Espen Messel, FFI

Innbyggerdialog og beslut-
ningsstøtte ved hjelp av 3D. 
Kenneth Øyen, Norkart og NN 
Sandnes kommune

13:00 - 14:00 Lunsj

14:00 - 15:00 UTSTILLINGSVANDRING

D
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S7 - Digitale tjenester
Sal: Bankettsalen

S9 - Open Source
Sal: Amfi

S8 - Eksempler fra bransjens 
mangfold / Sal: Gange Rolv C

Møteleder Elisabeth Bergstrøm, Fredrik-
stad kommune

Alexander Nossum, Norkart Gro Gjervold, Statens vegvesen

15:00 - 15:30 Sentral lagring av FKB. Nils Ivar 
Nes, Kartverket

Kjapt, trygt og billig med åpen 
kildekode. Anne-Barbi Nilsen, 
NIBIO

Reguleringsplan på sørsiden. 
Tom Rian, Ålesund kommune

15:30- 16:00 Erfaringer fra en pilot. Terje 
Nuland, Søgne kommune

Felles temadata og ROS-ana-
lyser for saksbehandlere. Stig 
Aage Melve, Hamar kommune 
og Anne Kjersti Briskerud, 
Kongsvinger kommune

Utbredelse og konsekvenser 
av sjøtrafikk – praktisk bruk 
av AIS posisjonsdata. Stian 
Aamodt, Kystverket

16:00 - 16:30 Ny forvaltningsløsning for 
høydedata. Håkon Dåsnes, 
Kartverket

Digital storytelling i VG. Dan 
Kåre Engebretsen, VG

Demonstratorer – Kultur- og 
naturreise. Håvard Johansen, 
Kulturrådet og Atle Frenvik 
Sveen, Norkart

16:30 - 17:00 Erfaringer og eksempler på 
bruk av høydedata fra Fred-
rikstad kommune. Geir Anker, 
Fredrikstad kommune

Åpne data og innovasjon - 
erfaringer fra Danmark. Ulla 
Kronborg Mazzoli, Geodatasty-
relsen

Finn.no. Henning Spjelkavik

17-18: Årssamling til Norge  
Digital i Gange Rolv C.

17:00 - 18:00 GEOCACHING/ORIENTERING/TRAPPELØP/EKSKURSJON

19:00 UTDELING AV PREMIER FRA UTSTILLERE

20:00 FESTMIDDAGD
AG
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S7 - Digitale tjenester
Sal: Bankettsalen  

S10 - Samferdsel
Sal: Amfi

S8 - Eksempler fra bransjens 
mangfold / Sal: Gange Rolv C

Møteleder Jorunn Kragset, Norkart Kristian Hole Fløtre, KMD Rune Strand Ødegård, HiG
09:00 - 09:30 Automatiserte analyser og 

leveranser i kommunen. Tore 
Jensen, Geodata

Mer kostnadseffektiv vegbyg-
ging gjennom bedre planlegging. 
Ingrid Dahl Hovland, Nye Veier AS

Adresser i Midtøsten, hvor 
vanskelig kan det være? Stein 
Runar Bergheim, Avinet

09:30 - 10:00 Automatisk rosanalyse for 
saksbehandleren. Frode Hølle-
land, Norconsult Informasjons-
systemer AS

3D-modeller som kontrakts-
grunnlag i store infrastruk-
turprosjekter. Jostein Sageie, 
Sageie Consulting

Det globale skiftet i kart- og 
GIS-bransjen. Per Erik Opseth, 
Kartverket   
 

10:00 - 10:30 Automatisk produksjon av 
situasjonskart i Greater Sta-
vanger. Roy Sjonfjell, Stavanger 
kommune

Når GIS og BIM møtes. Erling 
Tronsmoen, Vianova Systems

GIS  i Forsvarsbygg. Grete 
Røen, Forsvarsbygg

10:30 - 11:00 Pause med utsjekk

11:00 -11:40 Ny geodatastrategi. Erik Perstuen, Kartverket

11:40 - 12:15 Kåring av beste kart. Kristoffer Kristiansen, Kartverket og Terje Midtbø, NTNU

12:15 - 12:45 Operational GIS in rural Sierra Leone during the 2014/2015
Ebola outbreak. Richard White, Folkehelseinstituttet

12:45 -13:00 Avslutning - Geoforum ved styreleder

13:00 - 14:00 Lunsj og hjemreise
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Adresser i Midtøsten, hvor 
vanskelig kan det være? Stein 
Runar Bergheim, Avinet

09:30 - 10:00 Automatisk rosanalyse for 
saksbehandleren. Frode Hølle-
land, Norconsult Informasjons-
systemer AS

3D-modeller som kontrakts-
grunnlag i store infrastruk-
turprosjekter. Jostein Sageie, 
Sageie Consulting

Det globale skiftet i kart- og 
GIS-bransjen. Per Erik Opseth, 
Kartverket   
 

10:00 - 10:30 Automatisk produksjon av 
situasjonskart i Greater Sta-
vanger. Roy Sjonfjell, Stavanger 
kommune

Når GIS og BIM møtes. Erling 
Tronsmoen, Vianova Systems

GIS  i Forsvarsbygg. Grete 
Røen, Forsvarsbygg

10:30 - 11:00 Pause med utsjekk

11:00 -11:40 Ny geodatastrategi. Erik Perstuen, Kartverket

11:40 - 12:15 Kåring av beste kart. Kristoffer Kristiansen, Kartverket og Terje Midtbø, NTNU

12:15 - 12:45 Operational GIS in rural Sierra Leone during the 2014/2015
Ebola outbreak. Richard White, Folkehelseinstituttet

12:45 -13:00 Avslutning - Geoforum ved styreleder

13:00 - 14:00 Lunsj og hjemreise
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GeoForum
Organisasjon for geomatikk
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GIS på Tivoli
Det var overveldende oppmøte og god stemning på GIS-dagen i Tivoli på Kvarteret 
den 18. november. 108 studenter og ansatte fra en rekke ulike bedrifter fikk 
presentert et god og bredt spekter av foredrag. 

Tekst og foto: Gidske Leknæs Andersen

Vi fikk blant annet innblikk i noen av de 
spennende analysene Bergen Kommune 
gjør for å bidra til at byen vår mer tilgjenge-
lig for fotgjengere. Og Akkelies von Nes fra 
Høyskolen presenterte eksempler fra flere 
norske og europeiske byer på hvordan man 
bedre kan forstå byutvikling og dermed 
legge til rette for mer optimal planlegging 
ved hjelp av ulike romlige analyser. Dette 
falt i spesielt god smak blant samfunnsgeo-
grafene som var tilstede. Ellers imponerte 
Benjamin Robson fra Institutt for geografi 
mange av de fremmøte med sin akrobatiske 
flygetur og høyoppløselige 3D kartlegging av 
Nigardsbreen. Det var nok også mange som 
skulle ønske seg enda mer tid i det geologis-
ke 3D-universet til Simon Buckley fra UNI 
Research CIPR. Begge disse presentasjonene 
ga et godt innblikk i den rivende utviklingen 
som har vært innen fotogrammetri og 3D 

visualisering bare de siste årene.
Noen av foredragene hadde et mer prak-

tisk tilsnitt. Vi fikk demonstrert mulighetene 
som ligger i flere programvarer, deriblant fra 
ESRI, Hexagon geospatial og Powel. Repre-
sentanter fra Norkart presenterte verktøyet 
CartoDB som kan brukes kostnadsfritt av 
alle og enhver til å lage flotte webkart. Dette 
er løsningen som ligger bak årets valgkart og 
skattekart som mange sikkert har sett i flere 
norske aviser i høst. Magdalena Nyberg, 
trainee fra Geodata, ga en innføring i hvor-
dan man kan bruke ArcGIS Online til å lage 
lignende webkart. Også dette kan gjøres på 
bare noen minutter, i alle fall når man kan 
det … Og med dagens brukergrensesnitt og 
løsninger er flotte webkart-presentasjoner 
innenfor rekkevidde selv for de som ikke 
er GIS-eksperter. Her ligger det store, og 
for mange uutforskete muligheter til å dele 

informasjon som webkart med hvem det 
måtte være.

Etter mange flere interessante foredrag 
(ingen nevnt, ingen glemt) og utvidet 
GIS-horisont blant deltagerne, ble kvelden 
avsluttet med sosial mingling, mat og Quiz 
på Muntlig på Studentsenteret. Laget med 
det GIS-relaterte navnet «Sosi’s venner» 
tok hjem seieren og ble priset med heder og 
bobler. Det er verdt å merke seg at laget i all 
hovedsak bestod av geografistudenter.

Institutt for geografi har lang tradisjon for 
å arrangere GIS dagen. Denne internasjona-
le dagen som alltid går av stabelen i midten 
av november har blitt markert ved institut-
tet i en årrekke, men har de siste årene lagt 
på is. I år fikk vi anledning til å ta tråden 
opp igjen og arrangere dagen sammen med 
Institutt for Byggfag ved HiB, GeoForum 
Hordaland og Geodatas nye GIS-ambassa-
dør på UIB, Levi Breivik. Arrangementet var 
mer vellykket enn vi torde å håpe på da vi 
knappe 4 uker før den store dagen slo våre 
pjalter sammen. Nå er det bare til å se frem 
til neste års GIS-dag den 16. november. 
Hold av dagen!t

1 GIS-dagen i Bergen var et samarbeid mellom Institutt for geografi ved UiB, Institutt 
for byggfag ved HiB, GeoForum Hordaland og Geodatas nye GIS-ambassadør på 
UIB, Levi Breivik. Arrangørene fra venstre: Jan Erik Førde, GeoForum Hordaland, Stig 
Frode Samnøy HiB, Øysten Skofteland, GeoForum, Solveig Otterå, GeoForum og 
Gidske Andersen, UiB.

 Foto: Grethe Meling

2 Vinnerlaget tenker. Laget med det GIS-relaterte navnet «Sosi’s venner» tok hjem 
seieren og ble priset med heder og bobler. 

3 Mingling på Muntlig.

1

3

GIS-DAGEN
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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 
modeller. Selskapet leverer data og ulike løsninger for tilgang 
til dataene.

· Flyfotografering
· Laserskanning
· Kartlegging
· Skråbilder
· Databaser / visualisering

· Gatebilder
· Skogkartlegging

· 3D-modellering

· GIS-analyser

· Konsulenttjenester

· Reguleringsplaner

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

Skråfoto - BlomOBLIQUE

Gatebilder - BlomSTREET - Powered by C
yclo

M
ed

ia

23                POSISJON  NR.  1 - 2015

GIS-dagen i 
Molde 
Plan- og temadatautvalet i Møre og 
Romsdal markerte i år den internasjonale 
GIS-dagen 18. november med å arrangere 
ein fagdag i samarbeid med Molde 
vidaregåande skule. 

Tekst og foto: Sven Michaelis, Kartverket

Plan- og temadatautvalet består av repre-
sentantar frå GeoForum, Fylkesmannen, 
fylkeskommunen, Statens Vegvesen, Molde 
kommune og Kartverket.   

35 elevar frå Geofag 1 (vg2) deltok på 
arrangementet.  Som innleiing fekk dei ein 
gjennomgang av kva GIS/geodata er og 
kva utdannings- og yrkesmuligheiter som 
finst innan fagfeltet. Som døme på praktisk 
bruk av faget fekk vi deretter fleire spen-
nande innlegg om Gis i kvardagen, om GIS 
i skredvarslingen og GIS i logistikk og norsk 
fiskproduksjon. 

Elevane vart så sendt t ut i byen i 4 puljar 
for å spore opp utplasserte geo-cachepostar 
ved hjelp av nettbrett. Dei gjennomførte 
sporing med nettbrett utan problem.

Siste del av dagen var på Molde brannsta-
sjon der vi fekk den tradisjonelle GIS-day 
kaken og deretter en omvising på brannsta-
sjonen. I dagens siste fordrag viste 110-sen-
tralen i Ålesund korleis dei brukar GIS når 
dei administrer  meldingar om brann, red-
ning og akutt forureining frå heile fylket.

Dagen avsluttar med ein online GIS-quiz 
med utgangspunkt i dagens foredrag og i 
ortofoto frå distriktet. Premiar sponsa av 
Geoforum Møre og Romsdal gav elevane ein 
ekstra motivasjon til innsats. Tilbakemeldin-
gane frå skulen er positive, og dei ser gjerne 
at vi fortsetter med vår årevis tradisjon på 
dette arrangement. 

GIS-DAGEN
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Ny tredimensjonal modell av Trondheim gjør 
det enklere å planlegge framtidas by
Skyskraper i Midtbyen? Sivilingeniør og 3D-sjef ved Kart- og oppmålingskontoret i Trondheim kommune, Martin Vitsø, har lekt 
seg med bymodellen og satt inn verdens høyeste bygg ved siden av Nidarosdomen. Verdens høyeste hus midt i sentrum av 
Trondheim er kanskje ikke så sannsynlig, men nå kan vi se hvordan det ville sett ut.

Tekst: Merete Mauland, Trondheim2030.no

Trondheim kommune har fått laget en 
avansert, digital og tredimensjonal bymo-
dell. Det gjør at både eiendomsutviklere, 
byplanleggere, politikerne og folk flest kan 
få et bedre inntrykk av hvordan utbyggings-
områder eller forslag til enkeltprosjekter vil 
påvirke nabolaget, bydelen eller hele byen. 
Grunnlaget for den digitale bymodellen er 
kartdata som ajourføres årlig. Da flyfotogra-
feres byen, og de siste årene har kommunen 
også fått scannet landskapet med laser. 
Dette settes sammen med en mengde bilder, 
og til sammen får vi en tredimensjonal mo-
dell av Trondheim. 

– Det er Rambøll som har laget den 
digitale modellen på bestilling fra Trond-
heim kommune, men vi skal vedlikeholde og 
videreutvikle den selv, sier Martin Vitsø.

Et godt verktøy for byplanleggere
– Dette er rett og slett teknologi for framti-

da, sier Vitsø. – De som jobber med byplan-
legging har nå fått veldig gode verktøy for å 
sammenstille data om de ulike prosjektfor-
slagene fra utbyggerne, selv om det kommer 
på forskjellige filformater. Dette gjør oss i 
stand til å få et riktig bilde av hvordan ting 
blir, forteller han.

Dette er byplanlegger i Vidar Vollan enig 
i. Han er saksbehandler ved Byplankonto-
ret i Trondheim kommune og jobber med 
innkommende forslag til reguleringsplaner. 
Vollan forteller at det er en stor fordel å 
jobbe med 3D-modellen, og bruker den 
aktivt som et verktøy i arbeidet sitt.

– I modellen kan jeg raskt se virkningene 
av et planforslag, forteller byplanleggeren. 
– Før hadde vi ikke muligheten til å vise 
bygningene rundt og se prosjektet inn i om-
givelsene. Og det har jo alt å si. Det er mye 
som kan se bra ut isolert sett, men vi må se 
om det passer inn i byen.

Enklere å forstå
Forslag til reguleringsplaner og søknader til 
bygging i større skala og med store kon-
sekvenser skal alltid behandles politisk. 
Virkninger av det foreslåtte bygget eller 
bygningene vil både være enklere å vise 
og enklere å forstå hvis de framstilles i en 
3D-modell. Politikerne har dermed et bedre 
grunnlag for å ta en riktig avgjørelse i plan- 
og byggesaker.

– En 3D- modell der man setter inn forslag 
til nye bygg i omgivelsene gir oss et godt bilde 
på hvordan bygningen vil påvirke byrommet 
og hvordan det oppleves på bakkenivå, fortel-
ler Vollan. – Samtidig ser man andre ting i 
modellen enn man gjør på befaring. Det er 
lettere å få oversikt over landskapet.

Denne artikkelen var opprinnelig publisert 
i nettmagasinet om byutvikling i Trondheim, 
trondheim2030.no – og har blitt redigert av 
redaksjonen i Posisjon.

Sivilingeniør og 3D-sjef ved Kart og oppmålingskontoret i Trondheim 
kommune, Martin Vitsø, har lekt seg med bymodellen og satt inn 
verdens høyeste bygg ved siden av Nidarosdomen. Illustrasjon: 
Martin Vitsø/ Trondheim kommune

Vidar Vollan legger forslag til reguleringsplaner inn i 
modellen for å se hvordan det passer inn i landskapet 
og byrommet. Foto: Trondheim kommune
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Minneord om Hans Sevatdal
For alle oss som er tilsette i jordskiftedom-
stolane, var det med stor sorg vi tok i mot 
meldinga om at professor em. Hans Sevatdal 
gjekk bort den 12. september,  75 år gamal. 
Alle hadde vi eit forhold til Hans, og vi vert 
triste ved tanken på at han no er borte. 

Hans Sevatdal har heilt sidan 1966 vore 
tilsett ved Norges landbrukshøgskole, no 
Norges miljø- og biovitenskapelige universi-
tet. Han vart dr. scient i 1972 og professor i 
jordskifte i 1980. Han har særleg arbeidd med 
eigedomshistorie, eigedomsteori og jordskifte, 
og har publisert arbeida sine nasjonalt og 
internasjonalt. Han hadde og eit omfattande 
internasjonalt kontaktnett, som han villig stilte 
til disposisjon for oss andre når vi ville vitje 
andre nasjonar og sjå korleis dei hadde løyst 
sine jordskiftefaglege utfordringar.

Hans Sevatdal har vore sentral i utviklinga 
av jordskiftelovgjevinga. Han var mellom anna 
sekretær for utvalet for dagens jordskiftelov, 
medlem av arbeidsgruppa som vurderte 

jordskifteretten sine framtidige arbeidsoppgå-
ver og medlem i referansegruppa for den nye 
jordskiftelova som trer i kraft 1.1.2016. Han 
var og medlem av delingslovutvalet, som førte 
fram til matrikkellova av 2005. 

Dei aller fleste jordskiftedommarane 
som praktiserer yrket i dag, har hatt Hans 
Sevatdal som sin læremeister. Han har og 
rettleia svært mange av dei studentane som 
tok master- og doktorgradstema i jordskifte. 
I denne rolla var han heilt unik. Han kom 
med kreative idear, og støtta kvar enkelt på 
ein god og omsorgsfull måte. 

Ingeniørane og sakshandsamarane i 
jordskiftedomstolane møtte han ofte som 
forelesar. Han var alltid engasjert og klarte å 
inspirere oss andre. Han var opptatt av kvar 
enkelt, hugsa namnet på alle og var interes-
sert i å høyre korleis det gjekk. Ikkje minst 
ville han høyre om interessante faglege 
utfordringar. Han tok med seg studentar 
på feltkurs til jordskiftedomstolar rundt 

omkring i heile landet. For Hans var det 
viktig at studentane fekk bryne seg på ak-
tuelle problemstillingar og at dei fekk møte 
aktørane i sakene. 

Det er fem år sidan Hans gjekk av med 
pensjon. Han var framleis ein svært populær 
forelesar, og for oss var det eit høgdepunkt 
kvar gong vi fekk treffe han og høyre han. 
Hans Sevatdal arbeidde dei siste åra med ei 
lærebok i eigedomshistorie. Han såg fram til 
å ferdigstille boka, og vi såg fram til å lese den.

Når det triste bodskapet nådde ut, skreiv 
studentane på Ås «en kjempe er død». Det 
kan ikkje seiast betre. Vi er takksame for alt 
Hans Sevatdal har gjort for kvar enkelt av 
oss, og alt han gjorde for jordskiftedomsto-
lane.
På vegne av jordskiftedomstolene og Dom-
stoladministrasjonen

Solveig Moen
Avdelingsdirektør   
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Møte med viktige aktører
GeoForum inviterte til fellesmøte med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), 
Geomatikbedriftene, Kartverket, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
(KMD) og KS KommIT for å drøfte kommunereformen, matrikkelloven og 
rollefordeling mellom privat og offentlig sektor.

Tekst: Marianne Meinich

Hensikten med et fellesmøtet var å debat-
tere temaene i felleskap fremfor med hver 
enkelt. På den måten fikk alle deltagere 
samme informasjon og det fremkom også 
noen viktige avklaringer i løpet av møtet. 
Heidi Liv Tomren, styremedlem i GeoFo-
rum ledet møtet med stø hånd. 

Kommunereformen
Stein Ove Pettersen fra KMD innledet med 
informasjon om kommunereformen. Gode 
og likeverdige tjenester, styrket lokaldemo-
grafi, helhetlig og bærekraftig og framfor 
økonomisk robuste kommuner er viktige 
mål med kommunereformen. Kommunene 
eier den lokale prosessen, fylkesmannen 
tilrettelegger og Kartverket koordinerer for 
samhandling og informasjon. Kommunene 
må først gjøre vedtak om sammenslåing før 
Stortinget vedtar. Sammenslåing skjer ca. 2 
år etter Stortingets vedtak. 

Neste innlegg var ved Hallvard Hoen, 
KS KommIT. Han informerte først om KS 
KommIT prosjektet som avsluttes ved dette 
årsskifte men videreføres og styrkes som 
nettverksarbeid. Det blir etablert et digi-
taliseringsråd, KommIT-rådet, med 10-11 
representanter fra kommuner og fylkeskom-
muner. Rådet skal utvikle ny digitaliserings-
strategi for kommunal sektor. 

Systemgjennomgang vil bli en av de 
største konsekvensene for kommunerefor-
men. En gjennomsnittlig kommune har 180 
– 200 fagsystemer.  Det er viktig å skaffe seg 
oversikt over hva som må håndteres: Fagsys-
temer, interne fellestjenester og juridiske 
avtaler. Oppfordringen var tydelig: Start 
planleggingen tidlig!

Kartverket er koordinator i kommunere-
formen-prosjektet med Unn D. Kihle som 
prosjektleder.

Kartverket lager en kjørebok for sam-
menslåing, et pilotsystem for å teste ny 
kommunestruktur. Hensikten er at andre 
leverandører kan teste ut sine systemer mot 
ny kommunestruktur.  Geomatikkbedriftene 
mente det er uproblematisk å slå sammen 
GIS-programvare og mange samarbeider 
allerede om GIS-løsninger. Det er positivt 
med større fagmiljø. Det ble stilt spørsmål 

til om GI-standarden (geointegrasjonsstan-
darden) kan benyttes av flere og for flere 
systemer? GI-standarden er utfordrende 
å ta i bruk, bl.a. fordi det er utfordrende 
å få digital kommunikasjon til å fungere i 
praksis. IT-avdelingene i samarbeidene må 
snakke sammen. Mange har eldre løsninger 
og det er en stor jobb, og kanskje også litt 
motstand mot å bytte ut eldre programvare. 

Det ble foreslått at GeoForum kan ar-
rangere regionale samlinger om kommune-
reformen. 

Matrikkelloven
Innledning ved Cathrine Rosmer, KMD. 
Matrikkelevalueringen konkluderer med 
at målene med matrikkelloven bare delvis 
er oppnådd og at loven bør revideres. Det 
er behov for å vurdere reglene for gebyr, 
kompetansekrav til utøvere og gjennomgå 
grenseflatene og sammenhenger mellom lo-
ver som har med eiendomsdanning å gjøre.

Kartverket har på oppdrag fra KMD ut-
ført en undersøkelse om hvem som utfører 
eiendomsoppmåling og matrikulering i an-
dre land i Europa. Resultatet etter at 31 har 
svart, viser at ca. 90 % av landene har privat 
eiendomsoppmåling med krav til autorisa-
sjon og at staten har ansvaret for matrikkel-
føringen med unntak av i Kosovo og Norge. 

Strategi om bygningsdelen i matrikkelen 
foreligger. Det utarbeides et høringsnotat 
som forventes ferdig våren 2016.

Representantforslag om oppheving av 
kommunalt monopol på eiendomsoppmå-
ling (Dok 8: S138) er til behandling i Energi- 
og miljøkomiteen som gir sin innstilling 
til Stortinget. KMD legger opp til å ha en 
utredning klar for høring på vårparten 2016. 

Astrid S. Øie, Trondheim kommune og 
leder av kommunegruppa innledet med å 
fokusere på ett av formålene med matrikkel-
loven som er at det skal føres et ensartet og 
pålitelig register. Tenk fullstendighet i saks-
behandlingen, oppfordret hun. Kommune-
nes lovgrunnlag er grunnloven, forvaltnings-
loven og kommuneloven. Mange tilstøtende 
lover, bl.a. matrikkelloven, plan- og byg-
ningsloven, seksjoneringsloven, jordskiftelo-
ven. Opplysninger fra alle tilstøtende lovene 

skal legges inn i matrikkelen. Matrikkelen 
må takle 3D! Staten må være mer offensiv 
med å ta i bruk standarder. Det er uklare 
føringsinstrukser og mangelfullt lovverk. 

Representantforslaget om oppheving av 
kommunalt monopol på eiendomsoppmå-
ling skapte engasjement. Det er viktig at 
både fordeler og ulemper med forslaget må 
gjennomgås nøye og bli hørt. Fritt land-
målervalg kan gi utfordring for innbyg-
gerne ved at de selv må innhente tilbud på 
tjenesten fra flere firma/leverandører. Det 
vil sannsynligvis være enklere, bedre og 
billigere for innbyggere å bestille oppmå-
lingsforretning elektronisk på hjemmesiden 
til kommunen og dra nytte av gode digitale 
tjenester med rask dokumentflyt mellom 
produksjon og arkiver. Dette mente en av 
GeoForums representanter på møtet. Det 
ble også stilt spørsmål til hvem som blir 
med i utredningsarbeidet.

Rollefordeling offentlig privat
Eldar Brænden fra Geomatikkbedriftene 
innledet med å si at det offentlige og private 
ser nytten av et godt samarbeid. Det gir 
innovasjon og bedre løsninger. Geomatikk-
bedriftene bekymrer seg for at det offentlige 
fortsatt skal konkurrerer med det private 
næringslivet. Det offentlige må konsentrerer 
seg om myndighetsutøvelse, tilsyn, standar-
disering i tillegg til å være en profesjonell og 
kravstor bestiller. De private bedriftene må 
utarbeide løsninger som det offentlige har 
behov for. I tinglysnings-forskriften som var 
på høring, har Kartverket definert hvilken 
jobb Kartverket skal utføre og hvilken jobb 
som kan settes ut til andre. Flere av oppga-
vene kunne med fordel vært utført av pri-
vate aktører, fortsatte han. Det er behov for 
å rydde opp og avklare grensesnitt mellom 
private og offentlige, avsluttet Brænden. 

KMD svarte med at det offentlige har 
rolle for å tilgjengeliggjøre data. Satsings-
området enklere hverdag for folk flest er at 
man enkelt skal få tak i relevant informa-
sjon. I noen tilfeller må det offentlige være 
med å starte for at løsningene skal komme i 
gang. Vi må være litt pragmatiske på når det 
offentlige og når private kan være spydspiss. 
Hele landet dekkes, ikke bare sentrale strøk. 
Det er viktig med balanse.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBk) har 
fått kritikk for at det ødelegger markedet for 
de private med å tilby gratis løsninger som 
eByggesak og ebyggsøk. 

GeoForum
Organisasjon for geomatikk
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Hvem vil investere i utvikling i konkur-
ranse med gratisprodukter? . seEiendom.
no  er eksempel på at forvaltningen utfører 
oppgaver som de private mener er deres 
oppgave. Hvem vil kjøpe produkter som de 
kan få gratis fra staten? Det koster kr 2,4 
mill. for å få tilgang til data fra Kartverket. 

Geomatikkbedriftene etterlyste en arena 
for å diskutere grensesnittet mellom offent-
lig og privat.

Det ble opplyst på møtet at noen kommu-
nale saksbehandlere benytter SeEiendom.
no for å få tilgang til hjemmelsopplysninger 
kostnadsfritt. Dette gjaldt ikke saksbe-

handlere som er godkjente matrikkelførere. 
Kartverket har etter møtet informert om at 
kommuner har elektronisk tilgang til grunn-
bok- og matrikkelinformasjon vederlagsfritt 
som ledd i sin myndighetsutøvelse. 
Kåre W. Conradsen, styremedlem i GeoFo-
rum avsluttet møtet med å konkludere med 
at det har kommet frem enkelte vinklinger 
som var nye for flere. Kommunereformen 
vil gi bedre tjenester til innbyggerne og 
utvikling av digitale tjenester. Fritt land-
målervalg er en brannfakkel. De fleste store 
og mellomstore kommuner vil håndtere 
dette og operere på lik linje med private 

landmålere. Utfordringen er for mindre 
kommuner der samme fagperson utfører 
både oppmålingsforretninger og andre tje-
nester innenfor geografisk informasjon eller 
IT-tjenester. Disse kommunene risikerer å 
miste viktige fagpersoner som ellers kunne 
gitt et viktig bidrag til økt digitalisering av 
kommunale tjenester. Offentlig – privat, 
utfordring med konkurranse. Samarbeid 
om utvikling av gode løsninger, der også 
Kartverkets rolle tas hensyn til. GeoForum 
vil avholde fellesmøte også neste år med en 
da noe annen form.

Dro til San Diego med stipend
Mario Gil Sanchez og Webjørn Finsland søkte stipend og fikk bidrag fra GeoForum for å holde foredrag på Esri User Conference. 
Her er deres erfaringer fra konferansen.

Tekst:  Mario Gil Sanchez og Webjørn Finsland, PBE Oslo kommune

Vi fikk tilbud om å holde følgende presenta-
sjoner på årets brukerkonferanse:

«Drainage lines from digital elevation 
model urban flood-streams» (Webjørn 
Finsland) og «3D Printed City Model» 
(Mario H. Gil Sanchez). Presentasjonen om 
dreneringslinjer fra digital terrengmodell 
beskrev hvordan Oslo i samarbeid med an-
dre kommuner har brukt lidardata til å lage 
dreneringslinjer, hvordan disse er kvalitets-
sikret og hvordan vi har kombinert drene-
ringslinjene med forsikringsskadedata for å 
prioritere områder for detaljkartlegging.

Presentasjonen om bymodellen beskrev 
hvordan Oslo kommune har utviklet et nytt 
konsept der 3D modellen er satt sammen 
av små, rektangulære blokker, noe som gjør 
den enklere å oppdatere enn tradisjonelle 
3D-modeller. Det ble også forklart hvordan 
disse blokkene ble konstruert og hvilke 
datagrunnlag som er benyttet. Begge pre-
sentasjonene ble godt mottatt og fikk mange 
positive tilbakemeldinger og spørsmål.

Det var et generelt høyt nivå på både 
brukerpresentasjonene og de tekniske 
foredragene. Men med opptil 50-60 paral-
lelle sesjoner var det umulig å få med seg 
alt man ønsket. Vi valgte å fokusere på bruk 
av 3D, terrenganalyse og romlig statistikk. 
Gjennom de innledende og oppsumme-
rende plenumsforedragene fikk vi også et 
godt innblikk i aktuelle trender innen GIS 
og geodata. 

Kartutstillingen var imponerende i både 
omfang og kvalitet. Den ble offisielt åpnet 
med en kartvandring hvor de som hadde la-
get kartene var til stede og presenterte dem. 
Her fikk man god mulighet til å diskutere 
både datagrunnlag, metode og kartografi.

Det var en veldig fin stemning under hele 
konferansen og man kom i snakk med veldig 
mange interessante mennesker som jobbet 
med liknende problemstillinger som oss. Det 
ble derfor mange gode og lærerike diskusjo-
ner med GIS folk fra store deler av verden.

For å oppsummere så er ESRI User Con-

ference den mest lærerike og intense kon-
feransen vi har vært på. Det var tettpakket 
med aktiviteter på konferansesenteret fra 
ca. 08 – 18 hver dag. Mengden av presen-
tasjoner, bredden i tematikk og ikke minst 
den gjennomgående høye kvaliteten gjorde 
at man hele tiden hadde noe interessant å få 
med seg. Vi brukte også mye tid på utstil-
lingen og kartutstillingen og snakket med 
veldig mange kunnskapsrike mennesker.

Fra kartutstillingen; Auto – Bicycle Collisions in Tacoma. Kartet viser hvor det er størst sannsynlighet 
for ulykke mellom bil og sykkel.
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Vellykket kommunal geomatikkonferanse
Samspillet mellom plan, bygg og matrikkel var ett av hovedtemaene på konferansen. Endelig lykkes GeoForum bra med å samle 
de som jobber med dette på en og samme konferanse.

Tekst: Marianne Meinich

Konferansen fant sted på Fornebu i begyn-
nelsen av desember. Ida Rørbye, kapteinen 
i programkomitéen ønsket oss velkommen 
til flygning med GeoForum på kommunal 
geomatikonferanse 2015.  På vegne av beset-
ningen (programkomitéen) ønsket hun oss 
en behagelig reise gjennom tema innen geo-
matikk, matrikkel og plan. Hun minnet om 
at selv om passasjerene nok måtte forvente 
noe turbulens underveis kunne passasjerene 
selv medvirke til endringene i luftstrøm-
mene. Så var det ready for take-off. 
-Endelig får vi med de som jobber med plan 
og bygg også. Uttalelsen kom fra Hvaler 
kommune som stilte med flere deltagere på 
konferansen. Det er gledelig at evalueringen 
viste at vi lykkes med å få med flere som 
jobber med disse fagområdene. Det et tyde-
lig mål for GeoForum at vi skal nå de som 
jobber i tilgrensede fagområder.

Fritt landmålervalg var den heteste 
poteten på konferansen. Øystein Halvorsen 
fra Geomatikkbedriftene snakket varmt om 
fordelene ved oppheving av monopolet. Han 
mente det var en klar fordel at grunneier 
selv kan få velge det foretaket de selv ønsker 
ut fra kompetanse, eiendomsfaglig bistand, 
leveringstid og pris. En annen viktig fordel 
er at et foretak kan bistå grunneier i hele 
prosessen, fra søknad og nødvendig avtaler 
med naboer om vei og andre rettigheter, til 
utstikking av veier, hus og fastsettelse av nye 
eiendomsgrenser.

Astrid S. Øie fra Trondheim kommune 
og leder av kommunegruppa hadde mange 
argumenter for hvorfor nettopp kommunene 
var de beste til å utføre oppmålingen som 
ledd i delesaken fra søknad til matrikkelfø-
ring og tinglysning. Hun mener det i debat-
ten er for lite fokus på formålet med matrik-
kelloven som er at det skal føres et framfor 
ensartet og pålitelig register over alle faste 
eiendommer i landet. Hun mener det ikke er 
en fordel å løsriver oppmålingsforretningen 
fra resten av delesaksprosessen, og at det kan 
føre til at matrikkelen over tid vil forringes og 
bli mindre troverdig. 

Det var for liten tid til debatt om dette 
brennhete temaet, men flere fikk sagt sitt. 
Æresmedlem Torbjørn Trageton fikk til slutt 
siste ord i saken med en vel begrunnet tilnær-
ming til gebyrfastsettelsen i oppmålingssaker. 

Konferansen var stappfull av aktuelle foredrag. 
Så full at vi fikk tilbakemelding om at vi må 
avsette mer tid til pauser, spørsmål og mingling.

Harald Jacobsen hadde skrevet et glim-
rende kåseri matrikelloven, minutt for 
minutt. Et historisk tilbakeblikk fra arbeidet 
startet med ny lov om eiendomsregistrering 
til iverksetting. Håkon Løvli presenterte kå-
seriet på konferansen. Kåseriet er lagt utpå 
nettsidene sammen med de andre foredra-
gene. Vel verd å lese dette.

GeoForum setter pris på at Geovekst 
kommune har sin faste årssamling på konfe-
ransen som en integrert del av konferansen.

Mye nytt fra Kartverket innen plan, veien 
videre med offentlige kartgrunnlaget, Norge 
i bilder og strategi om bygningsdelen i 
matrikkelen, for å nevne noen. Mange me-
ninger om strategi om bygningsdelen som 
følges opp med høring til våren. På konfe-
ransen ble det presentert mange nyheter og 
det viser at det er mye som skjer innen vårt 
fagfelt både fra KS KommIT, Kartverket og 
Kommunal- og moderniseringsdepartemen-
tet. Likevel får GeoForum tilbakemelding 
om at deltakerne har mest utbytte av erfa-
ringsforedrag. Dette viser at det er et stort 
behov for å utveksle erfaringer ved utførelse 
av de mange oppgavene kommunene har. 

Foredragene er lagt ut her
http://www.geoforum.no/foredrag-fra-kom-
munal-geomatikkonferanse-2/
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Programkomitéen besto av Steinar Langnes, bakerst fra venstre,  Ida Rørbye, kapteinen i komitéen, Reidar 
Sætveit og Ole Grammeltvedt. Nils Prestholdt var ikke tilstede da bildet ble tatt. 

Kart som viser hvor deltagerne 
på konferansen kommer fra. 
I tillegg hadde vi to deltagere 
fra Finland. Kartet er laget av 
Elisabeth Bjørhusdal, Grong 
kommune.
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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

  Analyse 

  Databasekobling 

  Matrikkel
  Plan
  Landmåling 
  

ISY WINMAP PRO 

En komplett GIS-løsning 
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Kart og flyfoto som historieforteljar
Eldre kart og flyfoto inneheld ei mengd stadfeste opplysingar på tidspunktet dokumenta blei til.  Ved samanlikning av slike 
dokument frå ulike tidpunkt for same geografiske område får ein fram endringar som har skjedd i perioden. Alt dette er 
lokalhistorie og til nytte for dei som arbeider med det. For oss fagfolk på geodata er det ei oppgåve å formidla kunnskap om desse 
kjeldene, tilgangen til dei og våre hjelpemiddel og metodar til å henta fram og presentera lokalhistorie og –utvikling. Så set i gang! 

Tekst: Torbjørn Trageton

Åsane bydel i Bergen
I Åsane historielag sin publikasjon «Åsabuen» har eg i tre artiklar orientert om kart og flybilete frå ulike tider og som dekker bydelen eller 
deler av han. I artiklane er synt utsnitt av ulike typar kart og bilete med opplysingar om kvar desse er tilgjengelege. Ved presenterte kart- og 
biletutsnitt frå same område til ulike tider, kan lesaren sjølv sjå endringar som har skjedd i ulike tidsromma på stadene som er presentert. 
Og det er gjeve opplysingar om kvar tilsvarande kart og flyfoto for andre stader i bydelen er å finna. I den siste artikkelen er m.a. orien-
tert om plankart etter bygnings- og plan- og bygningslova og om korleis ein ved dagens teknologi kan henta stadfest informasjon frå ulike 
digitale kjelder (også data frå andre kjelder enn kart og flybilete) og visualisera status for valt tidspunkt og endringar som har skjedd i valt 
periode eller periodar som datagrunnlaget gjev høve til.

Målet med artiklane har vore å gje folk med interesse for Åsane si lokalhistorie og –utvikling kunnskap om eldre kart og flybilete som 
finst og kvar dei er tilgjengelege. Og vidare å fortelja og illustrera for lesarane kva slag informasjon ein finn i desse dokumenta og at dagens 
geodatasystem og datateknologi er gode hjelpemiddel i produksjon av svært mangearta stadfest informasjon. Dette siste er òg illustrert med 
nokre eksempel .

Nokre få illustrasjonsek-
sempel frå artiklane
I artiklane er vidare vist 
utsnitt frå følgjande 
NGO kart: Rektangelkart 
Haus 1880 M=1:200 000, 
gradteigskart Bergen 33 
B Vest 1938 M=1:100 000 
og  Bergen og Umland, 
blad 6 Ulriken M=1:25 
000 og påpeika store 
endringar i mellomlig-
gande periodar som ein 
finn dokumentert ved dei 
presenterte kartutsnitta. 
Alle utsnitta er henta frå 
Kartverket si store digi-
taliserte samling av eldre 
kart. All ære til Kartverket som på denne måten vederlagsfritt har gjort denne kjelda 
til historiske opplysingar allment tilgjengeleg! På 1950 talet starta NGO arbeidet med 
ny hovudkartserie i M=1:50 000 og frå 1960 eit landsdekkande Økonomisk kartverk 
med hovudmålestokk 1: 5000. (Det seier seg sjølv at detaljrikdomen aukar i takt med 
karta sin målestokk.)   

Jordskiftekart 
(namn utskiftingskart før 1951) er ei anna kartkjelde. Dei fleste av desse karta er arealkart for ein heil gard, 
ofte delt i to; eit for innmarka (det eldste) og eit for utmarka. Karta er situasjonskart, som for innmarka 
syner eksisterande bygningar, vegar, grenser for areala til kvart bruk på garden ved tidspunkt for jordskiftet. 
Det inneheld òg ofte opplysingar om eksisterande grenser for stadbundne bruksrettar til det einskilde bru-
ket på garden. Mest slik informasjon finn ein på utmarkskarta. I tillegg syner karta boniteringsliner kring 
ulike arealtypar basert på vurdering av areala si produksjonsevne. Og endeleg syner karta korleis areal og 
råderetten til areala er blitt fordelt av jordskifteretten. (Dei nye grensene og råderettsidentitet er avmerkt på 
karta.) Sjølv om mange opplysingar kan lesast direkte frå karta, bør ein, som ved kommunale arealplanar, 
også søkja opplysingar i tilhøyrande dokument.

Dei fleste jordskiftekarta i landet er digitalisert og vederlagsfritt tilgjengelege. Desse finn du ved å søke på   
www.domstol.no og lenka Jordskiftedomstolene. Det same gjeld dei tilhøyrande rettsbøkene. Desse finn ein på 
nettstaden: http://arkivverket.no/Digitalarkivet

1785 Forstørra utsnitt av Pontopppidans kart over Sør-Noreg Kartet 
som har mange stadnamn, syner m.a. plassering av rideveg frå  Bergen til 
Salhus der kartsymbolet syner at Salhus den tid var overnatting og mat. 
Kartutsnitta er henta frå Kartverket  si samling av historiske kart

1867 Forstørra utsnitt av NGO-kartet Søndre Bergenhus amt. Kartet 
syner m.a. plasseringa av ”Den Trodhjemske Postveien (bygd  1780-
84, etter målearbeidet til Pontopidankartet). Plasseringa av tuna til 
gardsbruka som eksisterte då. (Vist med raud prikk). 

For Åsane bydel i Bergen ligg 
det føre jordskiftekart for dei 
fleste gardane. Det eldste er frå 
1867 over innmarka på garden  
Sæterstøl. Originalkartet er i 
M=1:2000 (her eit minska bilete 
av kartet). 



POSISJON  NR. 2 - 2015                31

Kommunale kart
Dei eldre bygningslovene medførde plikt for byane å utarbeide kart til bruk i forvalting av lovene. Dette gjaldt både kart i store målestok-
kar(1:200-1:2000) og oversiktskart i mindre målestokkar. Bygningslovene som var bylover fram til 1965, kunne ved kommunestyrevedtak 

gjerast gjeldande i avgrensa deler av ein landkommune eller heile denne. (For byane i 
landet finst det mange eldre kart frå før dei første bygningslovene 1827 (Oslo)  og 1830 
(Bergen og Trondheim). Det eldste kartet for Bergen er frå 1646. I boka Bergen i kart, 
ISBN 82-514-0261-1 er presentert og nærare omtalt eit lite utval av eksisterande histo-
riske kart for Bergen. Bergen kommunen har på sin kartportal publisert eit lite utval av 
historiske Bergenskart).

I Åsane (eigen kommune 1904) blei bygningslova gjort gjeldande for tettstaden 
Salhus i 1930 og i 1931 blei det første kommunale kartet (M=1:1000) utarbeidd for 
tettstaden. 

Frå 1951 kom det banebrytande storskala kartleggingsarbeidet på Bergenshalvøya 
og deler av Askøy (M=1:1000-1:5000)basert på den flyfotogrammetriske metoden.( 
Metoden er seinare brukt i vedlikehaldet av dette kartverket og også tii produksjon av 
kart i M=1:500 for dei meir tettbygde områda). 

Ved dagens kartteknologi kan ein enkelt synleggjera endring:
Ei hovudkjelde for flyfoto er Kartverket sin web portal www.
norgeibilder.no  I tillegg finst det òg ei rekke andre flybiletsam-
lingar av historisk interesse. Ei av desse er den store skråfotosamlinga til Widerøes Flyveselskap 
AS. UiB har kjøpt gjenpart a v denne samlinga for Bergen og gjort ho allment tilgjengeleg på 
http://marcus.uib.no/home (I søkefeltet skriv du Widerøe for å koma fram til samlinga).

Under krigen blei det utførd ei mengde fotoopptak som ledd i krigføringa. I desse fotoa finn ein 
datert informasjon om synlege tilhøve i landskapet. Byantikvaren i Bergen har fått kjøpt R.A.F. si store samling av biletopptaka frå Bergen 
og omland frå krigens dagar. Frå denne samlinga fekk eg gjenpart av eit foto for publisering i ein av mine artiklar. Fotoet har svært stor opp-
løysing. Ved forstørring kjem fram mange detaljar og endå fleir ved 3D innsyn (Det er god overlapp i biletseriane.) 

Geodatasystemet eit revolusjonerande verktøy for lokalhistorisk interesserte personar
I 1971 leverte den første Geodatakomiteen si tilråding om eit betre nasjonalt informasjonssystem for regional planlegging. Systemmodellen 
er nå realisert. Og den er, som venta av komiteen, blitt eit verktøy for mange andre formål enn regional planlegging m.a. lokalhistorie. For ved 
verktøyet kan ein geografisk stadfeste opplysingar frå ei rekke andre digitale kjelder f.eks. folke-, foretaks-, abonnementsregister, matrikkel 
m.m. og synleggjera opplysingane i form av kart. Til slutt ein illustrasjon av byveksten i Åsane i form av status for nokre utvalde årsal.

Het eit minska utsnitt av det første kommunale kartet for 
tettstaden Salhus 1930

HISTORISK KART
Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø
Etat for plan og geodata

Dato: 02.03.2015
Målestokk 1:1000

Kommentarer: Flyfoto 1951, bygg 2014
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Her eit minska utsnitt frå flyfoto 1951 for 
om lag same område som kartutsnittet frå 

1931. Fotoet blei brukt ved utarbeiding av 
nytt kart M=1:1000 for området.

Her er lagt inn med grøn line endringar i 
strandkanten og me blå farge nye hus og 
eksisterande hus som det har skjedd endringar 
ved i perioden 1951-2014.Illustrasjonen er laga 
av Sveinung Kjellevoll, BK

Til venstre ei minska utgåve av bilete teke 09.09.1943. I forstørra utsnitt 
av nordaustre del av fotoet (bilete til venstre) ser ein dei store kaianlegga 
til okkupasjonsmakta i Åstveitvågen. (Like vest for nordre biletkant låg ein 
torpedobunkar.) Nå er mesteparten borte. Ved tilsvarande forstørringar 
andre stader i bilete kan ein sjå kanonstilling og tilhøyrande skyttargraver 
og  forlegningsbrakker på Eidsvågfjellet, tankanlegget i Tømmervågen og 
forsvarsanlegga på Storøen.

Dei tre første karta er henta frå ein animasjon 
av byveksten i Bergen laga til 325 årsmarkeringa 
av Bergen sitt oppmålingsmynde laga av Øyvind 
Sundfjord og tilsvarande for år 2015 av Fredrik 
Boge, begge Asplan/Viak, Bergen. Folketala er 
henta frå SSB                                                    

20151940

Folketall 4787 35571 ibnnbyggere18 107 innbyggere 40 577 innbyggere

1970 2000
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Geodatas traineeprogram 
Det har snart gått 10 år siden Geodata annonserte at de var først ute i GIS bransjen med å etablere et eget traineeprogram. 
Hensikten var da, som den er nå, å videreutvikle unge talenter til en spennende fremtid som konsulenter innen GIS.

Tekst: Ida Frydenberg Daffinrud og Silje U. Fjeld-Nilesen, Geodata

Geodatas traineeprogram går over ett år, og 
retter seg mot nyutdannede studenter innen 
geomatikk og IT. Rekrutteringen starter 
allerede i oktober, og avsluttes i februar. 
Oppstart av traineeprogrammet er i midten 
av august hvert år. 

I løpet av året får de unge konsulentene 
som er rekruttert til traineeprogrammet 
faglige og personlige utfordringer gjen-
nom et intensivt og variert program. De 
får tett oppfølging, og har blant annet en 
egen Geodata-mentor. Målet for program-
met er at traineene skal bli godt kjent med 
Geodata, selskapets teknologi, produkter og 
løsninger, og gjennom dette bli en attraktiv 
ressurs for Geodatas kunder.

Torgrim Høydal har hatt ansvarlig for 
traineeprogrammet i flere år og ser store 
fordeler med en slik løsning: «Traineene får 
den best tenkelige innfasing som konsulent og 
fagperson gjennom et år med læring, prøving 
og mestring. Etter ett år som trainee i Geodata 
er du på høyde med andre konsulenter, og 
leverer rådgivning og tjenester til kunder med 
faglig integritet og nok selvtillit til å mestre 
oppgavene». Han legger til at det å ha et train-
neprogram gir store rekrutteringsfordeler; 
«Traineeprogrammet er veldig verdifullt for 
Geodata fordi vi henter inn de beste, mest 
fremover lente, sultne geomatikere og system-
utviklere i markedet, som igjen gjør at vi kan 
raskt skilte med rivende dyktige konsulenter».

Traineekullet 2015
Årets traineekull består av tre GIS-konsu-
lenter og én systemutvikler. Traineene had-
de sin første arbeidsdag i august, og startet 
rett på et fem ukers introduksjonsprogram 
ved Geodatas hovedkontor i Oslo. Deretter 
tar de turen over til USA, hvor det som har 
blitt omtalt av mange som et av høyde-
punktene i traineeprogrammet venter dem. 
I løpet av fem uker skal de få kursing og 
kompetanseheving ved Esris hovedkontor i 
Redlands, California. I hele denne perioden 
jobber også traineene i felleskap med et reelt 
prosjekt fra en ekstern oppdragsgiver. I år 
skal de bryne seg på en spennende prosjekt-
oppgave for en av Geodatas større kunder, 
og løsningen skal presenteres for ledergrup-
pen i Geodata bare noen uker etter at de er 
tilbake fra USA oppholdet. 

Etter en periode med kompetansebygging 
både utenlands og innenlands, vil traineene 
bli utplassert i flere avdelinger i bedriften 
for å få dypere kunnskap om Geodatas 
forretning, kunder og teknologi. Traineene 
vil avslutte året i konsulentavdelingen og vil 
knyttes opp mot pågående prosjekter.

Dzenan Dumpor (24). Til høyre bakerst i 
bildet.
Dzenan er født i Mostar, Bosnia og Herce-
govina, men har tilbragt mesteparten av sin 
oppvekst i Kristiansand. Han har en master-
grad fra NTNU i Ingeniørvitenskap og IKT 
med spesialisering innen Geomatikk, noe 
som gjør han til den eneste systemutvikle-
ren blant årets traineer. Underveis i studiet 
har han hatt en deltidsjobb for Amendor 
med arbeidsoppgaver som innebar innfø-
ring av kompendier og webutvikling, samt 
en sommerjobb hvor han fikk leke seg med 
.NET og JavaScript.

Live Næss Andreasen (26). Foran til 
venstre i bildet.
Live er oppvokst på Dokka, Oppland. I 2009 
flyttet hun til Trondheim for å studere på 
NTNU, hvor valget falt på sivilingeniørstu-
diet tekniske geofag.  Hun fikk for alvor øy-
nene opp for GIS etter å ha skrevet en mas-
teroppgave om hvordan man kan kartlegge 
setningsutsatt bebyggelse i urbane områder. 
Etter at tittelen miljø- og hydrogeologiinge-

niør var i boks, tok hun et årsstudium i GIS 
på høgskolen i Gjøvik.

Magdalena Nyberg (24). Foran til høyre 
i bildet.
Magdalena vokste opp i Uppsala, Sverige.  I 
året 2010 begynte hun å studere til sivilinge-
niør i Lantmæteri (Landmåling) ved Lunds 
Tekniska Høgskola. Hun innså fort at det 
var matematikk og de mer tekniske fagene 
som interesserte henne mest, og valgte Geo-
grafisk Informasjonsteknikk som sin spe-
sialisering. Under studiene har Magdalena 
rukket å ha praksis på Lantmæteriet, Sweco 
Position og Cowi, i tillegg til et utvekslingsår 
ved University of California i Santa Barbara 
(UCSB). 

Øystein Hole (27). Bak til venstre i bildet.
Øystein fullførte sin bachelorgrad i geografi 
ved NTNU i 2013. Fra siste året på bachel-
ornivå var spesialiseringen rettet mot GIS 
og naturgeografi. Høsten 2013 startet han 
på masterprogrammet i geografi og skrev en 
masteroppgave i samarbeid med Stavanger 
Kommune. Oppgaven var del av et pilot-
prosjekt administrert av Finans Norge og 
tok sikte på å analysere data fra forsikrings-
bransjen knyttet til vannskader, da primært 
på avløpsnettet. Ved siden av mastergrads-
studiene har han bl.a. hatt sommerjobb hos 
Statnett og deltidsjobb i landmålingsfirma 
Nidaros Oppmåling. 
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Pressemelding fra Norconsult Informasjonssystemer

ISY WinMap tas i bruk i Sverige
Norconsult Informasjonssystemer sitt heleide svenske datterselskap Norconsult Astando har overtatt virksomheten innen 
området ”GIS-løsninger for kartproduksjon for det svenske kommunale markedet” fra T-Kartor.

Dette innebærer at Norconsult Astando 
fra 1. januar 2016 tar over kontrakt, salg 
og support for kunder som har GeoBas og 
GeoMedia i Sverige.

Overtagelsen av virksomhetsområdet 
inkluderer også en pågående kontrakt for 
leveranse av kart-løsninger for 8 kommuner 
sør for Stockholm, de såkalte Södertörn-
kommunene. Norconsult vil levere ISY 
WinMap med tilpasninger for det svenske 
markedet til disse kommunene. Prosjektet 
er allerede i gang og leveres i løpet av våren 
2016. Leveransen er en «driftet-løsning» der 
kommunene har felles kartforvaltning i et 
IT-miljø levert og driftet fra Norconsult.

Hele transaksjonen inkluderer 16 kom-
muner. I Sverige er det ca. 200 kommuner, 
og det er vesentlig flere aktuelle leveran-
dører enn i Norge. Ved innføring av ISY 
WinMap hos disse kommunene er dermed 
ISY WinMap en markant aktør i det svenske 
markedet. Leveransen inkluderer videreut-
vikling av ISY WinMap for å møte nye krav. 
Løsningene som utvikles vil også komme 
norske kunder til gode.

Sentrale arrangement 2016
X, Y og Z 2016
19. og 20. januar på Scandic Fornebu
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.  
Det er ønskelig å samle store og små 
aktører innen VA, el og tele/fiber. 

Stikningskonferansen 2016
1. og 2. februar på Clarion Hotel Oslo Airport
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. Stikningskonferansen 
for 32. 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 2016
8. – 10. mars på Scandic Parken Hotell Ålesund 
Geomatikkdagene er geomatikkbransjens 
årlige konferanse og arrangeres for 46. 
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, BAE-næringen og IT-
bransjen. Program og påmelding er klar.

Erfaringsseminar, samkjøring 
mellom plan- og bygningsloven og 
matrikkelloven med forskrifter. Tid 
og sted ikke avklart. Arrangeres før 
sommeren.

Seksjoneringskurs for saksbehandlere. 
GeoForum vurderer å arrangere 
seksjoneringskurs for saksbehandlere. 
Tid og sted ikke fastlagt

Strategi for bygninger i matrikkelen. 
Seminar Høringsnotat blir utarbeidet til 
våren. 

Høringsseminar om fritt landmålervalg. 

GIS-kurs.  Praktisk bruk og analyse av 
geodata. Målgruppe er de som jobber med 
GIS i kommunene. 

Geodesi- og hydrografidagene 
arrangeres i Stavanger i november.

GeoKlar, nasjonal beredskapskonferanse 
arrangeres i november.

Kommunal geomatikkonferanse 5. og 6. 
desember på Scandic Fornebu.

Høringsseminar seksjoneringsloven. 
GeoForum vurdere å arrangere 
høringsseminar om seksjoneringsloven.



34                POSISJON  NR. 2- 2015

NYTT OM NAVN

STEFFEN MYRSETH 
(28) er ansatt som 
rådgiver i Kommunal- 
og moderniseringsde-
partementet, Kart- og 
planlovseksjonen i Plan-
avdelingen. Myrseth er 

jurist og har mastergrad i rettsvitenskap fra 
Universitet i Oslo. Han har spesialisert seg 
på fast eiendom og har blant annet tidligere 
arbeidserfaring fra Huseiernes Landsfor-
bund. Han arbeider med lov- og forskrifts-
utvikling, tolkningsuttalelser m. v, blant 
annet i tinglysingsrettslige og matrikkelfag-
lige spørsmål. I disse dager arbeider han 
med departementets behandling av Strategi 
for bygningsdelen i matrikkelen.

ERIK LANDSNES (35 
år) er ansatt som KAM/
selger i Norkart. Erik 
er utdannet ved NTNU 
i Trondheim, og har 
Mastergrad i Geografi, 

fordypning i GIS, skråningsprosesser og 
sedimenttransport i skråninger og vassdrag. 
Han har tidligere jobbet på salg og markeds-
siden i Norconsult Informasjonssystemer 
de siste 8 årene, og har lang og bred erfaring 
innenfor GIS, kommunal forvaltning og i 

tillegg jobbet mye med kundeopplæring via 
foredrag, brukerdager og webinarer. Erik 
vil få fagansvar for Norkarts innbyggerløs-
ninger og WEBATLAS løsninger inn mot 
kommune Norge. Erik vil jobbe med alle 
produkter og tjenester som er aktuelt inn 
mot kommunene, enten det er WEBATLAS 
løsninger, KOMTEK eller GISLINE.

FRANCISCO RUIZ LOPEZ er det nye 
tilskuddet til Geodata sin 
Support og Rådgivnings-
team. Francisco har en 
master i software engi-
neering, formal methods 
and information systems 

fra Polytechnic University of Valencia. Han 
er opprinnelig fra Spania, men har de siste 
to årene jobbet for Statoil (utleid konsuelt 
fra Geograf As), samt Terratec. Han har 
tidligere jobbet mye med automatisering av 
prosesser ved hjelp av python og har erfa-
ring fra systemutvikling og GIS. 

OLE CHRISTIAN MELBOSTAD er ansatt i 
Geodata som systemutvikler. Han har bachel-
orgrad i Webutvikling fra Høgskolen i Gjøvik 
og har blitt uteksaminert fra Microsoft Uni-
versity. Etter studiene jobbet han en tid som 
utvikler i Capgemini, før han kom hit til oss.

LINDA CECILIE KJELDSEN er ansatt i 
Geodata som senior sys-
temutvikler i utviklings-
teamet. Linda har en 
mastergrad i informatikk 
fra Høgskolen i Østfold, 
og har de siste åtte årene 
jobbet som systemutvi-

kler i Norkart AS. Hun har erfaring med 
C#, ASP.NET, Silverlight, javascript og SQL 
Server.

JOSTEIN SVEGÅRDEN er vår ansatt i 
Geodata som senior GIS-
konsulent i GIS teamet. 
Jostein har vært Senior 
GIS Engineer i Fugro 
Survey siden 2012 og 
før det var han GIS-
medarbeider i NVE. Han 

har lang erfaring med ArcGIS-plattformen 
og er spesielt sterk på AcGIS Server og 
GeoCortex.

Digitale reguleringsplanbestemmelser
Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomfører i år og neste år en 
satsing på digitalisering av plan- og byggesaksprosesser. Det er bevilget 8 mill. 
kroner over statsbudsjettet i 2015 til en IKT-satsing på mer effektive planprosesser. 

Tekst: Hilde Johansen Bakken

Et av seks tiltak er å lage en modell for 
framstilling av digitale romlige planer med 
tilhørende bestemmelser. I forbindelse med 
oppstart av arbeidet med digitale bestem-
melser ble det avholdt et åpent seminar på 
Holmen fjordhotell i november. Seminaret 
la vekt å få fram erfaringer fra liknende 
prosesser innen byggesak og skatt, og litt 
om bransjens forventninger. 

Det var mange gode foredrag og mange 
nyttige innspill fra deltakerne, alt i alt en 
inspirerende  og nyttig dag.
Link til foredragene ligger her: Seminar om 
digitale reguleringsbestemmelser i Asker 11. 
november.

Påfølgende arbeidsdag var det møte i 
arbeidsgruppa som skal jobbe videre med 
dette. Det skal defineres mål og behov knyt-
tet til digitale reguleringsbestemmelser. En 

viktig premissleverandør her er digital / au-
tomatisert byggesaksbehandling. Aktivite-
ten samordnes mot KS / DiBKs tilsvarende 
arbeid for byggesak.

Det er satt i gang et arbeide med å skaffe 
en oversikt over tidligere og pågående 
arbeide knyttet til digitale reguleringsbe-
stemmelser, med mål om å få på plass mer 
enhetlige  bestemmelser så langt det er mu-
lig. Det skal innhentes informasjon landet 
rundt for å skaffe en oversikt over hva som 
er gjort i kommunene på dette fagområdet, 
for å ta med relevant arbeid inn i de pågå-
ende prosessene.

Planbestemmelsene skal kartlegges og 
kategoriseres etter typer, de skal sorteres 
etter hvilke bestemmelser som kan sjekkes 
ut med parametre (ja / nei, domenelister, 
verdier). Det må også avgjøres hvilke be-

stemmelser som kun kan beskrives verbalt 
ut fra et planfaglig skjønn. 

Kravspesifikasjoner og standarder skal 
lages, og det må fortløpende vurderes om 
det er behov for å gjennomføre eventuelt 
endringer i lovverk / forskrifter.

Hvis noen har nyttig informasjon eller spe-
siell interesse for dette, ta kontakt med meg.
Hilde-johansen.bakken@kmd.dep.no
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Pressemelding fra Blinken
Ny posisjonstjeneste fra Blinken - på centimeter ’n 
I januar i år lanserte Blinken AS en ny, landsdekkende posisjonstjeneste. Tjenesten, 
som har fått navnet TopNET live, er basert på et samarbeid med Statens kartverk og 
Topcon Europe. 

Grunndataene kommer fra alle Kartverkets re-
feransestasjoner, og de blir foredlet og formidlet 
videre til brukerne i sanntid som RTCM3-data 
ved hjelp av programvare fra Topcon. 

– Den nye tjenesten har blitt veldig godt 
mottatt i markedet, og siden oppstarten i ja-
nuar 2015 har vi allerede ca. 700 brukere av 
tjenesten, sier Anita Bang-Larsen, salgs- og 
markedsansvarlig for TopNET live i Norge. 

Full kontroll 
– TopNET live brukes av bedrifter i stat, 
kommune og anleggsbransjen som har 
behov for centimeters nøyaktighet. TopNET 
live er utstyrsuavhengig, den kan brukes 
med alle GNSS-merker og den er operativ 
døgnet rundt hele året. Kundene sparer 
både tid og penger, samtidig som de får 
nærmest full kontroll på abonnement og 
jobber, noe de tidligere ikke har hatt. 

Webside og mobilapp 
– Hver enkelt bruker av et abonnement har 
sin egen side, mens en administrator vil ha 
en side med full oversikt over alle firmaets 
abonnementer. Dette er spesielt interes-
sant for bedrifter med mange maskiner og 
stikningsutstyr, fortsetter hun. 

– Bruker og administrator kan se i kartet 

når maskiner og stikkere er oppkoblet og 
hvor i landet de befinner seg. De kan også 
se hvordan kvaliteten på oppkoblingen er 
og hvor mye tid og data hver enkelt maskin 
bruker. Ønsker man å se tidligere oppkob-
linger, har man tilgang på historikk ett år 
tilbake i tid. I tillegg kan brukerne se «live» i 
et kart om Kartverkets stasjoner er opera-
tive eller ikke, samt få informasjon om den 
enkelte stasjon. Nylig har det også blitt mu-
lig å hente ut RINEX-data fra hver stasjon, 
noe som gjør det enkelt etterprosessere 
posisjoner ved manglende mobildekning. 

Tidsbesparende 
– Websiden gir muligheten til å sjekke i 
sanntid hver enkelt bruker og eventuelle 
problemer denne måtte ha, og han spares 
derfor for unødvendig frustrasjon dersom 
noe ikke fungerer som det skal. Som bruker 
har man muligheten til selv å finne ut av 
problemer med fix-løsning ved å se om 
stasjoner er nede, sjekke ionosfæreaktivitet, 
eller se om feil mountpoint er benyttet. – 
Tjenesten er derfor svært tidsbesparende. 
Ting en tidligere brukte flere timer på å 
oppklare og få tilbakemeldinger på, finner 
man nå ut på noen få minutter ved hjelp av 
nettsiden og noen enkle tastetrykk. 

Kartverket skriver på sine hjemmesider: «Vi 
har et nasjonalt fagansvar for posisjonstje-
nester som benyttes til oppmålingsvirksom-
het, og skal levere nøyaktige og kvalitetssik-
rede posisjonstjenester, samt eie og forvalte 
det nasjonale grunnlagsnettet». Kartverket 
tilbyr grunndata som er rene satellittobser-
vasjonsdata i sanntid fra sine GNSS-stasjo-
ner og tilbyr denne tjenesten etter avtale til 
eksterne som ønsker å tilby egne tjenester 
til sluttbrukere. Kartverket ønsker økt bruk 
og tilbyr denne tjenesten etter avtale til 
eksterne som ønsker å tilby egne tjenester til 
sluttbrukere. Dataene leveres på standardi-
sert, mottakeruavhengig RTCM 3.1-format 
i datum EUREF89/ellipsoidiske høyder. 
(http://kartverket.no/Posisjonstjenester/
Grunndata/

Så langt Blinken AS kjenner til, er vi fore-
løpig den eneste aktøren i markedet som 
har gjort avtale med Kartverket på denne 
tjenesten, sier Anita Bang-Larsen.

AKTUELT

Anita Bang-Larsen 
er salgs- og 
markedsansvarlig for 
TopNET live.

NORWAY

Nytt fra Kartverket

Norske hacke-lag vant nordisk kåring
De to vinnarlagene fra hackathonet #hack4no 
på Kartverket i juni gikk helt til topps i den 
nordiske hacke-konkurransen Nordic Open 
Data Challenge i Helsinki i november. Alle 
de nordiske landene har hatt hackathons 
tidligere i år, og to vinnere fra hvert land ble 
sendt videre til den nordiske kåringen i regi 
av Nordic Innovation. Der ble tre vinnere 
kåret, og for de norske lagene - Biocaching og 
H4O - ble det full pott: Begge lagene vant, og 
begge kunne reise hjem igjen 50.000 kroner 
rikere! Kartverket og Difi som arrangerte 
#hack4no i juni, planlegger nå et nytt hackat-
hon 28. og 29. oktober 2016.



Returadresse:
GeoForum 
Kvernberggata 5,
3510 Hønefoss

Ambita Infoland er den 
ledende formidleren av 
eiendomsinformasjon  
i forbindelse med kjøp, salg 
og bygging av bolig. 

Informasjonen er kvalitetssikret og du 
får den slik du vil ha den. Samarbeider 
du med oss, blir din hverdag enklere, 
tryggere og mer effektiv.

Les mer på ambita.com


