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Årets representantskapsmøte i Ålesund 
varte, som ganske mange fikk med seg, 
en halv time lenger enn planlagt. 
GeoForum er fundamentert som en de-
mokratisk organisasjon med lokallagene 
som eiere. Det gir dem retten til blant 
annet å avgjøre organisasjonens strategi, 
budsjett og sammensetning av styre. 
Det var valg av nytt styre som sprengte 
tidsrammen ved årets møte. Ved et hvert 
valg kan alt skje, blant annet fordi det 
kan oppstå diskusjon rundt valgkomi-
teens forslag og valg av valgprosedyre; 
muntlig/skriftlig valg. Slik ble det; eierne 
tok til orde for en annen sammensetning 
av styret enn det valgkomiteen hadde 
foreslått og de tok også til orde for en 
annen styreleder enn forslaget. Valget av 
styreleder ble skriftlig. 
Jeg sier meg fornøyd med eierne våre 
og takker for at de lot Kåre Conradsen 
fortsette sitt gode arbeid i styret og jeg 
takker for tilliten som ble vist meg som 
styreleder.

3. mars i år var det stor festivitas i Stor-
tinget. Da var det en offisiell markering 
i stortingssalen av byggets 150-årsjubi-
leum, med både representanter og andre 
inviterte til stede. 
Det ble et festmøte, der fiolinisten Ragn-
hild Hemsing spilte stykker av Edvard 
Grieg, og skuespiller Kim Haugen fram-
førte prologen som Henrik Ibsen skrev i 
forbindelse med grunnsteinsnedleggelsen 
i 1861.

I tillegg til festlighetene behandlet 
Stortinget en sak den dagen: Innstilling 
fra energi- og miljøkomiteen om represen-
tantforslag fra stortingsrepresentantene 
Helge André Njåstad, Frank J. Jenssen, 
Geir S. Toskedal og André N. Skjelstad om 
oppheving av det kommunale monopolet 
på landoppmåling.

Forut for behandling av saken i Stortin-
get valgte GeoForum å engasjere seg. 
Styret i GeoForum har drøftet saken og 
vi er enig om at GeoForums uavhengig-
het ikke har blitt satt til side. For å få et 
godt beslutningsgrunnlag er det viktig å 
belyse saker fra alle sider. Saksfremlegget 
inneholdt belysning av saken sett fra den 
private bransjens side og det var derfor 
viktig å belyse den fra offentlig side også. 
GeoForum så dette som en viktig opp-
gave, for at beslutningsgrunnlaget skal bli 
så godt at utfallet blir best mulig for hele 
geomatikkmiljøet og for innbyggerne. 
Erfaringene fra forenklingen av Plan- 
og bygningsloven er en tankevekker. 
Bygg hvor du vil, når du vil, har blitt en 
hodepine for svært mange kommuner, jfr. 
foredraget Erling Guderud, Asker kom-
mune, holdt under Geomatikkdagene 
2016 i Ålesund (http://wpstatic.idium.
no/www.geoforum.no/2016/03/s-4_4-
Tanker-og-erfaringer-etter-lovendrin-
gen-1.juli-sett-fra-plan-og-byggesak.pdf). 
Nå må departementet (KMD) utarbeide 
en ny forskrift for å bøte på skadene som 
forenklingen har medført.

Vedtaket i eiendomsoppmålingssaken 
ble endret: Stortinget ber regjeringen 
utrede forslag om hvordan arbeidet med 
eiendomsoppmåling skal organiseres, her-
under vurdere en autorisasjons- og sertifi-
seringsordning for denne type tjenester. 
Så får vi håpe at KMD lytter til de ulike 
høringsinstansene og gir matikkelloven 
og –miljøet det løft og den fornying som 
trengs for at Norge skal ha en god faglig 
og troverdig eiendomsoppmåling. 

God geomatikervår!

To utfordringer 
– to gode løsninger Tekst: Steinar Wergeland

RAPPORT FRA BESTIKKET
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Sverige trenger landmålere
Takk til alle som bidrar med artikler, småstoff 
og annonser til denne utgaven av Posisjon!

Svenske kartdager samlet 1 100 deltakere i 
Gävle i slutten av april. Stor kongress med 
større utstilling og flere bidrag til kartutstilling 
enn vi har i Norge. Terje Midtbø og Kristoffer 
Kristiansen var hyret inn for delta i juryen til 
kartutstillingen. De presenterte flere av bidrag-
ene i et eget kartutstillingsseminar. Presenta-
sjon av bidragene er et populært innslag fra 
Norges kartdager, som det sto i programmet. 
En grundig, interessant og underholdende 
presentasjon av Terje og Kristoffer, som alltid!

I Sverige har Lantmäteriet ansvar for eien-
domsfastsettelses-prosessen, med unntak av i 
39 kommuner som er tildelt kommunal lant-
mäterimyndighet. Regler krever at kommunale 
virksomheter må være av en viss størrelse for å 
få tildelt kommunal lantmäterimyndighet. 

Statsråden i Sverige ble forespurt om å se på 
lovverket slik at enten private kan få tilgang til 
å utføre noen av myndighetsoppgavene, eller 
at det gjøres enklere for kommuner å få kom-
munal lantmäterimyndighet. Bakgrunnen for 
henvendelsen til statsråden var misnøye med 
lang saksbehandlingstid og høye priser på å få 
utført tjenester fra Lantmätereiet. 

Finansdepartementet ga i sitt svar den 27. april 
at det ikke er meningen at lantmäterimyndig-
heten skal splittes på flere mindre kommuner. 
Det er stor mangel på personer som utdan-
ner seg innen faget, og ingen er tjent med å 
konkurrere om de samme ressursene, står det i 
svaret. Det vil i fremtiden bli vurdert stren-
gere krav til virksomhetens størrelse for å få 
tildelt kommunel lantmäterimyndighet. Det 
stilles høye krav til upartiskhet og rettsikker-
het som gjør at oppgavene heller ikke egner 
seg for privatisering, står det videre i svaret fra 
statsråden.

Arbeidet med eiendomsfastsettelse er anner-
ledes organisert i Sverige enn i Norge og kan 
derfor ikke sammenlignes. Likevel interessant 
å få innblikk i hva som drøftes i vårt naboland.

GeoForum arrangerer seminar om eiendoms-
oppmåling den 19. mai. Målet med seminaret 
er å få frem ulike synspunkt om saken. Dette 
kan gi nyttige innspill til de som vil gi hørings-
svar når resultatet av regjeringens utredning 
legges ut på høring før sommeren.

Organisering av eiendomsoppmåling, eller fritt 
landmålervalg som saken ofte omtales, er en 
sak som engasjerer mange av våre medlem-
mer. Andre saker som er viktig for geomatikk-
bransjen og offentlig virksomhet, er nasjonal 
geodatastrategi og Digital agenda for Norge. 
Nasjonal geodatastrategi skal være ferdig i 
2016. Digital agenda for Norge er fremmet i 
statsråd 15.04. GeoForums styre skal avgjøre 
hvor mye vi vil engasjere oss i disse sakene 
utfra hvor mye dette berører våre medlemmer. 

GeoForums strategiplan for 2016 – 2018 ble 
vedtatt på representantskapsmøtet i Ålesund. 
Strategiplanen inneholder tre strategiske 
hovedmål som er retningsgivende for å nå 
GeoForums formål som er:
å fremme bruken og samfunnsnytten av geogra-
fisk informasjon gjennom fagområdene: 
• Geomatikk 
• Tingsrett, matrikkelfag, eiendomsfag og areal-

planlegging. (vedtektene § 1-2.)
De tre strategiske hovedmålene er kompetanse, 
fellesarena og synliggjøring. GeoForums styre 
vedtar et årlig arbeidsprogram med tydelige 
tiltak for å nå de tre strategiske hovedmål-
ene. Strategiplanen er lagt ut på GeoForums 
nettsider. 

Ha en fin vår!
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Norkart har de senere årene investert betydelige midler for å kunne tilby 
en konkurransedyktig løsning for bestilling, produksjon og leveranse av 
eiendomsinformasjon. 

Tekst: Harald Huse

En vanlig leveranse av eiendomsinformasjon 
fra kommunene er en såkalt «Meglerpakke» 
eller «Takstpakke».  Denne består blant 
annet av planinformasjon, eiendomsinfor-
masjon og informasjon fra avgiftssystemene.  
Tradisjonelt har mange personer fra ulike 
avdelinger i kommunen brukt mye tid på å 
fremskaffe denne informasjonen veg hjelp 
av mer eller mindre manuelle metoder.  Det-
te er en tidstyv som vi har ønsket å fjerne. 

Norkart har utviklet løsninger som 
automatisk henter denne informasjonen 
fra kommunens databaser, kobler sammen 
disse dataene og produserer dokumenter og 
kart som inngår i de ulike leveransene som 
kan bestilles.  Fordelen med en automatisk 
løsning er selvsagt at produktene kan leve-

res langt raskere enn tidligere, men også at 
innhold og utseende blir mer standardisert.  
I tillegg frigjøres ressurser i kommunen som 
heller kan rettes inn mot digitalisering av de 
produktene som ennå ikke er digitalisert.  

Norkart inngår avtaler med kommuner og 
interkommunale samarbeid om formidling 
av deres data. En viktig brikke for å lykkes 
med automatisering er samarbeid med våre 
konkurrenter for å skape best mulig dataflyt 
mellom alle systemene som brukes til å 
forvalte informasjonen. Tilbakemeldingene 
fra kommunene er at innføring av automati-
sering gir høy gevinst.  

Automatisk produksjon av kart og do-
kumenter er integrert i en tjenestebasert 
bestillingsløsning.  Denne bestillingstjenes-

ten kan integreres i fagsystemene som blant 
annet benyttes av meglere og takstmenn.  
Løsningen er så langt integrert mot løs-
ningene Webmegler fra Websystemer og Su-
pertakst fra Norges Takseringsforbund,  og 
vi er i oppstart med flere andre fagløsninger. 
Kartløsningen kan brukes som bestillings- 
og leveringsportal for produktene.  Resulta-
tet er en betydelig reduksjon i leveringstid 
for denne typen informasjon.

Norkart har inngått en formidlingsavtale 
med Kartverket som gir Norkart mulighet 
til å bruke Kartverkets eiendomsopplys-
ninger fra matrikkel og grunnbok i en egen 
Norkart Eiendomsdatabase.

I 2014 ble monopolet på formidling av eiendomsinformasjon opphevet. Denne muligheten har vi i Norkart benyttet 
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

Automatisert produksjon  
av eiendomsinformasjon
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Priser gode  
geomatikkoppgaver
Geomatikkstudenter som leverer bachelor- og masteroppgaver i løpet av 2016 kan 
vinne pris for årets beste oppgave!

Tekst: Sverre Røed-Bottenvann. Foto: Bente Geving, UMB digitale fotoarkiv

Styringsgruppa for rekruttering- og profi-
leringsprosjektet – som består av Kartver-
ket, GeoForum og Geomatikkbedriftene 
– har bestemt seg for å gjøre ekstra stas 
på studenter som leverer solide oppgaver i 
løpet av inneværende år. Det skal deles ut 
to priser; en for beste masteroppgave og en 
for beste bacheloroppgave. Vinneren i hver 
kategori vil få kr 20.000 til fri disposisjon – 
og prisene vil deles ut på Geomatikkdagene 
til neste år.

– Disse prisene vil skape positiv opp-
merksomhet rundt geomatikkstudiene vi 
har i Norge, sier Terje Midtbø, professor i 
kartografi ved NTNU Trondheim – og leder 
av GeoForums utdanning- og forsknings-
gruppe.

– I tillegg vil prisene være en svært hyg-
gelig bonus for studentene som vinner. 
Det beste rådet jeg kan gi er at studentene 
konsentrerer seg om å skrive best mulig 
oppgaver, så får eventuelle priser være en 
hyggelig overraskelse for dem som til slutt 

vinner, sier Midtbø. 
Det er utdanning- og forskningsgruppa 

i GeoForum som skal juryere oppgavene, 
etter tips fra fagmiljøene på de ulike utdan-
ningsinstitusjonene som tilbyr geomatikk-
program. Det fins flere utdanningsretninger 
som har lignende priser for beste student-
oppgaver, men prispengene som vinnerne 
for årets geomatikkoppgaver får, er det ikke 
mange andre som kan matche. Etter endte 
studier er det et godt arbeidsmarked for 
geomatikere – og med disse utmerkelsene 
vil styringsgruppa signalisere at også selve 
studiet er attraktivt.

Statutter for prisen årets beste bachelor-  
og masteroppgave i geomatikk
Rekruttering- og profileringsprosjektet 
som Kartverket, Geomatikkbedriftene 
og GeoForum finansierer, ønsker å hedre 
studenter for årets beste bachelor- og 
masteroppgave innen geomatikk. Prisen 
er en anerkjennelse for faglig dyktighet.
Det gis kr 20.000,- til beste oppgave på 
både bachelor- og masternivå.
Det er utdannings- og forskningsgruppen 
til interesseorganisasjonen GeoForum 
som skal vurdere bidragene, etter tips fra 
faglærere ved de ulike utdanningsinstitu-
sjonene.

Utdeling av prisene forutsetter at fagmil-
jøene ved de ulike utdanningsinstitusjone-
ne foreslår maks to relevante kandidater 
på både bachelor- og masternivå. Forsla-
gene sendes til sverre@geoforum.no  
innen 1.februar året etter oppgavene er 
levert inn.

Krav til kandidatene:
1. Det er kun studenter ved geomatikk-

program som kvalifiserer for å delta i 
konkurransen

2. Vinnerne forplikter seg til å skrive et 

kort sammendrag av oppgaven sin til 
bruk av enten Kartverket, Geomatikk-
bedriftene eller GeoForum

Krav til oppgavene:
1. At det er akademisk solide oppgaver 
2. At studentene evner å tenke nytt rundt 

kjente eller nye problemstillinger
3. At oppgavene er levert i løpet av det 

kalenderåret prisen deles ut for.

Prisene vil bli utdelt på Geomatikkdagene 
året etter oppgavene er levert inn.

Disse prisene vil skape positiv oppmerksomhet rundt 
geomatikkstudiene vi har i Norge. 

TERJE MIDTBØ

Studenter som leverer solide bachelor- og 
masteroppgaver i løpet av året kan vinne pris for årets 
beste oppgave. Illustrasjonsfoto. Foto: Bente Geving/ 
UMB digitalt fotoarkiv.
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Nasjonalt geodataråd
Tekst: Sissel Skovly, Kartverket

Nasjonalt geodataråd skal sikre et godt samarbeid mellom alle som forvalter og 
bruker geografisk informasjon. Rådet er nå inne i ny virkeperiode og har store 
forhåpninger om å bidra til at geografiske data blir lettere tilgjengelig og mer brukt i 
viktige samfunnsoppgaver.

Forløperen til Nasjonalt geodataråd er 
Rådet for Norge digitalt som ble etablert når 
Norge digitalt-samarbeidet ble en realitet fra 
2005. Da geodataloven trådte i kraft i 2010, 
fikk Rådet en mer formell etablering og ble 
da oppnevnt av kongen i statsråd med per-
sonlig oppnevnte medlemmer. Første virke-
periode var 2012-2015 (3 år) og rådet kan se 
tilbake på en omfattende saksportefølje som 
er behandlet og gitt råd om. Kartverket har 
fungert som sekretariat i denne perioden.

Etter den første virkeperioden til Nasjo-
nalt geodataråd, vurderte Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) om 
de ønsket en videreføring. Avgjørelsen om 
reåpning av Rådet ble basert på at fagområ-
det har så stor betydning og er så verdifullt 
for samfunnet at KMD fortsatt ønsker 
innspill og råd i strategiske spørsmål knyttet 
til dette.

Nasjonalt geodataråd har nå fått en ny 
sammensetting og virkeperioden for dette 
Rådet er 4 år (1.1.2016 – 31.12.2019). Ny 
leder er administrerende direktør for Norsk 
institutt for bioøkonomi (NIBIO), Alvhild 
Hedstein, som har tatt fatt på oppgaven med 
stort engasjement. Kartverket skal også i 
denne perioden fungere som sekretariat.
Mandatet til Nasjonalt geodataråd er å 
styrke samarbeidet om samfunnets felles 
geografiske infrastruktur. Rådet skal i den 
forbindelse gi råd om:
• Norsk geodatapolitikk til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD)
• Om samarbeid om og bruk av geodata 

hos offentlige myndigheter og andre som 
bidrar til eller bruker den geografiske 
infrastrukturen. 

Rådet skal følge gjennomføringen av geoda-
taloven og det europeiske INSPIRE-direkti-
vet, og gi råd eller uttalelser som det finner 
hensiktsmessig.

Det nye Rådet hadde sitt første møte i april. 
Da ble lederen fra forrige periode, Kirsti 
Slotsvik, takket av og ny leder, Alvhild 
Hedstein samt nye medlemmer, ønsket 
velkommen av KMD. Det er en klar forvent-

ning fra Rådet om at det ikke bare skal gis 
råd til KMD, men at Rådet også blir oppfor-
dret av departement og regjering til å gi råd 
i saker de har behov for det. 

Det er planlagt at Rådet skal møtes to 
ganger i året, men sakstilfanget kan gi behov 
for ytterligere møter. I det første møtet sto 
det to hovedsaker på agendaen - en oriente-
ring om status på arbeidet med geodatalo-
ven og gjennomføringen av INSPIRE-direk-
tivet presentert av Dag Høgvard fra KMD og 
Erik Perstuen fra Kartverket samt arbeidet 
med nasjonal geodatastrategi presentert av 

Hildegunn Norheim fra NIBIO og arbeids-
gruppen som utarbeider strategien.

Initiativet til å utarbeide en nasjonal geo-
datastrategi har kommet fra Samordnings-
gruppen for geografisk informasjon med 
representanter fra parter i Norge digitalt. En 
arbeidsgruppe ledet av Kartverket og med 
deltakere fra flere nasjonale parter i Norge 
digitalt, ble etablert og har arbeidet med 
strategien siden i høst med bistand fra kon-
sulentselskapet Agenda Kaupang. Strategien 
foreligger nå i et godt gjennomarbeidet 
utkast som ble forelagt Rådet i forbindelse 
med møtet. I tiden framover vil det på flere 
møtearenaer være mulighet til å diskutere 
og gi innspill til strategien. I tillegg er det 
opprettet en egen nettside i Geonorge hvor 
det er tilgang til det foreliggende utkast og 
hvor man kan komme med innspill. 

Rådet ønsker å være avsender av 
strategien og vil be regjeringen vedta en 
nasjonal geodatastrategi. Forslag til en slik 
strategi oversendes regjeringen i god tid før 
jul i år.

Referat fra møtene i Nasjonalt geodataråd er 
offentlige og bli gjort tilgjengelig her:
https://www.geonorge.no/Geodataarbeid/
geografisk-infrastruktur/Norge-digitalt/nasjo-
nalt-geodatarad/

Det kan ta noe tid fra møtene er gjennom-
ført til referatene blir tilgjengelig.

Nasjonal geodatastrategi er tilgjengelig 
her:
https://www.geonorge.no/Geodataarbeid/
geografisk-infrastruktur/Norge-digitalt/nasjo-
nal-geodatastrategi/
    

Alvhild Hedstein, administrerende direktør i NIBIO er 
leder i Nasjonalt geodataråd. Foto: Alvhild Hedstein/
NIBIO

Medlemmer i Nasjonalt geodataråd:
Alvhild Hedstein (leder) Administrerende direktør, NIBIO

Kirsti Slotsvik Kystdirektør, Kystverket

Anne Cathrine Frøstrup Kartverksjef, Kartverket

Jens Sunde Assisterende direktør, Meteorologisk institutt

Tore Brenden Leder, Forsvarets militærgeografiske tjeneste

Jon Lea Fagdirektør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Gyda Grendstad Avdelingsdirektør, Statens vegvesen

Morten Smelror Administrerende direktør, Norges geologiske undersøkelse

Bjørn Bjørnstad Avdelingsdirektør, Miljødirektoratet

Harald Danielsen Rådmann, Arendal kommune

Ellen de Vibe Etatsdirektør, Oslo kommune

Geir Hansen Administrerende direktør, Geodata AS (representant fra Geomatikkbedriftene)

Mona Høiås Sæther Enhetsleder, Trondheim kommune (representant fra GeoForum)

Christine Korme Direktør for digitalisering og fornying, Abelia
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Kartlegger stikkrenner for å forebygge flom
Tekst og foto:: Fridtjov Valde Janson, avdelingsingeniør oppmåling, Ringebu kommune

Ringebu kommune har målt inn stikkrenner (innløp og utløp) i områder som er 
utsatt for flom og flomskred og registrert egenskaper som dimensjon, materiale og 
funksjonsgrad.

Hittil er 1272 stikkrenner målt inn langs 
kommunale veger, private veger og fylkes-
veger. Det gjenstår stikkrenner langs noen 
veger til i problemområder og stikkrenner 
langs kommunale veger i områder som har 
vært problemfrie hittil i forhold til flom og 
flomskred.

Først i landet
Ringebu kommune er først i landet med en 
slik kartlegging etter denne standarden og 
med en ny og rasjonell produksjonsløype. 
Stikkrennene er lagt inn i NVDB (nasjonal 
vegdatabank). Stikkrennene med egenska-
per er tilgjengelige for alle på:  
http://www.vegdata.no/vegkart/

Zoom til Ringebu kommune i kartet 
og søk på stikkrenner. Klikk på aktuell 
stikkrenne for å få opp informasjon om 
den. Private vegeiere, entreprenører som 
utfører vedlikehold av veger og stikkrenner, 
og andre som har nytte av det kan bruke 
dataene fritt. Det er ett mål at stikkrennene 
også skal bli gjort tilgjengelige i kommunens 
kartløsninger.

Dette er gjort
Målet med kartleggingen av stikkrenner 
og statusen for disse er å forebygge skader 
på grunn av flom og flomskred gjennom 
å forenkle drift og vedlikehold, få oversikt 
over hvor stikkrennene er i orden og hvor 
de må spyles eller skiftes ut, kombinere 
stikkrenner med andre data som skade-
stedsregistreringer, registreringer av omriss/
lengde på skred, og datamodeller over hvor 
vannet renner for å prioritere utskiftinger 
og vedlikehold der gevinsten er størst. Inn-
målte stikkrenner vil også kunne forbedre 
datamodellene for hvordan vannet beve-
ger seg. Undervegs i innmålingen så vi at 
stikkrenner med stor dimensjon var plassert 
på steder der det knapt nok renner vann 
og stikkrenner med for liten dimensjon er 
plassert i søkk der det renner mye vann. Vi 
tror derfor kartleggingen kombinert med 
høydedata og kart over vannets bevegelser 
kan bidra til kunnskap om valg av dimensjo-

ner og hvor stikkrenner bør plasseres for å 
fungere best mulig.

Samarbeidsprosjektet NIFS
Standard og spesifikasjon for kartlegging 
av stikkrenner ble bearbeidet vinteren 2015 
av Ringebu kommune, Statens vegvesen, 
Jern baneverket, Kartverket, NVE, fylkes-
mann og fylkeskommunen. Utgangspunktet 
var vegvesenets spesifikasjon for stikkren-
ner i NVDB, og med Statens vegvesen 
som ansvarlig for utviklings- og dataar-
beidet, etter som dataene skal inn i NVDB. 
NVDB sin datamodell for stikk renner er 
også foreslått som standard for stikkren-
ner i SOSI- kartstan darden. Arbeidet med 
standard og spesifikasjon ble gjort som en 
del av samarbeidsprosjektet NIFS: naturfare, 
infrastruktur, flom og skred. Statens veg-
vesen og utstyrs leverandøren Norgeodesi 
gjorde utvikling og tilpasninger så vi kunne 
taste inn alle relevante egenskaper for stikk-
rennene og kommentarer på måleboken/
landmålingsutstyret og slapp å gjøre notater 
på papir eller nettbrett i felt. Innmålingen 
av stikkrennene er utført i 2015 av ansatte i 
Ringebu kommune, Ståle Søbye som ekstra-
hjelp på NVDB registrering, Helene Helland 
sommerhjelp, og Fridtjov Valde Janson 
Avdelingsingeniør kart og oppmåling.

GML, FME og QGIS
Statens vegvesen har jobbet videre med 
produksjonsløypen for å få dataene inn 
i NVDB og tatt seg av importen etterpå. 
Antall stikkrenner med små datafeil i som 
måtte rettes undervegs i importen var mel-
lom 20 og 30 av 1272 stikkrenner. Ettersom 
prosjektet var et prøveprosjekt og det første 
i landet med en slik produksjonsløype anser 
vi det som svært bra. For de spesielt interes-
serte ble data eksportert til/konvertert til 
GML format fra måleboken og jobbet videre 
med av Statens vegvesen i FME med tanke 
på import i NVDB. QGIS (open source 
programvare) er brukt til innsyn i dataene 
ved kommunikasjon mellom vegvesenet og 
kommunen. GML er slik jeg forstår det et 

Tekst: Inger Hokstad, BA-Nettverket 

SOSI – Samordnet Opplegg for Stedfestet 
Informasjon. SOSI har hittil vært kjent som 
et format, men er mye mer. Standardene 
utarbeides som UML-modeller, og kan 
representeres ved ulike formater. SOSI er nå 
i en overgangsfase mellom SOSI prikkformat 
og SOSI GML-format. SOSI følger de 
internasjonale standardiseringsarbeidet i 
OGC og ISO/TC 211, samt INSPIRE.

GML – Geographic Markup Language
GML er et «rikt» format og står for 
Geographic Markup Language, og er basert 
på XML.  
Kartverket har lagt ned mye jobb i å gå 
fra SOSI prikkformat til GML-format. Det 
arbeides med mulighet for å levere FKB-data 
og arealplan-data på GML. 
Se Link: https://en.wikipedia.org/wiki/
Geography_Markup_Language

SOSI prikkformat:
Det formatet som hittil har vært 
dominerende og godt kjent i Norge, men er 
tenkt erstattet av GML.
SOSI prikkformat er et «rikt» format, men 
GML er «rikere». Det er vedtatt ikke å utvide 
det sær-norske SOSI prikkformatet og 
heller ta i bruk GML.

KOF-format:
Enkelt og «magert» format (F) som i en 
årrekke har vært benyttet for innmåling 
for utveksling av koordinater (K) og 
landmålingsobservasjoner (O). For enkelt for 
dagens informasjonskrav.

SOSI Ledning 4.5 (Vann/Avløp, El, 
Tele, fjernvarme osv.) vil IKKE kunne 
representeres ved KOF. Ei heller ved SOSI 
Prikk. GML er vedtatt format for SOSI 
Ledning 4.5.

UML-Modell: Et slags «tankekart» i henhold 
til standard datamodelleringsmetode, 
UML, Unified Modeling. Language 
(se http://www.uml.org). SOSI UML-
modellene som brukes i SOSI-arbeidet 
inneholder objekttypebetegnelser, 
egenskapsbetegnelser, kodelister osv. i form 
av tekst, relasjoner, datatyper, definisjoner 
etc. Link til UML-modell for SOSI Ledning 
4.5:
http://159.162.103.4/sosi-ledning/SOSI_
Ledning_20130307/index.htm

FAKTA
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Kartlegger stikkrenner for å forebygge flom

• Koordinering av planer - KGrav
• Søknadsbehandling - Vei og VA
• Samordnet gravemelding og kabelpåvisning
• Dokumentasjon av ledningsnett
• Råte- og tilstandskontroll av stolper

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

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

PMS 280
PMS 398

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

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

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

format som er det nye store når det gjelder 
formater for lagring av digitale kartdata, så 
Ringebu kommune henger med på utviklin-
gen. Metoden med å legge til flere egenska-
per i felt og slippe unna mye redigering av 
egenskaper på objekter i kartet inne etterpå 
er forhåpentlig noe som kan tilpasses for 
flere typer kartdata og forbedres enda mer 
etter hvert.

Mange bidragsytere
I Ringebu kommune har Fridtjov Valde 
Janson Avdelingsingeniør kart og oppmå-
ling vært prosjektleder og kontaktperson i 
kommunen for prosjektet, men en del andre 
har bidratt mye for at vi har kommet såpass 
langt:
• Knut Jetlund, Statens vegvesen med 

standardisering, utvikling, import av data 
og mye mer.

• Erik Karlsen, Norgeodesi med utvikling 
og support.

• Ståle Søbye, ekstrahjelp NVDB registre-
ringer i Ringebu kommune med innmå-
ling av stikkrenner.

• Helene Helland, sommerhjelp i Ringebu 
kommune 2015 med innmåling av stikk-
renner.

• Janne Trøstaker, sommerhjelp i Ringebu 
kommune 2013 og 2014 som kartla 
mange skred og flomskred i Ringebu i 
2013, noe som var en del av grunnlaget 
for å prioritere områder for innmåling 
av stikkrenner. I tillegg har hun skrevet 
bacheloroppgave om Skreddokumen-
tasjon ved ulike oppmålingsmetoder 
(med utgangspunkt i skredkartlegging i 
Ringebu), og generelt bidratt med ideer 
og kompetanse.
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Dataene som produseres i en programvare og for ett formål har også nytteverdi hos 
en annen aktør, med en annen oppgave og en annen programvare. Er tiden inne for å 
erstatte SOSI-formatet med et internasjonalt format som ivaretar behovet for mer 
objektinformasjon?

Tekst: Inger Hokstad, Inger Hokstad AS/BA-Nettverket

Norge har vært et foregangsland innen 
digitale kart. Begrepet SOSI er viden 
kjent, og de fleste tror de vet hva 
dette er. Et format hvor alle 
linjene starter med en eller 
flere prikker, inneholder 
koordinater og objekttype-
betegnelser og egenskaps-
betegnelser. SOSI er så mye 
mer. SOSI er navnet på et 
omfattende samarbeid knyt-
tet til en stortingsmelding fra 
ca. 20 år tilbake om at Kart-
verket skal ha ansvar for å utvikle 
åpen standard for stedfestet informa-
sjon i Norge og at disse standardene skal 
baseres på de internasjonale OGC/ISO TC 
211-standardene. Selve SOSI-prikkformatet 
ble utviklet i mangel av noe annet, for å 
greie å ta vare på den informasjonen som 
vi ønsket å kunne levere via SOSI-formatet. 
I SOSI-samarbeidet har Norge greid å eta-
blere en kultur for å få inn vårt begrepsap-
parat i standarden. Dette er enestående og 
veldig bra. Dette gir mulighet for å bestille 
data i henhold til SOSI Standard, tilpasset 
vårt norske begrepsapparat, arbeidsproses-
ser osv.

SOSI – Ikke lenger SOSI-prikkformat, men 
GML
Tiden er imidlertid moden for å forlate 
SOSI-prikkformatet, og gå over til annet, 
internasjonalt format. Det som er nærlig-
gende og enklest er GML-formatet - Geo-
graphic Markup Language. Det interessante 
er ikke selve formatet, men informasjons-
mengden. GML er rustet til å ta vare på 
rikere informasjon enn SOSI-prikkformatet, 
og et valg gjort internasjonalt av OGC, 
Open GIS Consortium – som vi ifølge stor-
tingsmelding har å følge. Men GML har sine 
fordeler. Det er like enkelt å forholde seg til 
som SOSI-prikk. Det kan leses og skrives 
av programvare som er utviklet utenfor 
Norges grenser. Det er internasjonalt og 
åpent. Det er mulig for en bestiller å bestille 

helt spesifikke data i tillegg til å bestille eks. 
et veg-prosjekt, med en eksakt oppskrift på 
hvordan dataene skal leveres.

Vi hermer etter fortiden
Det er menneskelig både å herme etter ting 
som er gjort tidligere, og vegre seg mot end-
ring og ukjent. Vi er intet unntak. Kommer 
vi da dit vi egentlig vil? 

Svaret er uten tvil nei! Hvorfor elsker vi å 
diskutere ting vi egentlig ikke kan? Hvorfor 
kryr verden av folk som elsker å diskutere 
formater, men som ikke har peiling på 
fundamentene for disse formatene? Hvorfor 
«elsker» så mange KOF-formatet? Jo – fordi 
det er så enkelt at det nesten ikke innehol-
der noen ting, og bestillere har jo bestilt 
KOF i årevis… (Koordinater og oppmå-
lingsformat for feltminne). Det sier seg selv 
at det burde vært utdatert og byttet ut med 
annet.

Vi gir gass, men tråkker samtidig på 
bremsen
En gjenganger fra rådgivere og entrepre-
nører er: «Vi får ikke jobbe slik vi ønsker å 
jobbe». Bestillinger og kontrakter spesifi-
serer dataleveranser som hører fortiden til. 
Og vi fortsetter å herme. Hvordan rekrut-

tere til bransjen, når arbeidsmetodene er 
gammeldagse?
Kommunal- og moderniseringsdepartemen-
tet (KMD) delfinansierer flere prosjekter 
med hensikt å bidra til å ta i bruk moderne 
format som GML. Samtidig spesifiseres det 
at dataleveranser for dominerende emner 
skal være på SOSI-prikkformat. Det gjelder 

f.eks Felles Kartdatabase (FKB), 
datasett som inngår i Det Offent-

lige Kartgrunnlaget (DOK) og 
Arealplan/Reguleringsplan. 

Dette er omfattende data-
sett som samtlige kom-
muner og offentlige etater 
forholder seg til daglig, 
og bestiller det KMD 
sier skal kreves. Det 

rasles med GML-sabelen 
sporadisk på trening, men i 

kamp benyttes det gamle og 
«særnorske» SOSI Prikk, eller 

KOF, eller pdf. 

Samspill BIM/GIS – GML/IFC
Tenk så moro det kunne vært å brette opp 
ermene, fullføre fagområdene samferdsel/
veg/bane i SOSI-samarbeidet og bytte ut 
SOSI prikk-fanen med GML-fanen, og 
samtidig starte arbeidet med samspill GML 
og IFC, som er to «likeverdige» formater – 
fordi begge er basert på konseptuelle data-
modeller. I Norge har vi uendelig lang rekke 
fagområder som konseptuelle UML-model-
ler i SOSI-samarbeidet som bør videreføres. 
UML-modellene kan ses på som et tanke-
kart, hvor alle boksene inneholder objekt-
typebetegnelser og egenskapsbetegnelser 
som vi har bruk for å utveksle som datasett, 
som f.eks Va-kum. Folk flest skjønner at 
dette er en VA-kum, men i standardiserte 
dataleveranser må VA-kum betegnes med 
eksakt betegnelse i henhold til standarden, 
altså VA_Kum. 

Selvfølgelig kan dette også være 3D-infor-
masjon, som beliggenhet x,y,z, men også for 
volumgeometri/solids og annen objektinfor-
masjon som eks. eier, materiale osv.

Vi kan ikke se bort fra tyngdekraften, og i 
Norge er SOSI tyngdekraften. Ikke i form av 
format, men i form av et omfattende samar-
beide med 6-700 parter med bl. a. alle kom-
munene og statlige etater. Hvem har sagt at 
dette samarbeidet ikke også kan tenke på 
andre moderne formater som GML og IFC?

SOSI-samarbeid på moderne format
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Forsvarsbygg går i bresjen for en 
moderne og mer effektiv utveksling av 
informasjon om hvilke rør og ledninger 
som finnes i bakken. Dette ble presentert 
på Ba-nettverkets samling i mars, og 
markerer starten på en ny æra i digital 
samhandling for ledningsinformasjon.

Ba-nettverket er en faglig arena for å bedre 
dataflyt og digital samhandling mellom 
aktører i bygg og anleggsbransjen. Re-
presentanter fra blant andre byggherrer, 
entreprenører, rådgivende ingeniører og 
programvareleverandører deltok. På sam-
lingen demonstrerte Forsvarsbygg den nye 
løsningen. Dette høstet gode tilbakemeldin-
ger og ros fra Ba-nettverket. Forsvarsbygg er 
dermed i teten med å drive utviklingen på 
dette området videre. 

Mangelfulle data
 I dag er dataene Forsvarsbygg mottar om 
infrastrukturen i bakken ofte mangelfulle. 
De inneholder informasjon om hvor rørene 
ligger, men sjelden hva slags rør det er.  I 
tillegg bruker mange landmålere i dag en 

gammel, utgått standard. Dette gir mye et-
terarbeid og er lite effektivt, som gjør at man 
må gå ekstra runder internt og ofte også 
med entreprenør for å få det man trenger.

Mer effektiv dataflyt
Dette vil det nå bli en endring på. Land-
måleren vil med den nye løsningen få opp 
informasjon direkte  på skjermen sin om de 
datafelt han må fylle ut. Er dette en vann-
ledning, eller er det en avløpsledning og 
hvilket materiale og dimensjon har den? Når 
landmåleren er ferdig vil han kunne sende 
den komplette fila direkte til oss i Forsvars-
bygg. Deretter kan Forsvarsbygg ta fila og 
legge den inn i sine systemer med riktig og 
komplett informasjon i henhold til de krav 
vi har satt. 

Utfordrer bransjen
Gjennom standardiseringsarbeidet som nå 
er gjort, vil Forsvarsbygg altså kreve at nye 
leveranser gjøres på det internasjonale åpne 
formatet kalt GML. Forsvarsbygg er den før-
ste aktøren som krever dette. Forsvarsbygg 
har i dette utviklingsarbeidet hatt dialog 

med programvareleverandører, samarbeids-
partnere som Bangs Oppmåling og Geodata 
AS. Disse har kjørt tester, blant annet opp 
mot tidligere oppdrag for Forsvarsbygg. 
Resultatene så langt er gode. Løsningen 
fungerer.

Nå begynner arbeidet med å justere 
og tilpasse løsningen videre. Blant annet 
må programvareleverandørene finjustere 
sluttproduktet, i tillegg til at Forsvarsbygg 
må oppdatere sine kravspesifikasjoner i sitt 
kvalitetssystem.

Fra landmåleren til skjerm  
- sømløst og digitalt!

Foto: Forsvarsbygg

Første anskaffelse basert på eByggesak
Trondheim kommune har skrevet avtale 
med Software Innovation som leverandør 
av nytt system for byggesaksbehandling. 
Anskaffelsen er gjort med utgangspunkt 
i kravspesifikasjon utviklet av KommIT-
prosjektet eByggesak.

Kommunen har som første kommune tatt 
i bruk KS sin verktøykasse for omstilling 
og digitalisering på byggesaksområdet og 
gjennomført en anskaffelse av et helt nytt 
verktøy for saksstøtte. Anskaffelsen bygger 
på brukerreiser, standarder og krav som er 
utviklet i prosjektet eByggeSak i regi av KS 
og er første trinn på veien til en fulldigital 
byggesaksbehandling. 

-Dagens løsning for byggesøknader kan 
sammenliknes med selvangivelsen i gamle 
dager, der man måtte samle opp masse 
dokumenter, sende inn etter beste evne, og 
håpe at alt ble rett, sier Steinulf Hoel, Byg-
ningssjef i Trondheim kommune 

Dette kan være noe av grunnen til at hele 
40 prosent av byggesøknadene i Trondheim 

i dag er mangelfulle. Oppfølgingen av de 
mangelfulle søknadene tar mye tid både for 
de som skal behandle søknadene og de som 
skal søke.

- KS er også i dialog med andre kom-
muner som planlegger å ta i bruk det nye 
anskaffelsesgrunnlaget som er utviklet, for-
teller Michael Pande-Rolfsen, som er pro-
sjektleder for eByggesak og eByggesøknad i 
KS. Prosjektene skal bidra til at kommunene 
samordner seg på IKT-området, men også 
at kommunene og de statlige aktørene, 
Direktoratet for byggkvalitet, Kartverket 
og Statistisk sentralbyrå, samarbeider mot 
felles mål. - Ved å samordne interessene til 
kommunene står de bedre rustet til å sette 
krav til leverandørindustrien, uttaler Pande-
Rolfsen. - Målet er tilgang til «hyllevare» og 
større konkurranse i markedet for denne 
type løsninger.

Parallelt med utviklingen av en verk-
tøykasse i regi av KS, utvikler DiBK en ny 
tjenesteplattform, Fellestjenester BYGG, på 
Altinn som grunnlag for nye, kommersielle 

byggesøknadsløsninger. Tjenesteplattformen 
skal etter planen settes i drift i juni. DiBK 
er i dialog med IKT-næringen. - Vi ønsker å 
legge til rette for gode rammebetingelser for 
kommersiell tjenesteutvikling av fremtidens 
byggesøknader – både for innbyggere og 
byggenæring, forklarer prosjektleder Olaug 
Hana Nesheim i DiBK om bakgrunnen for 
den nye tjenesteplattformen.

Bygningssjef Hoel forteller at Trondheim 
kommune ønsker å være i førersetet for å 
etablere en ny søknadsportal så fort kom-
mersielle løsninger er tilgjengelig i markedet 
og disse kan sende digitale søknader via 
«Fellestjenester BYGG» og FIKS (felles 
integrasjonsplattform kommunal sektor) 
til kommunens nye løsning for saksstøtte 
(eByggeSak).

- De nye digitale løsningene skal være så 
gode at saksbehandlingstida blir betydelig 
kortere. Fokuset på god service til inn-
byggerne er stort på byggesakskontoret i 
Trondheim, forteller bygningssjefen.

Pressemelding fra KS:

Tekst: Frode Faraas, Øystein Mauseth, 
Grete Røen og Trond Enemo
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Samarbeid for å flytte fjell
Initiativet om å gi Finland Haltitoppen i 100-årsgave høster stadig flere tilhengere.  
Nå ligger saken på statsministerens bord.

Tekst: Sverre Røed-Bottenvann

Saken har allerede fått veldig stor oppmerk-
somhet både i Norge og utenfor landegren-
sene. Initiativtaker Bjørn Geirr Harsson er 
svært fornøyd med utviklingen.

– Fantastisk omdømme
– Dette er en enestående sak som gir Norge 
et fantastisk omdømme ute i verden, i en tid 
hvor grensejusteringer mellom land sjelden 
foregår fredelig. Jeg har blitt intervjuet 
av mange internasjonale medier, som ser 
at saken er unik. Jeg kan ikke tenke meg 
en bedre gave fra Norge som en fredsna-
sjon – vi har alt å vinne på å avstå dette lille 
landområdet til våre naboer, sier Harsson. 

Han har selv overlatt den videre oppføl-
gingen av saken til Kåfjord kommune – hvor 
den aktuelle toppen ligger, men følger selv 
spent med på hva som skjer.

Ikke enestående 
– Nå har også Den Norske Turistforening 
gitt sin fulle støtte til saken – og finnene 
har uttalt at uansett utfall så vil de elske 
nordmennene for forsøket. Husk at området 
kun utgjør 0,01 kvadratkilometer – og er 
med det så beskjedent at det ikke vil påvirke 
hverken Norge eller Finlands offisielle flate-
innhold. Vi har også tidligere foretatt gren-
sejusteringer mot våre naboland, så dette er 
ikke enestående, understreker Harsson.

Geologer som kjenner det aktuelle fjell-
området skal ha sagt at ikke noe tyder på 
at verdifulle ressurser fins der – det er kun 
gråfjell. Harsson antar at henvendelsen som 
er sendt fra Kåfjord kommune til Statsmi-
nisteren først vil bli gjennomgått av regje-
ringens advokater – før den blir presentert 
for politikerne. 

– Men jeg kan ikke skjønne hvilke argu-
menter som skal tale imot dette forslaget. 
Finland er så vidt jeg vet det eneste land 
i verden som har sitt høyeste punkt i en 
fjellside – og ikke på en topp. Jeg tror alle 
unner finnene denne toppen, uttaler Bjørn 
Geirr Harsson.

Her er grenserøysa i Halti. 
Foto: Wikimedia

FAKTA:

• Finland feirer 100 års-jubileum  
6. desember 2017

• Finlands høyeste punkt ligger i dag i en 
skrent på Haltifjellet 1324 moh

• Selve toppen på 1331 moh ligger 
drøyt 100 meter inn på norsk side av 
riksgrensen, i Kåfjord kommune 

• Bjørn Geirr Harsson tok initiativ til å 
avstå toppen til Finland i anledningen 
finnenes 100 årsjubileum – og nå er 
forslaget oversendt statsministeren
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Seminar om organisering  
av eiendomsoppmåling
GeoForum arrangerer seminar om 
organisering av eiendomsoppmåling 
herunder autorisasjons- og 
sertifiseringsordning. Seminaret blir 19. 
mai på  Clarion hotell & congress Oslo 
Airport.

Regjeringen har fått i oppdrag fra Stortinget 
om å utrede hvordan arbeidet med eien-
domsoppmåling skal organiseres. Resulta-
tet av regjeringens utredning legges ut på 
alminnelig høring før sommeren. 

Hvordan organisere arbeidet med eien-
domsoppmåling best mulig slik at formålet 
med matrikkelloven blir oppfylt? 

Formålet med matrikkelloven er at loven 
skal sikre tilgang til viktige eiendomsopp-
lysninger ved at det blir ført et ensartet og 
pålitelig register.

På seminaret blir det innlegg fra Kom-
munal- og moderniseringsdepartementet 

(KMD) om status i utredningsarbeidet. 
Regjeringen skal også vurdere en autorisa-
sjon- og sertifiseringsordning.

Det blir synspunkter fra representanter 
fra privat bransje, kommunal virksomhet, 
NITO og Tekna. Det blir også innlegg fra 
utdanningsinstitusjoner om hvordan de vil 
møte kravene til videreutdanning for land-
målere som trenger autorisasjon.

Det blir avsatt god tid til spørsmål.
Målet med seminaret er å få frem ulike 

synspunkt om saken.
Seminaret er planlagt av Kåre Conradsen, 
Tønsberg kommune og styremedlem i 
GeoForum
Øystein Halvosen, Rambøll AS og represen-
tant fra Geomatikkbedriftene
Arild Iversen, Ingeniørservice AS og repre-
sentant fra Geomatikkbedriftene
Lin Knarvik, Stavanger kommune
Astrid S. Øie, Trondheim kommune og 

kommunegruppa
Marianne Meinich (GeoForum)

Bakgrunn for saken:
Det ble lagt frem et representantforslag for 
stortinget den 18.juni om oppheving av det 
kommunale monopolet på eiendomsopp-
måling. Link til saken: https://www.stortin-
get.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publi-
kasjoner/Representantforslag/2014-2015/
dok8-201415-138/
Følgende innstilling som ble behandlet i 
Stortinget 3. mars: Stortinget ber regjerin-
gen utrede forslag om hvordan arbeidet 
med eiendomsoppmåling skal organiseres, 
herunder vurdere en autorisasjons- og serti-
fiseringsordning for denne type tjenesterom. 
Link til Stortingets behandling av saken 
den 3. mars. https://www.stortinget.no/no/
Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Refe-
rater/Stortinget/2015-2016/160303/
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Kvalitet i matrikkelen  
– betraktninger fra en oppmålingsingeniør

Flertallspartiene på Stortinget fremmet 
forslag om opphevelse av det kommunale 
monopolet på eiendomsmålinger i juni 
2015. Rekvirenten kan selv velge landmåler, 
noe som innebærer en opphevelse av det 
kommunale monopolet. Samtidig er det 
ønskelig at det innføres et krav om autorisa-
sjon av ansvarlig landmåler. 

Senere har det vært foredrag om temaet 
på fagdager, eiendomskonferanser, Geo-
matikkdagene i Ålesund og skrevet flere 
artikler. Vinklingen til mange av innspil-
lene i denne diskusjonen forundrer meg. 
Burde vi ikke heller bli enige om en del 
ting i felleskap, i stedet for å begynne en 
posisjonering for å grafse til seg inntekter 
og arbeidsoppgaver? Norge er et lite land 
i verdensmålestokk innen geomatikkfaget. 
På tross av dette har vi kommet langt med 
systemene vi har utviklet. Mange ser på 
oss med misunnelse over hva vi har fått til 
i årenes løp, med standardisering innenfor 
kartdata, matrikkelen og andre digitale 
tjenester. Disse er i hovedsak norskutviklede 
forvaltningsløsninger, hvor kommunene har 
vært sterke bidragsytere med både kompe-
tanse og midler. 

Bakgrunnen for denne artikkelen er et 
ønske om å formidle min erfaring etter 
mer enn 23 år i faget. I min karriere har jeg 

jobbet med alt fra landmålingsdata, eien-
domskart, regulering og kommuneplaner, 
Økonomisk Kartverk (ØK), historiske kart, 
temadata, til utvikling av tilpasset program-
vare for faget. Jeg har fått bred erfaring og 
en evne til å vurdere kvaliteten på dataene 
som benyttes. En ting er sikkert, og det er 
at kartdata ikke gir en bedre kvalitet eller 
troverdighet utelukkende fordi de blir digi-
tale og lettere tilgjengelig for allmennheten. 
Heller tvert imot. Matrikkelen er i hovedsak 
resultatet av et analogt produkt (ØK) som 
er digitalisert og maskinelt bearbeidet. Re-
sultatet er et digitalt produkt med mer fokus 
på kvantitet enn kvalitet. 

Allerede som nyutdannet stilte jeg 
spørsmålet ved den såkalte MABYGG-
registreringen (1993 -1995). Det ble massivt 
registrert bygningspunkt fra analoge kart 
inn i GAB, som i dag er en del av matrik-
kelen. I ettertid kan man stille spørsmål ved 
ressursbruken i dette registreringsarbei-
det i forhold til den verdi og troverdighet 
disse dataene har i dag. Oppdragsgiver var 
Finansdepartementet gjennom Skattedirek-
toratet. Det var planlagt å innføre et system 
for skattlegging av alle bolig- og fritidsbygg 
i Norge. Dette ble imidlertid ikke gjennom-
ført. Senere opprettet skattedirektoratet sitt 
eget register for boligbygg der de benytter et 

annet arealbegrep enn i matrikkelen.
Spørsmålet stilte jeg allerede den gang. 

Skulle vi ikke først fått på plass et mer 
differensiert kodeverk med flere «rette» be-
skrivelse på byggene. Det var ikke alltid like 
lett å finne rett kode på bygg som har mange 
funksjoner, for eksempel butikk i 1. etasje, 
kontorer i 2. etasje og boliger i toppetasjen. 
Bærum kommune laget sitt eget kodeverk, 
som de senere konverterte. Dermed fikk de 
mer ut av registreringen enn de fleste andre 
kommuner. 

Matrikkelen, hva er det?
Matrikkelen er Norges offisielle register over 
fast eiendom, herunder bygninger, boliger 
og adresser. Den er delt i to, en bok- og en 
kartdel. Hovedfokuset i denne artikkelen vil 
være kartdelen.

I min kommune består matrikkelkartet 
av digitalisert ØK som ble flyfotografert i 
1964, landmålingsdata fra jordskiftesaker 
og innmålingsdata fra kartforretninger etter 
delingsloven fra 1980. Med andre ord, mye 
data som ikke har blitt kontrollert og har 
derfor usikker kvalitet. Nøyaktigheten kan 
variere fra fra noen centimeter til mer enn 
10 meter. 

Dagens GPS-data er nøyaktig, men en 
forsvinnende liten andel av eiendomsteigene 

Tekst: Bjørn Inge Fossen, oppmålingsingeniør Luster kommune
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er målt med GPS i Luster kommune. Luster 
har 5 877 matrikkelenheter. Vi mangler 
952 eiendommer som skulle vært regis-
trert i matrikkelen. Vi har 787 0/0-teiger 
(eiendomsteig) og 198 0/1 teiger (vann/
elv). Mange av disse eiendomsteigene kan vi 
finne på arkivverket sine sider. Med andre 
ord foreligger det mye arbeid med å tolke 
gamle skrifter slik at vi tilslutt får en trover-
dig matrikkel.

For å få mer forståelse for problemstil-
lingene rundt matrikkelen viser jeg til 2 
artikler i Kart og Plan som omhandler 

digitalisering av ØK og kvalitet på eien-
domsgrensene i matrikkelen, ref. Kart og 
plan nr. 4/2013 og nr. 1/2016. Link til Harald 
S. Haraldstad artikkel http://www.kartog-
plan.no/Hefter/KP4-2013/KP-4_2013.htm. 
Artikkelen fra i år ligger ikke på nett.

I mange kommuner er hovedtyngden av 
grensene i matrikkelen nettopp hentet fra 
ØK og bruken av disse digitale kartdata har 
en langt større anvendelse enn papirkartet. 
Derfor er det ekstra viktig i dagens forvalt-
ning å ha kunnskap om datagrunnlaget for 
de digitale eiendomsdataene, digitaliserings-
prosessene og ulike dataforvaltningsregi-
mer. Her vil jeg poengtere at kommunene 
allerede innehar denne kunnskapen.

Med de to nevnte artiklene friskt i minne 
og et regelverk vi har fått i hende, føler 
mange landmålere at enkelte i bransjen, 
myndighetene og Kartverket samt enkelte 
samfunnsvitere er i utakt med virkeligheten. 
Et prosjekt som kan nevnes i den forbin-
delse er «Kvalitetshevning av matrikkelen 
i Valdres». Med de ressursene de hadde i 
en av kommunene, kunne de jobbet i 46 år 
for å rydde opp og få eiendommene riktig i 
matrikkelen.

Litt om realiteten i kommunen
Resultatet i flere kommuner er en matrikkel 

som inneholder mange feil og mangler. Et 
resultat etter hastverksprosjekt fra Stortin-
get, departementet og Kartverket! Fokuset 
ved etablering synes å ha vært kvantitet mer 
enn kvalitet. Historien i Norge på eien-
domssiden er helt annerledes en i resten 
av Europa. For de som husker historien, 
så har vi i realiteten vært et fritt folk selv 
under andres herredømme, og dermed har 
eiendommene utviklet seg helt annerledes 
en hva de har gjort under store godseiere 
i Sverige og Danmark. «Far i huset» delte 
gården mellom sine barn. Dette bidro til det 
lappeteppet vi har i dag.

I diskusjonen om fritt landmålervalg blir 
ofte Danmark trukket frem som det store 
foregangslandet. Arealet i Danmark er ikke 
større en Rogaland, Hordaland og Sogn og 
Fjordane til sammen. Min «lille» kommune 
er på 2707 km2, med 4 armer med lengde på 
5 mil i hver arm. Veistandarden er dårlig, og 
det tar omtrent en time å komme til enden 
av veien. Veiene går langs fjorden til høyfjel-
let, 1391 meter over havet, så vi kan ha fire 
årstider på en arbeidsdag, selv i juli måned. 
Høyeste fjell Store Skagastølstind 2405 moh. 

Om vinteren har vi fortsatt mye snø, 
derfor trenger vi vinterforskrift også i 
framtida. I Luster har jeg over 500 km2 med 
laserdata (Bergen 465 km2) og kanskje mer 

Figur 1. Kvaliteter i matrikkelkartet. Se også på fig. 2.

Foto: Arne Lerum
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høydedata enn hele Danmark til sammen. 
Til sammenlikning er Vestfold fylke ca. 2225 
km2 og består av 14 kommuner. Høyeste 
fjelltopp er Skibergfjell som rager 632 meter 
over havet. Det tar i underkant av en time 
å kjøre de 92 km gjennom fylket på E18. I 
diskusjonen om fritt landmålervalg utelates 
det å nevne at Norge har en helt annen 
topologi, infrastruktur og befolkningstetthet 
enn Danmark.

Forholdene her i Luster gjør at vi bruker 
mye tid selv på enkle oppmålings- og frade-
lingsforretninger. Dette fordi det opprinne-
lige kartgrunnlaget er dårlig, dokumentasjo-
nen på grensene er gamle og håndskrevne, 
infrastruktur er komplisert og vinteren er 
snørik. Gamle skylddelinger som er sirlig 
skrevet inn for hand er en utfordring å 
tolke. Særlig når beskrivelsen passer hvor 
som helst på begge sider av en 3 mil lang 
fjord, fra et punkt ved fjorden til riksvegen, 
langs riksvegen til nytt punkt, og deretter til 
punkt ved fjorden igjen. Fig 2. Personer som 
kjente til forholdene på stedet er død for 
100 år siden. Prøv den som vil! Dette er et 
detektivarbeid. Punktene langs riksvegen er 
borte for lenge siden på grunn av utvidelser 
og veiarbeid de siste 50 år.

I dette tilfellet er selve målejobben, som 
de absolutt vil privatisere, unnagjort på få 
timer. Arbeidet ligger i å undersøke arki-
vene, samarbeide med partene og bearbeide 
grunnlagsmaterialet. Dette kan ta tid, men 
sammen finner vi en god løsning til en for-
nuftig pris. Uttalelse fra et privat landmå-
lingsforetak, er som følgende: «det ville bli 
altfor dyrt i mange saker, så dette må kom-
munen ta seg av». En annen side av saken 
er at landmåleren i kommunen sitter inne 
med kompetanse rundt faget som kommer 
godt med også i andre kommunale oppga-
ver. Kommunen opptrer som utbygger og 
tilrettelegger av industriområder og boligfelt 

(gjerne den eneste i distriktet). Alle disse 
områdene krever eiendomskompetansen, 
som bant annet innbefatter grunnerverv og 
opprydding i heftelser på eiendommene. 
Denne kompetansen vil forsvinne fra kom-
munene ved privatisering.

Kartverket som matrikkefører
Kartverket har sendt ut informasjon om at 
de kan være behjelpelig med matrikkelførin-
gen for kommunene. Jeg stiller meg kritisk 
til dette. Er dette første steg for å overta 
matrikkelføringen på lik linje med tinglys-
ningen. For å oppnå en god og troverdig 
matrikkel er det en stor fordel å ha vært 
i marka for å se på de fysiske forholdene. 
Eksempler på saker der matrikkelføring og 
oppmåling er adskilt er saker fra vegvesen 
og jordskifteretten. Her er det noe varieren-
de kvalitet på leveransene og dokumentasjo-
nen er ofte mangelfull. Det tas blant annet 
ikke hensyn til tilkoblede eiendomsteiger. 
Her anbefaler matrikkelsupport større bruk 
av fiktive linjer (fantasilinjer) for dannelse 
av eiendomsteiger. Er ikke dette å skyve pro-
blemet ut i «skyene», samtidig som kvalitet 
og troverdighet til matrikkelen forringes? 

De private aktørene 
De fleste av oss er ikke interessert i å betale 
for mye for en vare. De private foretakene 
med undersøkelsesplikt på lik linje som 
kommunene har i dag, vil også måtte bruke 
mye tid på sakene. Timeprisen vil kanskje 
være den samme som kommunens satser, 
men i tillegg må de legge på momsen som er 
25 %. Realiteten vil da bli at de bruker like 
lang tid som kommunene i dag, pluss 25 % 
mva. 

I diskusjonen om fritt landmålervalg 
er også habilitetsforholdet mellom opp-
målingsmyndighet og kommunen som 
grunneier vært et tema. Bransjen har uttalt 
at disse er for tette, og har stilt spørsmål om 

habiliteten til de kommunale landmålerne. 
Kanskje bør dette utredes?

Bransjen snakker varmt om autorisasjon 
av landmålere og kompetanse. Jeg oppfat-
ter at de fleste kommunene sitter på mange 
gode fagfolk, som også flere undersøkelser 
viser. Bransjen snakker også om at en auto-
risert landmåler kan hjelpe til med forstå-
else av planer, forholdt til andre myndighe-
ter, delingssøknader, avtaler med naboer og 
avklare rettslige forhold. Mye av dette gjør 
de fleste kommuner allerede i dag som en 
del av de offentlige tjenestene de tilbyr. 

I dagens teknologiske samfunn stoler folk 
på kartet. Kommunen får fortsatt skylden 
for feil og mangler. Jeg sier det heller slik; 
«det er mye tro og lite viten om matrik-
kelkartet. Skulle man ha hatt prestekrage i 
stedet for landmålerdress.» Vi må forholde 
oss til fakta og ikke tro! I mens løper tiden.

Servitutter
Dagens næringsliv skriver om at det er 
mange saker i rettssystemet. Noe av grun-
nen til dette tror jeg er valget som ble gjort i 
forbindelse med innføringen av matrikkelen, 
om ikke å registrere servituttene (rettighets-
grenser). Servituttgrensene må komme i 
det offentlige kartgrunnlaget og som et eget 
lag i matrikkelen. Vi i kommunen ser også 
mer og mer konflikter på grunn av mangel 
på grensene i kartet. Gamle rettigheter 
blir mer og mer viktig og spesielt i vår tid 
med nye sportsaktiviteter som ski, sykkel 
og turer hvor en vil ta i bruk gamle offent-
lige ferdselsveier. Grunneiere sitter med 
den oppfatning at de gamle veirettene er 
avviklet. Men det er de ikke. Også utbygging 
av småkraft og andre ressurser blir det fort 
konflikter rundt da vi ikke har en god nok 
oversikt over disse rettighetene. Jordskif-
terettene i mitt fylke har også en masse 
saker som dreier seg om rettighetsgrenser. 
Disse er ikke synlige for allmennheten med 
dagens løsning.

Oppsummering
Private aktører, myndigheter, utdannings-
institusjonene, Kartverket og kommunene 
må samarbeide om bedre løsninger og en 
pålitelig matrikkel. Jeg tror at vi med et slikt 
samarbeid lettere får tilgang til midler slik at 
vi kan trygge fremtidig fagkunnskap innen-
for geomatikk- og eiendomsfaget.

Er det bare jeg som oppfatter det slik, eller er 
det flere? Jeg ønsker å høre ditt syn på saken 
og send gjerne en epost til Bjørn Inge Fossen:
Bjorn.Inge.Fossen@luster.kommune.no

Foto: Luster kommune

Fig.2 Ortofoto, ØK raster og dagens matrikkel med sin 
forenkling.
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Det offentlige 
kartgrunnlaget 
setter temadata  
på dagsorden
Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er data som er viktig offentlig geografisk 
informasjon i arbeid etter plan- og bygningsloven.

Tekst: Kjersti Nordskog, Kartverket

Når disse dataene brukes i plansaker, byg-
gesaker, risiko- og sårbarhetsanalyser og 
konsekvensutredninger vil vi kunne sikre 
effektive prosesser og kunnskapsbasert 
forvaltning i landet vårt. 

141 datasett 
Arbeidet med utarbeidelsen av DOK har 
foregått over flere år – den nye satsningen 
begynte for alvor med utvalgte 92 datasett 
i 2015. Det er KMD som bestemmer hvilke 
datasett som skal være på den nasjonale 
DOK-listen. Til å begynne med var det 92 
datasett som ble valgt ut – alle ble ansett 
for å ha relevans for arbeid etter plan og 
bygningsloven. I 2016 kom det ytterligere 
noen til – totalt teller listen nå 141 datasett. 
Den kan i sin helhet sees på Geonorge.no. 
Listen forventes ikke å vokse like mye i de 
kommende år. DOK-dataene er av praktiske 
årsaker delt inn i følgende temagrupper: 
Basis geodata, befolkning, energi, foruren-
sing, friluftsliv, geologi, kulturminner, kyst/
fiskeri, landbruk, landskap, natur, samferd-
sel og samfunnssikkerhet. 

Ulik status
Alle DOK-datasett har også en status. 
Denne kan være én av tre: kandidat, i pro-
sess, godkjent. Kandidat betyr at datasettet 
er valgt ut av KMD, men ikke har nødvendig 
dokumentasjon og kvalitet på plass enda. 
Hvis datasettet er I prosess har den levert 
inn data og dokumentasjon til nasjonal 
geodatakoordinator (Kartverket), men alt er 
enda ikke godkjent. Først når alle kravene er 
oppfylt, får datasettet status som God-
kjent. Kravene gjelder følgende: metadata, 
produkt ark, tegneregler, produktspesifika-
sjon, korrekte SOSI-filer tilgjengelige for 
nedlasting, en WMS-tjeneste, og fra 2016 
også en WFS. Dette er dokumentasjon 
som gjør det enklere å ta dataene i bruk og 
skal støtte automatisert dataflyt. Effektive 
saksverktøy i kommuner og fylker vil være 
avhengig av slike tilrettelagte data. Mange 
av temadataene på listen har aldri før 
hatt tilgjengelig dokumentasjon. Det er et 
betydelig løft for temadataene at denne nå 
utvikles og gjøres tilgjengelig i Geonorge. 
Arbeidet som legges ned i eieretatene er 
omfattende og tidkrevende, og mange etater 

gjør en fremragende jobb for å få alt på plass 
i løpet av et års tid. 

Temadata på agendaen i hele landet
Alle landets kommuner skal fra og med 
2016 ta stilling til datasettene som er på 
listen, og bestemme seg for om de skal 
inngå i arbeid etter plan- og bygningsloven 
eller ikke. I utgangspunktet er det tenkt 
at man skal ha en god grunn for å velge et 
DOK-datasett bort fra kommunens liste. 
Innlandskommuner trenger likevel ikke 
velge datasett som omhandler kyst og sjø, og 
mange kommuner i sør trenger for eksem-
pel ikke å forholde seg til reindriftsdata. 
Tanken er at temadataene og bruken av dem 
i større grad blir forankret i kommunen når 
man aktivt må ta stilling til dem hvert år. 
DOK forandrer likevel ikke på de betaling- 
og eierskapsregimene som allerede finnes 
for de ulike datasettene. 
Mer informasjon om det offentlige kart-
grunnlaget ligger på kartverket.no, og den 
fullstendige listen av datasett, med informa-
sjon om status og dokumentasjon, ligger på 
geonorge.no

Det er et betydelig løft for temadataene at 
dokumentasjonen nå utvikles og gjøres tilgjengelig i 
Geonorge, skriver Kjersti Nordskog.

«Alle landets kommuner skal fra og med 2016 
ta stilling til datasettene som er på listen, og 

bestemme seg for om de skal inngå i arbeid etter 
plan- og bygningsloven eller ikke».
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Fagjuryens vurdering av kartutstillingen på Geomatikkdagene i Ålesund 2016

MITT TURKART - hjemmeutskrift av Kartverkets kart
Kartverket 

Dette er i utgangspunktet en kartapplikasjon hvor man kan velge 
områder man vil printe ut analoge kart fra. Applikasjonen produse-
rer et «karthefte» (PDF) med 12 kartsider, forside med oversiktskart 
og sisteside med tegnforklaring. Kartverket valgte å stille med det 
analoge sluttproduktet som bidrag til utstillingen. Juryen fikk et 
inntrykk av at applikasjonen var enkel å bruke, men at det analoge 
kartet, som var sluttproduktet, fremdeles har noe forbedringspoten-
sial. 

Norgeskart 
eMap

Dette kartet er laget for å henge på veggen. Stor detaljrikdom der 
tekst i forskjellig størrelse og farge er med på å gjøre kartet bedre 
lesbart. Spesielt med kartet er at det er brukt en Krovak skråstilt 
kjegleprojeksjon. Denne projeksjonstypen skal være godt egnet for 
bananformede land! Kartet er påført gradnett med lys farge som er 
synlig i havområdene. Men dette forsvinner stort sett over land som 
i seg selv er framstilt med lysere farge. Ellers kunne man kanskje ha 
angitt navn på flere «knutepunkter» i nabolandet. 

Turkart over Hitra med Kjentmannshefte
eMap

Dette kartet er laget på oppdrag fra Hitra kommune med formål 
om å stimulere befolkningen til å gå turer og ta i bruk skjærgården 
rundt. Kartet inneholder 45 «kjentmannsposter» som er beskrevet 
nærmere i et medfølgende hefte. Kartet framstår med behage-
lig fargebruk og juryen la spesielt merke til detaljert forklaring på 
hvordan man skal ta ut kartreferanser. Nyttig for nybegynnere. Av 
negative sider ble det nevnt at fargen som er brukt på dyrket mark 
kanskje kommer litt dårlig fram og at enkelte kartsymboler manglet 
i tegnforklaringen (gravemaskin). 

Tekst: Terje Midtbø, NTNU, Kristoffer J. Kristiansen, Kartverket

Kartutstillingen ble i år arrangert for 20. gang. Vi kan altså 
snakke om et lite jubileum! Og for første gang i utstillingen sin 
historie hadde man i år et flertall av digitale bidrag. 

Av de til sammen 12 bidragene var 5 som papirkart og 7 som digi-
tale løsninger. I dag blir mange kart produsert med tanke på at de 
skal benyttes i digitale media. Det er derfor gledelig å se at kartut-
stillingen også gjenspeiler dette. For å gjøre det enklere for digitale 
bidragsytere ble det i år ordnet med egne utstillings-PCer der de 
ulike applikasjonene kunne studeres. Vi vil i denne sammenhengen 
få rette en takk til Kartverket Hønefoss for lån av PC-er, og til Kart-
verket Molde for lån av skjermer.

Den digitale utstillingen ble koordinert gjennom en egen Web-
side med oversikt og lenke til de ulike deltagerne på utstillingen. 
Gjennom denne var det også mulig å se den digitale utstillingen i ro 
og mak på egen PC. Utstillingen kan fremdeles studeres på web-
siden: utstilling.cartography.no.

Samtidig vet vi at framstilling av kart på papir også er svært viktig 
og nyttig i mange sammenhenger. Og det er ikke til å komme bort i 
fra at flotte papirkart gjør seg godt på veggen i en utstilling av denne 
typen. 

Her kommer en liten oversikt over produktene sammen med en 
svært kort oppsummering av juryens vurderinger:
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Fagjuryens vurdering av kartutstillingen på Geomatikkdagene i Ålesund 2016
Ingaleden turkart
Sarpsborg kommune

Ingaleden er en turløype på 34 km som går gjennom vakre om-
givelser parallelt med Glomma i Østfold, fra Varteig i Sarpsborg 
kommune til Folkenborg i Eidsberg kommune. Kartet er utformet 
som en folder der 4 ulike «kartblad» er angitt med ulike fargetoner. 
Dette knytter de ulike kartbladene fint sammen med oversiktskartet. 
Det er spesielt detaljer som ligger langs eller er synlig fra stien som 
er framhevet i kartet. Et hendig kart for formålet. Juryen stiller seg 
spørsmål om selve leden kanskje kunne ha vært framhevet på annen 
måte enn som en kraftig punktsymbolisert linje som går parallelt 
med stier og veier langs leden?

Turkart Øystre Slidre
Mesterkart

Et klassisk turkart fra Mesterkart som er produsert for Øystre Slidre 
fjellstyre. Kartet har god fargebruk der fjellskyggen kommer fram på 
en god måte uten å skjule annen informasjon. Turstier er markante 
i kartet, noe som er positivt for et turkart. Juryen oppdaget en feil 
i markering av tettbebyggelse på Beitostølen, men dette er først og 
fremst dataleverandøren som må stå til ansvar for. Kartografisk sett 
er det heller ikke ideelt å vise overnatting på Beitostølen med 10-15 
like sengesymbol. Her burde man ha generalisert.  

Fredrikstad kommunes digitale kart «Kulturnatt»
Fredrikstad kommune
Kartapplikasjonen er laget for at publikum skal få oversikt over ulike 
kulturopplevelser under «Kulturnatt» som ble arrangert i Fredrik-
stad for første gang høsten 2015. I applikasjonen er sentrum delt inn 
i soner (arealer) som er gitt en fargekode. Hver av sonene har et sett 
med kulturopplevelser som er angitt som punktinformasjon. Man 
kan «klikke» i kartet for å få opp nøkkelinformasjon om kulturopp-
levelsene samt link til mer detaljert beskrivelse og billettbestilling. 

Kartbildet har en ren og enkel framtoning som er lett å forstå og lett 
å bruke. 

52 SYKKELTURER, Arendal og Grimstad
Arendal og Grimstad kommuner

Oversikt over mulige sykkelturer i de to nevnte kommuner. Man 
kan søke etter navn på rute eller man kan angi ønsket område i kar-
tet og få opp aktuelle sykkelturer. I tillegg er det laget en kortstokk, 
med ett kort for hver tur, der man via QR-kode kan få opp nærmere 
informasjon om sykkelturen. Sistnevnte funksjonalitet egner seg 
spesielt i forbindelse med markedsføring av turene. Applikasjonen 
gir en god oversikt over ulike muligheter for å ferdes på sykkel i de 
to kommunene. Rutene er beskrevet og rikt illustrert med mer eller 
mindre oppdaterte bilder. Juryen registrerte likevel noen svakheter 
når kartet skulle kombineres med den tilhørende informasjonen. 

STAVANGER – inn i fremtiden. Fra kart til virtuell virkelighet 
Stavanger kommune
Dette var den digitale løsningen som klart skilte seg ut på utstil-
lingen. Her har man laget en løsning der 3D-modeller av Stavangers 
bebyggelse er framstilt ved hjelp av VR-teknologi. Som utstyr er 
Oculus Rift benyttet. Dette utstyret er relativt billig i innkjøp og er i 
utgangspunktet utviklet for spillindustrien. Men som dette bidraget 
viser har utstyret videre bruksområder. Man kan for eksempel få en 
ganske realistisk framstilling av hvordan framtidige bygg og kon-
struksjoner kan ta seg ut i terrenget – bare man har en 3D-modell 
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av konstruksjonen. En spennende teknologi som vi vil se mer av i 
framtiden.

3D-kart:  Smarte byer
Geodata

Som flere av de digitale bidragsyterene ved årets utstilling benytter 
Geodata seg av ESRI sitt verktøy for å lage «story maps». Det vil i 
praksis si at en informasjonen som kommer fram som tekst parallelt 
er illustrert med kart og figurer basert på geografisk informasjon. 
Kartdelen er interaktiv slik at man kan studere det aktuelle fenome-
net ulike steder (så sant det finnes data). Dette er en virkningsfull 
måte å framstille informasjonen på. Utfordringen i denne applika-
sjonen kan være varierende kvalitet og mangel på konsistens i det 
bakenforliggende datagrunnlaget. 

The Spread of Sargassum Seaweed
GRID-Arendal

Ulike tangvekster med utgangspunkt i Sargassohavet hadde i 2011 
en eksplosiv vekst. Dette bidraget forteller med tekst og bilder 
tangvekstenes utvikling. Parallelt er det vist kartillustrasjoner over 
foretatte målinger og hvordan tangen sprer seg. Det er lagt til enkel 
interaktivitet i kartet. Noe av informasjon som kommer fram ved in-

teraksjon i kartet kunne ha vært mer bearbeidet for å gjøre innhol-
det bedre tilgjengelig for «menigmann».

Mapping, Classifying, and Protecting Seamounts 
GRID-Arendal

På havbunnen finnes mange undersjøiske fjellformasjoner. Disse er 
viktige for plante- og dyreliv i sjøen. De kan også inneholde viktige 
mineralressurser. Denne applikasjonen er også en «story map» 
der tekst og bilder er koblet sammen med korresponderende kart. 
Temaet for historien her er som det står i overskriften: kartlegging, 
klassifisering og vern av undervannsfjell, med spesiell vekt på klassi-
fisering. Juryen hadde litt problemer med å se sammenhengen mel-
lom tekst og kart/tegnforklaring. Fargene som er beskrevet i teksten 
stemmer dårlig overens med fargene som er vist i tegnforklaringen 
på kartdelen (f.eks. under «kapittelet» The Classes).

The Okavango River Basin
GRID-Arendal

Denne «karthistorien» omhandler økosystemet rundt The Oka-
vango River Basin som har sin utbredelse innenfor landene Angola, 
Botswana og Namibia. På samme måten som de to andre bidragene 
fra GRID-Arendal «scroller» man i en illustrert tekst til venstre i 
skjermen. Parallelt vil et interaktivt kart til høyre være med på å 
underbygge den framhevede informasjonen til venstre. En elegant 
måte å formidle et budskap på. Selve kartene har litt ulik kvalitet. 
Et tematisk kart over endring av befolkning får godt fram infor-
masjonen ved hjelp av ordnende variabler, mens et kart med fokus 
på branner i området benytter punktsymboler som er vanskelige 
å skille. Georefereringen av kartet over landbruk kunne også vært 
gjort lettere å oppfatte.
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Samlet vurdering
De siste årene har juryen forsøkt å formidle at vi først og 
fremst har en kartutstilling og ikke en kartkonkurranse. 
Hovedmotivasjonen for å delta bør være å få vist fram sine 
produkter og å få tilbakemelding fra andre fagpersoner og 
fra juryen. Vi har opplevd potensielle deltakere som gjerne 
vil vise fram sine produkter, men ikke ønsker å delta i kart-
utstillingen fordi produktet «ikke er ferdig nok til å kunne nå 
opp i konkurransen». Fra vår side vil vi påpeke at det å pre-
sentere og å få tilbakemeldinger på kartet er viktigere. Så får 
en utmerkelse eventuelt komme som en positiv overraskelse.

Når det er sagt, mener vi fremdeles at det er naturlig å 
kunne gi de beste bidragene en ekstra påskjønnelse gjen-
nom diplom og en symbolsk pengepremie. Dette er med på 
å øke oppmerksomheten rundt utstillingen. Som i fjor ble 
det kåret 3 førstepriser. For publikumsprisen er det bare å 
telle opp stemmesedlene som er levert inn av deltagerne ved 
Geomatikkdagene. Og årets publikumspris gikk med relativt 
klar margin til Arendal og Grimstad kommuner sitt digitale 
produkt 52 sykkelturer. Gratulerer!

Fagjuryen sitt hovedoppdrag er å kåre beste papirkart og 
beste digitale produkt. Prisen for beste papirkart gikk i år til 
Mesterkart for Turkart Øystre Slidre. Følgende ble sagt 
om vinneren:
• Kartet har fin fargekomposisjon
• Det har flott og riktig bruk av 3D-visuelle virkemidler
• Kartet har tekst med godt lesbare fonter som passer fint 

inn i kartet
• Kartet tar seg bra ut på veggen
• Informasjonen på kartet er på nynorsk og dermed tilpas-

set kommunens målform

I klassen digitale produkter var det i år hele 7 deltagere. 
Fagjuryen sin pris gikk til Fredrikstad kommune for Kul-
turnatt med følgende begrunnelse:
• Vinneren har en enkel framstilling av innholdet
• Det er benyttet et intuitivt grensesnitt hvor farger er brukt 

som separerende variabel
• Et behagelig nedtonet bakgrunnskart
• Enkel og funksjonell interaktivitet i selve kartet
• Fagjuryen fikk lyst til å reise til Fredrikstad til neste kul-

turnattJ
 
Fagjuryen, som består av Kristoffer J. Kristiansen, Kartver-
ket, Terje Midtbø, NTNU og Anne-Lise Tufte, Kartverket 
(sekretær), takker alle bidragsyterne til kartutstillingen i 
Ålesund. Vi vil også oppfordre kartprodusenter i Norge om 
å planlegge et eller flere bidrag til Geomatikkdagene 2017. 
Kartutstillingen er en glimrende anledning til å få presentert 
sine produkter og idéer og få tilbakemelding fra et kyndig 
publikum.

For kartinteresserte lesere vil vi også få lov å anbefale web-
siden norway.cartography.no. Denne er basert på Norges 
rapport til International Cartographic Association (ICA), og 
gjennom web-siden eller tilknyttede PDF kan man få et godt 
innblikk i norsk kartografisk aktivitet de siste årene.

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
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Rett i kartet - en løsning for registrering 
av tiltak unntatt søknadsplikt 
Tekst: Janne Johnsen. Kartverket 

Kartverket har utviklet en digital løsning der informasjon om tiltak unntatt 
søknadsplikt kan registreres. Vi benytter eksisterende løsning Rett i kartet som er 
Kartverkets løsning for brukere til å melde inn mangler/feil i kartet.  Rett i kartet 
testes nå ut i 11 kommuner.

Bakgrunnen er en forskriftsendring i 
01.07.2015. Flere tiltak er unntatt søknad - 
bl.a; 
• Frittliggende bygg inntil 50 m2 (ikke til 

varig opphold)
• Tilbygg inntil 15 m2 (ikke til varig opp-

hold)
Disse kan bygges fritt, dersom en rekke 
kriterier er oppfylt. Men, ansvaret for slike 
tiltak ligger hos utbygger! Disse regelend-
ringene har i stor grad blitt presentert i 
media som at nå kan du bygge uten å søke, 
men det har nok ikke kommet klart fram at 
disse tiltakene allikevel skal innrapporteres 
til kommunen, slik at de kan bli registrert i 
matrikkelen. Jeg skjønner at det sikkert ikke 
er det meste publikumsvennlige stoffet å 
presentere i media, men det er altså slik at 
selv om du kan bygge den nye garasjen din 
under 50 m2 uten å søke, så skal den fortsatt 
rapporteres inn til kommunen, og dette skal 
skje når bygget er ferdig. 

Hvordan denne innrapporteringen skjer 
er litt forskjellig avhengig av hvilken kom-

mune man bor i. Det kan rapporteres inn 
via skjema til kommunen, men dersom man 
bor i en kommune som har inngått avtale 
med Kartverket, kan man også rapportere 
inn ferdigbygd tiltak i nettløsningen rett 
i kartet. Rett i kartet gir altså mulighet til 
elektronisk å legge inn tilbygget/bygget ditt 
under forutsetning av at det er i henhold til 
regelverket. 

Det er altså snakk om en forenkling av 
byggesaksreglene men sett fra Kartverkets 
ståsted så er det fortsatt slik at utgangs-
punktet er at alle bygg over 15 kvm skal 
inn i matrikkelen. Utgangspunktet for at 
informasjon kommer inn i matrikkelen er 
at informasjon registreres i forbindelse med 
byggesaksbehandling og de vedtak som fat-
tes. Det blir dermed en utfordring at denne 
typen bygg ikke byggesaksbehandles. Kart-
verket ser at det er en generell utfordring å 
få all lovpålagt informasjon inn i matrikke-
len, og ser at en konsekvens av regelendrin-
gen er at kommunen ikke får kjennskap til 
slike bygg. Ved å prøve ut denne løsningen 

ser Kartverket på en ny måte å få data/infor-
masjon inn i matrikkelen. 

Det er Kartverket som fører disse sakene 
for kommunene gjennom en føringsenhet. 
Det er Kartverket som fører disse sakene 
for kommunene gjennom en føringsenhet, 
for kommuner som har inngått avtale med 
Kartverket.  

Status er at Kartverket i perioden fra 
01.07.2015 til 11.04.2016 har mottatt 173 
saker. Av disse er 82 registrert, 85 avvist og 
6 under behandling. Piloteringen varer ut 
august 2016.
 
Bygningsstrategien:
Status her er at rapporten fra arbeidsgrup-
pen er levert til Departementet mai 2015. I 
utgangspunktet skulle rapporten bli sendt 
ut på en høringsrunde våren 2016, men 
dette har blitt utsatt til høsten 2016. Det 
Kartverket erfarer er nok at det har blitt mer 
fokus på bygningsdelen og det ser vi også av 
tildelingsbrevet for 2016, hvor det uttales at 
tinglysning og matrikkelføring skal gjøres 
forsvarlig, effektivt og med kvalitet. En av 
styringsparametrene er satt til å være økt 
fullstendighet på viktige felter i bygningsde-
len i matrikkelen.
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Hvert år får 15 studenter stipend for 
å delta gratis på Geomatikkdagene. 
Nina Hermanrud var en av årets 
stipendmottakere. Hun studerer 
geomatikk på NTNU Trondheim – og her 
er hennes tanker om konferansen!

Som student er det utrolig morsomt å få 
være med å leke og lære i de voksnes ver-
den. Geomatikkdagene var noe jeg hadde 
sett frem til lenge, og med stipend i lomma 
og et innholdsrikt program i sikte kunne 
jeg ikke annet enn å glede meg. Jeg ble 
ikke skuffet, opplevelsen stod definitivt til 
forventningene.

Programmet var inspirerende og tettpak-
ket. Mitt største problem var å få med meg 
alle foredragene jeg ønsket å se, da det var 
tre paralleller å velge mellom. Her var gode 
foredrag, interessante caser, morsomme lyn-
taler og spennende stands i fleng. Spesielt 
var 3D-modellen med interaktiv kartløs-
ning fra Kartverket noe som falt i smak, 
og denne standen ble også kåret til beste 

stand av studentene.  For oss studenter var 
begeistringen stor da vi skjønte at det var 
mange mulige premier å vinne. Selv jeg som 
aldri vinner noe, ble den lykkelige eier av en  
sekk, drikkeflaske OG militærcaps fra Geo-
Norge. Da vi også fikk servert nydelig mat 
samtlige dager, kan dere tenke dere hvor god 
stemning det var blant de fattige studentene. 

Jeg har også lyst til å trekke fram atmo-
sfæren disse dagene. Det er utrolig hyg-
gelig å møte så mange inspirerende og 
imøtekommende mennesker. Jeg er ikke i 
tvil om at jeg har gjort riktig valg av studie, 
og gleder meg til å jobbe i denne bransjen. 
Ålesund viste seg også fra sin beste side med 
sol hele oppholdet, noe som ikke akkurat 

satt en demper på stemningen. Kombinert 
med morsomme aktiviteter som oriente-
ring, trappeløp, byomvisning og besøk hos 
Norsk maritim kompetansesenter ble det 
innholdsrike dager.  

Man vet man er på Geomatikkonferanse 
når en gjeng blir invitert på nachspiel for 
å se på 3D-scanneren som kan «scanne på 
millimeternivå».  

Tusen takk for noen flotte dager!
Og helt til slutt en liten oppfordring etter 

å ha sett utdelingen av beste kart: Vi vil se 
mer standup i forelesning, Terje Midtbø!

Man vet man er på Geomatikkonferanse når en gjeng 
blir invitert på nachspiel for å se på 3D-scanneren som 
kan «scanne på millimeternivå».                             NINA HERMANRUD

Nina Hermanrud (t.h) og Mathilde 
Ørstavik var to av studentene 
som i år fikk stipend for å delta på 
Geomatikkdagene. 
Foto: Even Stangebye

Geomatikkdagene 2016  
– en students erfaringer
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Beredskapsforum i Norge digitalt
Samordningsgruppen for geografisk 
informasjon i Norge digitalt (ND) 
har besluttet å etablere et eget 
Beredskapsforum i ND.

Beredskapsforum skal bidra til å høyne den 
nasjonale, regionale og lokale beredskapen 
gjennom å tilrettelegge for mer og bedre 

bruk av GIS og geodata i kriseplanlegging 
(ROS), krisehåndtering og kriserappor-
tering, heter det i et notat fra Kartverket. 
Kartverket er geodatakoordinator for ND 
– og vil med det i praksis lede Beredskapsfo-
rum. Kartverket peker i notatet på at «sam-
virkeoperasjoner krever felles tilgang til geo-
grafisk informasjonsgrunnlag som forstås og 

enkelt kan tas i bruk av de enkelte partene 
enten det er politi, Forsvaret eller en kom-
mune» - og at det per i dag ikke eksisterer et 
offentlig organ som direkte og konkret har 
ivaretatt dette behovet. Beredskapsforum 
vil bestå av representanter for etater som fra 
før inngår i Samordningsgruppen i ND.

GeoForums styre
Våre styremedlemmer er naturligvis 
svært opptatt av geomatikk - og 
GeoForum. Vi ba dem om å svare på 
følgende spørsmål: 
Hvorfor er dere med i GeoForum og 
hvorfor mener dere GeoForum gjør en 
viktig jobb?

Steinar Wergeland:
Jeg er med i GeoForum både sentralt og lo-
kalt for å tilegne meg kompetanse. Gjennom 
mine styreverv kan jeg være en pådriver 
som sørger for at alle geomatikere innenfor 
og utenfor organisasjonen får et godt kom-
petansetilbud gjennom kurs og konferanser.
Jeg mener GeoForum utgjør en forskjell. 
Organisasjonen er et viktig bindeledd mel-
lom alle fagfeltene knyttet til geomatikk. 
GeoForum kan bidra i alle sammenhenger 
der geomatikk blir diskutert og i alle sam-
menhenger der andre organisasjoner må 
velge side. GeoForums uavhengighet gjør at 
organisasjonen blir lyttet til og respektert.

Kåre W. Conradsen:
Jeg er med i GeoForum for å utveksle kom-
petanse og bidra til å videreutvikle geoma-
tikkfaget. Mitt engasjement er spesielt rettet 
mot det kommunale fagområdet.

GeoForum er en viktig arena for kompetan-
seheving og markedsføring av geomatikk-
faget via kurs og konferanser. I tillegg har 
GeoForum fagpolitisk påvirkningskraft.
Gro M. Gjervold:
Jeg meldte meg i sin tid inn i GeoForum for 
å få Posisjon, dette er et blad som gjennom 
mange år har gitt nyttig informasjon om 
hele vårt fagfelt på en god måte. Etter hvert 
oppdaget jeg at Geoforum var så mye mer 
enn Posisjon. Det aller viktigste er etter 
min mening det arbeidet som gjøres for å 
sette fokus på saker som er viktige for ulike 
deler av fagfeltet vårt, og at dette gjøres på 
en nøytral måte. GeoForum tar ikke parti, 
men jobber for å få fram ulike synspunkt i 
sakene.

Heidi Liv Tomren:
Min motivasjon for å være med i styret er 
først og fremst å bidra til at GeoForum blir 
en bedre organisasjon for medlemmene.
En organisasjon som er førstevalget for 
de som jobber med og har interesse for 
geomatikk-fagene.
En organisasjon som bidrar til faglig utvik-
ling og innovasjon, og en organisasjon som 
setter fokus på bruken og nytten av geodata 
i samfunnsplanleggingen.

GeoForum er den organisasjonen som fav-
ner hele bransjen og som er uavhengig.

Alexander Salveson Nossum:
GeoForum er en viktig interesseorganisa-
sjon som jeg mener skaper en fellesarena for 
hele bransjen, fagmiljøet og politisk myn-
dighet. Jeg er opptatt av at GeoForum tilbyr 
sine medlemmer relevant og oppdatert 
fagkunnskap. Faget opplever en sterk vekst 
i nye brukere – det blir viktig fremover å 
sørge for at vi deler faget og åpner fellesare-
naer mot nye brukere og fagfolk.

Rune Strand Ødegård:
I styret i GeoForum har jeg et særlig ansvar 
for å representere utdanningsinstitusjonene. 
Det er viktig å få studentene aktivt med. 
Dette er avgjørende for rekrutteringen, i 
tillegg har studentene en viktige rolle i å 
utvikle en levende organisasjon. Styrear-
beidet gir dessuten en ypperlig mulighet til 
å ta med signaler fra geomatikk fagfeltene 
tilbake til utdanningsinstitusjonene for å 
utvikle et bedre tilbud. GeoForum gjør en 
viktig jobb som en faglig møteplass for et 
mangslungent fagfelt.

Styret består av:

Steinar Wergeland, 
leder, Kartverket

Gro M. Gjervold, 
 nestleder,  
Statens  vegvesen

Styremedlemmer:

Kåre W. Conradsen,  
Tønsberg kommune

Heidi Liv Tomren, 
medlem i arbeidsut-
valget sammen med 
leder og nestleder, 
Arendal kommune

Andreas Holter, 
Terratec AS

Alexander S.  
Nossum,  
Norkart AS

Rune Strand 
Ødegård, NTNU 
avdeling Gjøvik
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Bymiljøetaten i Oslo kommune 
tar i bruk ISY Case
Oslo kommune har valgt ISY Case som system for gravesøknader og søknader om 
leie av grunn. 

Av: kjell.sandal@norconsult.com

ISY Case leveres som en driftet web-ap-
plikasjon som kan benyttes både på PC og 
mobile enheter.

ISY Case er et verktøy for søknader og 
oppfølging av gravearbeid, utleie av kommu-
nal grunn, trafikkomlegginger/skiltplaner og 
har følgende hovedfunksjoner:
• Alle søknader knyttes til en geografisk 

plassering
• Ett felles verktøy for kommunikasjon mel-

lom flere virksomheter
• Enkel administrasjon
• Kommunen eier og lagrer alle data uan-

sett hvem som utfører oppdraget.
• All historikk bevares
• Oversikt over økonomien i oppdragene

Kartløsningen bygger på bransjestandard 
Open Source-komponenter fra GeoServer 
og OpenLayers som normalt konfigureres 
for å benytte kommunens egen WMS-
tjeneste som kartbakgrunn. Hver søknad 
kan knyttes til en veilenke, adresse, eiendom 
eller annet geografisk område

Kundeportal
Gjennom kundeportalen kan søkere og 
entreprenører registrere seg og følge opp 
sine søknader om gravearbeider. Søkeren 
vil løpende kunne se status på sine søkna-
der/ferdigmeldinger og foreta endringer 
og oppdateringer. Alle søknader stedfestes 
geografisk slik at man enkelt får oversikt 
over arbeidene.

Trafikkomlegging
Leveransen inkluderer også søknad og 
beskrivelse av trafikkomlegging. Trafik-
komleggingen kan registreres i kartløsnin-
gen med skiltsymboler og informasjon om 
trafikkpåvirkning, konsekvenser, ansvarlige 
for skiltsetting og dato for omlegging.

Integrasjon mot økonomisyst em
Gjennom integrasjon med kommunens 
økonomisystem Agresso utnyttes felles 
kunderegister og eksport av fakturaunderlag 
fra ISY Case.

Nytt  
hackathon 
i oktober
Kartverket og Difi følger opp 
fjorårets suksess med en ny 
hacke-helg i oktober. Dykk ned i 
åpne, offentlige data – og lag nye 
løsninger!

28. og 29. oktober blir det en ny 
runde med hacking på Hver-
venmoen, når Kartverket åpner 
dørene for opptil 500 små og 
store hackere. I år vil det bli 
satt sammen egne ekspertteam 
som skal følge opp deltakerne 
– og komme med tips og triks i 
prosessen. Konkurranseregler og 
kategorier vil offentliggjøres på et 
senere tidspunkt, men det er klart 
at det i år vil være fokus på kultur, 
transport og geodata. Hovedpre-
mien blir gratis reise, opphold og 
deltakelse på teknologikonferan-
sen Slush i Helsinki.

Deltakelse på hackathonet er gra-
tis – og Kartverket vil spandere de 
fleste måltider og tilby overnat-
ting i sovesaler og klasserom. Det 
vil også bli satt opp gratis trans-
port fra Gardermoen og Oslo. 
Påmelding til hackathonet åpner 
i august. Kontakt prosjektleder 
Sveinung Engeland i Kartverket 
dersom du har spørsmål.

Innovasjoner med åpne geodata
Norge er bidragsyter når ULI Geoforum 
i Sverige skal arrangere konferanse om 
åpne data.

15. november arrangeres «Innovationer 
med öppna geodata» i Stockholm. Konfe-
ransen har temaet Värdet av öppna geodata 
- vad säger forskningen? Det er vår søsteror-
ganisasjon, ULI Geoforum, som er arrangør. 
ULI har fått på plass finansiering av en 

studie som skal se på den samfunnsøko-
nomiske betydningen av at offentlig sektor 
ikke lengre tar betalt for kart og geografisk 
informasjon.

Lantmäteriet friga en del av sine datasett i 
2015 og vinteren 2016 – men holder fortsatt 
på de mest detaljerte kartdataene i påvente 
av politiske beslutninger om en ny finansie-
ringsmodell.

Både GeoForum Norge og Kartverket er 

med i programkomiteen – og nabofolket 
vårt er svært interessert i å høre om de nor-
ske erfaringene knyttet til frislipp av data. 
At innovasjon ikke kommer av seg selv – og 
heller ikke over natten – er kanskje en viktig 
erfaring fra Norge.

Programmet til konferansen skal etter 
planen være klart før sommeren.
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SMÅSTOFF

Hvem har betydd mest for deg i jobbsam-
menheng gjennom årene – og hvorfor? 
Det er nok summen av erfaring fra de ulike 
arbeidsstedene jeg har jobbet, og mennes-
kene jeg har jobbet sammen med der som 
har betydd mye for meg.

Ditt beste GeoForum-minne
Det må være den storslagne og overrasken-
de underholdningen på kartdagene Ålesund 
på tampen av forrige årtusen!

Hvilket program/utstyr gjør arbeidsdagen 
enklere?
Tja, her tror jeg nesten at jeg må slå et slag 
for SOSI standarden (ja, du leste riktig!). 
Uten den hadde karthverdagen vært mye 
vanskeligere for de analysene vi gjør både på 
lufthavnene og ved bruk av kommunenes og 
Kartverkets standardiserte kartdata utenfor 
lufthavnene.

Viktigste verktøy du bruker i jobben?
Jeg bruker ArcGIS daglig til mine arbeids-
oppgaver.

Viktigeste blogg/apper/nettsider du bru-
ker/er innom på privaten?
På privaten går det vel mest tid til digital 
fremkalling av bildene jeg tar (og det er alt 
for mange!!). Programmet jeg bruker mest 
nå er Adobe Lightroom, men har brukt 
Picasa mye tidligere. Jeg jobber med å lage 

en hjemmeside hvor et utvalg av bildene 
kan leve videre, og bruker ellers Instagram 
ganske aktivt.

Hvilken bransje skulle du ønske hadde 
mer forståelse for viktigheten av GIS/geo-
matikk?
Jeg liker godt idéen om rådgivende ingeniør 
geomatikk, og at denne kommer inn tidlig i 
et prosjekt.

Når logger du av for dagen?
Logger stort seg av fra arbeid når jeg forlater 
pulten, men kvelden blir fort digital i en el-
ler annen form.

Du er kommunalminister med alle 
 rettigheter – hvor mange kommuner bør 
Norge ha?
365! Da kunne hver kommune ha sin egen 
kommunale nasjonaldag hvor Stortinget 
flagget med kommuneflagget!!

Norges fineste kommune/område?
Ah, det er så utrolig mange flotte områder 
i Norge som overgår det meste jeg har sett 
ellers i verden, men skal jeg plukke ut ett så 
må det bli Lofoten.

Når jeg ikke er på jobb liker jeg best å…
Reise, fotografere og være sammen med 
familie og venner (ja, og å kjøre berg- og 
dalbaner)

Sender stafettpinnen videre til –
Jon Haugland i Jernbaneverket

God dag,  
Even Stangebye
God dag er en ny føljetong i Posisjon, hvor kjente og mindre kjente 
personer i geomatikkmiljøet forteller om sin arbeidsdag og hverdag.

NAVN: Even Stangebye
FAMILIE: Jeg er gift, og har 2 barn/
tenåringer i huset. Ble også bestefar 
for 2 år siden, så det er også en 
liten jente hjemme som gjør det til 
en fryd å komme hjem etter jobb!
STILLING: Jeg jobber på Avinors 
hovedkontor i Oslo, med ansvar for 
forvaltning av våre kart på Avinors 
46 lufthavner i tillegg til diverse 
GIS-oppgaver.
VIKTIGSTE MILEPÆL I KARRIEREN: 
Det var stort da SOSI 4.0 ble ved-
tatt, og vi endret måten vi registrer-
te bygninger på i SOSI slik at det var 
mulighet for å lage 3D-bygninger 
direkte fra grunnkartet som første 
land i verden!

Even Stangebye 
jobber for Avinor og 
slår et slag for SOSI 

– og Lofoten!
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Sidene for kommunereform i IKT-sammenheng inneholder blant annet en sjekkliste 
med oversikt over oppgaver knyttet til sammenslåingprosessen.

I forbindelse med Kartverkets prosjektrolle 
som koordinator for kommunereform i 
IKT-sammenheng lanseres nettsidene Kom-
munereform på Kartverket.no. Nettsidene 
inneholder en sjekkliste for kommunene 
som skal slås sammen, hvor oppgaver 
presenteres på en tidslinje som strekker seg 
over 18 måneder fra kongelig resolusjon/
vedtatt sammenslåing til sammenslåing av 
kommuner ved årsskiftet. Sidene innehol-
der også et statuskart som viser vedtatte 
sammenslåinger. Nettsidene skal i hovedsak 
fungere som en veileder for kommunene 
som står overfor en sammenslåing.

- Her kan kommunene se på dokumenta-
sjon fra andre kommunesammenslåinger, 
hva andre kommuner har gjort og hvilke 
utfordringer de har møtt på underveis, sier 
IT-direktør ved Kartverket og prosjekteier 
Olav Petter Aarrestad.

Tidlig start er avgjørende
Sammenslåingsprosessen vil være krevende, 
også sett i et IKT-perspektiv. Aarrestad 
vektlegger en tidlig start som nøkkelen til 

suksess. Oversiktsbildet viser seg å være 
langt mer komplisert enn først antatt, 
og sammenslåingsprosessene vil være i 
kontinuerlig utvikling ettersom nye forhold 
og utfordringer dukker opp. Kartverket 
har gjennom koordinatorrollen fått en litt 
tidlig start med kartleggingsarbeidet som er 
nødvendig før en sammenslåing.

- Vi har nok vært litt tettere på dette enn 
andre statlige etater, men vi ser at flere har 
fokusert på utfordringer i arbeidet med 
sammenslåinger. En typisk kommune har 
mellom 200 og 600 ulike systemer, så det er 
mye jobb med å få alle IKT-systemene til de 
forskjellige etatene til å snakke sammen. Det 
inngår mye kartlegging, jobb og koordi-
nering før en sammenslåing er helt ferdig, 
forteller Aarrestad.

- Vi har arbeidet lenge med å kartlegge 
behov og oppgaver, og håper at alle invol-
verte, det gjelder både kommunene, etater 
og andre, bidrar til at vi får en så god og ut-
fyllende liste som mulig, forteller prosjektle-
der Unn Disch Kihle.

Tett samarbeid med sammenslåingen av 
Nye Sandefjord
Kartverkets nettsider for kommunerefor-
men skal fungere som et referanseverktøy 
for kommunene i sammenslåingsprosessen. 
Pilotsammenslåingen Nye Sandefjord kom-
mune vil derfor bli viktig for videreutviklin-
gen av nettsidene. Gjennom finansiering fra 
Kartverkets prosjekt har Sandefjord, Stokke 
og Andebu blitt tildelt en ressurs på 50%. 
Denne ressursen vil ha dokumentasjonsan-
svar under sammenslåingsprosessen.

- Det er Hallvard Hoen som vanligvis 
har sitt daglige virke i KS- som ut prosjekt-
perioden 01.03.2017, skal bidra med 50% i 
Nye Sandefjord. Et spennende samarbeid 
mellom Nye Sandefjord, KS og Kartverket er 
i gang fra 01.04.2016. Det er viktig at vi får 
dokumentert de utfordringene som oppstår 
i forbindelse med sammenslåingen til Nye 
Sandefjord kommune. Denne informasjo-
nen vil bli gull verdt for fremtidige sammen-
slåinger, fastslår prosjektleder Unn Disch 
Kihle.

Pressemelding fra Kartverket:

Nye nettsider for 
kommunereformen

Ønsker innspill til FOSS4G-NOR
FOSS4G-NOR skal arrangeres i Oslo i 
månedsskiftet august/september.  
Nå ønsker studentene som står bak 
konferansen å få tips til aktuelle 
foredrag.

Det er geomatikkstudenter ved NTNU 
Trondheim som i år har ansvaret for å 
arrangere FOSS4G-NOR (Free and Open 
Source Software for Geoinformatics in 
Norway). Har du et foredrag som kan 
passe? Meld det inn til programkomiteen på 
foss4g.nor@gmail.com

Her skriver du 
• Tittel på foredrag/presentasjon

• Beskrivelse/abstract (+-300 ord) av tema 
og problemstilling

• Navn og e-postadresse til kontaktperson 
(den som presenterer)

Dersom du har spørsmål om  
konferansen kan du ta kontakt med noen  
i programkomiteen:
Mathilde Ørstavik, student
mathilde.orstavik@gmail.com
Marie Senumstad Sagedal, student
marie.sagedal@gmail.com
Nina Tandrevold Hermanrud, student
nina.hermanrud@gmail.com
Anne Sofie Strand Erichsen, student
annesofiese@gmail.com

NYTT OM NAVN

JARLE PEDERSEN 
(37) er ansatt som 
senior systemutvikler 
i seksjon GIS og kom-
munal forvaltning hos 
Norconsult Informa-
sjonssystemer fra 1. 

april 2016. Jarle er utdannet B. Sc fra 
Høgskolen i Bodø og har tilleggsutdan-
nelse innen GIS fra Høgskolen i Nord-
Trøndelag. Jarle har jobbet i Kartverket 
siden 2008. Først hos Sjødivisjonen fram 
til 2011, og fra 2011-2016 som senio-
ringeniør ved Kartverkets kontor på 
Hønefoss med ansvar for konfigurering 
av tjenester, dataflyt, optimalisering, tes-
ting, prosjektarbeid på både nasjonalt og 
internasjonalt plan. Hos NoIS skal Jarle 
arbeide med systemutvikling knyttet til 
ISY WinMap-løsningene.



Returadresse:
GeoForum 
Hvervenmoveien 49,
3511 Hønefoss

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

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

Med ISY WinMap Pro kan du: 

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

ISY WINMAP PRO 

En komplett GIS-løsning 

  Analyse 
  Databasekobling 
  Matrikkel
  Plan
  Landmåling 


