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Den hvite skriften pl
merket ligger her.
Sett den på eget lag.
Deretter omtrent mi
det blå feltet.

Dronning Sonja avduket
Oslos geografiske midtpunkt!
Foto: osloby.no, Aftenposten
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RAPPORT FRA BESTIKKET

Takk for engasjementet!
I det nasjonale bestikket, også kalt regjeringen, har det vært hektisk møtevirksomhet knyttet til budsjettet for neste år.
Det er svært krevende å styre nasjonen
med et mindretalls bestikk, slik er det
heldigvis ikke i GeoForum. I vårt bestikk,
i det daglige kalt styre, har vi selvsagt
diskusjoner, men vi er ikke avhengig av
støtte fra mer eller mindre lojale parter
utenfor egen organisasjon for å få gjennomslag for de ulike oppgavene vi er satt
til å forvalte. Det er jeg som styreleder
godt fornøyd med.
Det vi derimot er avhengig av, er tilbakemeldinger fra medlemmene, og det har
vi fått gjennom medlemsundersøkelsen
vi gjennomførte tidligere i høst. Daglig
leder i GeoForum, Marianne Meinich,
kommenterte undersøkelsen i forrige
nummer av Posisjon.
Jeg vil også gi noen betraktninger, både
fordi dere som har gitt oss svar/råd skal
vite at vi faktisk har gått gjennom undersøkelsen og fordi jeg også har behov for å
gå dypere inn i det omfattende materialet
fra 347 personer/bedrifter.
Undersøkelsen er bygget opp rundt et
tradisjonelt mønster med avkryssing på
en skala og med muligheter for å gi egne
betraktninger rundt de ulike temaene.
Jeg synes begge løsningene gir oss gode
innspill, jeg velger å konsentrere dette
innlegget rundt noen av betraktningene;
det blir litt i overkant å kommentere alle
426 …
Vi spurte om dere hadde forslag til
hvordan vi kan øke rekrutteringen til
geomatikkbransjen og vi fikk 120 svar!
Det var to forslag som begge fikk 26 innspill hver: Markedsføring mot videregående skole og markedsføring/synlighet i
media.
På lederkonferansen 1. – 2. desember
i GeoForum vil en av gruppeoppgavene
knytte seg til rekrutering og profilering.
Jeg vil sørge for gruppene fokuserer på
disse to innspillene. Jeg vet av erfaring
at arbeid mot den videregående skolen
er krevende. Det er flere årsaker til det,
den ene skyldes manglende innpass i
læreplanene. Geomatikkfaget har ingen
plass i noe fag i den videregående skolens
læreplaner. Det nærmeste vi kommer

er geografi, men dette er ikke lenger et
realfag, men en del av samfunnsfaget. Jeg
tror vi må få geomatikk enten opp som et
eget fag eller som en del av geografi, men
da må faget flyttes tilbake til realfag, eller
studiespesialiserende retning, som det
heter nå. Utdanningsdirektoratet er litt
på vei med det som de kaller geofag x og
slik oppsummerer de faget:
Hovedområdet handler om praktisk
arbeid med forskjellige geofaglig verktøy.
Det dreier seg om kart og kartlegging,
digitale kart og GPS (Global Position
System). Videre omfatter hovedområdet
GIS (geografiske informasjonssystemer)
og annen bakgrunnsinformasjon, som
statistikk, satellittbilder, radarplott, værkart og værprognoser.
Mål for opplæringen er at eleven skal
kunne trekke ut og analysere informasjon fra forskjellige typer geofaglige kart,
flybilder, radarplott og satellittbilder, innhente, bearbeide og presentere geofaglig
informasjon ved bruk av digitale verktøy.
Det er uansett et arbeid der vi må ha
et langsiktig mål og vi må sannsynligvis
arbeide på flere fronter samtidig, så jeg
sier bare takk for alle de gode innspillene!
Et av innspillene knyttet til markedsføring/media lyder slik: «Bli synlig i
media. Få fram hvor viktig kart er. Kart
med informasjon brukes i veldig mange
sammenhenger. Kart lages ikke av seg
selv.» Hele innspillet er meget bra og jeg
synes siste setningen oppsummerer det
hele på en veldig god måte. Vi skal være
på banen så ofte vi kan og formidle at
Kart lages ikke av seg selv: Posisjonen du
gir eller får kommer ikke ut av ingenting,
den ligger ikke bare der og sover et eller
annet sted i cyberspace. Den kommer
fordi noen hardtarbeidende geomatikere har gjort en jobb og nå må vi ut og
fortelle det til folk flest!
På vegne av GeoForum takker jeg for
engasjementet i undersøkelsen!
Da gjenstår det bare for meg å takke
for året som har gått og ønske dere alle
en riktig god jul og et godt nytt år!

Tekst: STEINAR WERGELAND
Foto: Ingeborg Skrudland
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LEDER
Ved MARIANNE MEINICH
marianne@geoforum.no

Danske kortdager
Lederkonferansen ble avholdt på Hamar i begynnelsen
av desember. På lederkonferansen møter lokalavdelingsledere, faggruppeleder, styret og sekretariat. Utveksling av erfaringer, informasjon om hva faggrupper og
lokalavdelinger har gjort og ønsker å gjøre, gir verdifull
informasjon og inspirasjon til flere enn meg. Faggrupper
og styret har kommet med innspill til neste års arbeidsprogram som ble lagt frem på lederkonferansen i tillegg
til styrets forslag til neste års budsjett. Arbeidsprogrammet inneholder konkrete tiltak til de tre hovedmålene
kompetanse, fellesarena og synliggjøring og hvem som har
ansvar for å utføre tiltakene. En av gruppeoppgavene på
konferansen var form og innhold på Geomatikkdagene.
Geomatikkdagene neste år arrangeres på Lillehammer
17. – 19. mars og planleggingen er godt i gang av programkomiteen som ledes av Jorunn Kragset i Norkart.
Jeg er så heldig å bli invitert som gjest til de danske Kortdagene, og siden jeg ikke fikk plass til en egen
artikkel i dette nummeret blir det mye om Kortdagene i
lederen. 700 deltagere, derav 100 studenter var samlet i
Aalborg til danske Kortdager tre dager til ende. Konferansen som er Geoforum Danmark sin hovedkonferanse,
hadde kontinuerlig 5 parallelle sesjoner. Kortdagsutvalget
hadde laget et spennende program til Kortdagenes 40års jubileum!
Programmet hadde et vidt spenn og har flere tilbud
enn de tradisjonelle foredragene. Speed networking og
speed geeking, der man fikk anledning til å møtes, bryte
isen og utvide sitt nettverk for deretter få møte ulike
eksperter til inspirasjon og nettverksbygging. Bra tiltak
for å inkludere nye deltakere. Hackathon, som også ble
arrangert på Geomatikkdagene 2014 er en «24 timers
spænnende og utfordrende teamwork, hvor målet er å
fræmbringe en App der kan presenteres og bedømmes
af Kortdagsdeltagerne etter de 24 timene». Geoforum
Danmark inviterer alle videregående skoler til Gymnasiekonkurrencen, en konkurranse om å komme med de
beste ideene til bruk av geodata. De tre beste forslagene
ble presentert i plenum av elevene selv. Unge, entusi-

GeoForum
Organisasjon for geomatikk

astiske ungdommer som presenterer sine forslag med
overbevisning. Klassen som vant hadde en ide om å
utvikle en app som ga informasjon om hvor nærmeste
ledige deltidsjobb var, selvsagt vist på et kart. Premien
var 10 000 kroner. Interessant var det også å høre om
studentenes oppgaver eller ph.d. prosjekter. Hjælp til en
utfordringen var en 1,5 times samling der deltagerne selv
kunne presentere en utfordring som så ble drøftet blant
deltakerne for å finne en løsning. Einstein har uttalt at
når han fikk en time til å løse en utfordring, brukte han
55 minutt til å stille spørsmål, 5 minutt til å komme frem
til svaret. En av utfordringene var hvordan få eldre, ikke
teknologer til å interessere seg for GIS? Forslaget bygget
på ideen fra Gymnasiekonkurrencen om å utvikle en app
som viste beliggenheten til f.eks. nærmeste toalett eller
annet som eldre ser nytten av å vite hvor er.
Alle sesjonene og andre tilbud gjør at man som
deltaker får muligheten til å stikke innom å høre litt om
det ene og det andre før man vender tilbake til foredragssalen. Utstillingen er en inkludert del av konferansen. Utstillerne sponer arrangementet i tillegg til deltakeravgift,
og dette gjør det mulig å arrangere Gymnasiekonkurrencen og andre kostbare opplevelser under Kortdagene.
Forsidebilde viser Dronning Sonja, ordfører Fabian
Stang og kunstneren Jon Gundersen som markerer
avduking av kunstverk som markerer Oslos geografisk
midtpunkt. Kartverkets Harald Stavestrand beregnet dette punktet for noen år siden. Han opplyser at Kartverket
har fått mange henvendelser fra andre kommuner som
vil vite hvor midtpunktet i sin kommune er. Martin Egger
i Kartverket har utarbeidet en komplett liste som viser
hver kommunes geografisk midtpunkt. Gratisprogrammet QuantumGIS er benyttet sammen med Kartverkets
gratisdata. Listen kan fås ved henvendelse til kundesenteret i Kartverket.
De beste ønsker
om en fredelig jul
og et godt nytt år!

Posisjon (C)
GeoForum 2010
ISSN 0804-2233
Opplag: 2900

Forsidebilde:
Dronning Sonja, Jon Gundersen og Fabian
Stang ved Oslos geografiske midtpunkt.
FOTO: Nicoline Haugsvær, Aftenposten

Ansvarlig utgiver:
GeoForum
Kvernberggata 5
3510 Hønefoss

Abonnement: kr 250,-

Telefon: 32 12 31 66
E-post: geoforum@geoforum.no

Bestilles hos:
GeoForum
Layout og trykk:
GRØSET™

Styreleder: Steinar Wergeland
Daglig leder og redaktør:
Marianne Meinich
Annonsepriser: http://www.geoforum.no/omGeoForum/posisjon/priser-for-annonsering

4

POSISJON NR. 6 - 2014

AKTUELT

Her er Oslos geografiske midtpunkt
Nei da. Ordfører Fabian Stang
leste ikke fra feil tale da han
ønsket forsamlingen mellom lyng
og grantrær velkommen til Oslo
sentrum.
Tekst: Nicoline Haugsvær, Osloby, Aftenposten

Du tenker kanskje at Karl Johans gate, Slottet eller Jernbanetorget er midt i Oslo, men
for å finne byens geografiske midtpunkt
må du lenger ut på landet. Oslo sentrum
er nemlig langt fra byens trikker, biler og
butikker, nærmere bestemt ved Nedre
Blanksjø, nordøst for Sognsvann.
- At sentrum av byen er i Marka, og ikke
i byen er et tegn på hvor heldige vi er, sa
ordfører Fabian Stang i sin åpningstale. Han
kom syklende til markeringen sammen med
dronning Sonja. Sistnevnte skal ha vært
initiativtaker til å finne riktig plassering og
markere byens midtpunkt.
Dette har til nå vært et stille, anonymt
punkt i en skråning mellom Ankerveien og
Nedre Blanksjø, men lørdag ble kunstverket
som markerer byens hjerte avduket. Nå kan
markabrukere bli oppmerksomme på hvor
sentralt de befinner seg, med billedkunstner Jon Gundersens skulptur «Ta på Oslos
balansepunkt».
Skulptur i stein fra Marka
Oslo kommune utlyste en konkurranse i
2013 der de ba om forslag til hvordan midtpunktet skal synliggjøres. Gundersen vant
konkurransen med sitt bidrag som viser
omrisset av Oslo utført i nordmarkitt med
punktmarkering i groruditt. Gundersen er
selv marka-entusiast og fornøyd med å ha
en skulptur i skogen.
- Jeg er ivrig turgåer, og det er hyggelig
å få satt spor etter seg, sier han, og legger
til at det er fint at den ligger akkurat der
den ligger. - Skråningen er på en måte et
ikke-sted, og man skjønner at skulpturen er
plassert der av geografiske grunner. Og så
er det praktisk at Ankerveien går rett forbi,
sier han.
Nordmarkitt er steinsorten som finnes
i Nordmarka, mens groruditt finnes i Lillomarka - og er veldig sjelden. Skulpturen
veier mellom 3,5 og 4 tonn, og ligger nå
nøyaktig på midtpunktet.

Naturgeograf Harald Stavestrand i Kartverket gjorde oppmålingen som fant Oslos arealtyngdepunkt i 2009.
Han hadde med familien på arrangementet. Her med søsteren Ida Ariadne Stavestrand og Ingvild Stavestrand.
Foto: Nicoline Haugsvær Osloby, Aftenposten

Nytt turmål
Kjetil Storaas Hansen, divisjonsdirektør for
bydriftsdivisjonen i Oslo kommune, er godt
fornøyd med markeringen.
- Det har alltid vært et spørsmål om hvor
det geografiske midtpunktet er, og de som
har brukt dette området har hatt forestillinger om at det er her, men å få fastlagt og
stadfestet punktet er midt i blinken for en
anledning til å lage et nytt turmål.
Regnet ut midtpunktet på fritiden
Mens ordføreren taler til forsamlingen står
en av dagens hovedpersoner beskjedent på
sidelinjen. I 2009 foretok naturgeograf Harald Stavestrand i Kartverket en oppmåling
som plasserte sentrum av Oslo nettopp der
skulpturen nå er plassert.
- Det finnes ulike prinsipper som kan gi
forskjellige utslag, men arealtyngdepunkt
brukes også internasjonalt, forteller han.
Koordinatene er funnet med hjelp av
datamaskinen, men hadde man skåret
omrisset av Oslo i kryssfiner, kunne man
balansere platen ved å sette en spiss på
arealtyngdepunktet.
Stavestrand lager vanligvis kart for

Kartverket, og legger til at å regne ut Oslos
midtpunkt var mer som en hobby. - Jeg tar
med faget hjem, sier han. Han kan også ta
æren for å ha regnet ut Norges midtpunkt.
Målt feil flere ganger
Tidligere var Blankvann kjent som Oslos
geografiske midtpunkt. Flere oppslagsverk
skrev dette, blant annet Oslo byleksikon.
Grunnen til denne misoppfattelsen kan ha
vært forveksling mellom Blanksjø og Blankvann, eller at Blankvann ligger omtrent midt
mellom byens sentrumskjerne og kommunegrensen i nord.
I august 1988 mobiliserte Aftenposten
fagfolk fra Oppmålingsvesenet og fant ut
av Svartkulp øst for Sognsvann var byens
midtpunkt.
- Tar vi frem Oslo-kartet og slår en strek
gjennom kommunen på sitt lengste, og deler
streken i to, havner vi øst for Sognsvann,
skrev avisen den gang og fikk nærmeste
naboer til å plante Oslo-flagget på den nye
geografiske punktet. Senere viste det seg at
også dette var feil.
- Nå har jeg kontrollregnet frem og tilbake mange ganger, sier Stavestrand.
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Bruk av kart i Avinor
Samfunnsoppdraget til Avinor er å sikre hele Norge gode luftfarttjenester. Dette
ansvaret består av å eie, drive og utvikle et landsomfattende nettverk av lufthavner
for sivil sektor.
Tekst: Margaret Christine Giffen, Avinor AS

Avinor har også ansvar for flysikringstjenester for både sivil og militær sektor. Virksomheten skal drives på en sikker, effektiv og
miljøvennlig måte og skal sikre god tilgang
til alle grupper av reisende.
I 2014 vil ca. 50 millioner passasjerer
reise fra Avinors lufthavner, noe som er en
fordobling på ca. 20 år. Avinor han ansvar
for ca. 815.000 flybevegelser pr. år i norsk
luftrom.
Bruk av kart og geografisk informasjon
har vært viktig i mange år i Avinor, men i løpet av de siste årene har bruksområdene økt
i takt med teknologiendringene og den økte
bruken av geografiske data og kart i samfunnet generelt. Denne artikkelen beskriver
noen av de sentrale bruksområder for kart
og geografisk informasjon i Avinor, og gir en
pekepinn på hvor vi tror utviklingen går de
nærmeste årene.
Kart til lufthavndrift
Avinors lufthavner varierer i størrelse fra
Oslo Lufthavn, Gardermoen med cirka 24
millioner passasjerer årlig, til Hasvik lufthavn med rundt 7400 passasjerer i året. Kart
og geografisk informasjon brukes for å både
oppfylle myndighetskrav og bidra til effektiv
drift ved samtlige av Avinors lufthavner, selv
om både karttyper og bruk varierer avhengig av størrelse og kompleksiteten på drift
og infrastruktur på lufthavnen.
Avinor har produsert kart til bruk i drift
av lufthavner i mange år. Disse inkluderer
detaljert grunnkart og en rekke ulike temakart. Eksempler inkluderer blant annet
• Havarikart som viser viktig informasjon
for bruk i krise- eller havarisituasjoner.
• Ferdselskart som viser hvor det er restriksjoner når man ferdes på en lufthavn,
spesielt på flyside.
• Brøyteplan som viser områder som skal
prioriteres ved snøbrøyting samt deponiområder.
• Skilt- og merkeplan som viser alle skilt og
oppmerkingene på lufthavnen.
• Planspillbordkart som benyttes til beredskapsplanlegging.
• Ledningsnett
• Avrenningskart
6
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• Støysonekart
• Kart over områder med biologisk mangfold inne eller i nærheten av lufthavn
Kartene brukes for å holde oversikt over
hvor de ulike typer anlegg finnes på lufthavnen og de spiller også en viktig rolle i forbindelse med ulike typer beredskapsøvelser. I
tillegg brukes kart og kartdata i forbindelse
med planlegging av utvidelser og endringer
til lufthavnene.
Kartdata brukes i forbindelse med ulike
typer analyse, f.eks. kan terrengdata brukes
i avrenningsanalyser for å finne ut hvor
forurensning eventuelt kan havne i tilfelle
utslipp. Trær som vokser i nærheten av
lufthavner kan potensielt være en hinderfare dersom de vokser for høyt. Vi utfører
analyser for å regne ut hvor høyt trær kan
vokse før de må felles. I forbindelse med
utbyggingsprosjekter kan det være viktig å
sjekke om den nye utbyggingen blokkerer
noe av sikten fra toppen av kontrolltårnet
på flyplassen og vi har også mulighet for å
utføre siktanalyser basert på data i kartdatabasen vår.
Vi ser utviklingen i retning av bruk av kart
og GIS integrert i andre systemløsninger.
Et eksempel av dette er et nytt system for
rapportering av avvik og hendelser, som
f.eks ved funn av oljesøl på en oppstillingsplass. En naturlig del av en slik avviks- eller
hendelsesrapportering er ofte en beskrivelse
av hvor hendelsen skjedde. I det gamle systemet vårt for avviksrapportering var dette
vanskelig å få til. Med den nye løsningen vil
brukerne kunne klikke på kartet for å angi
posisjon til en hendelse. Videre vil vi kunne
analysere disse data og produsere hot-spot
kart som viser hvor flest hendelser skjer og
hvor det kan være mest hensiktsmessig å
sette inn tiltak.
Som på mange andre områder i samfunnet ser vi også at bruk av mobile plattformer
kan bidra til effektivisering av lufthavndrift.
Tilgang til kart på disse plattformene er
en viktig del av dette. Vi har hatt enkelte
kart-baserte app’er i drift i to-tre år. Disse
har vært rettet mot spissede bruksområder
som bl.a. registrering av fugleaktivitet ved

‘Arrival’ kart som viser traseene som flyene skal benytte
ved landing på lufthavnen

lufthavnene og forenklet tilgang til eiendomsinformasjon. Vi planlegger for å kunne
ha et tilbud av kart på mobil plattform
slik at lufthavnbetjenter får lett tilgang til
informasjon og vil kunne rapportere status
på utført arbeid der de jobber på en enkel og
effektiv måte.
Kart til piloter og samarbeidspartnere
Flyselskapene er svært viktige samarbeidspartnere for Avinor. Ved planlegging av flyvninger og underveis benyttes aeronautiske
kart som produseres av Avinor. Disse består
av blant annet
• detaljert lufthavn kart (aerodrome chart)
som pilotene benytter til manøvrering av
fly mellom oppstillingsplasser og rullebanen
• ‘departure og arrival’ kart som viser flytraseene som flyene skal benytte ved avgang
og landing ved lufthavnen
• ‘en-route’ kart som gir piloter veiledning
for flyving igjennom norsk luftrom med
informasjon om navigasjonshjelpemidler,
flyruter, avstander, retninger, rapporteringspunkter og fareområder.
I tillegg produserer Avinor hinderkart som
viser både terreng- og andre bygningsmessige hinder i nærheten av lufthavnene og
som er viktig å ta hensyn til ved inn- og

Copyright Avinor AS

utflyging.
Hobbypiloter og småfly er også samarbeidspartnere til Avinor. De bruker
ikke nødvendigvis de samme kart som de
store flyselskapene benytter, men bruker
gjerne et kart i målestokk 1:500.000 som er
spesielt tilrettelagt for visuell flyvning. En
digital utgave er også tilgjengelig gjennom
navigasjonsapp’er som pilotene kan laste
ned fra de vanlige app-nettbutikkene.
Avinor samarbeid med vertskommunene
til lufthavnene i arealplanprosessene rundt
lufthavnene. Kart over byggerestriksjonsområder produseres for å vise områder
rundt flyplasser og navigasjonsinstrumenter
der bygg og andre konstruksjoner vil kunne
forstyrre signalene mellom fly og systemer
på bakken. I disse områdene vil det kunne
være restriksjoner på plassering og høyde på
bygninger.

Brøyteplan som
viser områder
som skal
prioriteres ved
snøbrøyting samt
deponiområder.

Kart til de reisende
Kart til de reisende har eksistert i mange år
i form av enkle terminalkart, parkerings-

Framtiden
Vi ser en økning i bruk av kart og geografisk
informasjon i luftfarten. Integrasjon med

kart, osv publisert på nettsidene våre. Vi
jobber med å tilby mer dynamiske kart til
publikum. Et godt eksempel er infokioskene
på Oslo lufthavn. Her man scanne boardingkortet sitt og få opp et kart som viser
veiene til gate samt hvor lang tid det tar
å gå ditt. Kartet er dynamisk og man kan
klikke på objekter og hente ut informasjon
om butikker, spisesteder og andre fasiliteter
ved lufthavnen. Vi ser for oss at de samme
kartene snart blir gjort tilgjengelig også
igjennom app’er.

andre systemløsninger blir viktigere og kobling til forvaltnings-, drift- og vedlikeholdssystemer med informasjon om arbeidsordre
er viktig for å kunne gi medarbeidere på
lufthavnene en mer effektiv arbeidsdag.
Etterspørsel på avanserte kart-baserte
løsninger for publikum er også noe vi ser
øker og dette vil være et viktig satsingsområde for oss i framtiden. Til flyselskapene
og piloter kommer det flere cockpit- og
navigasjonssystemer som bruker digitale
kartdata direkte og her kommer vi også til å
se en dreining fra ferdige kartprodukter til å
levere kartdata.
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Oslo lufthavn

Fremtidens publikumsinformasjon
Først i april 2017 åpner nye Oslo Lufthavn Gardermoen, men allerede nå kan de
reisende nyte godt av innovative prosjekter som gjør deres besøk på lufthavnen litt
enklere, litt mer oversiktlig og hakket mer dynamisk.
Tekst: Släger kommunikasjon

Lufthavnens nye løsninger for publikumsinformasjon er spekket med informasjon
og smarte løsninger, og tar i bruk Geodatas teknologi for å hjelpe brukerne med å
lokalisere alt fra riktig gate til butikker og
toaletter.
Når du kommer til en ny flyplass for
første gang, kan det ofte være vanskelig å
orientere seg. Man vet ikke hva som finnes
av spisesteder, hvor toalettene er, i hvilken
retning gaten ligger eller hvor lang tid det
tar å gå (eller løpe) fra A til B. I de infokioskene som Oslo Lufthavn nå har plassert
på en rekke strategiske steder, finnes det
splitter nye digitale kart. Her er det skapt
et stinettverk som gjør at publikum får en
tydelig beskrivelse på skjermen – både av
hvor de befinner seg og hvor de skal gå for å
komme dit de vil. For reisende som er usikre
8
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på hvilken gate de skal til, hvor gaten ligger
og hvor lang tid det tar å gå, har infokiosken
en modul som gjør det mulig å scanne billettens strekkode og få opp riktig kart og
nødvendig informasjon på skjermen. Kart
ene er dynamiske, og man kan både bevege
seg rundt og zoome ut/ inn etter behov.
Et prosjekt i prosjektet
Kartløsningen fra Geodata er et underprosjekt i Oslo Lufthavns store arbeid
med publikumsinformasjon. Etter hvert
som flyplassen vokser vil behovet for gode
informasjonsløsninger øke parallelt og OSL
kan se for seg at man på sikt utvider nettopp
kartløsningen for å kunne gi forskjellige
brukergrupper tilpasset informasjon. «Den
korteste veien til gaten er ikke nødvendigvis
kortest dersom du for eksempel er bevegelseshemmet eller har med deg barnevogn.

Vi ønsker å lage en løsning som gir svar på
de spørsmålene som vårt store spekter av
passasjerer har, og dette er noe vi vil jobbe
videre med etter hvert som vi får mer erfaring med den nåværende løsningen og kan
se hvordan publikum bruker den i praksis,»
sier Marius Hansen, Systemingeniør GIS/
Seksjon Driftsinformasjon ved Oslo Lufthavn AS.
En enklere hverdag
I tillegg til de nye infokioskene, har også de
15 000 ansatte på flyplassen tilgang til alt av
nødvendig informasjon på en applikasjon
som kan lastes ned til den enkelte ansatts
telefon eller nettbrett. Applikasjonen er i
praksis en mobil variant av det tradisjonelle
intranettet, bortsett fra at den nye løsningen
også inkluderer en kartløsning som skal
hjelpe de ansatte å orientere seg på flyplassen. Neste fase i prosjektet blir å lansere
kartløsningene i OSL-applikasjonen for
publikum og på OSL.no.
«Vi ser at folk oftest søker etter kart når
de er inne på våre nettsider, og vi anser

derfor gode interaktive kartløsninger som et
åpenbart behov. Infokiosk-prosjektets overordnede mål er å gi passasjerene en enklere
hverdag ved bruk av innovative løsninger, og
kartløsningene fra Geodata er definitivt et
viktig ledd i denne prosessen,» sier Marius
Hansen i OSL.

Illustrasjon: «Nordic — Office of Architecture

Ett datagrunnlag, flere løsninger
Informasjonen som danner grunnlaget for
de forskjellige kartløsningene i infokiosken,
applikasjonen og på nettsidene er en del
av Oslo Lufthavns svært store datagrunnlag. Dette datagrunnlaget vil også være
grunnmuren i fremtidige løsninger. Fordi
datagrunnlaget ikke er begrenset til hva
som foregår og befinner seg innendørs, vil
fremtidige applikasjoner også kunne bistå
både ansatte og besøkende når de beveger
seg utendørs. Man kan blant annet se for seg
at det på sikt vil finnes en applikasjon som
både kan hjelpe publikum med å finne ut
nøyaktig hvor på langtidsparkeringen de har
satt bilen.

PMS 280
PMS 398

FAKTA

OSLO LUFTHAVN (OSL)
• Oslo Lufthavn (OSL) er Norges
hovedflyplass og ble åpnet 8. oktober
1998.
• I 2013 hadde OSL 23 millioner reisende
og var Skandinavias nest største
flyplass.
• 15 000 mennesker jobber på OSL for å
holde flyplassen i gang 24 timer i døgnet.
Disse 15 000 er fordelt på over 100
selskaper som jobber med alt fra
bagasjehåndtering til flynavigasjon.
www.osl.no

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

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

• Digitalisering og arkiv
• Datafangst i felt
• Konsulenttjenester
• Eiendomsskatt og matrikkel
• Utviklingstjenester
telefon 73 10 99 50 • post@geomatikk-ikt.no • www.geomatikk-ikt.no
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GIS-dagen i Kristiansund
Tekst og foto: Sven Michaelis, Kartverket Molde

28 elever fra Geofag 2 på Atlanten vidaregåande skule deltok på GIS-dagen i Kristiansund. Her prøver de seg på
geocaching.

Plan- og temadatautvalet i Møre og
Romsdal (som består av representantar for
Fylkesmannen, fylkeskommunen, Statens
Vegvesen, Molde kommune og Kartverket)
markerte i år den internasjonale GIS-dagen
19. november med å arrangere ein fagdag i
samarbeid med Atlanten vidaregåande skule
i Kristiansund. 28 elevar frå Geofag 2 (Vg2)
deltok saman med lektor Jørgen Øksenvåg.
Som innleiing fekk dei ein gjennomgang av
kva GIS/geodata er og kva utdannings- og
yrkesmuligheiter som finst innan fagfeltet.
Desse presentasjonane vart gitt av GISkoordinator James Holtom frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal og senioringeniør
Sven Michaelis ved Kartverket Molde.
Som døme på praktisk bruk av faget fekk vi
deretter eit spennande innlegg av kommunikasjonssjefen frå Shell, Kitty Eide, om utfor-

Foredrag om hva GIS er

GIS-quiz

10
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dringar knyta til GIS ved drift og utbygging
av Ormen Lange feltet.
Elevane vart så sendt ut i byen i to puljar
for å spore opp utplasserte geo-cachepostar
ved hjelp av nettbrett. Ei øving dei gjennomførte utan problem.
Del 2 av dagen var på Nordmørsterminalen ved hamna. Etter ein kraftig lunsj og
GISDAY-kake blei elevane delt i 3 grupper.
På rotasjon fikk ei gruppe omvising og båttur med redningsskøyta «Erik Bye», medan
dei to andre gruppene fekk ei praktisk øving
med demonstrasjon av presisjonsstikking i
regi av Hans Ohrstrand, Line Mentzoni og
John Peder Isaksen frå oppmålings-avdelinga i Kristiansund kommune.
I programmet var det også innlagt ein
GIS-quiz med utgangspunkt i dagens
foredrag og i ortofoto frå distriktet. Premiar

MELD DEG PÅ

Esri Norsk brukerkonferanse
Geodata.no/pamelding

posisjon_185x125_3stk_280814.indd 3
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GIS-dagen i Bodø
Tekst: Lars Christian Utvik

med gåvekort sponsa av Geoforum Møre
og Romsdal gav elevane ein ekstra motivasjon til innsats.
Vi har fått svært positive tilbakemeldingar etter både dette arrangementet og
tilsvarande markering i Molde i fjor, og er
no på god veg til å bygge ein årviss tradisjon med GISDAY i Møre og Romsdal.

Onsdag 19. november ble GISdagen markert med stand på
Nord-Norges største kjøpesenter
City Nord i Bodø. Geoforum
Nordland hadde regien, og på
standen var Lars Christian Utvik
fra Bodø kommune, Ragnhild
Stoltenberg fra Salten Jordskifterett og Anders Westlund fra
Statens kartverk.
I tillegg til ark med linker til
nettsider der det er tilgjengelig informasjon hadde vi også
med oss oppgave som ble delt
ut. Oppgaven bestod i å sette
Aktiviteter på GIS-dagen verden rundt.
navn på kommunene i Nordland.
Oppgaven kunne de som vi stoppet ta med seg hjem.
Vi opplevde at folk er nysgjerrig på hva som skjer, men også reservert mot å stoppe og
prate om hva vi holder på med. Hvem har vel ikke styrt unna folk på gata som står med ett
bord og vil ha din oppmerksomhet? De folkene vi snakket med takket for informasjonen de
fikk, og arket med nettsidene vi hadde listet med forklaring skulle de ta med seg videre.
Dagen ble også markert i NRK Nordland med at Lars Christian Utvik ble intervjuet.
Intervjuet kan høres på denne nettsiden under GIS – dagen. http://radio.nrk.no/serie/
distriktsprogram-nordland/DKNO02023014/19-11-2014
POSISJON NR. 6 - 2014
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GISLINE BRUKERMØTE:

Fokus på kommunereformen
Kommunereformen var et sentralt tema da Norkart arrangerte GISLINE Brukermøte
på Clarion Hotel & Congress i Trondheim.
Tekst og foto: Tore Årdal, Stella Nova

kommuner har oppdaterte kartdata, slik at
man for eksempel ikke kommer i en situasjon hvor brannvesenet skal rykke ut til en
husbrann til et nytt hus som ikke finnes på
kartet.
- Det blir hyppigere oppdateringer i større
kommuner. Samtidig vil det fungere bedre
med store kommuner enn interkommunale
samarbeid, fordi det i sistnevnte tilfelle ikke
er så forpliktende. Oppdateringer er ressurskrevende, og de små kommunene prioriterer
ikke alltid dette, mener han.

Geodatasjef Vesa Jäntti i Bodø kommune deltok på
GISLINE Brukermøte for syvende gang. Han var med på
en kommunesammenslåing i 2005, og hans erfaringer er
utelukkende positive.

Over 300 personer deltok på årets brukermøte, hvor deltakerne kunne velge blant mer
enn 50 foredrag og kurs. Blant deltakerne
var geodatasjef Vesa Jäntti i Bodø kommune.
Han har et godt grunnlag for å uttale seg om
det som var det store samtaleemnet på årets
konferanse, nemlig kommunereformen.
Større fagmiljø
Jäntti var saksbehandler i Skjerstad kommune, da den ble slått sammen med Bodø i
2005. For ham har kommunesammenslåingen utelukkende vært positiv.
- Mens jeg i Skjerstad kommune var
helt alene om arbeidsoppgavene knyttet til
geodata, fikk jeg plutselig 20 kolleger. Det ble
et større fagmiljø å jobbe i, og det trengte vi.
Jeg tror det er mange personer rundt om i
kommunene som har flere arbeidsoppgaver,
og hvor geodata bare er én av dem, sier han.
Ressurskrevende
Geodatasjefen mener at et større fagmiljø vil
være inspirerende for de ansatte, samtidig
som det gir en større trygghet for kommunen.
Han viser til hvor viktig det er at alle
12
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Underbemanning
Jäntti tror heller ikke at de ansatte som jobber innen dette fagfeltet, trenger å frykte for
jobbene sine.
- Små kommuner er ofte underbemannet.
Når kommuner slås sammen, er de kanskje
på et nivå med riktig bemanning, sier han.
Bodø kommune deltok i år med fem ansatte på GISLINE Brukermøte. Kommunen
ble også brukt som et eksempel på skreddersydd enkelt temakart.
- I forbindelse med at det blant annet
utbygges fjernvarme i høyt tempo, har vi
utarbeidet et gravekart som oppdateres
kontinuerlig. Da kan for eksempel taxi-sjåfører og andre se hvilke gater som er stengt,
forteller Jäntti.
Løse oppgavene bedre
Siden årets GISLINE Brukermøte var lagt
til Norges historiske hovedstad, var fylkesordføreren i Sør-Trøndelag, Tore Sandvik,
hentet inn for å introdusere arrangementet.
Han kom også med sine synspunkter på den
foreslåtte sammenslåingen av trøndelagsfylkene.
Sandvik tror dette vil være bra for regionen. Og han mener at sammenslåing av
kommuner i utgangspunktet er en god idé.
- Men hvis to kommuner skal slå seg
sammen, må de vite at de i fellesskap kan
løse oppgavene på en bedre måte. Det gir
ikke noen stor effekt hvis to små kommuner
slår seg sammen, uttalte han.

- Hvis to kommuner skal slå seg sammen, må de vite at
de i fellesskap kan løse oppgavene på en bedre måte.
Det gir ikke noen stor effekt hvis to små kommuner
slår seg sammen, uttalte fylkesordfører Tore Sandvik i
Sør-Trøndelag.

Ansvar må avklares
Sandvik er også kritisk til hvilke oppgaver
kommunene skal få gjennom reformen.
- De små kommunene vil slite hvis de skal
ta over fylkeskommunale oppgaver, som for
eksempel videregående opplæring. Vi må
stille oss spørsmålet; skal Snåsa ha de samme
oppgavene som Trondheim? spurte han.
Sandvik tror det er en del kommuner som
er for små til å ha ansvaret for mange av de
store oppgavene. Samtidig mener han at det
ikke bør settes i gang en kommunereform
uten å avklare ansvarsforholdet til de regionale myndighetene.
Fjerne tidstyver
Jon Gran, avdelingsleder i Norkart, påpekte
i sitt innlegg at kommunereformen plutselig
har satt Norkart og kartbransjen for øvrig i
fokus.
- Regjeringen ønsker fornying, forenkling og forbedring, og det er oss. Det er det
samme som står på hjemmesiden vår, kvitterte han.
Gran uttalte at det handler om å bringe
frem god informasjon til beslutningstakerne,
slik at de kan ta gode beslutninger.
- Vi sikrer kvalitetsdata for beslutningsstøtte og innbyggerdialoger. Og vi er opptatt
av å fjerne tidstyver, slik at kommunene kan
drive mer effektivt, uttalte han og understreket at 80 prosent av saksbehandlingen i kommunene er basert på stedfestet informasjon.
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Pressemelding:

Geogroup kjøper dansk selskap
Det norske selskapet Geogroup AS kjøper Informi GIS AS, en av Danmarks ledende
GIS-selskaper. Informi GIS er eksklusiv distributør for verdens største GIS-plattform
Esri i Danmark , Grønland og Færøyene.
Med oppkjøpet av Informi blir Geogroup,
som blant annet eier Geodata i Norge, en av
Nordens største GIS-aktører. Informi GIS
AS står sentralt i det danske GIS-markedet,
med mange av Danmarks største selskaper og GIS-brukere i offentlig sektor på
kundelisten. Informi GIS ble etablert i 1993,
og har en omsetning på om lag 90 Millioner DKK. Selskapet har 60 medarbeidere
fordelt på kontorer i Charlottenlund, Ålborg
og Kolding.
– Informi har en kultur og posisjon som
passer meget godt med vår eksisterende
portefølje, og gjør selskapet til en meget
Olbjørn Kvernberg (t.v) i Geogroup AS og Klaus Gerlich i
Informi GIS AS.

attraktiv tilvekst til Geogroup-systemet. Vi
får tilgang på en solid kundeportefølje og
markedsposisjon i Danmark, og ser samtidig
store synergier mellom Esri-distributørene i
Danmark og Norge som vil legger grunnlaget for videre vekst i begge land, sier
Olbjørn Kvernberg, administrerende direktør i Geogroup.
Kvernberg er godt fornøyd med timingen
av oppkjøpet.
– Danmark har hatt en svakere økonomisk vekst enn Norge de siste årene, men
vi ser for oss en bedre økonomiske utvikling i årene som kommer. Samtidig blir
geografiske informasjonssystemer (GIS)
en stadig viktigere del av IT-plattformen i

Vellykkede ISYdager!
ISYdagene er Norconsult Informasjonssystemers (NoIS) årlige brukermøte.
I år ble disse arrangert på Clarion Hotel & Congress Trondheim mandag 3.tirsdag 4. november. NoIS-kunder og -ansatte preget hele hotellet disse to
dagene og det var god stemning blant deltakerne.
Tekst: Erik Landsnes, NoIS. Foto: Helge Morkemo,NoIS

Rundt 380 deltagere var til stede på ISYdagene som ble åpnet av administrerende
direktør Bård Hernes. Etterpå pratet Terje
B. Grennes fra Norconsult om utfordringen
rundt framtidens kollektivtransport i Oslo,
før framtidstenker Eirik Newth ga et engasjerende foredrag om hvordan Norge kan
håndtere veksten fram mot 2030.
Etter lunsj delte brukerne seg i produktsesjoner. ISYdagene inneholder separate sesjoner som dekker hele produktporteføljen
til NoIS, og det var i alt 8 parallelle sesjoner
innenfor tema som GIS, NIS, FDV, prosjektstyring og kommunal forvaltning. Blant
temaene var ny versjon av ISY WinMap og
ny mobil-app for renovasjonsselskap.
Festmiddagen ble ledet av Atle Antonsen.
Her delte adm.dir. Bård Hernes ut årets
«ISY Innovation Award» til 3 kunder som
har utmerket seg med innovative prosjekter og som har stilt store krav til NoIS som
leverandør. Bodø kommune, Hadeland og
14
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Ringerike Avfallsselskap AS og EPIM
mottok både diplom og plakett som synlig bevis på at de vant årets pris.
Neste års brukermøte, ISYdagene
2015, avholdes på Clarion Hotel Oslo
Airport, Gardermoen 2.-3. november
2015.
Framtidstenker Eirik Newth
forteller Norges utfordringer
fram mot 2030

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap, Bodø kommune og EPIM mottok prisen «ISY Innovation Award»

Pressemelding
både private og offentlige virksomheter. Kombinert med en
naturlig konsolidering og utvikling i distributørleddet, som
vi nå er med på å drive frem, ser vi et betydelig potensial for
Geogroup-selskapene i årene som kommer, sier Kvernberg.
Parallelt med kjøpet av InformiGIS AS har Geogroup AS
inngått partneravtale med Powel AS, hvor Powel AS overtar
den delen av virksomheten av Informi GIS AS som leverer
løsninger til utility-selskaper. Dette er den samme modellen
som Powel har med Geodata AS i Norge, samt med Esri Sverige og Esri Finland. Informi GIS AS vil med denne løsningen
rendyrke rollen som Esri-distributør i Danmark.
Bård Benum, administrerende direktør i Powel AS, er
fornøyd med at partnerskapet med Geodata AS nå utvides til
også å gjelde Danmark.
– Powel er en stor aktør i det nordiske utility-markedet, og
vi ser fram til å utvikle også det danske markedet med våre
løsninger basert på Esri-plattformen, sier Benum.
Klaus Gerlich, som etablerte Informi GIS AS i 1993, er
svært fornøyd med at Geogroup AS overtar selskapet :
– Informi GIS AS er mitt livsverk, og når jeg nå trekker meg
tilbake, er det viktig for meg at den nye eieren videreutvikler
selskapet i tråd med våre felles verdier. Olbjørn Kvernberg og
jeg har vært kolleger i «Esri- familien» i nesten 25 år, og jeg er
trygg på at Informi GIS AS vil få en eier som vil utvikle selskapet videre til det beste for både for våre kunder og medarbeidere, sier Gerlich.

Mercator Kart AS tar ny sats
Mercator Kart AS, lokalisert på Midtun i Bergen, har i nær 15
år betjent markedet med kart og ulike kartprodukter basert på
flybårne data samt arbeidet med GIT/GIS.
Selskapet blir nå et datterselskap av BSF Swissphoto AG, det
største og kart- og oppmålingsselskapet i Sveits med egen flyflåte
stasjonert ved Berlin.
De to selskapene har arbeidet tett sammen siden 2011. I forbindelse med de forestående endringene i selskapet, vil Mercator
Kart AS måtte restruktureres for å kunne møte de nye utfordringene. Det betyr at arbeidsfeltet blir utvidet fra dagens aktiviteter,
til i fremtiden også å omfatte landmåling og ingeniørtjenester.
Derved vil Mercator Kart AS i større grad reflektere hele BSF
Swissphoto AG sitt kompetanseområde, tilsvarende ellers i
Europa.
For å styrke kompetansen på alle fagområder, eksisterende og
nye, er en nå i gang med å styrke bemanningen ved selskapets
kontorer på Midtun. I den forbindelse regner en med å ha en ny
daglig leder på plass innen relativt kort tid.

Ønsker du faglig påfyll kan du søke midler fra GeoForums stipend.
Frist er 15. desember. Mer info om stipendet finner du her

http://www.geoforum.no/stipend/

Verktøy for den moderne landmåler
ISY WinMap Landmåling er et moderne og brukervennlig
verktøy for å beregne og dokumentere landmålingsdata
> Over 60 kommuner har på kort tid valgt løsningen
> Integrasjon mot Matrikkelen
> GeoIntegrasjon for lagring i sak/arkiv
> Lagring av data i åpne databaser
> Avanserte konstruksjonsfunksjoner og hjelpeberegninger
> Analyser og rapporter

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

Les mer på www.nois.no
POSISJON NR. 6 - 2014
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Lokale kartdager i Molde,
Tekst: Wenche Mork, Leder av GeoForum i Møre og Romsdal

12. og 13. november 2014

Geoforum i Molde arrangerer Lokale
kartdager annet hvert år. Arrangementet
har de seinere årene blitt arrangert
på Aleksandra hotell i Molde. Siden
Molde ligg midt i vårt fylke er det
en overkommelig reiseveg for våre
kommuner.

God stemning med New Orleans jazz.

Bankettsalen på Aleksandra egner seg godt til lokale kartdager med plass til utstilling bakerst i salen.

Innholdet i årets program dreide seg om
kartlegging og matrikkel på dag en. Tormod
Jensen fra Terratec holdt et informativt
foredrag om gangen i et kartleggingsprosjekt og om utfordringene med å kartlegge
i et fylke som vårt. Anders Østeraas fra
Kartverket i Steinkjer informerte kommunene om hvordan Kartverket gjennomfører
tilsyn i forbindelse med matrikkelarbeidet.
De fleste kommunen har litt å ta tak i for at
matrikkelarbeidet skal utføres etter lov og
forskrift. Per Ola Egge fra Gran kommune
holdt et innlegg om forbedringsprosjektet
som Gran kommune gjennomfører i matrikkel. Det er ei stor og ressurskrevende oppgave som mange kommuner hadde hatt stor
nytte av å gjennomføre. I tillegg til disse tre
gode foredragene så fikk hver av utstillerene
ca 8 min hver for å presentere sin bedrift og
sin stand.
Vi bruker bankettsalen på Aleksandra hotell. Den er så stor at vi får plass til foredragene og utstillingene i samme rom. I følge

utstillerene er det en veldig god løsning. De
får mulighet til å følge med på foredragene,
og utstillingene blir godt besøkt i pausene.
Kartdagsmiddagen startet med svingende
New Orleans Jazz med et lokalt jazzband fra
Molde.
Det fikk opp stemningen.
Etter musikk og velkomstdrikke fikk vi
servert en kjempegod treretters middag
ispedd gode historier og vitser av faglig og
litt mindre faglig karakter. Av 43 deltakere
på middagen var vi bare 7 damer.
Dag 2 startet med at Erik Landsnes fra
Norconsult fortalte oss om automatisert
GIS analyse. Her var det mange gode råd
for avansert bruk av kartdata. Tore Jensen
fra Geodata fortalte om bruk og nytte av
3D data. Programvare for 3D er på plass
for lenge siden og det er stor nytteverdi
for kommunene å ta dette mer i bruk i
planprosesser osv. Otto Richard Eide fra
Trondheim kommune pratet om bruk av fri
programvare. Der kan det være litt å hente

16
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for de som er datakyndige. Håkon Dåsnes
fra Kartverket snakket om hvordan vi skal
kunne kontrollere laserdata på en bedre
måte enn det vi har gjort til nå, og Trond
Ottersland fra Powel fortalte oss hvordan
vi kan bruke laserdata til mer enn bare å
generere nye høydekoter. Mange matnyttige
formål ble vist frem. Håvard Buset fra Buset
AS foredro om bruk av drone i småskalaprosjekt. Dette er noe som kommer til å bli
til stor nytte for de som ønsker å få en rask
oversikt over situasjonen i et område. Alle
foredragene var gode og informative. Det
var mye å lære for noen og enhver.
Totalt var vi 88 deltaker derav 17 damer.
Det var 9 utstillere.
Vi skulle gjerne hatt flere deltakere, men
det skjer mye om høsten og konkuransen
om fagfolket er stor.
Vi som var til stede koste oss med god
mat og drikke, gode foredrag og hyggelige
mennesker.
Vi gleder oss til neste Lokale kartdager.

GISLINE OPPMÅLINGSFORETNING
GISLINE Oppmålingsforretning er et verktøy som reduserer
saksbehandlingstiden og som holder orden på tidsfrister.
Løsningen forenkler arbeidsprosessene, og bidrar til å gjøre
kommunen attraktiv for nye landmålere.
Vil du vite mer om Oppmålingsforetning. Ta kontakt med Christian Andresen tlf: 958 81 982
eller e-post christian.andresen@norkart.no

GISLINE VANN OG AVLØP
Norkart tilbyr et felles konsept tilrettelagt
for rørlegger, landmåler, gebyransvarlig
og ledelse. Vi integrerer komponenter
fra GISLINE, KOMTEK og FDV-Systemer,
som håndterer alle oppgaver innen drift,
økonomi og ledelse.
Vil du vite mer om Vann og Avløp.
Ta kontakt med Kjell Kruger Næss tlf: 900 35 309
eller e-post kjell.naess@norkart.no

Norkart AS, Postboks 145, Løkketangen 20A, 1300 Sandvika
Telefon: 67 55 14 00, info@norkart.no, www.norkart.no
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Kvalitetsheving av matrikkelen
i en kommunal hverdag
GeoForum i Oslo og Akershus arrangerte sin årlige fagdag den 10. november. Temaet denne
gang var kvalitetsheving i matrikkelen med fokus på brukerbehov, gjeldende regelverk og
rammebetingelsene i kommunene for føring og retting av registeret.
Tekst: Henrik Mathiesen, Rådgiver - Norsk institutt for skog og landskap og Styremedlem - GeoForum Oslo og Akershus

Fagdagen ble avholdt hos Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Fra se eiendom.no

Foredragsholdere var professor August
Røsnes ved NMBU, avdelingsdirektør Lars
Elsrud i Kartverkets matrikkel- og stedsnavnsavdelingen, Geodatasjef Torleiv Lohne
i Lørenskog kommune, prosjektmedarbeider Per Ola Egge i Gran kommune og
Helge Wangen fra Wangen Consult. Det
var 35 deltakere, hovedsakelig fra kommuner i Akershus, men også fra Buskerud og
Østfold. Foredragene holdt høy kvalitet og
det var bredt engasjement i den avsluttende
paneldiskusjonen. Lysark fra foredragene
er tilgjengelig på nettsidene til Geoforum
Oslo/ Akershus http://www.geoforum.no/
foredrag-fra-fagdag-kvalitetsheving-avmatrikkelen-i-en-kommunal-hverdag/
Matrikkelen er Norges offisielle registrer fast eiendom, bygninger og adresser.
Registret er statlig men føres i kommunene
og inneholder informasjon om 3 millioner
eiendommer, 4 millioner bygninger og 2,3
millioner adresser. Registeret er blitt en
bærebjelke i landets forvaltningsstruktur for
informasjonsteknologi ved å stedfeste fast
eiendom, bygninger og adresser og å tilby
koblingsnøkler til andre registre. Stortingsmeldingen om digital agenda for Norge
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i 2013 satte fokus på matrikkelen som et
landets tre basisregistre.
For mange som jobber med matrikkelen er dette gledelig, men det har også gitt
grunnlag for bekymring. Matrikkelen bærer
nemlig preg av at eiendomsregistrering ikke
ble en nasjonal oppgave med et enhetlig
regelverk før på 1980-tallet. Mange kommuner utenfor sentrale områder sliter med at
mange matrikkelenheter mangler eiendomsgrenser og at grensene ikke stemmer med
eiernes oppfatning og arkiverte originale
målebrev eller grensebeskrivelser. Ajourhold
av eieropplysninger er en utfordring og
mange kommuner har et betydelig etterslep
med registreringer av bygninger og adresser.
Professor August Røsnes holdt innlegget
«Institusjonelt perspektiv på matrikkelen».
Han påpekte at matrikkelen er en institusjon
som reflekterer en tradisjon eller praksis
for utvikling av eiendom som ikke lengre er
like aktuell. Transformasjon av eiendom for
utvikling av by- og hytteområder stiller nye
krav til matrikkelen som eiendomsregister
og regelverk. I mange tilfeller ser man at
matrikkelen skaper uforutsette problemer
for fremdrift i kapitalkrevende og kompli-

serte byggeprosjekter.
Avdelingsdirektør Lars Elsrud holdt
innlegget «Heving av Matrikkelens kvalitet
i en kommunal hverdag: Refleksjoner rundt
lover og forskrifter, tekniske løsninger,
tilsynsrapportering og kvalitetskrav.» Han
fortalt at 3 000 personer hittil er godkjent
for å føre i matrikkelen og det gjennomføres omlag 45 000 oppdateringer per uke.
Kartverket registrerer nå om lag 6 millioner
kall til matrikkelen via nettbaserte kart- og
registerløsninger. Dette betyr at informasjon
om eiendomsgrenser, eierforhold, bygninger
og adresser når ut til flere og brukes til mer
enn det vi har vært vant til tidligere. I lys av
dette sa Elsrud at små og store tiltak for å
heve kvaliteten i matrikkelen berører svært
mange brukere. Lov om eiendomsregistrering omfatter store deler av samfunnet og
berører problemstillinger av offentligrettslig og privatrettslig karakter. Det er derfor
viktig å være oppmerksom på at det som
oppfattes som hindre for effektiv og enkel
kvalitetsheving gjerne har et viktig formål.
Geodatasjef Thorleiv Lohne fremhevet
at matrikkelen tidvis er tungvint å bruke i
dialog med publikum og at objekter som
anleggseiendom og seksjonerte uteareal
vanskelig lar seg føre og vise på en tilfredsstillende måte i registeret. Videre la han vekt
på at målemetodene for Kartverkets tilsyn
med kommunenes føring av matrikkelen
kan forbedres. Det finnes uheldig praksis i
både føring så vel som rapportering fra matrikkelen, for å unngå vanskelig og arbeidskrevende oppgaver.
Per Egil Hegge fra Gran kommune
presenterte Gran-prosjektet. Han beskrev
metoder og praktiske løsninger for å rette
matrikkelen i situasjoner hvor kommunen
og/eller grunneiere har grunn til å hevde at
opplysninger i matrikkelen ikke stemmer.
Gran er i gang med en omfattende kvalitetsheving av informasjon i matrikkelen og
har i samarbeid med Kartverket utviklet en
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veileder for formålet.
Helge Wangen presenterte SIM-prosjektet, dvs. «Statsgrunn i Matrikkelen».
Dette er et omfattende prosjekt i Statskog
og Kartverket med sikte på å kvalitetssikre
og føre all fast eiendom og festegrunn fra
Statskog inn i matrikkelen. På samme tid
skal Statskog etablere et nytt register for
stedfestede rettigheter på Statskogs eiendommer. Prosjektet omfatter rundt 2 800
faste eiendommer, 18 000 festegrunner og 8
500 rettigheter. Prosjektet har avdekket, løst
eller klarlagt en rekke utfordringer knyttet
til storstilt kvalitetsheving av matrikkelen og
egne veiledere er utformet.
Fagdagen ble avsluttet med en engasjerende paneldiskusjon. Her ble det trukket
frem at den umiddelbare tilgjengeligheten
til matrikkelens kart og registeropplysninger
blir brukt fremfor tinglyste dokumenter i
stadig større grad. Det ble også påpekt at
et storstilt prosjekt for landsdekkende kvalitetsheving av informasjon om eiendommer, bygninger og adresser i matrikkelen
vanskelig vil la seg finansiere og praktisk
gjennomføre. Det er imidlertid grunnlag
for å se nærmere på hvordan regelverket
knyttet til finansering av oppmålingsforretning svekker grunneieres insentiver for å
rette åpenbare feil og mangler. Dette gjelder
også hvordan matrikkelen gjør det vanskelig
å drive effektiv saksbehandling i forbindelse
med eiendoms-transformasjon og anleggseiendommer. Gjennom Gran-prosjektet
og SIM-prosjektet har det blitt utviklet
en rekke metoder og erfaringer knyttet til
kvalitetsheving av matrikkelen. Disse vil
utvilsom bli nyttige for kommunene i årene
som kommer.

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

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

GeoForum i Oslo og Akershus rekker stor
takk til alle fremmøtte og foredragsholdere.
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Den hvite flekken på n

Ole Magga og Mikkel Gaup besøker Saittejavri-leiren

Et historisk tilbakeblikk skrevet av Lars Rosland som begynte som landmåler i
1952 ved kartavdelingen i Norges geografiske oppmåling. Han ble senere sjef for
fylkeskommunens fylkeskartkontor i Rogaland og gikk av med pensjon i 1993.
Sommeren 1944 kom det til gards en
landmåler ved navn Axel Printz. Han satte
opp målebordet sitt på en gammel gravhaug
med god utsikt over landskapet vårt, og det
kuperte terrenget ble for aller første gang
beskrevet med konturer og høydekurver.
Dette var skikkelig interessant. Tenår
20
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ingen likte både mannen og jobben hans og
spurte forsiktig om veien til Soria Moria.
Jo, saktens trengte de nye folk i bransjen,
og fremmedkaren tok seg tid til å fortelle
meg hvilken praksis og skolering som måtte
til for å bli topograf i Norges geografiske
oppmåling.

Min santen gikk det i oppfyllelse, og i
1954 var jeg så pass innkjørt i systemet at
jeg kunne starte mitt første fremstøt mot
Finnmarksvidda. I mellomtiden hadde
flyfotogrammetrien overtatt kartleggingen,
og mitt oppdrag gikk i det vesentlige ut på å
måle nøyaktige passpunkter, d.v.s. markdetaljer som korresponderte med flybildene.
Min unge assistent og jeg hadde samlet alt
utstyret vårt på ei brygge ved Andsvatnet i
Troms. Et lite Norseman-fly skulle frakte oss
til et fjellvatn fire mil vest for Kautokeino.

norgeskartet
Bagasjen bestod av måleutstyr, to telt og
proviant for tre uker.
Etter å ha sammenholdt våre egne kart
med pilotens flykart, ble vi enige om
landsetting i nordenden av den langstrakte
innsjøen Saittejavri. Det var litt duskregn da
ferden startet med kurs for Storslett, hvor vi
svingte sørover og fulgte den lange Reisadalen innover mot finskegrensa. Men plutselig
ble flygeren vår helt desorientert, han fant
ikke lenger noen sammenheng mellom kart
og terreng. Han forklarte meg så at det på
venstre vinge var et måleglass for bensintanken, om jeg ville kikke etter? Jeg anslo 30
prosent fylling. Kursen ble da satt mot Alta.
Vi landet på Rafsbotn i Alta i stille vær,
og den stedlige Widerøe-representanten
var allerede på vei ut til oss med snekka
full av bensinkanner. Mens nå bunkringen
foregikk måtte jeg legge ut flybildene mine
som en stor kabal på vingeflaten. Dette ga
oss et bedre bilde av virkelighetens verden,
og snart var vi på tur igjen. Vi fant fjellvatnet
vårt, og det gikk greit å få berget i land utstyret. Flygeren lovet dyrt og hellig å hente
oss sammesteds atten dager senere.
Så satt vi der, to blåøyde sørlendinger,
blant kassene våre. Det var midnatt i midnattsolens land, og myggsvermene gjorde
det nødvendig å få satt opp teltene i en viss
fart. Apropos mygg: Den lokale varianten
viste seg å være større og mer aggressiv enn
det vi var vant med, og den så ikke ut til ha
respekt for kjemisk krigføring. Problemet
ble løst ved å legge medbrakt signalduk
over hodet, slik at vi så ut som omreisende
arabiske sjeiker i røde og gule gevanter.
Fra den vesle leiren vår var det fire mil i
luftlinje til nærmeste fastboende, og vi var
avskåret fra all kommunikasjon med omverdenen. På den annen side: Vi befant oss
slett ikke i ødemarken, heller i et naturens
eldorado: Fjellrev og bamse, et mylder av
ender og gjess, og fisk i alle sjøer og vatn.
Matfisken måtte vi ta på garn, vi hadde ikke
tid til å drive med stangfiske.
Flybildene våre dekket et digert område:
Fra Reisajavri i nordøstre hjørne strakte det
seg fire mil mot vest og like langt mot sør,
og 55 km av riksgrensa mot Finland dannet
rammen i vest. Vår oppgave var i første

Tekst: LARS ROSLAND

Arabiske sjeiker ved riksrøys nr. 310

rekke å etablere passpunkter langs ytterkantene av dette feltet.
Heldigvis var det svært lett å ta seg frem
til fots, og det ble da også temmelig lange
dagsmarsjer. Det gjaldt bare å sno seg i
terrenget så vi unngikk våtmark og dype
dalkløfter. Senere fikk vi høre at det tidligere
på sommeren hadde passert en Willys-jeep i
dette området. Fire infanterister hadde inngått veddemål om å komme over vidda på
fire hjul - nærmere bestemt fra Kautokeino
til Kåfjord. Så var det altså den gjengen som
hadde hugget seg vei gjennom bjørkekrattet
ved Dædno-Muotke, denne merkverdige,
smale ryggen på riksgrensa. Her kunne vi
stå og kaste stein i en finsk elv i vest og i en
norsk dalkløft i øst.
Fylkesgrensa mellom Troms og Finnmark skar gjennom feltet vårt. Svenske
samer hadde sommerbeite i Troms. De gikk
omkring i caps og gummistøvler, mens de
norske og finske fjellsamene så sent som i
1950-årene gikk i bellinger og tradisjonelle
drakter. De fire-fem norske samene vi traff
på, var lommekjent i området og viste stor

hjelpsomhet med kartfestingen av de stedsnavnene vi hadde bruk for.
Den mektige Njallaavzi satte preg på landskapet. Jeg spurte samen Nils Siri hva en
‘avzi’ var for noe. Han tygde lenge på skråen
og svarte til slutt: ‘nesten ikke gåandes’. Slike
skarpe elvekløfter - canyons - har vel ikke
noen dekkende norsk betegnelse.
Vi hadde planlagt å flytte leiren nordover
den attende dagen, men flytransporten
uteble. Litt over midnatt den tjuende dagen
pakket vi alt utstyret vårt og satte det ned
i strandkanten der vi tidligere var landsatt.
Klokken 2.00 tok vi med oss lette ryggsekker og satte kursen mot Kautokeino. Vi var
nå godt trente, og de ca. 50 kilometrene dit
gikk unna på 10 timer, tidsnok til at vi nådde
telefonstasjonen før stengetid.
Min avdelingssjef i Oppmålingen var
naturligvis beroliget over å høre livstegn
fra oss, og han lovet å skaffe til veie videre
transport. Akkurat det var nok lettere sagt
enn gjort, og i påvente av en ordning tok vi
losji på Statens fjellstue. Her traff vi en fargerik forsamling med alt fra gullgravere til
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Kautokeino i 1954, Statens fjellstue til høyre

turister og geologer. En av disse geologene
ga oss forklaring på et fenomen vi hadde
sett flere steder på vidda, nemlig de flere
meter høye, svarte søylene som reiste seg
loddrett opp i myrene. Han kalte dem palser. Det var sylindre av is som den ekstreme
vinterkulda hadde sugd opp fra vasshol i
myra. Torva fulgte med som isolasjon mot
sommervarmen.
Den femte hotelldagen fikk vi ordre om
å stille ved elvehølen Martenjavri i Kautokeino. Nordnorgerutens Twin Otter-fly
hadde sløyfet en tur for å plukke oss opp.
Dessverre ble den ene flottøren skadet i
strandsteina og flyet fikk svak slagside. Jeg
må innrømme at jeg frøs på ryggen da flyet
tok av, og vi passerte det store kraftlinjespennet med få meters klaring. Samtidig
fikk vi høre at det tidligere Norseman-flyet
vårt hadde havarert, men at vår kjekke pilot
hadde overlevd.
Det tok ikke mange minuttene før vi
landet på Saittejavri der utstyret vårt ble
lastet inn i en fei. Så bar det avsted nordover
til Somajavri der nye opplevelser ventet.
Passasjerer og gods ble lempet på land, og
flyet kom seg på vingene. En spektakulær
vannsky stod ut av den ene flottøren til flyet
for ut av syne for oss.
Reinpolitiet hadde ei lita hytte like ved
landingstedet vårt, og vi bar utstyret dit. Etter våre forhåndstips skulle hytta være ledig
på denne tid. Men da de tre beboerne omsider innfant seg, var det tydelig at vi ikke var
spesielt velkomne. De hadde det trangt nok
22
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Twin Otter på Saittejavri

som det var. Vi satte da i gang med å reise
teltene, men ble i stedet invitert inn.
Reinpolitiets oppgave var å bøtelegge
finske reineiere for dyr som kom over på
norsk side. Lensmannsbetjent Sigmund
hadde politimyndighet, den store kraftige
kvenen Sedolf var kokk og samen Nils Logje
var kjentmann for både terreng og reinmerker. Denne trioen håpet nå at de milelange
reingjerdene på finsk side kunne bli ferdigbygd denne sommeren slik at vakttjenesten
kunne avvikles.
I mens hadde vaktstyrken rett til å slakte
villfarne rein til sitt eget livsopphold. I de
tre ukene vi tilbrakte sammen med reinpolitiet, ernærte vi oss utelukkende på reinkjøtt,
kokt, stekt og røykt, noen dager supplert
med fersk røye. Det smakte herlig og bekom
oss vel.
En dag var Sedolf avsted for å hente noe
kjøtt som var steinet ned i ei ur. Han var
borte i flere timer før han kom nokså fattig
og tomhendt tilbake. Det hadde da begynt
å småregne, men Nils Logje la avgårde, og
etter en time var fangsten i hus.
Somajavri lå ved foten av det store fjellmassivet Raisduoddar-Halldi. Fjellet som
var uten vegetasjon av noe slag, var hellig
for samene. Videre valfartet finske turister til denne fjerne utposten for å bestige
Finlands høyeste fjell. Riktignok befant selve
toppen seg noen hundre meter inn på norsk
side. Målingen viste at den lå 1365 m.o.h.
Av og til kom finske samer på besøk
til politihytta. Først måtte nykomlingen

tømme seg for alle nyheter i en timelang
monolog, bare avbrutt av gryntingen til
Nils Logje eller at bikkjene på golvet sloss.
Deretter holdt Nils sitt foredrag i samme
monotone stil. Andre ganger foregikk
samme rituale på finsk, da med Sedolf som
samtalepartner.
En regnværsdag satte Nils Logje seg ved
vinduet og fortalte meg om Kautokeinoopprøret i 1852. Av de dødsdømte samene var Lars Jakobsen Hætta for ung til å bli
henrettet og ble i stedet sendt til Akershus
som livstidsfange. Den unge, ressurssterke
samen oversatte Bibelen til samisk, og på
den måten ble Kautokeino-dialekten i vel et
århundre skriftnormal for alle nordsamer.
Nils hulket og gråt, og bordplata var helt våt
før han var ferdig med fortellingen.
Da måleoppdraget nærmet seg fullføring,
kom kollega Kristian Krogh på uventet
besøk. Han jobbet i feltet nordenfor og ville
sikre tilstøtningen til mine målinger. Gjennom ham fikk vi avtalt transport ut av området. Noen dager senere kom to hestedrog
og fraktet kassene våre de tre milene ned til
Daleng i Reisadalen.
De som skulle betale den kostbare
ekspedisjonen vår, var naturligvis spent på
om våre tall og notater var noe verdt. Det
tok noen måneder å bearbeide dem før
kartene kunne konstrueres. Så en dag gløttet avdelingssjef Hagene på min kontordør
og gratulerte meg med at jeg hadde æren av
å ha fylt igjen den siste hvite flekken på norgeskartet. Du verden, det skulle jeg gjerne

Sedolf kjøttgryte

hatt svart på hvitt på Avdelingens papir.
Da Halldi-kartet hadde vært i salg et års
tid, fikk saken et etterspill. Det kom til noteveksling mellom det finske og det norske
utenriksdepartementet. På finsk hold hadde
man merket seg at Norge hadde annektert
to kvadratkilometre av finsk jord - eller
rettere sagt av steinørkenen i vesthellingen
av Halldi. Ja, dessverre, en mellomrøys var
avsatt 10 mm for langt mot øst på kartet, og
denne feilaktige knekken på riksgrensa ble
ikke oppdaget i våre kontroller. Da finnene
forstod at vi dypt og inderlig beklaget fadesen, roet de seg ned og gjorde det klart at de
ville la saken falle dersom vi rettet feilen og
takket for lånet.

Foran
Sedolfs
røyketelt.
Foto Kristian
Krogh

Finlands høyeste topp lå 1 320 m. o. h.
På vei til Daleng
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Revisjon av eierseksjonsloven
Utkast til høringsuttalelse fra Arendal kommune
NOU 2014 1:6, revisjon av eierseksjonsloven ble presentert i
forrige nummer av Posisjon. Høringsfristen er 15.desember.
Innspill til GeoForums høringsuttalelse sendes til GeoForum
innen 4. desember.
Innledende merknader
Arendal kommune stiller seg i hovedsak positiv til forslagene som
fremkommer i NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven, og mener
at forslagene fra utvalget vil avhjelpe mange av de problemene som
i dag gjør seg gjeldende på bakgrunn av uklare bestemmelser og
manglende harmonisering med tilgrensende lovverk. I det følgende
peker vi på områder der vi ikke deler utvalgets oppfatninger. Høringsuttalelsen kan derfor leses som en tilslutning til øvrige deler av
utredningen.
Til kapittel 3.1.3 – Irregulære seksjonssameier - seksjoneringsrett
Til 3.1.3.4 – Oppløsningsrett eller seksjoneringsrett?
Ny § 1 a, 3.ledd, 3.punktum
Utvalget foreslår at det kan gis pålegg om utbedring av enkeltseksjoner i forbindelse med seksjonering av ikke-seksjonerte sameier,
og at det kan settes en frist for dette. Pålegget skal kunne tinglyses.
Dersom utbedringene ikke er utført ved fristens utløp, skal det
kunne gis salgspålegg etter tinglysingslovens § 26. I forslaget til ny §
1 a, 3.ledd, 3.punktum er fristen satt til maksimalt 9 måneder.
Vi mener dette kan gi uheldige utslag for enkelte sameiere. Det
kan være sameiere som ikke har økonomi til dette, selv om kravet
om utbedring objektivt sett ikke skulle være urimelig. Det bør
derfor vurderes en alternativ løsning, der man for eksempel knytter
fristen for gjennomføring til fremtidig omsetning. På den måten vil
kravet være klart for den som senere vurderer et kjøp, mens dagens
eier kan velge å utsette utbedringen. En slik ordning vil også kunne
bidra til at slike seksjoneringer kan gjennomføres uten at noen av
sameierne motsetter seg det, og dermed også at flere blir gjennomført.
Det bør presiseres hvem som skal avgjøre om pålegget er oppfylt.
Slik forslaget lyder nå er det uklart om det er medhjelperen oppnevnt av tingretten eller om det er kommunen.
Ny § 1 a, 4.ledd, 4.punktum
Det bør gjøres enklere å etablere tilleggsdeler som tilhører to eller
flere, men ikke alle seksjoner i fellesskap. Dette kan eksempelvis
gjøres i form av tilleggsdeler i en form for sameie mellom de aktuelle
seksjonene. Slik disse forhold er kommentert i 3.1.3.4 og i 5.1.1 i
kommentar til § 1 a, 4.ledd, 4.punktum legges det opp til at dette
kan vedtektsfestes ved seksjonering av ikke-seksjonerte sameier der
slike bestemmelser finnes fra før. Dersom dette skal etableres som
varige ordninger mener vi det bør være en del av selve seksjoneringen, på tilsvarende måte som tilleggsdeler til seksjoner etableres i
dag. Dette gir mer stabilitet enn hvis de tas inn i vedtektene, som
enklere kan endres av sameiermøtet. Dersom slike muligheter også
tas inn i § 6 vil regelverket være det samme uavhengig av om eierseksjonssameiet er etablert på ordinær måte eller ved seksjonering
av et ikke-seksjonert sameie.
Slike løsninger vil legge føringer både for bruk og kostnadsfor24
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deling, og kan brukes bl.a. til å forebygge urimelige utslag av det
felles ansvar sameierne har etter dagens lovverk. Problemstillingen
illustreres godt i ”Heisdommen”, Rt. 2013-1508, hvor Høyesterett
kom til at utgifter til drift, vedlikehold og reparasjon av heiser skulle
fordeles på alle sameierne, også på dem som bodde i blokker uten
heis. Ved å endre lovverkes slik vi foreslår vil man kunne forebygge
slike problemer.
Til kap. 3.2.2 – Standardkrav til boligseksjoner
Til 3.2.2.4 – Utvalgets vurderinger og forslag
Her er vi enige med flertallet i utvalget i at standardkravene bør
beholdes. Boliger som skal omsettes på det åpne marked bør som
et minimum oppfylle disse kravene. Studentboliger og hybler har
riktignok i mange tilfeller lavere standard. Disse er imidlertid ikke
beregnet som permanente boliger, men leies ut for mer begrensede
perioder. Etablering av leiligheter der man skal dele på funksjoner som bad, wc etc. med andre kan lett skape konflikter mellom
beboerne. I slike tilfeller vil det å si opp et leieforhold være mindre
dramatisk enn å skulle avhende boligen. Vi støtter også synspunktet
til to av flertallets medlemmer, Stene og Wyller, om at boligseksjoner må oppfylle de krav som kan stilles til boliger mht. ”liv og helse”.
Til kap. 3.2.4 – Forholdet til annet regelverk
Til 3.2.4.1 – Areal som skal dekke felles behov - § 6 annet ledd
tredje punktum
Dette leddet lyder i dag som følger:
«Deler av eiendommen som er nødvendige til bruk for andre
bruksenheter i eiendommen, eller som etter bestemmelser,
vedtak eller tillatelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven er fastsatt å skulle tjene beboernes eller bebyggelsens felles behov, skal være fellesareal.»
Utvalget foreslår å fjerne den delen av bestemmelsen som er uthevet
i sitatet over.
Vi er bekymret for at dette vil åpne for en adgang til å etablere
deler av bygninger som er avsatt til felles bruk gjennom regulering
eller andre beslutninger i eller i medhold av plan- og bygningsloven skal kunne etableres som egne seksjoner og selges på det åpne
marked. På den måten vil de bli utilgjengelige for sameiet, og krav
som er satt av bygningsmyndighetene vil ikke kunne oppfylles. På
den annen side ser vi at kravene godt kan oppfylles selv om ikke hele
arealet i for eksempel en parkeringskjeller gjøres til fellesareal ved
seksjoneringen. Enkelte parkeringsplasser kan slik sett gjerne gjøres
til tilleggsdel til en seksjon, men ikke i et slikt omfang at det ikke lar
seg gjøre å oppfylle eventuelle krav til parkeringsdekning for den
enkelte bruksenhet.
Et konkret eksempel kan være et eierseksjonssameie med 10
boligseksjoner hvor det er satt krav om 1,5 p-plass pr. bruksenhet i
reguleringsbestemmelsene. Dersom det er etablert en parkeringskjeller med 20 p-plasser, bør man kunne etablere 10 av disse som
tilleggsdeler til hver sin boligseksjon, 5 som fellesareal for boligseksjonene og 5 som en eller flere næringsseksjoner som kan omsettes
fritt.
I mandatet blir utvalget bedt om å vurdere om det forhold «at
kommunen nå både har myndighet til å treffe vedtak om seksjone-
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ring og er ansvarlig for byggesaksbehandling i første instans, gjør
det naturlig å stille krav til at kommunen ser de to regelverkene i
sammenheng.» Dette kan leses som en oppfordring om å gi kommunen større mulighet til å håndheve andre regler i forbindelse med
behandling av saker etter eierseksjonsloven. Utvalget har ikke fulgt
denne oppfordringen, men går i stedet inn for å rendyrke eierseksjonsloven som en privatrettslig lov. Utvalgets holdning synes å være
at offentligrettslige lover som plan- og bygningslov eller brannvernlov ikke skal håndheves ved å nekte seksjonering. Denne tankegangen bygger etter vårt syn på sviktende forutsetninger, ved at man
ser bort fra at kommunen ved en seksjonering medvirker aktivt til
å etablere et nytt forhold. Vi mener det er uheldig hvis kommunen
står for gjennomføringen av en oppdeling i eierseksjoner i strid med
annet lovverk eller arealplaner vedtatt av kommunen selv.
Det vil også være langt mer ressurskrevende å håndtere et pålegg
om retting gitt i medhold av plan- og bygningsloven etter en gjennomført seksjonering enn å rette opp forholdene i forbindelse med
selve seksjoneringen. Risikoen for at pålegget først kommer etter
et eierskifte er også stor, og vil kunne skape store, unødvendige
problemer i forholdet mellom kjøper og selger. Det er også på det
rene at mange som begjærer seksjonering ikke har særlig kompetanse på området. Dette er en naturlig følge av at det ikke stilles
kompetansekrav til dem som fremmer en slik begjæring, i motsetning til hva som er tilfelle for ”ansvarlig søker” i saker etter plan- og
bygningsloven, men øker faren for at uheldige seksjoneringer søkes
gjennomført.
3.3 – Eierseksjonslovens kapittel III – Kjøperett for eier av bolig
3.3.2.3 – Mindretallets syn
Vi støtter utvalgets mindretall i at kjøperetten bør beholdes, men
uten prisreduksjon. Dette vil motvirke de negative konsekvensene
av dagens bestemmelse, og samtidig bidra til stabilitet for beboere i
eiendommer som seksjoneres.
Forslag til andre endringer
§ 7, 1.ledd, bokstav d
§ 7, 1.ledd innledes med:
”Begjæring til kommunen om seksjonering kan settes fram av eiendommens hjemmelshaver og skal inneholde opplysning om:”
Heretter følger bokstav a-d, hvor bokstav d lyder:
”d) vedtekter for sameiet.”
Vedtekter skal altså følge med begjæringen inn til kommunen, men
kommunen verken kan eller skal foreta seg noe med evt. ulovligheter, for eksempel etablering av varig, eksklusiv bruksrett til utearealer. Her mener vi at kommunen enten bør ha sanksjonsmidler eller
at det kun bør kun avgis egenerklæring om at vedtekter finnes. Vi
finner at det vil være mest i samsvar med tankegangen i resten av
endringsforslaget at § 7, 1.ledd, bokstav d oppheves, og evt. erstattes av en egenerklæring om at vedtekter finnes.
§§ 12 og 13, reseksjonering
Dersom grensa mellom utearealet til en eierseksjon og en naboeiendom skal justeres, er situasjonen i dag at det aktuelle arealet
først må gjøres til en del av fellesarealet i eierseksjonssameiet. Dette

følger av kommentarene til matrikkelforskriftens § 35 i Miljøverndepartementets kommentarer av 21.08.2012 til matrikkelloven og
-forskriften.
Det bør etter vårt syn bli mulig å grensejustere direkte mellom en
eksklusiv utedel til en seksjon og en tilgrensende eiendom. I dag blir
dette en svært tung prosedyre med reseksjonering(er) og grensejustering for å gjøre små endringer som skal rette opp i ulaglige
grenser.
Link til NOU 2014:6, revisjon av eierseksjonsloven:
http://www.regjeringen.no/nn/dep/kmd/Dokument/NOU-ar/2014/
NOU-2014-6.html?id=765757

Pressemelding

Norsk Eiendomsinformasjon AS
har byttet navn til Ambita AS
Navneskiftet til Norsk Eiendomsinformasjon AS til Ambita
AS var en viktig milepæl, der selskapet nå har gått videre inn i
rollen som et ledende innovasjonsmiljø med fokus på å skape
morgendagens tjenester og produkter som spesialister på eiendomsinformasjon. Ambita er et selskap i utvikling, der de nå har
ambisjoner både i Norge og internasjonalt, noe som har gjort et
navneskifte naturlig.
Selskapet har god oversikt over hvilke opplysninger aktørene
i eiendomsmarkedet er på jakt etter, og hvordan opplysningene
kan presenteres så enkelt og lettfattelig som mulig. Det å levere
løsninger for kjøpere, selgere, meglere, takstmenn, bank- og
finans-, bygg- og anleggsbransjen, samt offentlig sektor er
noen av fokusområdene for selskapet. I Norge kjenner mange
Infoland som selskapet har utviklet og står bak, som nå heter
Ambita Infoland. Denne tjenesten er en viktig eiendomsportal,
med innhold av alt som trengs for å gjennomføre kjøp, salg,
utbygging og forvaltning av eiendom.
Det beste fra Norsk Eiendomsinformasjon har de tatt med
seg videre. Gjennom de siste 27 år har selskapet utviklet unik
kunnskap om hvordan informasjon om fast eiendom i komplekse og ulike offentlige registre kan gjøres lett tilgjengelig.
Ambita er et sterkt konsulent- og utviklermiljø med dyp teknisk
og forretningsmessig innsikt. Denne kunnskapen utgjør kjernen
i Ambita. Dette er kunnskap de lever av og for. Alt dette har de
tatt med seg inn i den nye hverdagen, samtidig som de utvikler
seg videre.
Ambita møter morgendagen som et friskt, fremoverlent og
fremtidsrettet selskap i ny drakt. Ambitas visuelle identitet
kommer til uttrykk i form av nytt navn, ny logo og ny grafisk
profil. Det nye navnet, Ambita, er et konstruert ord, men det
har likevel spennende elementer i seg som Ambisjon og Ettertraktet i tillegg til å være et virkeområde i bevegelse. Ambita er
et selskap som har ambisjoner for eiendomsdata.
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NYTT OM NAVN
Nyansatte NoIS
Torvid Pettersen (49) er ansatt som Senior
Systemkonsulent ved vårt kontor i Trondheim.
Torvid kommer fra Sticos AS der han har jobbet
som systemutvikler i 10 år. Har tidligere jobbet
med regnskap og fakturasystemer i Visma AS.
Hos NoIS jobberl Torvid hovedsakelig med implementering av
ISY ProAktiv-løsninger.
Benedicte Hanstad Buer (38) er ansatt som
Senior Systemkonsulent ved vårt kontor på
Hamar. Benedicte kommer fra stillingen som
prosjektleder/rådgiver hos Direktoratet for
Økonomistyring. Hun har tidligere jobbet i Det
Norske Veritas som IT-konsulent. Hos NoIS jobber Benedicte
hovedsakelig med implementering av ISY ProAktiv-løsninger.
Odin Altin (24) er ansatt som Systemkonsulent
ved vårt kontor i Trondheim. Odin er nyutdannet Master innen Geomatikk fra NTNU og
jobber med konsulentoppgaver mot våre kunder
innen GIS.
Frode Hølleland (54) er ansatt som Senior
Salgskonsulent ved vårt kontor i Sandvika. Frode kommer fra Nordeca AS der han har jobbet
som salgssjef. Frode har lang bransjeerfaring
innen vårt markedsområde. Hos NoIS skal
Frode jobbe med salg og kundeoppfølging for ISY WinMap,
ISY NIS og ISY ProAktiv.
Linda Skarsaune (38) er ansatt som senior systemutvikler ved vårt kontor i Trondheim. Linda
har tidligere jobbet i Powel AS. Linda er en
erfaren seniorkonsulent med lang erfaring med
softwareutvikling på ulike plattformer, hovedsakelig på C# og .Net. Hun har spisskompetanse innen interaksjonsdesign og brukeropplevelser. Linda jobber med utvikling
av ISY WinMap og ISY NIS.
Cathrine Marstein Engen (41) er ansatt som
senior systemutvikler ved vårt kontor i Trondheim. Cathrine har tidligere jobbet i Powel
AS og er en erfaren seniorkonsulent med mer
enn 17 års erfaring med softwareutvikling på
ulike plattformer, hovedsakelig på .Net plattformen. Hun har
spisskompetanse innen interaksjonsdesign og brukeropplevelser. Cathrine jobber med utvikling av ISY WinMap og ISY
ProAktiv.
Juraj Cirbus (29) er ansatt som systemutvikler
ved vårt kontor i Trondheim. Juraj har fullført Ph. D-studier innen Geoinformatikk fra
universitetet Ostrava i Tsjekka. Fra utdannelsen
har han god kunnskap om design og utvikling
av programvare, databasemodellering, digital kartografi, fotogrammetri og landmåling. Juraj jobber med utvikling av ISY
WinMap.
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Magnus Iversen (29) er ansatt som GIS-konsulent ved vårt kontor i Sandvika. Magnus er
nyutdannet master i geografi med fordypning
i GIS fra NTNU i Trondheim. I NoIS jobber
Magnus med konsulentoppgaver mot våre ISY
WinMap-kunder.
Knut Nordahl (42) er ansatt som senior GISkonsulent ved vårt kontor i Sandvika. Knut
kommer fra en stilling som GIS-konsulent hos
Sweco. I løpet av sin yrkeskarriere har Knut hatt
allsidige arbeidsoppgaver knyttet til geodataforvaltning, hydrologi, presentasjon av geografiske data og
konsekvensutredninger både for offentlig forvaltning og privat
næringsliv. Han har også erfaring kyttet til GIS-strategi, og har
jobbet som løsningsrådgiver og prosjektleder innen GIS/GIT.
I NoIS jobber Knut med konsulentoppgaver mot våre kunder
innen GIS.
Nye navn i Geodata
Christine Johannessen er ansatt som ansvarlig for applikasjonsdrift I Geodata. Hun har en
bachelor i informasjonsteknologi med fordypning i programmering og databaser fra NITH. I
tillegg har hun grunnfag i sosialantropologi og
årskurs i geofag og petroleumsteknologi fra NTNU. Christine
har lang erfaring fra IT-bransjen, og har jobbet med IT-drift,
databaseadministrasjon og som fagansvarlig for databaser i
Forsvaret siden 2004.
Charlotte de Groote er ansatt som GIS-konsulent i Geodata. Hun er utdannet innen petroleumsgeologi ved LaSalle Beauvais i Frankrike, og
har jobbet i Geodata siden februar i år. Charlotte
har tidligere jobbet som trainee i GEPlan Consulting og senere i TOTAL.
Francesco De Biasi-Antonsen er ansatt som
GIS-konsulent i Geodata. Han kommer fra
Geoinsight AS, der han jobbet med teknisk
salgsstøtte for kartdata til GPS-produkter og
Business Analyst fra Esri. Francesco har en
bachelorgrad i markedsføring og kommunikasjon fra Universitetet i Bari. I Geodata vil han jobbe med konsulentoppdrag
tilknyttet ArcGIS.
Christer Sandum er ansatt som Key Account
Manager i Geodata. Christer har en Bachelor
of Science in Marketing fra Norges Markedsføringshøyskole, og har 15 års fartstid i bransjen
– blant annet fra Geoinsight AS. Christer har
tidligere jobbet i Fjellanger Widerøe og Statoil og ICA med
GIS relaterte oppgaver. I Geodata vil Christer ha ansvaret for
salg og utvikling av strategiske kunder.
Jon Erik Bakken er ansatt som Senior Systemutvikler. Han er en erfaren systemutvikler/
- arkitekt og har en bachelor i Data fra Gjøvik
og en master i Datateknikk fra NTNU. Erik
har tidligere jobbet som konsulent i Forse, der
han jobbet hos Eika i flere prosjekter. Han har også jobbet en
lengre periode i Mamut.

Karl Otto Olsen ble i Mai ansatt som Senior
systemutvikler i produktavdelingen. I Geodata
vil han jobbe med å utvikle nye produkter, samt
ny funksjonalitet og vedlikehold av eksisterende
produkter. Karl Otto bringer med seg mye
kompetanse og erfaring fra en stor bredde av kundeprosjekter.
Han er utdannet ved NTH, og kommer til Geodata fra Knowit
Reaktor Oslo AS.
Eddie Nyström er ansatt i et systemdrift-vikariat i Geodatas IT-avdeling. Han er utdannet
innen datasystemer og elektronikk ved International IT College of Sweden. Eddie har tidligere
jobbet som IT Technician i Intility AS og som
CTO i Borrkunsulten.

Silje Ullersmo Fjell-Nielsen er ansatt i et vikariat som markedskoordinator i Geodata. Hun
har en bachelor i Marketing med management
fra Edinburgh. Silje har tidligere jobbet med
internkommunikasjon i IBM og med innkjøp
i Nordicform. I Geodata skal hun blant annet jobbe med
nyhetsbrev, web, sosiale medier og arrangementer.
Nytt navn i Geomatikk
Åsmund Kjenstad Hansen (39) er ansatt som
avdelingsleder i Geomatikk AS avd Trondheim.
Han har en sivilingeniørgrad i geomatikk fra
NTNU og en høgskoleingeniørgrad i bygg- og
anlegg fra Hærens ingeniørhøgskole. Han kommer fra stillingen som seksjonsleder for Geodataseksjonen
i Statens vegvesen region midt. Før den tid har han jobbet i
NVDB- og Geodataseksjonen i Vegdirektoratet samt hatt ulike
stillinger innen militærgeografi i Forsvaret.

Nytt traineekull i Geodata
I juli tok Geodata imot fem nye håpefulle
konsulenter som skal delta i vårt
traineeprogram 2014/-15. I året som
kommer vil de ta fatt på en mengde
spennende, intensive og varierte
utfordringer i Geodata.
Av: Elin L’Estrange, Geodata.

Geodatas traineeprogram går over ett år,
og retter seg hovedsakelig mot nyutdannede studenter innen geomatikk og IT. Det
unike med Geodatas traineeprogram er at
de utvalgte kandidatene får tilbud om fast
stilling fra første dag, og ansettes som konsulenter. Samtidig får de mulighet til å delta
i et intensivt og variert utviklingsprogram,
med gode muligheter for å vokse både faglig
og personlig. Som deltakere i traineeprogrammet får de også tett oppfølging fra en
mentor, som skal sørge for at det første året
i Geodata blir lærerikt og utfordrende.
Traineeåret 2014/-15 ble sparket i gang på
Geodatas kontorer i Oslo i juli. Her møttes
fire GIS-konsulenter og én systemutvikler
for første gang, og ble introdusert for hverandre, kollegaene sine og Geodata. Etter
å ha gjennomgått et tettpakket introduksjonsprogram over syv uker, reiste traineene
sammen til California, der nye og spennende utfordringer ventet dem ved Esris hovedkontor. Det fem uker lange oppholdet i
Redlands bød på kurs, gode faglige diskusjoner og unike muligheter til å få oppfølging
fra produktspesialister og GIS-entusiaster
hos Esri. Mellom slagene rakk de også å
reise litt og oppleve fantastiske California.
Tilbake i Oslo fikk traineene bruke det de
hadde lært gjennom introduksjonsprogram

Årets traineekull i Geodata er Scott Beckstrom, Olivia Palm, Erik Buraas, Steffen Phøner Henriksen og Calin Pavel Fabri.

og oppholdet hos Esri til å løse en felles prosjektoppgave fra en ekstern oppdragsgiver.
Etter å ha jobbet tett i team med oppgaven
og gjennomgått kurs i presentasjonsteknikk,
er traineekullet nå klare for å presentere sin
løsning på oppgaven for en samlet ledergruppe i Geodata.
Vi er allerede i gang med rekrutteringen av neste års traineekull. Følg med på
Geodatas nettsider for mer informasjon om
traineeprogrammet 2015.
Årets traineer:
Olivia Palm (25). Olivia kommer opprinnelig fra Kalmar i Sverige. Hun har en
mastergrad i Environmental Informatics fra
England, med spesialisering i GIS og bærekraftig utvikling. Bachelorgraden avla hun i
naturgeografi ved University of Leicester.
Eirik Buraas (29). Eirik kommer opprinnelig fra Hurdal, og har tidligere jobbet
med forskning og undervisning. Han har
en bachelorgrad i Geosciences fra Williams
College, og en mastergrad i Earth Sciences

fra Dartmouth College. Her fordypet han
seg i hydrologi og geomorfologiske konsekvenser av store flommer.
Calin Pavel Fabri (26). Calin kommer opprinnelig fra Romania. Han har en bachelorgrad i Geodetic engineering med spesialisering i landmåling og matrikulering. Calin
har tidligere vært trainee i SC GeoCad SRL,
og har dessuten jobbet i GIS/IT-avdelingen
hos COWI AS.
Scott Beckstrom (26). Scott kommer opprinnelig fra Louisiana, og studerte geografi
ved Louisiana State University. Han har
en mastergrad i by- og regionplanlegging
fra University of Washington, og har vært
utvekslingsstudent ved NTNU.
Steffen Pøhner Henriksen (24). Steffen
kommer fra Svelvik i Vestfold. Han har en
mastergrad i Ingeniørvitenskap og IKT med
spesialisering innen geomatikk og programmering fra NTNU. Han har tidligere hatt
sommerjobb som systemutvikler i Norkart
AS.
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Returadresse:
GeoForum
Kvernberggata 5,
3510 Hønefoss

