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I midten av august hvert år blir sør-
landsidyllen i Arendal byttet ut med 

politisk engasjement og sydende folkeliv. 
Alle åpne plasser i byen er fullpakket 
med stands fra interesseorganisasjoner, 
ideelle organisasjoner, arbeidstaker- og 
arbeidsgiverorganisasjoner, bedrifter, næ-
ringsliv og politiske partier. Alle tilgjen-
gelige lokaler i byen benyttes til informa-
sjonsmøter, dialogmøter og debatter.

Arendalsuka er en årlig arena hvor 
nasjonale aktører innenfor politikk, sam-
funns- og næringsliv møter hverandre og 
møter folk til debatt og utforming av po-
litikk for nåtid og framtid. Arendalsuka 
arrangeres i år for femte gang.

Arendalsuka er partipolitisk uavhen-
gig, og har som mål å styrke troen på 
politikk og politisk debatt. Alle arran-
gementene som gjennomføres i løpet av 
uka er gratis og åpne for alle.

Arendalsuka ønsker på denne måten å 
bidra til styrking av vårt levende demokrati.

Vi er privilegerte som kan leve og ar-
beide i ett av verdens mest velfungerende 
demokrati. En organisasjon som GeoFo-
rum blir faktisk hørt når viktige beslut-
ninger skal treffes av våre folkevalgte. 
Stortingsmeldingen «Digital agenda for 
Norge» (Meld.st.27) omhandler blant an-
net hvordan det offentlige Norge i større 
grad skal samhandle for å gi innbyggere 
og næringsliv hensiktsmessige digi-
tale tjenester som skal effektivisere og 
forenkle offentlig forvaltning. Tjenestene 
skal også oppleves som sammenheng-
ende på tvers av forvaltningsnivåer. Med 
bakgrunn i innsendt høringsuttalelse, ble 
GeoForum invitert til høring i trans-
port- og kommunikasjonskomiteen. 
GeoForum fikk, sammen med bl.a. NHO, 
Abelia, IKT-Norge, KS, Telenor og IBM 
mulighet til å legge fram sine synspunk-
ter for komiteen. Med komitemed-
lemmene som lydhørt publikum satte 
GeoForum fokus på bruken av geodata 
som en viktig komponent i løsninger som 
skal gjøre kommunikasjonen med det 
offentlige enklere. Komitemedlemmene 

var godt forberedt og stilte kloke og rele-
vante spørsmål i etterkant av innleggene.

I GeoForum sin høringsuttalelse 
skriver vi: Geodata er en integrert del av 
offentlig forvaltning, og slike data er en 
viktig komponent i løsninger som letter 
kommunikasjonen i det offentlige og med 
det offentlige. Et godt eksempel på dette er 
automatisering av plan og byggesakspro-
sessen – som ikke er mulig uten at gode 
geodata ligger til grunn. 

Det pågår nå ett viktig arbeid i KS for 
å hjelpe kommunene i gang med nettopp 
automatisering av plan og byggesakspro-
sessen. Utarbeidelse av anskaffelsesun-
derlag i en felles verktøykasse for plan, 
bygg og geodata er en av de sentrale 
satsingene i KS sin strategi for bedre 
tjenester for innbyggere og næringsliv og 
for en mer effektiv offentlig saksbehand-
ling. Utarbeidelse av felles kravspesifika-
sjon for elektronisk byggesaksbehandling 
er gjennomført. Flere kommuner er nå i 
gang, eller i startgropa, for å gjennomføre 
anskaffelser i henhold til denne kravspe-
sifikasjonen. 

Når det gjelder kommunenes anskaf-
felser av nye sak/arkivløsninger blir disse 
ofte drevet av andre miljøer enn de som 
jobber innenfor plan og byggesak og 
som står midt oppe i arbeidsprosessene. 
Dette er en utfordring. Skal vi få til gode 
digitale løsninger for kommunal saksbe-
handling, må framtidige anskaffelser av 
saksstøttesystemer skje i tett samarbeid 
med de som faktisk driver saksbehand-
lingen. Kommunene må stille krav om 
at all kommunikasjon mellom sak og 
arkivløsningene baserer seg på nasjonale 
standarder. Et skille mellom sak og arkiv 
vil bidra til at de enkelte fagmiljøene 
innenfor kommunalsektor fritt kan velge 
sakssystemer som understøtter egne 
arbeidsprosesser på en god måte. Skille 
mellom sak og arkiv vil også i større grad 
bidra til utviklingen av gode digitale 
tjenester for innbyggere og næringsliv 
– og dermed imøtekomme behov som 
beskrives i «Digital agenda for Norge».

Arendalsuka  
– en stemningsrapport

Tekst: Heidi Liv Tomren

RAPPORT FRA BESTIKKET



4    POSISJON  NR. 2 - 2016

LEDER

Posisjon (C)
GeoForum 2010
ISSN 0804-2233

Ansvarlig utgiver:
GeoForum
Hvervenmoen 49
3511 Hønefoss

Marianne Meinich: tlf. 951 06 158
Sverre Røed-Bottenvann: tlf. 917 02 599
Kari Raastad: tlf. 958 02 130

Annonsepriser og tidligere 
utgaver av Posisjon:
http://www.geoforum.no/posisjon/

E-post:  geoforum@geoforum.no

Styreleder: Steinar Wergeland

Daglig leder og redaktør: 
Marianne Meinich

Abonnement: kr 250,-

Bestilles hos: 
GeoForum

Layout og trykk: 
GRØSET™

GeoForum
Organisasjon for geomatikk

Ved MARIANNE MEINICH
marianne@geoforum.no

Fornye, forenkle og forbedre?

D igitalisering er viktig i arbeidet med  
å fornye og forenkle offentlig sektor, sa 

kommunal- og moderniseringsminister Jan 
Tore Sanner da statsbudsjettet ble lagt frem. 
Forslag til budsjettet inneholder lite til digita-
lisering i kommunesektoren. Likevel positivt 
at det i forslaget er lagt inn 6 millioner kroner 
til å utvikle fellestjenester som skal inngå i ny 
digital byggesaksløsning. 

Det er ulike meninger om departementene 
forslag til organisering av eiendomsoppmåling 
vil føre til fornying, forenkling og forbedring. 
Utredningen som er lagt ut på høring engasje-
rer de fleste av våre medlemmer på ulike 
måter. I denne utgaven av Posisjon får denne 
saken stor spalteplass for å gi informasjon 
om forslaget og belyse ulike sider av saken. 
Høringsfristen er 21. november.

GeoForum har nedsatt et bredt sammensatt 
høringsutvalg. Høringssvaret vil bli utformet 
slik at både argumenter for og imot tydelig 
fremkommer. Dette blir GeoForums hørings-
svar og lokalavdelingene inviteres til å komme 
med innspill til høringsutvalget. 

I europeisk landmålermiljø refereres det 
ofte til den «nordiske modellen» for eien-
domsdanning, samtidig som vi vet at det er 
ganske store forskjeller i de ulike nordiske 
landene. Kristin Land fra Lantmäteriet i Sve-
rige mottok stipend fra Nordisk ministerråd 
for å se hvordan prosesser rundt eiendoms-
danning utføres i Finland, Danmark og Norge 
i forhold til i Sverige. Det er ikke en vitenska-
pelig rapport som foreligger, men den gir en 
god oversikt over ulikhetene. 

I Danmark har privat sektor ansvar for 
eiendomsoppmåling.  For å bli godkjent 
ansvarlig forretningslandmåler, kreves femå-
ring studie fra Aalborg universitet og tre års 
praksis. Det kreves i tillegg en autorisasjon fra 
Geodatastyrelsen. Geodatastyrelsen er den 
statlige myndighet som utfører registrering av 
forretningene og forvalter matrikkelen. Det 
gis intern opplæring til de som registrerer i 
matrikkelen og det er utarbeidet sjekklister 
for hva som skal kontrolleres i forretningsdo-
kumentet. De utfører likevel ingen kontroll 
av forretningens materielle innhold noe som 
gjør at landmåler selv  

er ansvarlig for dette, også etter at registre-
ringen er gjennomført. Hele 40 % av forret-
ningene som sendes for registrering blir ikke 
godkjent. Det kan være underskrifter som 
mangler eller at de geometriske dataene ikke 
tilfredsstiller gitte krav. Geodatastyrelsen og 
Landinspektørforeningen jobber for hvordan 
dette kan forbedres.

Det statlige Lantmäteriverket har det over-
ordnede ansvaret for eiendomsdannings-pro-
sessen i Finland. Der fungerer det stort sett på 
samme måten som i Sverige. I Finland utfører 
75 av landets 314 kommuner forretningene 
selv. I Sverige har også det statlige Lantmäte-
riet ansvar for prosessen, med unntak av i 39 
kommuner som er tildelt kommunal lantmä-
terimyndighet.  

Sverige er annerledes fra samtlige av de 
tre landene ved at forretningslandmåleren 
har et helhetlig ansvar fra søknad, vedtak til 
registrering i Fasthetsregisteret. Dette krever 
velfungerende interne kontrollsystemer. 

Lang ventetid for å få utført oppmåling i 
Sverige skrev jeg om i lederen i forrige num-
mer. Da var svaret fra den svenske ministeren 
tydelig på hvorfor ikke private egnet seg til å 
utføre noen av oppgavene i forbindelse med 
eiendomsdanning: Det stilles høye krav til 
upartiskhet og rettsikkerhet som gjør at oppga-
vene heller ikke egner seg for privatisering. 

Det er ulike synspunkter på dette  
i Sverige som i Norge. Nå foreslår Kristde-
mokraterna at private aktører må få kon-
kurrere med Lantamätereiet og de begrun-
ner forslaget med opp mot 18 måneder lang 
ventetid for å få gjennomført eiendoms-
danning. Dette kom frem i begynnelsen av 
oktober i for- 
bindelse med kommende budsjettforslag i 
Sverige.

Hva resultatet blir her og i andre nordiske 
land, gjenstår å se! Det er uansett viktig å 
benytte seg av muligheten til å gi høringssvar 
innen 21. november.   
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ePlanSak – felles arbeidsflate  
for reguleringsplaner
KS er nå i gang med prosjektet ePlanSak, hvor målet er en felles arbeidsflate for kommunal 
håndtering av reguleringsplaner og med mulighet for utvidelse til kommuneplaner. 
Tekst: Heidi Liv Tomren

I prosjektet ser en for seg en arbeidsflate 
med integrasjon mot relaterte og allerede 
etablerte systemer, som for eksempel Plan-
dialog, Planregister, div kartløsninger, arkiv 
og planutformingsverktøy. Arbeidsflaten 
skal støtte arbeidsprosesser og dataflyt, 
informasjonsutveksling mellom forslags-
stiller, publikum og andre myndigheter 
og baseres på et standardisert grensesnitt 

og en felles informasjonsmodell. Norske 
kommuner håndterer rundt 3-4.000 nye 
arealplaner i året, dette er både regule-
ringsplaner og kommuneplaner. En regule-
ringsplanprosess involverer en rekke ulike 
aktører i en omfattende og tidkrevende 
prosess. Disse bruker igjen ulike verktøy. 
Dagens saksverktøy er dokumentorienterte 
og støtter i liten grad kommunens faglige 

håndtering av planprosessen. Overlappen-
de informasjon blir manuelt lagt inn i flere 
systemer (planregister, GIS, plandialog 
og sak/arkiv løsning). ePlanSak skal også 
tilby et grensesnitt for god informasjons-
utveksling mellom kommuner og regionale 
planmyndigheter. Som medlem i KS sin 
arbeidsgruppe for ePlanSak har jeg anled-
ning til å følge og påvirke dette arbeidet. 

Vellykket seksjoneringsdag i Skien
Tekst: GeoForum Telemark v/Roar Borgerås (leder)

GeoForum Telemark arrangerte fagdag 
for kommuner og andre som jobber med 
seksjonering. GeoForum Vestfold og Øst-
fold ble også invitert. Dagen ble avholdt på 
Klosterøya i Skien med 41 deltakere. Hele 
22 kommuner var representert.

Som foredragsholdere hadde vi vært 
så heldige å få med oss Hugo Torgersen 
fra Kartverket, som bl.a. har vært sentral 
i arbeidet med NOU 2014:6 om revisjon 
av eierseksjonsloven, og Anita Skårer 
som jobber med seksjoneringsspørsmål i 
Fredrikstad kommune. Vi prøvde også å få 
med oss en utbygger, men lykkes ikke med 
dette. I ettertid kan vi kanskje si at dette 

var bra, da vi likevel hadde mer enn nok 
stoff til å fylle tida. 

Hugo tok oss først kort gjennom det han 
kunne si om status for lovendringsarbeidet, 
før han gikk over på temaer som: Hva er et 
eierseksjonssameie, litt om irregulære sam-
eier, seksjonering, reseksjonering, oppløs-
ning av eierseksjonssameier og dokument-
avgift. Anita gjennomgikk rutinene og noen 
av utfordringene de har med seksjonering av 
henholdsvis nye og eksisterende bygninger, 
samt reseksjonering i Fredrikstad kommu-
ne. Til slutt fikk vi en gjennomgang av saker 
kommunene hadde sendt inn på forhånd, 
samt spørsmål fra salen. 

GeoForum Telemark vil takke to dyktige 
og engasjerte foredragsholdere, og alle 
deltakerne som gjorde fagdagen mulig. Her 
var spørsmål, kommentarer og engasje-
ment som gjorde at vi arrangører er svært 
fornøyd med dagen, og vi har mottatt 
mange gode tilbakemeldinger i ettertid. 
Det er ikke hver dag man opplever at delta-
kerne sitter konsentrert fra 09.10 til 15.30, 
og i tillegg ber om å få kortere pauser. Takk 
til alle for en på alle måter vellykket fagdag. 
Dette kan være et godt tips til andre lokal-
lag som ønsker en fagdag om et tema som 
fenger publikum. 

Fagdag seksjonering  
på Klosterøya i Skien

SMÅSTOFF
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Det hele startet med en forespørsel fra 
Sverre Wisløff i Norkart om vi kunne tenke 
oss å arrangere årets FOSS4G. Ingen av 
oss visste egentlig hva FOSS4G var, men 
vi tenkte; “Jaja, det blir sikkert bra!”. Med 
god starthjelp fra Sverre Wisløff, Alexander 
S. Nossum, Atle Frenvik Sveen og Robert 
Nordan i Norkart kom vi i gang med plan-
leggingen og fant fort ut at vi hadde lyst å 
satse på ikke bare norske foredragsholdere, 
men også internasjonale. Da vi etter en 
god del søking fant mailadressen til Anita 
Graser, og attpåtil fikk positiv respons, var 
vi for fullt i gang. FOSS4G 2016 skulle bli 
tidenes FOSS4G i Norge!

Som studenter var vi opptatt av at kon-
feransen skulle inneholde et vidt spekter 
av tema. Vi ønsket å ha tekniske foredrag 
som gikk i dybde på implementering 
av løsninger, foredrag om ny teknologi, 
foredrag med konkrete eksempler på bruk 
av open source, men også foredrag med et 
mer forretningsrettet syn på open source 
og hvordan det påvirker samfunnet vårt. 

Torsdag 1. September 2016 kl 09 braket 
det løs med noen velkomstord og en opply-

sende Kahoot (les: interaktiv quiz) på Felix 
konferansesenter i Oslo. At det var mange 
orienteringsentusiaster i salen var det 
ingen tvil om, og at de fleste deltakerne var 
enige om at denne bransjen (les: geomatikk 
og ikt) hadde en strålende fremtid i møte 
var betryggende. Studentene var derimot 
skuffet over hvor mange av deltakerne som 
aldri hadde spilt Pokémon GO før. 

Gjennom dagen fikk vi se mange ulike 
foredrag. Anita Graser åpnet dagen med et 
foredrag om QGIS, hvor hun presenterte 
hvilken funksjonalitet som utvikles nå, hva 
som er planlagt for fremtiden, samt de ny-
este funksjonene til QGIS. 

Deretter fikk Knut Ole Sjøli fra Mapic 
ordet. Han fortalte om hvordan man kan 
bruke open source til vektor- og rastervi-
sualisering “i skyen”.

Videre ga Rune Aasgaard fra Norkart 
en introduksjon til Kunstig intelligens, og 
viste sitt “når-man-ikke-har-noe-annet-å-
gjøre” - prosjekt, hvor han hadde jobbet 
med egenskapsdeteksjon i flybilder ved 
hjelp av konvolusjonsbaserte neurale nett. 

Bo Overgaard fra det danske selskapet 

Septima kom hele veien fra København 
for å holde et foredrag med fokus på open 
source i et forretningsperspektiv. Han 
snakket om hvordan Septima bruker- og 
bidrar til open source, og viste mange 
spennende eksempler fra deres arbeid. 

Til latter fra salen fortalte Iván Sán-
chez Ortega om sitt prosjekt what3fucks 
(NSFW) og delte av sin nye innsikt om 
blant annet geodetiske rutenett.

Fra Kartverket fortalte Sveinung Enge-
land om de åpne dataene vi har her i Norge, 
samt om det kommende hackatonet 
#hack4no som er et tiltak for å få offentlige 
data mer tilgjengelig. 

Etter første del av programmet var 
ferdig, ventet lunsj på oss i restauranten. 
Som fattige studenter forsynte iallefall vi 
oss godt, og etter egne observasjoner så det 
ut som maten falt i smak hos andre også. 
Rundt bordene ble det ikke bare spist og 
drukket, men også i god konferanseånd 
minglet og utvekslet erfaringer. 

Neste halvdel av programmet startet 
med Jan Kristian Jensen fra Vegvesenet 
som viste oss metoder og biblioteker for  

Studenter fra Ingeniørvitenskap & IKT - fordypning geomatikk sørget for både 
internasjonale og norske foredrag om open source på årets FOSS4G-NOR. 
Tekst: Programkomiteen, Foto: Kristina Jakobsen

FOSS4G-NOR 2016

Foss4G-Nor ble arrangert av Nina 
Tandrevold Hermanrud, Marie Senumstad 

Sagedal, Anne Sofie S. Erichsen og Mathilde 
Ørstavik, alle studenter fra NTNU.
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å utnytte api’er og datasett fra NVDB 
(Nasjonal vegdatabank) så effektivt 
som mulig. 

Deretter viste Niclas Aveen oss en 
veldig imponerende kartklient hvor 
kartet ikke benyttet seg av tiles i det 
hele tatt (slik de fleste kartklienter 
gjør nå for tiden), men var et såkalt 
“No-tiles” kart. Prosjektet hans er 
selvfølgelig open source og kan finnes 
på Github. 

Så var det vi i komiteen som skulle 
holde et eget foredrag. Her viste vi 
frem tre ulike resultater fra når stu-
denter bruker open source; OPPTUR 
(en webapplikasjon for å finne den 
perfekte tur), GISTYLE (et web-GIS) 
og Trafikkkart (en webapplikasjon for 
mediabransjen med blant annet datex 
data fra vegvesenet). Vi må også takke 
for den gode responsen vi fikk på vårt 
eget foredrag. 

Martin Koksrud Bekkenlund holdt 
deretter et engasjerende foredrag om 
infrastrukteren til Posten og hvordan 
de bruker open source i sine løs-
ninger. Han trakk også frem viktige 
aspekter rundt hva Opens Source 
faktisk handler om. Husk at posten 
har flere åpne repoer på Github. 

Lars Aksel Opsahl fra Nibio 
snakket om hvordan man ved hjelp 
av Postgis Topologi kan unngå feil 
som oppstår når man bruker Simple 
Feature kartdata fra en klient for å 
oppdatere polygon i en database. 

Konferansen ble, i tradisjon tro, 
avsluttet med et reisebrev fra Bonn 
ved Robert Nordan fra Norkart, 
som kunne fortelle om trender fra 
årets foredrag fra den internasjo-
nale konferansen. Et blogginnlegg 
fra den internasjonale konferansen 
kan leses på Norkart sine nettsider 
(www.norkart.no/blogg/). 

Tusen takk til alle foredragsholder-
ne, vi er veldig glad for at akkurat dere 
takket ja til utfordringen. Det hadde 
vært vanskelig å få denne konferansen 
til å gå rundt uten sponsormidler. Vi 
vil derfor benytte anledningen til å 
takke Norkart, Asplan Viak Internet, 
Kystverket og GeoForum for denne 
hjelpen. Vi var også så heldige at Hen-
ning Spjelkavik fra Finn.no filmet hele 
konferansen, og videoene kan dere 
finne på foss4g.no. Til slutt ønsker vi 
å takke alle deltakerne, det hadde ikke 
blitt noe konferanse uten dere. 

Årets konferanse ble en suksess 
med mange inspirerende og interes-
sante foredrag. Vi har allerede begynt 
å se frem til neste år, hvor vi allerede 
kan lokke med navn som Carto (tidli-
gere kjent som CartoDB) og Vladimir 
Agafonkin fra Mapbox. Det er bare  
å glede seg!

Vi velger å avslutte med et par 
visdomsord fra Vladimir Agafonkin, 
som dessverre ikke fikk deltatt i år på 
grunn av visumproblemer: Don’t just 
study; practice and create. 

Pressemelding: 
Vianova Systems  
endrer navn til Trimble 
Justerer markedsfokuset for å kunne 
adressere kundenes behov på tvers av 
Trimbles omfattende verktøyportefølje 
av prosjekterings- og anleggsløsninger 
for samferdsel.

Et år etter at amerikanske 
Trimble overtok, har Vianova 
Systems valgt å endre sin 
identitet helt i tråd med 
Trimbles merkevare.

Som en pioner innen BIM-
programvare til prosjekte-
ring av infrastruktur, har 
Sandvika-baserte Vianova 
Systems delt en felles visjon med Trimble – nem-
lig aktivt å kunne endre prosjektenes livssyklus 
gjennom avansert, intuitiv og samhandlende pro-
gramvare, verktøy som kan drive opp effektiviteten 
og produktiviteten i næringen.

Vianova Systems løsninger utvider Trimbles 
Connected Site-portefølje – en omfattende infor-
masjonsløsning som sikrer et høyt integrasjonsni-
vå i arbeidsprosesser og arbeidsflyt – for nettopp å 
kunne optimalisere driften, helt fra designfasen til 
ferdig prosjekt.

Med Vianovas produkter innlemmet i Trimbles 
BIM-løsning øker effektiviteten og produktivite-
ten betydelig i samferdselsprosjekter. Samtidig 
minimeres feil, mangler og kostnader i alle faser 
av prosjektet – fra planlegging og prosjektering, til 
bygging, drift og vedlikehold – gjennom hele livs-
syklusen av anlegget.

Merkevareendringen reflekterer også begge 
selskapenes åpne tilnærming til BIM og sterke 
forpliktelse til sine kunder. Det har bl.a. gitt mulig-
heten til tett kobling mellom Vianovas Novapoint- 
og Quadri-løsninger, og Trimbles øvrige portefølje 
av design-bygge-forvalte-løsninger.

Trimbles Vianova-kunder og partnere kan videre 
forvente samme løpende innovasjon og profesjo-
nelle service og support som de mottar i dag.

– Vår skandinaviske organisasjon har raskt 
blitt en sentral del i Trimbles globale satsing på 
prosjekterings- og anleggsløsninger for infra-
strukturprosjekter, sier Idar Kirkhorn, adm. dir. 
for Trimbles skandinaviske Civil Engineering and 
Construction Division. – Trimbles overtagelse har 
ikke bare styrket vårt produktfokus, vi kan også 
dra nytte av Trimbles omfattende tekniske og 
markedsmessige kompetanse verden rundt, noe 
som skaper enda mer trygghet for våre kunder  
og partnere. 

SMÅSTOFF

Idar Kirkhorn er adm. dir. 
for Trimbles skandinaviske 

Civil Engineering and 
Construction Division.
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Høringsseminar  
–organisering av eiendomsoppmåling
Stor deltagelse og stort engasjement på høringsseminaret, som ikke uventet hadde 
flest deltakere fra kommunal sektor. Målet med seminaret var å gi informasjon om 
innholdet i høringen og belyse ulike synspunkt og mulige konsekvenser.
Tekst: Marianne Meinich

Dag Høgvard og Cathrine Rosmer fra 
Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet informerte om stortingets bestil-
ling og departementets høringsforslag. 

Hovedpunktene  
i departementets forslag:
•  Departementet foreslår at oppmå-

ling av eiendommer skal utføres som 
profesjonsregulert tjenesteyting med fri 
prisdanning. Kommuner kan på visse 
vilkår fortsatt tilby eiendomsoppmåling. 
Forslaget likestiller dermed privat og 
kommunal oppmåling

•  Innføring av autorisasjonsordning. Krav 
om personlig autorisasjon for ansvarlig 
landmåler. Ansvarlig landmåler må ha 
gyldig landmålerbrev. Krav til utdanning 
innen tekniske, eiendomsfaglig og juri-
diske emner. Kartverket er foreslått som 
autorisasjonsmyndighet. Det er foreslått 
å innføre overgangsregler

•  Kartverket overtar matrikkelføring.  
Departementet foreslår at Kartverket 
skal få større selvstendig ansvar for å føre 
kompliserte saker. Det foreslås videre at 
de kommuner som har ønske, kapasitet 
og faglig kompetanse kan etter avtale 
med Kartverket fortsatt føre eiendoms-
opplysninger. Forslaget går inn for kom-

munevis ikraftsetting
Departementet foreslår i høringen også 

at § 7 som stiller krav om klarlagt grense 
før tinglyst hjemmelsovergang, skal tre  
i kraft. Departementet mener det ligger 
godt til rette for å innføre kravet i kommu-
ner som har godt utfylt matrikkel og god 
oppmålingskapasitet. Med den forslåtte re-
formen vil kapasiteten i privat sektor etter 
hvert øke og bestemmelsene kan innføres  
i alle deler av landet, står det i høringsforslaget. 

Det har vært få klagesaker etter at ma-
trikkelloven har trådt i kraft – til sammen 
ca. 40 klagesaker fra 2010. Det viser at 
hovedproblemene er eldre eiendomsgren-
ser i matrikkelen. Dagens system vil sakte 
men sikkert forbedre eiendomsdelen av 
matrikkelen. Departementet har inntrykk 
av kommunene overholder frister og løser 
oppgavene, men at noen sakstyper tar 
lengre tid. Variasjon i oppmålingsgebyrene 
er betydelige. Dette kan løses med forskrift 
som gir klarerer regler for gebyrer. Depar-
tementet oppfordret deltakerne til å benytte 
anledningen til å gi høringssvar.

Synspunktet fra et  
privat oppmålingsfirma
Ivar Hebnes fra Matricula AS mente at 
oppmålingsfirma kan utføre eiendomsopp-

måling som tjenesteproduk-
sjon like bra som  
dagens system der dette 
er en kommunal forvalt-
ningsoppgave. Han mente 
at prosessen blir mer effektiv 
med private foretak fordi:  
• Den private eiendoms-

landmåler blir tidlig 
engasjert av en kunde/
utbygger i et prosjekt

• Kunden har en leve-
randør som kan levere 
mange tjenester
Ivar Hebnes var klar 

på at dette vil fører til at 
kunden må betale mindre 

enn dagens gjeldende gebyrregulativ. Han 
begrunnet dette med at det ble en mer 
effektiv prosess og at det vil gi kortere 
behandlingstid og dermed bli rimeligere 
for kunden. Landmåler må har tilstrek-
kelig kompetanse og han mente derfor at 
kompetansekravet er et avgjørende punkt  
i forslaget. 

– I dagens system må den kommunale 
landmåleren få faglig innspill fra arealplan 
og byggesak mens den private landmåler 
selv må ha denne kompetanse innen alle 
fagområder, begrunnet han dette med.

Synspunkter sett fra et 
kommunalt perspektiv
Kyrre Jordbakke fra PBE, Oslo kommune 
så på forslaget med kritiske øyne. Han 
mente at det i flere kommuner er utviklet 
en forbedret integrasjon med flere saks-
typer og at dette ville bli utfordret med 
innføring av forslaget. 

Statsråd Jan Tore Saner har uttalt: 
–  Forslaget vil gi en mer fleksibel og effektiv 

organisering av eiendomsoppmålingen. 
Personer og bedrifter vil få valgfrihet og 
vi forenkler systemet med registrering av 
eiendomsopplysninger, sier Sanner.  
Sikker eiendomsoppmåling er viktig for 
samfunnet og for den enkelte person 
og bedrift. Departementet foreslår en 
ordning med autorisasjon og ansvarlig 
landmåler i tråd med ordningen i mange 
europeiske land, blant annet i Danmark.
Alle må si seg enig med at det er bra med 

fleksibilitet, effektivitet, forenkling og valg-
frihet. Han silte likevel spørsmål med privat 
tjeneste der det kjøpes- leveres og man har 
et privat – kundeforhold i forhold til dagens 
situasjon, der man har en offentlig myndig-
het med søknad og saksbehandling og en 
nøytral regelforvaltning.

Råd fra danske landmålere var at dere 
må for all del ikke la private få ansvar for 
arkivering. Sørg for at dette blir arkivert  
i offentlige registre!

Oslo kommune fikk tydelig råd fra en 

Cathrine Rosmer fra KMD 
informerte om innholdet 

 i høringsforslaget sammen 
med Dag Høgvard. 

Foto: Even Stangebye
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stor privat utbygger i Oslo da han fikk høre 
om at det er foreslått at private landmålere 
kan utføre eiendomsoppmåling: 

– Da mister vi nøytraliteten og autori-
teten som kommunen har. Bli bare litt ras-
kere og still klare krav tidligere i prosessen,  
som byggesak. 

Gebyrforskjellene er store. Det bør gis 
avslag på oppmåling av mange eiendom-
mer i samme sak, som i byggefelt. 

Sentral matrikkelføring  
og autorisasjonskrav
Sentral matrikkelføring og autorisasjons-
krav, var tittel på neste foredrag av Lars 
Elsrud fra Kartverket som presenterte 
utredningen på disse områdene. Han sa at 
Kartverket er opptatt av en så god matrik-
kel med tilhørende et så godt matrikkel-
fagmiljø som mulig for fremtiden. Dette 
må sees på i lys av de krav og endringer 
som følger av den økende digitaliseringen. 
Det blir mer og mer viktig å bidra inn  
i samfunnet med registrert eiendoms-,  
adresse-, og bygningsopplysninger. 

Gruppeoppgaver
For å få frem flest mulig synspunkt, ble 
deltakerne inndelt i grupper som skulle 
besvare ulike oppgaver. Nedenfor følger  
en forkortet presentasjon av oppgavene 
med besvarelsen. Fullstendige svar er lagt 
ut på GeoForums nettsider sammen med 
foredragene fra seminaret:

http://www.geoforum.no/kurs-og-konfe-
ranser/publiserte-foredrag/

1. Hva er fordelene og ulempene  
med forslaget om å innføre fritt  
landmålervalg? 

Hvilken betydning får forslaget for:
a. Kommuner?
b. Private oppmålingsfirma?
c. Grunneier/kunde

Ulemper:
• Brudd på kjeden i saksbehandlingen. 
• Kommuner vil miste kompetanse  

til andre geodataoppgaver hvis  
landmålere forsvinner

•  Det må være en forutsetning at det er 

etablert et digitalt arkiv i kommunen som 
de private kan bestille dokumenter fra, 
som f.eks Meglerpakken fungerer i dag

•  Mister kommunikasjon mellom  
vedtaksmyndighet og utfører

•  Lokalkunnskap forsvinner
•  Arkivutfordringer
•  For få firma i dag
•  Dyrt for enkeltsaker med stor  

kompliserte/ store avstander
• Merverdiavgift tillegges

Fordeler:
• Bedre støtte til rekvirent for å få gjen-

nomført en eiendomsetablering med 
tilhørende rettigheter

• Kompetansekrav

2. Kartverket overtar all føring av  
matrikkelen – hva skjer da? 

Ulemper: 
• Matrikkelføringsmiljøet i kommunene 

splittes opp og samhandling mellom 
ulike føringstyper forsvinner

• Landmåler har kunnskap om området 

• 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
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som kan ha betydning for føringen.
• Seksjonering henger sammen med  

bygning, og bør føres samme sted
• Mer byråkratisk

Fordeler:
• Samordnes med tinglysningen
• Ungår lokale varianter 

Andre momenter:
• Kartverket kan godt føre matrikkelen  

for jordskiftesaker  
og vegsaker fra Vegvesenet.

• Hvem skal ha tilsynsfunksjon for  
matrikkelføringen  
når det er Kartverket som fører?

• Kvalitetsheving av matrikkelen  
– dette gjøres i dag av  
kommunene og har bedre kunnskap  
til dette på grunn  
av lokalkunnskaper 

3. Innføring av Matrikkelloven § 7,  
omhandler krav om klarlagt grense før 
tinglyst hjemmelsovergang. Innføring 
av § 7, hvilke konsekvenser kan det få?

Ulempe:
• Mulig kapasitetsproblem, fritt landmåler-

valg vil ikke bedre dette - utdann flere!

Fordeler: 
• Positivt tiltak!
• Vil øke kvaliteten på matrikkelen på sikt.

4. Innføring av autorisasjonsordning 
Ulempe: 
• Kompetanse bør være for  

utførende, ikke ansvarlig.
• Byråkratisk med eksamen og  

årlig oppdatering 

Fordeler:
• Kompetansekrav - kunnskap  

om landmåling,  
eiendoms jus og matrikkel. 

• Kompetansekrav bør også innføres  
for matrikkelførere  
– de bør ha eiendomskompetanse. 

5. Eiendomsoppmåling i distriktene
Dagens gebyrregulativ sikrer samme pris 
for oppmåling av samme størrelse av 
eiendommer i en og samme kommune 
uavhengig av beliggenhet.

Hvilke konsekvenser vil fritt landmåler-
valg få for oppmåling av eiendomsgrenser  
i distriktene og andre kompliserte eien-
dommer?

Svar:
• Mange eiendommer blir for kostbare å 

måle opp på grunn av avstand og belig-

genhet, dette kan føre til at vi får en 
forringelse av matrikkelen.

6. Hvilke muligheter ser kommunen for 
seg å konkurrere om kundene i en mar-
kedsstyrt situasjon?

Svar: Forutsetningen er at det dannes et 
kommunalt foretak. Dette er avhengig av 
politisk styre i hver kommune. Det er lite 
sannsynlig at det etableres på grunn av 
økonomi og prioritering av kommunens 
samlede resurser.

7. Hvilke konsekvenser vil forslag til end-
ring ha for tilgang til matrikkelinforma-
sjon og historisk eiendomsinformasjon?
Svar:
• Arkivene må digitaliseres og  

gjøres tilgjengelig
• Ny løsning bør være lett tilgjengelig  

i matrikkelen – spesifisert hva som  
skal leveres til matrikkelfører 

• Gebyr for tilgang til informasjon.  
Dette vil øke kostnadene for kunden

Takk til programkomiteen som besto av 
Kåre W. Conradsen, Tønsberg kommune 
og GeoForum styrets representant i ko-
miteen, Øystein Halvorsen, Geomatikbe-
driftenes representant og ansatt i Rambøll 
AS, Lin Knarvik, Stavanger kommune og 
Astrid S. Øie, Trondheim kommune.

Høringssvar
De aller fleste av deltakerne svarte at de 
ønsket å gi høringssvar. GeoForum vil 
sette ned et bredt sammensatt høringsut-
valg som vil utarbeide svar på høringen. 

Saksgang
Stortinget vedtok 3. mars å be regjeringen 
utrede:
• Hvordan arbeidet med eiendoms- 

oppmåling skal organiseres
• En autorisasjons- og sertifiseringsordning 

for denne type tjenester
Høringsforslaget ble sendt ut 19. august 

med høringsfrist 21. november 2016.
Parallelt skal det gjennomføres en sam-

funnsøkonomisk analyse.
Basert på høringen vil departementet 

legge fram saken for Stortinget. Stortinget 
behandler vanligvis lovsaker i vårsesjonen. 
Før en eventuell lovendring kan settes i kraft 
må det utarbeides nye forskrifter. Det er behov 
 både for overgangsregler og regler for den 
nye ordningen, bl.a. krav til landmålerforetak 
og vilkår for autorisasjon. Betydelige deler 
av gjeldende forskrift kan likevel videreføres. 
Det er departementet som vedtar forskriftene, 
men først må forslag til forskrifter på almin-
nelig høring. Høringsfristen skal være minst 
tre måneder. Departementet har ikke sagt noe 
om når en slik høring kan ventes å finne sted, 
men det er vanlig å ta denne etter at Stor- 
tinget har tatt stilling til lovspørsmålet. 

Einar Krafft Myhren fra 
Arendal kommune var 

en av mange som hadde 
synspunkter til forslaget.
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Vil digitalisere anleggsbransjen
Med finsk teknologi ønsker Anders Tiltnes å forbedre og 
effektivisere måten det bygges vei og bane på i Norge.
Tekst: Sverre Røed-Bottenvann, Foto: Privat

Infrakit er et finskprodusert samarbeids-
verktøy for infrastrukturbygging. Tjenesten 
er online og man kan legge inn grunnlags-
data og BIM-modeller og koble til maski-
ner og landmålingsutstyr. Masseforflytting 
spores digitalt, og innmålinger, as-built 
dokumentasjon, bilder, og volumberegnin-
ger kan gjøres tilgjengelig rett i nettleseren.

– Alle involverte følger prosjektet i sann-
tid og kan se om gravemaskina har gravd  
i henhold til prosjektert. BIM-modellen og 
fremdriften får man rett i nettleseren,  
sier Tiltnes.

En felles plattform 
Med Infrakit kan alle aktører 
i et anleggsprosjekt planlegge, 
prosjektere og gjennomføre 
anleggsfasen på en felles platt-
form. Befaring kan gjøres med 
BIM-modellen på en telefon 
eller tablet i felt, mens andre 
interessehavere kan følge fremdriften  
hvor enn de er. 

– Ved at alle personer, maskiner og 
innmålingsutstyr er koblet sammen kan 
avvik håndteres med en gang– i stedet for 
å vente på neste ukes prosjektmøte, fortel-
ler Tiltnes og forklarer samtidig forskjellen 
mellom Infrakit og feltløsninger: 

– Dette er ikke et CAD-verktøy. Det 
er en rendyrket samarbeidsplattform for 
veg og jernbanebygging. Man må fort-

satt ha CAD verktøy, maskinstyring og 
innmålingsutstyr – men disse blir faktisk 
mer verdifulle sammen med Infrakit. På 
den måten konkurrerer vi ikke mot andre 
aktører på det norske markedet i dag. Vår 
største konkurrent er eksisterende proses-
ser og analoge måter å jobbe på.

Finsk suksess
Verktøyet er åpent og uavhengig og støtter 
kun åpne filformater – og kan integreres 
med alt av innmålingsutstyr og maskinsty-
ring på markedet.

– Dette betyr at selv om entreprenør 
og underentreprenør opprinnelig benyt-
ter ulik programvare eller utstyr, så kan de 
samarbeide gjennom Infrakit. Verktøyet 
har blitt en stor suksess i Finland fra det 
ble kommersialisert for tre-fire år siden, og 
brukes av både entreprenører, byggherrer 
og kommuner.

Det digitale skiftet 
Han ble selv ferdig med en master i geoma-

tikk ved NMBU i 2010, og tok så en toårig 
master i innovasjon og entreprenørskap 
ved Universitetet i Oslo. De siste årene har 
han jobbet med nye teknologier og mar-
kedsutvikling i TerraTec. Han ble kontaktet 
av Infrakit via en bekjent høsten 2015.

– Jeg hadde en god og veldig spennende 
jobb i TerraTec, men jeg så at Infrakit var 
et unikt verktøy og vil gjerne jobbe for at 
det skal bli en like stor suksess i Norge som 
i Finland. Om noen år vil alle anleggene 
i Norge driftes digitalt – og jeg vil bidra 
til at dette skiftet går raskt og smertefritt, 
fastslår Tiltnes. Den største jobben nå er 
derfor å få presentert verktøyet for de store 
aktørene innen samferdsel og infrastruktur 
i Norge.

Internet of Things
Digitalt samarbeid på anlegg krever en om-
stilling i bransjen – og en vilje til å anvende 
teknologi. 

– Internet of Things begynner å bli et 
velkjent uttrykk – og Infrakit er et kon-
kret eksempel på hvordan man kan bruke 
teknologi til å samle data fra ulike senso-
rer på ett og samme sted. Kombinert med 
kart og 3D-modeller på åpne filformater 
blir dette en ny type samarbeidsverktøy. 
Hvis man benytter teknologien på rett 
måte kan veg- og baneutbygging skje uten 
feil eller kostnadssprekker, mener Anders 
Tiltnes. 

«Vi konkurrerer ikke mot andre aktører 
på det norske markedet i dag, vår største 
konkurrent er eksisterende prosesser og 
analoge måter å jobbe på»      

Anders Tiltnes       

Infrakit er et finskprodusert 
samarbeidsverktøy for infrastruktur- 

bygging – og er nå klar for Norge.

Anders Tiltnes hoppet av en 
trygg og spennende jobb  

for å satse på Infrakit.
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Gjennomføring av oppmåling som  
tjenesteyting med fri prisdanning
Det vil bli vanskeligere for partene å ha til-
lit til landmålerens uavhengighet, da det er 
et direkte kundeforhold mellom landmåle-
ren og en av partene. Dessuten vil systemet 
rundt klager bli svært uoversiktlig. Den 
som har bestilt tjenesten kan fremme For- 
brukerklage, men de andre partene vil 
være henvist til å kreve ny forretning eller 
føre saken inn for domstolene. Det vil øke 
kostnads- og konfliktnivået og føre til økt 
belastning på rettsapparatet. 
• Det er lite klager i saker etter matrikkel-

lova. Inkludert klager på gebyrfastset-
telsen varierer det mellom 5 og 15 på 
landsbasis pr. år - eller 0,01 – 0,03 klager 
årlig pr. kommune! 

• Klageinstansen bør ha oppmålingsfaglig 
kompetanse. Derfor er det fornuftig  
å overføre klagebehandlingen til Kart- 
verket.

• Utfordringen med habilitet der kom-
munen er grunneier ser ikke ut til å 
medføre problemer i praksis. Årsaken  
er nok at landmålerens forhold til  
kommunen er noe annerledes enn  
for ansatte i private foretak. 
I dag ser vi ofte at det er behov for 

mindre endringer i grenseforløpet sam-
menlignet med tillatelsen. Det er greit 
definert hvor store avvik landmåleren kan 
godta. Ved behov for større endringer er 
det oftest mulig å få dette avklart på en 
enkel måte, ettersom både oppmålingsvirk-
somheten og bygningsmyndigheten er en 
del av den kommunale organisasjonen. Ved 
organisering som tjenesteyting vil dette bli 

en langt tyngre prosess, som kan forsinke 
sakene betydelig.

Sammenhengen mellom oppmåling og 
matrikkelføring vil bli svakere. I mange 
kommuner er det en sterk sammenheng 
i dag, og det viktig for effektiv og korrekt 
gjennomføring av sakene.

Innføring av fritt landmålervalg sies å 
følge hovedmodellen i Europa. Sammen-
ligninger med andre land er vanskelige å 
gjennomføre. Det er mange variabler som 
spiller inn, som tradisjon, plan- og byg-
ningslovgivning, kvaliteten på eksisterende 
registreringer og landmålerens myndighet 
i den enkelte sak. Hovedmodellen i Norden 
er at det offentlige har ansvaret, og det pas-
ser nok best inn i den” Nordiske modellen” 
som våre samfunn bygger på.

Mange kommuner vil miste grunnlaget 
for å beholde kart- og oppmålingskompe-
tanse dersom oppmålingsvirksomheten 
overtas av private. I notatet beskrives et 
scenario hvor kommunen omdisponerer 
en del av sine fagfolk, mens andre tar jobb 
i landmålerforetak hvor flere oppgaver skal 
ivaretas. Dette vil gi bransjen store kapasi-
tetsproblemer.

Dersom kommuner og private skal 
konkurrerer vil det ikke bli en konkurranse 
på like vilkår. Kommunen vil også få en 
dobbeltrolle ettersom den også er godkjen-
nende myndighet etter plan- og bygnings-
loven og evt. matrikkellova. 

Mange av ulempene faller imidlertid 
bort dersom det er kommunen som leier 
inn landmålerforetak til å operere på sine 
vegne. Da vil det være opp til den enkelte 
kommune å organisere sin virksomhet. 

Med dagens kommunestruktur vil nok en 
del mindre kommuner sette bort oppmå-
lingsoppgaver til foretak, spesielt dersom 
det innføres en autorisasjonsordning.

For brukerne vil forslaget gi mindre for-
utsigbarhet mht. pris. Den vil variere med 
forhold den enkelte oppdragsgiver ikke 
er herre over, så som” vanskelige” naboer 
og tilgangen på landmålere i det aktuelle 
området.

Jeg vil også nevne at de som ønsker 
en klarlegging av sin grense i samarbeid 
med naboene i dag, kan leie inn en privat 

AKTUELT

Organisering av  
eiendomsoppmåling  
- betraktninger rundt høringen
”Fritt landmålervalg” vil føre til økt byråkrati og mindre samordning mellom landmåler, 
bygningsmyndighet og matrikkelmyndighet, i tillegg til at kontrollvirksomheten vil øke.  
For brukerne vil forslaget gi mindre forutsigbarhet med hensyn til pris som vil variere med forholdene.
Tekst: Einar Krafft Myhren, Arendal kommune

Einar Krafft Myhren er kritisk til at forslaget 
om fritt landmålervalg og mener det ikke er det 

beste for brukerne. Foto: Thorstein Snøløs
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landmåler til å bistå arbeidet ved bruk av 
matrikkellovas § 19 – avtale om eksisteren-
de grense. Ved bruk av denne kan enighe-
ten mellom partene dokumenteres med 
høy kvalitet, og gi grunnlag for et krav om 
registrering i matrikkelen. Regelverket for 
dette kan sikkert gjøres klarere enn i dag, 
og det utgjør et marked som er lite brukt 
av dagens landmålerforetak.

Føring av eiendomsopplysninger
Kartverket bør ha en mer sentral rolle 
i føring av eiendomsopplysninger, men 
kommunene bør fortsatt ha hovedansvaret. 
Det er en fordel at føring av eiendoms-
opplysninger gjennomføres i det samme 
miljøet som også fører bygnings- og adres-
seopplysninger. De som ønsker det bør 
kunne overlate føringen helt eller delvis til 
Kartverket. Dette kan innebære all føring 
eller bare føring av store eller kompliserte 
saker. Dette kan gi kortere ventetid dersom 
Kartverket tilføres tilstrekkelig kapasitet. 

Autorisasjonskrav til landmåler
Det bør innføres en form for autorisasjon, 
og kompetansekravene i høringsnotatet 

virker fornuftige. Jeg syns at en som skal ta 
ansvar for andres arbeid bør ha mer enn  
2 års praksis, men tenker at både en ordning 
med  ”ledende landmåler” og en ordning 
med autorisasjon av den enkelte er brukbare 
alternativer. Begge mulighetene bør stå 
åpne. Kravene må også gjelde foretak som 
vil utføre oppgaver på vegne av kommunen.

Iverksettelse av § 7, krav om  
dokumenterte grenser ved omsetning
Klare grenser bør holdes fram som en 
fordel for kjøpere og selgere i markedet. 
De kan gjerne klarlegges ved bruk av avtale 
om eksisterende grense (§19)-, forutsatt at 
kvaliteten ved disse er god nok. Hvilke krav 
som skal gjelde bør presiseres, og kom-
munen bør avgjøre om kravene er oppfylt. 
Det som imidlertid ligger som et ubesvart 
spørsmål etter lesingen av høringsnotatet 
er hvordan dette skal gi økt kapasitet i bran- 
sjen. Jeg tror ikke et krav er veien å gå, men 
hvis meglere, banker o.a. blir bevisste på 
dette vil flere sørge for å få det gjort.

Registrering av bruksretter
Registrering av stedbundne bruksretter  

i matrikkelen vil være et stort framskritt, 
men vi må være oppmerksomme på at det 
vil ta svært lang tid før registreringen er så 
omfattende at den gir stor nytteverdi. Det 
vil bidra til at man slipper å lete fram den 
samme dokumentasjonen i sak etter sak, 
og på sikt vil det effektivisere arbeidet med 
eiendommer både for offentlige myndig- 
heter og private aktører.

Retting av grenseopplysninger
Forenkling av adgangen til å rette opplys-
ninger om grenser vil utvilsomt føre til 
bedre kvalitet på opplysningene i matrik-
kelen. Det bør være like regler for retting 
av feil uansett hvordan de har oppstått - 
det må være bedre kvalitet på matrikkelen 
som har fokus. Fra sentralt hold bør man 
framelske og støtte initiativer til massiv-
registreringer o.a. som kan gi forbedrin-
ger. Metoder her kan være innpassing og 
digitalisering av eldre utskiftningskart, 
massivinnmåling av grensemerker i eldre 
boligområder og gratis utlevering av alle 
grensebeskrivelser fra tinglysingen til  
kommunene. 
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AKTUELT

Nå er det opp til politikerne
I høringsnotatet til forslag om endringer i matrikkelloven, har 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gjort en fantastisk 
jobb med å legge til rette for en helt ny æra for landmålerne.
tekst: Arild Iversen, Geomatikbedriftene 

Endelig kan landmålere i Norge kunne få en 
beskyttet tittel som garanterer oppdragsgi-
verne god fagkunnskap. Nå er det imidlertid 
innenfor eiendomsmåling dette skjer først, 
og det kan man si er helt naturlig da landmå-
lingsfaget i alle tider har vært knyttet til klar-
legging og kartfesting av eiendomsforhold.

Norge har manglet en profesjon av land-
målere som kan bistå grunneiere med eien-
domsrettslig veiledning og bistand. Nå kan vi 
endelig få det. Det er bare opp til politikerne 
å se potensiale i fremlagte høringsnotat.

Brukere av tjenestene vil med forslaget 
kunne innhente priser fra flere leverandører, 
det være seg både private og offentlige, og 
velge leverandør ut fra pris, leveringstid og 
kompetanse. Geomatikkbedriftene erfarer 
at disse tjenestene vil kunne tilbys over hele 
landet da mange grisgrendte kommuner i 
dag allerede er kjøpere av tjenester fra det 
private markedet.

Kanskje vil det kommunale tjenestetilbu-
det reduseres over tid i kommuner med lite 
fagmiljø, men samtidig vil man sannsynligvis 
se en styrking av tilbudet i større kommuner, 
med interkommunale relasjoner som kan 
tilby tjenester langt ut over kommunegren-
sene. Her vil man med dagens ressurser og 
faglige tyngde kunne bygge store kompetente 
enheter med bredt fagmiljø, som lett kan 
trekke til seg både nyutdannede og erfarne 
landmålere. Her er det bare snakk om vilje 
og ønske om å levere konkurransedyktige 
tjenester som skal til. Noen kommuner vil 
nok miste fagkunnskap til private selskaper, 
det skal man ikke se bort i fra, men kunnska-
pen blir i markedet og kundene vil ikke lide. 
Heller tvert i mot.

For å sikre rask saksbehandling i alle ledd, 
er det vesentlig at matrikkelmyndigheten er 
ressurssterk og forutsigbar. Det er viktig at 
matrikulering av eiendom ikke hindres av 
liten kapasitet, sykdom eller ferie. Geoma-
tikkbedriftene ønsker like vilkår for matriku-
lering uansett hvor i landet matrikkelføring 
skjer. Man må kunne forvente behandling 
innenfor faste rammer, og ikke virkårlig, 
avhengig av matrikkelførers kapasitet og 
tilstedeværelse. 

Matrikkelfører vil jo i praksis også fungere 
som kvalitetskontroll av innsendt krav om 

matrikulering. Både innhold i protokoll, 
eventuelle avtaler, kvalitet i målingene og 
dokumentasjon må kvalitetssikres. Og en 
må kunne forvente høyt kunnskapsnivå hos 
vedkommende. Man kan vel ikke se bort i fra 
at dette kan bli attraktive stillinger som bør 
besettes av erfarne landmålere.

Og blir det slik som lovforslaget legger opp 
til, og det mener vi er en vesentlig forbedring 
av dagens lov, at uklare grenser skal klarleg-
ges før hjemmelsovergang, så vil antallet 
oppmålingssaker øke betydelig.

Selvfølgelig vil dette generere nye stillinger. 
Og hele bransjen med utdanningsinstitusjo-
nene inkludert må ønske dette lovforslaget 
mer enn velkomment.

Men om Statens Kartverk eller for eksem-
pel Dibk (Direktoratet for byggkvalitet) skal 
stå for autoriseringen er vi usikre på. Dibk 
har jo nå lang erfaring innen godkjenning 
av selskap, men våre medlemmer opplever 
at krav til praksis og utdanning ikke helt 
samsvarer med realitetene i bransjen og bruk 
av tiltaksklasser ikke alltid harmonerer med 
intensjonene. Om det skyldes mangelfull 
kunnskap om bransjen, og våre utfordringer 
vites ikke.

Når man i lovforslaget legger opp til krav 

om 180 studiepoeng innen gitte fag og to års 
praksis med avsluttende prøve for å kunne 
autoriseres, så er man på to forskjellige pla-
neter sammenlignet med kravene som stilles 
for godkjenning etter Byggesaksforskriften 
(Sak10). Der kreves det innenfor fagområdet 
oppmålingsteknisk prosjektering (koordi-
natfesting) krav om 5 års relevant utdanning 
og 8 års erfaring for å kunne godkjennes i 
den høyeste klassen, klasse 3. I fagområdet 
innmåling og utstikking av tiltak kreves det 
3 års relevant utdanning og 5 års erfaring for 
godkjenning i klasse 3.

Vi mener at godkjenningsordningene 
innenfor plan- og bygningsloven og matrik-
kelloven må kunne sammenlignes, uansett 
om autoriseringsordningen legges til Kart-
verket eller Dibk, og vi mener at kvalifika-
sjonskravene som skisseres i forslaget til ny 
matrikkellov er fornuftige og gjennomfør-
bare.

Geomatikkbedriftene synes lovforslaget 
gir avklarende definisjoner på hvordan man 
ønsker at lovforslaget skal praktiseres. Det er 
gitt klare definisjoner på hvordan ulike deler 
av oppmålingsforretningen skal gjennomfø-
res og det vil være enkelt for privat bransje  
å bifalle lovforslaget. 

Foto: Ingeniørservice AS
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Foto: Ingeniørservice AS

Geodatas traineeprogram 
Geodatas traineeprogram går over ett år, og retter seg mot nyutdannede studenter innen 
geomatikk og IT. Rekrutteringen starter allerede i oktober, og avsluttes i februar. Oppstart  
av traineeprogrammet er i midten av august hvert år. Hensikten med traineeprogrammet  
er å videreutvikle unge talenter til en spennende fremtid som konsulenter innen GIS.
Tekst: Ida Frydenberg Daffinrud, Geodata

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

Traineekullet 2016
Årets traineekull består av tre GIS-kon-
sulenter og én systemutvikler. Traineene 
hadde sin første arbeidsdag i august, og 
startet rett på et fem ukers introduksjons 
program ved Geodatas hovedkontor i Oslo. 
 Deretter tar de turen over til USA, hvor 

det som har blitt omtalt av mange som 
et av høydepunktene i traineeprogram-
met venter dem. I løpet av fem uker skal 
de få kursing og kompetanseheving ved 
Esris hovedkontor i Redlands, California. 
I hele denne perioden jobber også traine-
ene i felleskap med et reelt prosjekt fra 
en ekstern oppdragsgiver. 

Etter en periode med kompetansebyg-
ging både utenlands og innenlands, vil 
traineene bli utplassert i flere avdelinger 
i bedriften for å få dypere kunnskap om 
Geodatas forretning, kunder og tekno-
logi. Traineene vil avslutte året i konsu-
lentavdelingen og vil knyttes opp mot 
pågående prosjekter.

Kristine Smaadal (26) skal jobbe 
som GIS-konsulent, og har tidli-
gere jobbet med en prosjektopp-
gave i kartlegging av jordskred-
fare og brukt laserscanning og 
droneteknologi til å kartlegge 
sedimentære avsetninger  
i Nord-Spania.

Årets traineer:

Jon Petter Furnée (24) skal 
jobbe som GIS-konsulent og er 
reservoargeolog og petroleums-
teknolog med mastergrad fra 
Universitetet i Bergen. Tidligere 
har han jobbet med redigering, 
digitalisering og kartproduksjon 
i ArcGIS desktop for Det Norske 
oljeselskap. 

Eline Haga Kråbøl (25) skal 
jobbe som GIS-konsulent og har 
studert naturgeografi, hydrologi 
og geomatikk ved Universitetet 
i Oslo. Eline har utarbeidet en 
masteroppgave i samarbeid med 
NVE med tittelen «Investigating 
and predicting landslides using  
a rainfall-runoff model in  
Southern Norway».

Jørgen Loe Kvalberg (26) skal 
jobbe som systemutvikler og har 
studert geomatikk med spesial- 
isering i GIS og Informatikk ved 
Universitetet i Ås. Jørgen har 
jobbet to somre i GIS-avdelingen 
hos Fugro, og en sommer som 
landmåler i Asker Oppmåling. 

SMÅSTOFF
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AKTUELT

Store utfordringer  
med matrikkelsystemet
Matrikkellovens formål er at det skal etableres et pålitelig register over alle faste 
eiendommer. Hvem skal betale regningen for at innholdet i matrikkelen skal bli fullstendig? 
Har staten glemt det fundamentale som mangler for at en privatisering kan tre i kraft?
Tekst: Lars Christian Utvik, Bodø kommune

I de årene jeg har jobbet med oppmålingsfor-
retning i Bodø kommune, og sett sammen-
henger i de nasjonale registrene våre, har 
jeg forundret meg over at ingen fra statlig 
myndighet med overordnet ansvar har sett 
behovet for å komme med tiltak til forbe-
dring og samhandling. Jeg har jobbet i privat 
landmålerfirma fra 2003 og frem til at jeg fikk 
tilbud om jobb i Bodø kommune i 2010.

Mangelfull matrikkel
Som i de fleste andre kommuner er ma-
trikkelen i Bodø også ufullstendig.  I Bodø 
kommune har vi i dag 680 tinglyste grunn-
eiendommer og 183 festegrunner som ikke 
er geografisk plassert i matrikkelen.  Hvorfor 
det er så mange grunneiendommer som ikke 
er i matrikkelen har flere årsaker.  Hovedpro-
blemet er at beliggenheten til eiendommene, 
historisk sett aldri har vært i fokus hos staten.  
Staten har vært opptatt av skatt, og verdi.  
Det ble da opp til hver enkelt grunneier å 
vite hvor grensene er.   Historien til dagens 

matrikkel er nokså kjent, så den tar jeg ikke 
opp her.  Jeg vil likevel bemerke at innhold og 
kvalitet er ulik i byene, distriktene, og landet 
forøvrig.  

Formålsparagrafen til matrikk-loven er slik:  
Lova skal sikre tilgang til viktige eigedoms-

opplysningar, ved at det blir ført eit einsarta 
og påliteleg register (matrikkelen) over alle 
faste eigedommar i landet, og at grenser og 
eigedomsforhold blir klarlagde

I denne tid med forslag om at de private 
skal avholde oppmålingsforretninger for 
fremtiden, virker det som at staten har helt 
glemt det fundamentale som mangler for at 
en privatisering kan tre i kraft. Loven nevner 
pålitelighet, og alle faste eiendommer.  Hvem 
er det som drar nytte av et pålitelig regis-
ter?  Først og fremst forvaltingen og staten. 
Hvem skal ta kostnaden med å få de 863 
stedløse matrikkelenhetene vi har i kom-
munen inn i matrikkelen?  Forventer staten 
at det er grunneier med plikt, ved innføring 
av matrikkellovens § 7 som stiller krav til 
klarlagt grense før hjemmelsovergang? Vil 
ikke det være å overføre et statlig ansvar over 
på den enkelte grunneier?  Hvis eier er død, 
vil eiendommen heller ikke komme for salg. 
Hva da? 

Døde eiere og oppløste selskap
Hva skjer med eiendommen når hjem-
melshaver til eiendommen dør?  Tingretten 
sørger for å få avklart om det skal være privat 
eller offentlig skifte etter den døde.  I de aller 
fleste tilfellene blir det gjennomført et privat 
skifte.  Det betyr at tingretten utsteder en 
skifteattest, og overlater ansvaret til boet å 
fordele verdier.  Hva skjer med eiendomsret-
ten? I alt for mange tilfeller skjer det ikke noe.   
Eiendommen skifter ikke eier, hvorfor?  I 
forrige uke tok jeg kontakt med en dame som 
er datter av en død eier til en eiendom.  Hun 
var fast bestemt på at dette ble ordnet med 
kommunen når mora døde.  Ordnet med 
kommunen? Hvordan forklare en dame på 

70 år at det ikke ble gjort rett den gangen. - 
hjemmelserklæringen ble aldri tinglyst. 

Matrikkellovens § 33 sier: 
Oppmålingsforretning går ut på å klarleggje 
og beskrive grenser og rettar i tråd med par-
tane sine påstandar og framlagde dokument, 
og elles bringe fram opplysningar og doku-
mentasjon som er nødvendig for matrikkelfø-
ring og eventuelt tinglysing. Den som utfører 
oppmålingsforretninga, skal ta vare på alle 
partar sine interesser og utføre forretninga i 
samsvar med god landmålarskikk.

Hvem representerer eiendommen der 
eier er død?  Hvordan skal landmåler kunne 
ta vare på alle parter sine interesser i slike 
situasjoner?  I følge uttalelse fra Lars Elsrud i 
Kartverket på lokale geomatikkdager i Bodø 
i 2014, var han tydelig på at landmåler måtte 
undersøke hvem som kunne representere 
eiendommen, eiendommen skulle være 
representert.  Betyr det at en grunneier med 
død nabo skal betale mer for oppmålingsfor-
retningen, enn en som ikke har en død nabo?

Opplysninger om arvinger etter døde 
eiere utleveres av den tingrett som sogner 
til den avdødes bosted.  Hva da med 
selskaper som står som eiere, og som er 
slettet eller oppløst?  Hvem representerer 
disse?  Det er svært krevende og nå frem 
til den personen som står bak et selskap 
som ble oppløst for 15 år siden.  Foretaks-
registeret har bare et navn på den som 
står bak registreringen.  Ingen kontakt-
opplysninger. 

Det er ikke samfunnsøkonomisk 
lønnsomt å ha inaktive eiendommer.  Det 
forsinker veldig mange offentligrettslige 
prosesser, og dette kan ikke staten være 
tjent med.  Jeg mener det er på høy tid at 
noen grep blir tatt for å endre på situasjonen.   

Sikkerhet for pant. 
Det eneste kravet til tinglysing av dokument 
er et grunnbokblad.  Innholdet i matrikkelen 
er uvesentlig for selve tinglysingen. I dag er 

Lars Christian Utvik  jobbet i privat oppmålings- 
firma i 7 år før han begynte i Bodø kommune i 2010.
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«Staten har vært opptatt av skatt,  
og verdi.  Det ble da opp til hver enkelt 

 grunneier å vite hvor grensene er.»

det fullstendig mulig og tinglyse utleggsfor-
retning/pant og andre dokumenter på ikke 
matrikkelført eiendom, bare noen innehar 
eiendomsrett.  Eiendomsrett til hva?  Min far 
døde i februar 2015. Han var en person som 
dessverre hadde pådratt seg noe gjeld som 
etter hvert gikk til namsmannen.  Der ble det 
registrert at han hadde eiendomsrett til en 
eiendom. Det ble tinglyst utleggsforretninger, 
og disse løper med renter den dag i dag.   
Eiendommen er ikke matrikkelført. Altså, 
kan en pantsatt eiendom ha et areal på 0 kvm.  
Dette er et eksempel av mange der eiendom-
men ikke er matrikkelført, er tinglyst med 
pengeheftelser og forblir slik i dagens matrik-

kelsystem som et spøkelse. Hva står  
i formålsparagrafen?

Min vurdering av  
endringer som må til
Selskapsloven og aksjeloven må 
endres. Det skal ikke være mulig 
å overdra og oppløse/slette selskap uten at 
eiendomsrettslige disposisjoner er ivaretatt, 
aller helst med full eiendomsoverdragelse.  
Arveloven må endres slik at boet er pliktig til 
å påse at avdødes oppføringer i andre registre 
blir tatt hand om, og hjemmelserklæring 
tinglyst innen 1 år etter avdødes bortgang.  
Det må utformes en orientering som sen-

des ut fra tingretten.   Frivillig tinglysing av 
eiendomsoverdragelser må opphøre. 

Pantelov og tinglysingslov må endres slik 
at det ikke er mulig å tinglyse dokument 
på grunnboken til en eiendom som ikke er 
matrikkelført. 

Å privatisere for privatiseringens skyld er 
ikke en faglig grunn nok. 

Et forrykende uvær med regn og til tider 
liten storm, satte ikke stopper en historisk 
vandring til første ordenspunktet Ustetind på 
Hardangervidda. Mens Bjørn Geirr Harsson 
fortalte om de historiske målingene som er 
gjennomført i Norge fra 1773, forsvant tåken 
og vi fikk se noe av den storslåtte utsikten. 

Kartlegging av Norges grense mot Sve-
rige startet i 1773 grunnet en mulig svensk 
ekspansjon mot vest.  Bjørn Geirr Hars-
son er forfatter av boken Oppmåling og 
kartlegging i Norge – med kart skal landet 
bygges. Kartverket er utgiver av boka som 
utkommer før jul. Roald Aanerud er med-
forfatter. Boken omhandler oppmåling- og 
kartleggingshistorie i Norge fra 1773 – 2016. 

Bjørn Geirr Harsson er også forfatter av 
Verneplan for kart og oppmåling utgitt  
i 2011. Ustetind er en av de 31 vardene  
som er foreslått vernet.

Ustetind ble første gang brukt som 
trigonometrisk punkt av Nicolai Storm 
Wergeland i 1845. Det skjedde i forbindelse 
med den første oppmålingen av Jotunhei-
men. I følge vardebygger Maurits Følsvik 
var han med og bygget varden på Ustetind 
sensommeren 1899. Det ble bygget runde 
varder frem til 1910 da de gikk over til å 
bygge firkantede varder. Det er den samme 
varden som står på Utsetind den dag i dag, 
etter 117 år utsatt for vær og vind. 

Min oldefar kaptein Jens Christian 

Meinich utførte målinger på Ustetind for 
Norges geografiske oppmåling første gang 
i 1908. Han omtalte varden som «used-
vanlig smuk og rett». Han ble så betatt av 
området «med sitt enestående skiterreng, 
de storslagne omgivelser og den lette ad-
komst», at han kjøpte en odde på Ustaoset 
der han senere bygget hytte. Ustaoset er 
et naturlig samlingspunkt for familien vår 
den dag i dag.

Takk til GeoForum Buskerud, Bjørn 
Geirr Harsson og alle deltakerne for en 
minnerik tur!

Link til verneplanen: http://www.kart-
verket.no/globalassets/fakta-om-norge/
verneplan-for-kart-og-oppmaaling.pdf 

Tur til Ustetind
GeoForum Buskerud inviterte til historisk vandring til Ustetind med Bjørn Geirr Harsson.
Tekst: Marianne Meinich

Mange medlemmer stilte opp for å være med på historisk tur til Ustetind. 
Krødsherad kommune kombinerte turen med en fagsamling på Geilo dagen før.

På Ustetind i et forrykende uvær. Varden har 
likevel holdt seg nesten intakt i 117 år.
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Fra 2-3000 meters høyde opererer totalt fem 
fly og skanner Norge med en tetthet på to 
eller fem punkter per kvadratmeter. Etter 
at avtalen mellom TerraTec og Kartverket 
ble underskrevet 2. juni, har TerraTec med 
underleverandørene så langt skannet 32.000 
kvadratkilometer av landet vårt. Målet om 
å skanne 40.000 kvadratkilometer før årets 
sesong er over, er innen rekkevidde, sier 
prosjekteier Andreas Holter i TerraTec.

– Vi er fornøyd med det vi har fått til så 
langt. Får vi et par uker med godt vær nå 
i høst, så skal vi klare å nå målet for årets 
sesong. 

Krevende produksjonsplanlegging
I de delene av landet hvor det ikke foreligger 
gode nok laserdata fra før, skal det frem mot 
2020 skannes med flybåren laser. I dette 
oppdraget er landet delt inn i seks regio-
ner med til sammen 255 blokker som skal 
prioriteres i ulik rekkefølge. Så langt er 60 
blokker over hele landet ferdig skannet – og 
16 er påbegynt. De fleste stedene skan-
nes det med to punkter per kvadratmeter, 
men i områder hvor dataene skal leveres til 
Geovekst er det krav om fem punkter per 
kvadratmeter og det kan være forskjellige 
krav om punkttetthet innen en og samme 
blokk. Ulike sensorer med ulike egenskaper 
krever tilpassede flyplaner, og dette har økt 
kompleksiteten i flyplanleggingen.  Produk-
sjonsplanlegging har også vært utfordrende 
siden prosessering ikke kan starte før data 
er samlet inn, og datafangst er avhengig 

av stabilt vær og utstyr som virker. Denne 
sesongen blir omtalt som en innkjøringspe-
riode, hvor prosjektorganisering, produk-
sjonsopplegg og rutiner har blitt satt opp og 
tilpasset behovene i prosjektet. 

– Det er gitte blokker som er prioritert 
for skanning i 2016 i de ulike områdene og 
noen områder er ikke åpne for skanning før 
i de kommende sesongene. Dette skaper 
noen bindinger i hvor vi flyr, samtidig som 
noen blokker skal flys før løvsprett eller 
etter løvfall. I tillegg er vi avhengig av godt 
vær i de områdene vi skal fly, og at vi har 
riktig type sensor på riktig sted. Sommer-
været har stort sett vært nokså ustabilt, 
vi er avhengig av at det ikke er skyer eller 
tåke mellom laseren og terrenget. Når alle 
disse variablene kombineres, blir produk-
sjonsplanleggingen og gjennomføringen 
like krevende som vi skisserte i tilbudet vi 
ga til Kartverket, sier Holter, og legger til at 
sesongen i all hovedsak vil være over i slut-
ten av oktober.

Fin flyt
TerraTec benytter fem fly som er stasjo-
nert på ulike steder i Norge til skanningen. 
Pilotene følger pilot-turnus, og operatørene 
fra TerraTec og underleverandørene Blom 
og Cowi følger egne turnuser. I alt er rundt 
30 personer involvert i prosjektet. Holter 
mener teamet nå har satt seg og at proses-
sene stort sett forløper som de skal.

– I oppstartsfasen til ethvert prosjekt 
må man få på plass felles retningslinjer og 

rutiner for kvalitetssikring som fører til 
riktige leveranser. Jeg opplever at vi nå har 
fin flyt i hele prosjektorganisasjonen og at 
vi oppnår homogene leveranser til portalen 
for laserdata som er opprettet av Kartverket. 
Portalen fungerer svært bra og den har en 
avansert mottakskontroll som avviser leve-
ranser med feil. Dette bidrar til å identifisere 
svakheter i våre leveranserutiner, som igjen 
fører til at de blir oppdatert og forbedret.

Solide leveranser
Etter hver flyvning gjennomføres en første-
linjes kvalitetssjekk av dataene internt hos 
TerraTec. Er det fullgode data uten hull og 
tilstrekkelig antall punkter, kan dataene gå 
videre i prosesseringen og bli georeferert, 
før de sendes i en foreløpig leveranse til 
Kartverket. Når Kartverket har kvalitets-
sikret den foreløpige leveransen går dataene 
videre til klassifisering, før den endelige 
leveransen kan gjøres via portalen. Hvis 
Kartverket ikke godkjenner den foreløpige 
leveransen, må data rettes opp og om nød-
vendig må deler av blokka flys på nytt.

– Det siste vi overfører i hver leveranse 
er høydekurver. Så vi går altså fra foreløpig 
leveranse, til endelig leveranse og helt til 
slutt leveres høydekurver for hver kartlagte 
blokk som eget produkt. Det har vært noen 

AKTUELT

Variabelt sommervær til tross, TerraTec er godt fornøyd med 
oppstartsfasen av Norges største kartleggingsprosjekt.
Tekst: Sverre Røed-Bottenvann, Laser: TerraTec

Fin flyt i skanningsprosjektet

Eksempel på 
laserdata hvor 
farger er lagt  
på punkter.

 NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL

•  Kartverket og TerraTec underskrev 
avtalen om laserskanning 2. juni

•  I dette oppdraget er landet delt inn i 
seks regioner med til sammen 255 ulike 
«blokker»/områder som skal skannes

•  Til nå er 60 blokker over hele landet ferdig 
skannet og 16 er påbegynt. Dette utgjør 
32.000 kvadratkilometer

•  Noen steder er det krav om to punkter 
per kvadratmeter, andre steder er det 
fem punkter. Det kan være også være 
forskjellige krav til punkttetthet innen en 
og samme blokk

•  Målet er at hele landet hvor det ikke 
allerede fins gode nok laserdata skal 
skannes innen 2020

•  TerraTec har kontrakt på skanning i to år, 
med opsjon på ett pluss ett år
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utfordringer med den tekniske biten når det 
gjelder leveransene, men de er nå stort sett 
løst. Vi er svært godt fornøyd med dette og 
hvordan portalen fungerer – og det tror jeg 
at Kartverket også er, sier Holter.

Prestisjeprosjekt
Holter legger ikke skjul på at det er spen-

nende å være en del av dette store kartleg-
gingsprosjektet. 

– Vi i TerraTec er veldig stolte av dette 
oppdraget. Kartverket har tillit til oss – og vi 
er sultne på å vise at vi kan levere og er tilli-
ten verdig. Å bevise at vi håndterer dette på 
en solid måte er kommersielt viktig for oss 
som selskap. Vi fornyer sensorparken vår 

for å øke effektiviteten og for å kunne levere 
best mulig data. Økt effektivitet er nødven-
dig for å kunne levere et så stort volum på 
relativt kort tid. Hvis vi lykkes med dette 
prosjektet, som jeg er sikker på at vi gjør, vil 
det være en milepæl både for prosjektorga-
nisasjonen og for hele TerraTec. 

Fornøyd med leveransene så langt
– Vi skulle gjerne sett at enda mer av landet var skannet 
til nå, men vi er fornøyd med leveransene fra TerraTec.
Tekst: Sverre Røed-Bottenvann

Det sier prosjektleder Jon Arne Trollvik i 
Kartverket, som i likhet med Andreas Hol-
ter har tro på at de når målet om 40.000 
kvadratmeter skannet areal i år.

– TerraTec og underleverandørene kan 
fly så lenge det er bart – og kan vel teo-
retisk sett også fly om natta. Jeg håper de 
klarer å levere etter planen i år, i hvert fall 
de prioriterte områdene, sier Trollvik.

Prioriterte områder
De prioriterte områdene er det blant annet 
partene i Geovekst som har bestilt, og det 
dreier seg om både topunkts- og fem-
punktsskanninger.

– Dette er et stort og komplisert prosjekt 
med masse penger involvert, og noe av det 
som kompliserer ekstra er fempunktsom-
rådene. Fempunktsområdene er gjerne 
bare små korridorer i blokker som for øvrig 
skal skannes med to punkter. Det inne-
bærer større grad av planlegging, i tillegg 
til at det er et økonomisk puslespill siden 
fempunktsområdene har egne priser fra 

leverandør. Legger man til usikkert vær 
og vedlikehold av fly og sensorer, så bidrar 
alle disse parameterne til at dette blir et 
krevende prosjekt, påpeker Trollvik. 

Tilstrekkelig kvalitet
Med så kolossale datamengder som det her 
dreier seg om, er det en omfattende jobb 
som gjøres av både TerraTec og Kartverket 
etter at flyene har landet.

– Dataene sendes oss først i en forelø-
pig leveranse. Dette er en initiell kontroll 
hvor vi sjekker dekning, punkttetthet og 
andre variabler før dataene sendes tilbake 
til TerraTec for etterarbeid. I den endelige 
leveransen i portalen for laserdata er det 
automatiske kontrollrutiner hvor ting som 
blant annet metadata må være med. Til 
sist – og senest 120 dager etter skanningen 
– skal det leveres høydekurver over blokka 
som er skannet, forklarer Trollvik.

Men når alt klaffer og skanningen går 
som den skal, er det gode data som ender 
opp hos Kartverket.

– Vi får veldig flotte høydedata av dette, 
med tilstrekkelig kvalitet etter spesifika-
sjonen. 

Ferdig kartlagt i 2020
Han tror også de skal nå det endelige målet 
om at hver flik av landet skal få en høyde 
innen 2020.
– Vi skulle ønske at det var skannet mer 
per i dag, men vi er fornøyd med leve-
ransene så langt. I det store arbeidet som 
nå er påbegynt har nok TerraTec hatt 
visse utfordringer med kapasiteten. De 
var godt forberedt og har bygget opp en 
stor prosjektorganisasjon på kort tid, men 
mistet en halv sesong i år fordi kontrakts-
inngåelsen ikke ble gjort før i juni. Jeg tror 
dette vil fungere enda bedra fra neste år, da 
har TerraTec fått erfaringer og ro. Alt i alt 
har jeg et håp om at vi skal ha kartlagt alle 
deler av Norge innen år 2020. 

Hit, til innsyns- 
løsningen hoyde- 
data.no, skal alle 
laserskanningene 
legges ut. 
Skjermdump fra 
hoydedata.no.

NY FORVALTNINGSLØSNING 

Kartverket har et eget laserteam fra fire 
fylkeskartkontorer som kontrollerer 
dataene som leveres fra TerraTec. Etter 
at både foreløpige og endelige leveranser 
er gjennomgått sjekker laserteamet 
høydedataene ytterligere for avvik før de 
legges inn i den nye forvaltningsløsningen for 
høydedata, hoydedata.no.

– Kartverket samler alle laserdata fra 
mange år tilbake i denne løsningen, og over 
400 laserprosjekter er på plass i dag. Vi 
har fått spennende funksjoner for å se på 
høydedata i løsningen, som i løpet av året 
skal kompletteres med en 3D-løsning. I 
tillegg til innsyn tilbyr løsningen nedlasting 
av høydedataene som punktskyer eller grid, 
sier Jon Arne Trollvik.
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Geointegrasjonsstandarden (GI-standar-
den) i sin første offisielle versjon (versjon 
1.1) ble vedtatt 31.01.2012. Det ble laget 
felles grensesnittstandarder og prinsipper 
for samspill mellom sak-/ arkivsystemer 
innenfor kommunal sektor. Standarden 
skal sikre at ulike fag- og kartsystemer 
kommuniserer direkte med sak- og arkiv- 
systemer. GI-standarden bidrar til at 
leverandørene lager løsninger mot godt 
definerte og stabile grensesnitt, noe som 
gir kommunene større fleksibilitet. Man 
kan velge det beste fra ulike leverandører, 

eller man kan skifte leverandør med en 
garanti for at integrasjonsløsninger fort-
satt vil fungere. Bruk av GI-standarden 
medfører i tillegg mindre dobbeltlagring 
og dobbeltregistrering av informasjon  
og dokumenter.

 Etter at GI-standarden ble vedtatt  
i 2012 har Trondheim kommune hatt som 
uttalt mål at den skal integreres i nye fag- 
og kartsystemer samt sak- og arkivløsninger.

Tjenestene i bruk
Trondheim kommune var pilotkommune 

da GI-standarden ble utviklet i sin nåvæ-
rende form, og var tidlig ute med å ta i bruk 
standarden. GI-tjenestene ble først tatt i 
bruk for samspill mellom fagsystemer for 
eiendomsskatt, matrikkel, kart og arkiv. 
Etter dette er tjenestene implementert i 
flere løsninger, bl.a. for booking av kom-
munale lokaler (FLOD) og administrasjon 
av kommunale boliger. Den senere tiden har 
vi hatt stor nytte av GI-tjenestene for å vise 
dokumenter og fullstendig saksflyt for dele-
saker, byggesaker og plansaker via kommu-
nens kartløsning. Kartgrensesnittet tilfører 
ytterligere kunnskap, man får bedre oversikt 
over sakene og kan se dem i sammenheng. 

Gevinstrealisering
For å lykkes med digitalisering av kommu-
nale tjenester må det offentlige Norge ha 
fokus på å øke kvaliteten på digitale plan-, 
matrikkel- og temadata, samt utvikle nye 
og forbedrede felleskomponenter (digitale 
tjenester) som for eksempel GI. Digitale 
kommunale tjenester trenger robuste og 
standardiserte oppdaterings-, innsyns-  
og analysetjenester. 

Med utvikling av våre fagsystemer 
vektlegger vi digital saksflyt. Kunden, 
saksbehandler og politikeren skal være 
mer selvhjulpen i søknads-, saksbehand-
lings- og politiske prosesser. Her har GI 
gjort at formidlingen av saksprosesser  
har blitt enklere samt at distribuering, 
flytting og kopiering av data har blitt  
mer effektivt. 

I enkelte prosjekt kan det virke som den 
eksterne konsulenten ikke alltid har samme 
fokus som kommunen, f.eks. når deler av 

Bruk av geointegrasjonstjeneste 
samspill mellom fagsystem, saks-/arkivsystem  
og kart i Trondheim kommune
Geointegrasjonsstandarden sikrer at ulike fag- og kartsystem 
kommuniserer direkte med sak- og arkivsystem. Kommune-Norge er  
den største potensielle aktøren i bruk av GI-tjenester, men i dag er  
det kun et fåtall kommuner som utnytter potensialet i tjenestene.
tekst: Mona Høiås Sæther og Astrid S. Øie, Trondheim kommune

AKTUELT

Figuren under viser bruk av innsyns-  
og oppdateringstjenester.
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kravspesifikasjon ikke alltid samsvarer 
med firmaets forretningsmodell. Målet 
bør alltid være at en leter etter forbedrin-
ger og forenklinger med prosessene. Hvis 
kommunen hadde kunnet utnyttet alle de 
muligheter som GI-tjenesten gir, hadde det 
effektivisert vår saksbehandling betraktelig. 
Hadde tjenesten GI-arkiv oppdatering vært 
bedre forankret i arkivmiljøene, hadde 
det fanget flere fagmiljøer i kommunen 
på et tidligere tidspunkt. Slik det er nå må 
geomatikkmiljøet vårt bruke mye tid på å 
overbevise andre fagmiljøer i kommunen 
om nytten av tjenestene. 

Erfaring
Ved bruk av GI-tjenesten i våre nye og en-
drede applikasjoner fungerer søk og innsyn 
i journalposter mye raskere. Det kreves 
mindre brukerinteraksjon for å komme 
fram til det vi etterspør. I dag har vi valgt 
å ha samme inngangsportal både for 
publikum og saksbehandler for visninger 
av ulike saksprosesser. Fra samme portal 
har vi også mulighet til direkte pålogging i 
fagssystemene for valgt sak, plan eller eien-
dom. Påloggingen benytter ID-porten eller 
kommunen sine autentiseringstjenester.   

Vår erfaring er at modell og grensesnitt er 
ryddig og greit dokumentert når det gjelder 
bruk av GI i nye applikasjoner. Det er 
enklere å stille krav til leverandør når vi har 
standardtjenester.  For eksempel hadde vi 
problem med oppslag på objektet eiendom 
i sak-/arkivløsningen, det var ikke mulig å 
søke på bruksnummer. Dette ble imidlertid 
rettet med en gang ettersom kravet allerede 
var beskrevet i GI- standarden og denne 

skulle sak-/arkivløsningen støtte.
Med basis i dagens fokus på digitalise-

ring av offentlige tjenester har kommunen 
sett med bekymring på at den nasjonale 
GI-standarden bare delvis støttes av leve-
randører som leverer fagsystemer til 
oss. Det virker som at det har utviklet 
seg egne “leverandørdialekter” av 
standarden, og standarden har ikke 
fungert som forventet f.eks i samspill 
mellom arkiv og fagsystem. For å bøte 
på dette har vi investert i kompetanse 
for å være en bedre bestiller og for å kunne 
stille mer entydige krav til leverandørene.

Etter å ha tatt i bruk GI-standarden i 
flere av kommunens løsninger mener vi at 
den er noe ufullstendig, bl.a gjelder dette 
følgende områder:
  • ikke tilgang til milepæler 
  • mangler relasjon mellom  
    dokumentdato og faser
  • mangler dokumentkategori
  • retting av objektnøkler
  • innlegging av objektnøkler som mangler 
  • generering av postlister
  • egenerklæringene fra leverandør  
     mer bindende 
     (aller helst en sertifiseringsordning)
 
Veien videre
Kartverket har nå sammen med KS startet 
en videreføring av arbeidet med GI-
standarden. Målsetningen med den videre 
satsningen er blant annet å sørge for at 
GI-standarden blir bedre dokumentert. 
Det er ønskelig å lage en «kokebok» for 
implementasjon av GI i kommunene. Det 
er også ønskelig å se nærmere på hvordan 

GI passer inn i forhold til pågående sats-
ning i regi av KS omkring digitalisering 
av plan- og byggesaksfeltet, ebyggesaks- 
og eplansaksmodul, samt relasjonen til 
arkivet sitt NOARK5 tjenestegrensesnitt. 

Dette arbeidet mener vi er positivt for 
kommunene.

Kommune-Norge er kanskje den største 
potensielle aktøren i bruk av GI-tjenester. 
Vi benytter mange ulike fagsystem, politi-
kerne og publikum krever innsyn i sanntid 
og da må digitale prosesser støttes og 
utvikles ved hjelp av digitale tjenester. Her 
har GI-tjenestene en sentral rolle. Det har 
Trondheim kommune bevist ved å benytte 
det innenfor flere fagområder. I tillegg har 
kommunesektoren i sammenlikning med 
statlig sektor et mye større behov for bruk 
og analyse av detaljerte arkiv-, plan-, 3D-, 
matrikkel-, stordata  osv. Hvorfor tar det 
da slik tid? GI-standarden har eksistert 
siden 31.01.2012 men det er kun et fåtall 
kommuner som utnytter potensialet i 
tjenestene i dag. Hvilke rolle har staten 
overfor kommune-Norge til å bidra slik 
at vi drar i samme retning når det gjelder 
utvikling og bruk av nasjonale standarder? 
Og hvor god er kommunesektoren på å 
synliggjøre sine behov? For å lykkes med 
dette er det viktig med et velfungerende 
samarbeid mellom stat og kommune. 

«Hvis kommunen hadde kunnet 
utnyttet alle de muligheter som GI-

tjenesten gir, hadde det effektivisert 
vår saksbehandling betraktelig».

Figuren viser visualisering  
av en byggesak og en delesak.
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AKTUELT

Kart gir prislapp på jord
Hva skal man betale for jord? Våler kommune i Hedmark skal dyrke  
opp 6000 dekar* med skogsjord. De bestilte kartlegging av jorda  
for å kunne sette riktig prislapp på nydyrkingsområdet. 

Tekst: Hege Ulfeng, rådgiver, jordkartleggingsavdelingen NIBIO

I snart 30 år har jordkartleggere reist land 
og strand rundt for å kartfeste jordsmon-
nets egenskaper på dyrka mark. De siste 
årene har også kartlegging av dyrkbar 
jord** blitt mer aktuelt. Våren 2016 kartla 
NIBIO den dyrkbare jorda i Norges stør-
ste nydyrkingsprosjekt på Haslemoen i 
Våler, Hedmark. 

Norges største nydyrkingsprosjekt?
Her kjøpte kommunen en solid bygnings-
masse og 18 000 dekar skog fra Forsvaret 
i 2006. Skogen på Haslemoen vokser i før-
steklasses dyrkbar jord. I 2009 ble det be-
stemt at 6000 dekar av denne skogen skulle 
dyrkes opp. I en tid der lønnsom land-
bruksdrift krever stadig større arealer, var 
dette gode nyheter for bøndene i området. 

Politisk uenighet har ført til at prosessen 
har dratt ut i langdrag, og det er fortsatt 
noen få uavklarte momenter. Et av dem er: 
Hvilken prislapp skal kommunen sette på 
de ettertraktede nydyrkingsarealene?

Etter råd fra fylkesmannen bestilte Vå-
ler kartlegging av jorda for å få flere fakta 
på bordet før denne avgjørelsen skulle tas. 
Jordkartleggingsavdelingen i NIBIO, som 
har over 30 års erfaring med kartlegging 
og digitalisering av jordsmonndata, ble 
satt på oppgaven. NIBIO har en veleta-
blert produksjonsløype for både datainn-
samling, tilrettelegging, modellkjøring og 
produksjon av temakart.  

Datainnsamling
Datainnsamling foregår i felt. Kartleggin-

gen gjøres på felt-pc i Fysak. Som grunnlag 
benyttes ortofoto og markslagsinformasjon 
fra Økonomisk kartverk. Jordsmonnet 
blir undersøkt med jordbor. I borepunktet 
registreres en rekke faktorer etter et stan-
dardisert skjema. Alt stedfestes ved hjelp 
av GPS. Alle borepunktobservasjonene 
sammen med markslagsinformasjonen fra 
Økonomisk kartverk gjør det mulig å lage 
kartfigurer med noen lunde like jord- og 
terrengegenskaper. Alle kartfigurene har en 
signatur med en kode som viser domine-
rende jordtype, hvor bratt arealet er og 
innhold av blokk og stein. I datainnsamlin-
gen legges det vekt på å tenke langsiktig. 
Jordkartlegging er et tidkrevende arbeid, 
og det er viktig å registrere et vidt spekter 
av jordegenskaper. 

70–90 000 kubikk skog skal hugges 
før nydyrking kan settes i gang. 

Dette skal kommunen stå for.  
Foto: Eivind Solbakken, NIBIO.
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Fra jordsmonndata til temakart
Når NIBIO kartlegger dyrka jord i kom-
mune etter kommune, blir det store data-
mengder som skal håndteres. Etter endt 
kartleggingssesong må dataene kontrolle-
res og tilrettelegges. Hver jordtype ligger 
i en Postgre-(SQL-database som knytter 
jordtypene til hovedegenskaper. Hver 
egenskap har en tallverdi som tallfester 
hvor stor begrensning egenskapen har  
for bruken av jorda til matproduksjon.  
På grunnlag av dette kjøres modeller 
i PostGIS som danner basis for ulike 
temakart. Noen eksempler er: Egnethet 
for dyrking av ulike vekster, Drenerings-
forhold og Jordkvalitet. Kartene legges ut 
til offentlig bruk på kartportalen Kilden.
nibio.no og noen av kartene finnes også  
i kartportalen Gårdskart. 

I mindre prosjekter, som for Hasle-
moen, blir bare de mest aktuelle temakar-
tene produsert. Våler kommune har nå en 
oversikt over jordtyper, jordkvalitet og de 
viktigste begrensningene som nydyrkings-
jorda har. Dette gir et førsteklasses grunn-
lag for å kunne gi bøndene et riktig pristilbud 
når kommunen, etter mange år med politisk 
drakamp, legger jorda ut for salg. 

* 1 dekar = 1000 m²
** dyrkbar jord = Dyrkbar jord er arealer som ved oppdyrking kan  
settes i stand slik at de vil holde kravene til fulldyrka jord og som 
 holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking.

Mer om jordsmonnkartlegging: 
Jordsmonnkartlegging, Siri Svendgård-Stokke   
https://brage.bibsys.no/xmlui//bitstream/handle/11250/2379322/3/ 
NIBIO_POP_2016_2_16.pdf

Rapporten om jorda på Haslemoen: 
Kartlegging av dyrkingsjord på Haslemoen i Våler kommune, Hedmark
http://hdl.handle.net/11250/2404862 

Temakart som viser begrensninger 
ved nydyrking på Haslemoen.

Datainnsamlingen 
forgår ute på stedet 

med felt-pc. Kartfigurer 
digitaliseres og får 

en kode som viser 
dominerende jordtype, 

bratthet og innhold av 
blokk og stein.
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Etatene har de siste årene frigitt store meng-
der data som kan brukes helt gratis i forskjel-
lige apper og tjenester. Nå inviterer de til en 
kombinert idekonkurranse og datasamling 
på Hønefoss den siste helgen i oktober og 
håper dette skal få fart på verdiskapingen og 
datatrafikken.

Kommunal- og moderniseringsminister 
Jan Tore Sanner skal åpne arrangementet, 
som har navnet #hack4no og som arrangeres 
av Kartverket og Difi.

– Vi vil at flere skal oppdage den skatt-
kisten som det offentlige forvalter og bruke 
dataene i nye, nyttige digitale produkter og 
tjenester. Vi tror det ligger et stort verdi-
skapingspotensial her, sier prosjektleder 
Sveinung Engeland.

 Invitasjoner til arrangementet er gått  
ut blant annet til gründermiljøer, kode-
klubber og skoleklasser med programme-
ring som valgfag.

– #hack4no er en møteplass der de som 
tilbyr åpne datasett, utviklere, designere og 
kreative personer møtes for å utforske og 
jobbe sammen. #hack4no gir deg innsikt i 
mulighetene åpne data gir, sier fungerende 
avdelingsdirektør Marit Mellingen i Difi.

Blant etatene som stiller med spennende 
gratis datasett er Meteorologisk institutt, 
Vegvesenet, Brønnøysundregistrene og Kart-
verket, mens blant andre FINN og Startu-

pLab er med som samarbeidsparter  
og motivatorer.

På et tilsvarende arrangement i fjor fikk 
Kartverket mye oppmerksomhet da de 
gjorde hele det nasjonale kartgrunnlaget 
tilgjengelig i Minecraft-format. Men dette er 
bare én av mange gratis kartdata-tjenester..

– Kartverket har i snart 250 år samlet inn 
og forvaltet store mengder stedsdata – som 
vi nå har gjort tilgjengelig for alle som vil 
bruke det og utvikle nye tjenester, apper 
og arbeidsplasser. Benytt muligheten til å 
utforske alt dette på #hack4no, oppfordrer 
kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup.

AKTUELT

Inviterer til idekonkurranse  
med offentlige data
Kartverket og 11 andre statlige etater og virksomheter gjør 
nå et felles fremstøt for å få gründere, næringsliv, studenter 
og barn til å ta i bruk datasett som det offentlige har frigitt.
Tekst: Kartverket

Foto: Kartverket

at data blir brukt. I 2015 ble det utført 
over 102 millioner oppslag mot tjenesten, 
opp fra 63 millioner i 2014. Hittil i år: 70 
millioner.

• Over 30.000 har registrert seg for 
nedlasting av Kartverkets åpne kartdata. 
I fjor ble det lastet ned om lag 150.000 
filer fra Kartverkets servere. I tillegg ble 
det ”streamet” 7,5 milliarder kartbilder 
(fliser) fra Kartverkets servere, en økning 
på drøyt 10 prosent fra året før.

 
Kilde: Difi og Kartverket

#HACK4NO

• #hack4no er et hackathon (sammensatt av 
“hacke” og “maraton”) hvor kreative hoder, 
deriblant programmerere, møtes for å 
utvikle ideer og bruke data.

• Holdes på Hønefoss 28. og 29. oktober  
i regi av Kartverket og Difi i samarbeid 
med ytterligere 10 etater

• Følgende dataforvaltere stiller med 
data i tillegg til Kartverket: Kulturrådet, 
Riksantikvaren, Meteorologisk 
Institutt, Statens vegvesen, Riksarkivet, 
Artsdatabanken, Brønnøysundregistrene, 
Fiskeridirektoratet, Norsk 
Reiseinformasjon og Statistisk 
sentralbyrå

• Det er plass til 250 voksne “hackere” og 
250 barn/ungdommer på #hack4no

• Mer informasjon: www.hack4.no

ÅPNE DATA

 • 6200 åpne (gratis) datasett er registrert på 
data.norge.no som er det offisielle registeret 
over publiserte datasett og API-er fra 
offentlig sektor i Norge. 50 nye oppføringer 
er kommet til så langt i 2016

• Til sammen er det nå 81 organisasjoner fra 
statlig og kommunal sektor som har registrert 
åpne datasett.

• Staten har ikke en samlet oversikt over 
bruken av åpne data, men brukerstatistikk 
fra Difis eget datahotell gir en indikasjon på 
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BLOM er en ledende europeisk leverandør innen innsamling, 
prosessering og modellering av geografisk informasjon. Blom 
besitter unike europeiske databaser av kart, flybilder og 
modeller. Selskapet leverer data og ulike løsninger for tilgang 
til dataene.

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

· Gatebilder
· Skogkartlegging

· 3D-modellering

· GIS-analyser

· Konsulenttjenester

· Reguleringsplaner

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

Skråfoto - BlomOBLIQUE

Gatebilder - BlomSTREET - Powered by C
yclo
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BIM handler om å lage nøyaktige digitale model-
ler som hjelper arkitekter, ingeniører og designere 
å visualisere form og funksjon, forutsi kostnader 
og foreta nødvendige endringer i tide. Ved å treffe 
smarte beslutninger tidlig i prosessen, kan man 
unngå kostbare feil og sikre at strukturen er velbyg-
get, kostnadseffektiv og energieffektiv.

Exact er en komplett leverandør av oppmålings-
tekniske tjenester i hele Europa og har vært ledende 
innen 3D-skanning i Skandinavia de siste 10 årene. 
Exact sitt fagsegment «Scan to BIM» leverer nøyak-
tig de data som trengs for å treffe de rette beslut-
ningene under byggeprosjektet. 

Mile Petrovic prosjektleder for Scan to BIM Norge 
forklarer - Å 3D-skanne et prosjekt gir alle elemen-
ter den oppmerksomheten de fortjener. Mange av 
våre kunder er eksperter på detaljer, og de vil alltid 
vite mest mulig om en eiendom, et prosjekterings-
område eller en pågående konstruksjon. 

Det kan handle om alt fra å dokumentere unike 
konstruksjonsdetaljer til å dokumentere og feilfritt 
følge store prosjekter på tusenvis av kvadratmeter. 
Exact leverer data i henholdt til kundens behov, 
uansett om det er en 3D-modell eller en 2D-teg-
ning, forteller Mile Petrovic. 

Petrovic forteller at metoden nettopp er lansert  
i Norge, men at interessen og behovet er stort siden 
man nå for tiden legger mye vekt på detaljer i dette 
fagsegmentet. 

Pressemelding fra  
Exact Geo Survey AS
Scan to BIM, rask og kostnadseffektiv  
3D-skanning klargjort for BIM prosjekter 

Mile Petrovic er prosjektleder 
for Scan to BIM Norge.

SMÅSTOFF
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NYTT OM NAVN

Jostein Svegården ble ansatt som Senior 
GIS-Konsulent hos Geodata for snart et 
år siden. Han er utdannet Hydrolog fra 
UiO, og jobbet ti år i NVE og tre år i Fugro 
Survey AS før han kom til Geodata.

Linda Cecilie Kjeldsen ble en del av ut- 
viklingsteamet hos Geodata i oktober  
i fjor. Hun har en mastergrad i Informa-
tikk fra Høgskolen i Østfold. Etter endt 
studium arbeidet hun som systemutvi-
kler og konsulent i WM-Data. Fra 2007 
har hun arbeidet for Norkart med utvik-
ling av webapplikasjoner. Linda har også 
erfaring i utvikling av tjenester.

Sven Aanesen begynte hos Geodata  
i januar som et tilskudd til utviklings-
teamet. Han er IOS-utvikler med lang 
erfaring innen både brukeropplevelse og 
app-utvikling. Sven blir med i satsningen 
på mobil plattform, og skal i tillegg bidra 
med sin erfaring innen generell bruker-
opplevelse i gjennomføring av prosjekter.

Håkon Dreyer ble ansatt i Geodata som 
Senior GIS-konsulent i februar. Han kom-
mer fra Triona hvor han var prosjektleder 
og faggruppeleder GIS. Håkon har arbei-
det med utvikling, rådgivning, produkt-
ledelse, og prosjektledelse innenfor GIS. 
herunder webløsninger, fagsystemer og 
integrasjon mot andre virksomhetssys-
temer. I tillegg har han betydelig teknisk 
kompetanse og erfaring med bygging  
og forvaltning av vegnett. 

Mohammad Jawad Elahi begynte som Se-
niorutvikler hos Geodata i februar. Han har 
også tidligere vært ansatt i Geodata. Han 
har fullført en MBA i USA, og kommer fra 
Amazon hvor han var Product Manager.

Runar Svendsen er utviklingsteamets 
siste tilskudd i Geodata. Han begynte hos 
oss som Seniorutvikler i juni. Runar har 
en spennende bakgrunn med erfaring 
fra varehandel, IT og mediebransje. Han 
kom til oss fra Finn.no hvor han jobbet 
som utvikler. 

Sesilie Halland er Geodata sin nye Mar-
kedssjef. Hun har en allsidig og spen-
nende bakgrunn, og kom til oss i august 
fra rollen som leder for konferanse og 
kurs i Netlife Research.

Thomas Horjen startet hos Geodata som 
ny prosjektleder i august. Han kommer 
fra stilling som prosjektleder i avdeling for 
mellomstore prosjekter i Telenor.

Mile Petrovic er ny prosjektleder for Scan 
to BIM Norge hos Exact. Mile’s bakgrunn 
er maskiningeniør med master i prosjekt-
ledelse. Han har jobbet som prosjektleder 
i 10 år innen olje og gas industrien. Bygg, 
anlegg, skanning og Exact er nytt for ham, 
men det er mye å lære seg og han ser 
fram til å få komme i gang så raskt som 
mulig med dette spennende Scan to BIM 
fagsegmentet.

Mats Herman Aunevik er ansatt som 
oppmålingsingeniør ved Oslo - avdelingen 
i Exact. Han ble våren 2016 ferdig med 
studiet landmåling og eiendomsdesign ved 
høyskolen i Bergen. Mats-Herman og ser 
frem til å lære mye av de mange resursene 
som er i Exact! Ellers liker han å tilbringe 
mesteparten av fritiden ute, helst med ski 
eller fjellsko på bena. 

Sigve Kristiansen er ansatt som oppmå-
lingsingeniør ved Oslo - avdelingen i Exact. 
Sigve fullførte bachelor i Landmåling og 
eiendomsdesign på Høgskolen i Bergen 
våren 2016. Han er fra Lillehammer, men 
har bodd i Bergen siden 2009 og er nå klar 
igjen for å bo på Østlandet.

Calin Marincas er ansatt som oppmå-
lingsingeniør ved Oslo - avdelingen  
i Exact. Calin er fra Romania, men har 
jobbet en del i Nord-Norge. Han er glad 
for nå å ha flyttet til varmere strøk i Oslo. 
Han snakker norsk og liker å gå turer  
i vakker norsk natur.

Janita Nordahl (26) er ansatt som salgs-
konsulent hos Norconsult Informasjons-
systemer (NoIS) i vår markedsgruppe i 
Sandvika og skal i hovedsak jobbe med ISY 
ProAktiv. Janita er utdannet sivilingeniør 
fra Universitetet i Tromsø.

Guru Husdal Sørli (31) er ansatt som 
konsulent i Norconsult Informasjonssyste-
mer (NoIS) sin Kundeservice i Trondheim 
og skal jobbe med brukerstøtte til våre ISY 
ProAktiv-kunder. Guru har lang fartstid fra 
renovasjonsbransjen og har tidligere job-
bet hos HAMOS og Norsk Navigasjon.
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God dag
Navn: Elena Mari Bjånes

Familie: Jeg har samboer og vi har to små 
i hus, Frida som er 2 ½ år og Henrik på 2 
måneder. Hektisk til tider!

Stilling: Er oppmålingsingeniør i Geomatikk 
Survey avd. Vest, på Bergenskontoret. Driver 
for det meste med byggstikking og betong-
konstruksjoner. 

Viktigste milepæl i karrieren: Jeg har ikke 
all verden med fartstid i bransjen, da jeg var 
ferdig på Høgskolen i Bergen i 2012. Men 
det å få stikningsansvaret for broen til nye 
Terminal 3 på Flesland Lufthavn, har betydd 
mye. Mange erfaringer rikere både i felt og 
med modeller, et spennende prosjekt på alle 
måter!

Hvem har betydd mest for deg i jobbsam-
menheng gjennom årene – og hvorfor?  
(Min mentor)
Aller mest vil jeg trekke frem kollegaene 
mine i Geomatikk Survey og GIS avdelingen 
vår, det er kjekt å ha en så god gjeng som går 
«all in» for å løse noe sammen med deg hvis 
man skulle støte på noe. Takk folkens!
Men som mitt aller første prosjekt var jeg så 
heldig å få starte karrieren min på Statoils 
TPC 34, på Kollsnes i Øygarden. Det var nok 
der jeg traff min første mentor, Christian 
Jørgensen, en dansk stikningsleder i AF an-
legg som har vært med på å forme meg som 
byggstikker. 

Å få «konstruktiv kritikk» på dansk er 
ikke bare bare! Jeg sitter igjen med mye god 
kunnskap; han har lært meg utrolig mange 
gode tips og triks, og ikke minst viktigheten 
av faget vårt.

Ditt beste GeoForum-minne
Åsleik Engmark og hans kompanjong sitt 
flotte underholdningsbidrag på Stikningskon-
feransen 2016, vel komponert!

Hvilket program/utstyr gjør arbeidsdagen 
enklere? Gemini terreng&entreprenør og 
Gemini oppmåling, som jeg gjerne skulle sett 
i ett og samme program. Og den fantastiske 
følelsen når du kjører SOSI-kontroll, og alt er 
i skjønneste orden, etter noen forsøk…

Viktigeste blogg/apper/nettsider 
/verktøy du bruker i jobben?
Jeg henter daglig ut info om lufttrykk og 
luftfuktighet til totalstasjonen når jeg skal ut 

i felt, og så gjør jo yr.no og storm.no i tillegg 
hverdagen enklere når det gjelder å kle seg 
til jobb her på Vestlandet…  

Viktigeste blogg/apper/nettsider du  
bruker/er innom på privaten?
For tiden er det nok Snapchat; å sende 10sek 
med innblikk i hverdagen til smårollingene 
våre til besteforeldre som ikke bor i byen er 
viktig. De ringer og etterlyser hvis ikke vi har 
sendt nok! 

Pinterest er også en god app; min digitale 
korktavle til inspirasjon, mildt sagt. Arkitek-
tur, utemiljø og interiør er det som opptar 
meg mest nå som vi planlegger å bygge hus.

Hvilken bransje skulle du ønske hadde mer 
forståelse for viktigheten av GIS/geomatikk?
Å få med seg en oppmålingsingeniør el-
ler geodet tidlig i en prosjektfase; bidra 
med erfaringer fra felt når det kommer til 
utarbeiding av tegninger og modeller - ikke 
minst viktigheten av å kunne høste ut gode 
stikningsdata. 

Når logger du av for dagen?
Det varierer veldig. Det er litt skremmende 
å se hvordan mobilen har blitt et verktøy 
som har nesten alle svar du lurer på, bare 
et tastetrykk unna. Å logge helt av kl.19, og 
se nyhetene på tv i stedet for å lese dem på 
mobilen er et mål jeg har. 

Du er kommunalminister med alle rettigheter 
 – hvor mange kommuner bør Norge ha?
De som er naturlig å slå sammen, slik som 
enkelte øysamfunn, synes jeg bør gjøre det, 
på tvers av fylker. Men det store spørsmålet 
er: hva gjør de med ordførerkjedene som blir 
til overs? 

Norges fineste kommune/område?
Lofoten og Senja er kanskje noe av det 
fineste jeg har sett! Men Senja må det nesten 
bli; øya byr på alt fra vidden til vakre lyseblå 
strender med ruvende alper i bakgrunnen. 
Nord-Norge er helt fantastisk! Og det er for-
resten menneskene der også!

Når jeg ikke er på jobb liker jeg best å…  
være sammen med familie og venner, og å 
reise til Frankrike. Å dra på musikkfestivaler 
er også veldig kjekt, når vi har så mange å 
velge mellom her i Bergen. Søndagsmiddag 
hos besteforeldre setter jeg størst pris på, 
det er alltid så koselig! 

MIN  DAG
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Suksess med GIS- 
samarbeid i Valdres
Kommunene i Valdres samarbeider om felles GIS-løsning og i fjor kunne det 
svært vellykkede interkommunale GIS-samarbeidet feire 10-års jubileum.
Tekst: Kjell Sandal, Norconsult Informasjonssystemer AS

Alle de seks Valdres-kommunene deltar i samarbeidet VGIS (Val-
dres Geografiske Informasjonssystemer); Etnedal, Sør-Aurdal, 
Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang. I tillegg er 
energiverkene Vang enerigverk, Valdres energiverk, Sør-Aurdal 
energi og VOKKS, samt renovasjonsselskapet Valdres Kommu-
nale Renovasjon også en del av samarbeidet.

Samarbeidet omfatter flere fagområder som alle bruker 
GIS-løsninger. Det handler om å nyttiggjøre seg digitale kartdata 
i kommunal forvaltning. De ulike fagområdene som har dan-
net faggrupper er plan, oppmåling, vann og avløp, byggesak, 
jordbruk, skogbruk og webkart. Kommunene i samarbeidet har 
et felles sak- og arkivsystem, og alle bruker GIS-verktøyet ISY 
WinMap som er utviklet av Norconsult Informasjonssystemer.

I løpet av de siste ti årene har de fått til mye i regionen. En fel-
les kartserver for hele Valdres, felles programvare og felles web-
kart som brukes av alle kommunene. Det ble også opprettet en 
midlertidig prosjektstilling som GIS-konsulent for samarbeids-
kommunene, med ansvar for alt som har med kart, kartsystemer 
og opplæring å gjøre. Underveis ble dette til en fast stilling som 
GIS-konsulent for VGIS.

- Mye av æren for det vellykkede samarbeidet skal nok en ivrig 
oppmålingsgjeng og en svært ivrig fylkeskartsjef Georg Langerak 
ha, sier GIS-konsulent Lars Østbye Hemsing i VGIS.

Underveis er også faggruppene blitt formaliserte og alle fag-
gruppene har representanter fra hver kommune. Faggruppene 
arbeider på tvers av kommunegrensene. Representanter fra alle 
kommuner og faggrupper er også samlet i en referansegruppe 
for VGIS.

– Vi ønsker å drive med kompetanse-heving på tvers av kom-
munene. I små kommuner er det ofte små fagmiljø, og når vi 
oppretter interkommunale kompetansegrupper skaper vi en 

plattform til å møte likesinnede, hvor man kan diskutere kart  
og andre fag, forteller Østbye Hemsing.

Hver faggruppe har en møteplan som de utarbeider for det 
kommende året, slik at de har konkrete datoer å arbeide mot.

– Det har vært positivt for den faglige utviklingen, effektivi-
sering av arbeidet og for bruken av kartsystemet, sier Østbye 
Hemsing.

I tillegg har de fått en sosial arena for erfaringsutveksling.  
GIS-samarbeidet har gjort dem oppmerksom på at det er mye 
ulik kompetanse blant dem som arbeider med samme fagfelt  
i kommunene. 

Pressemelding fra TerraNor 
KOMPSAT-satellittbilder 
TerraNor har blitt forhandler for KOMPSAT satellittbilder fra 
det Koreanske selskapet SI Imaging. Det er den Korean-
ske organisasjonene KARI som opererer satellittene. Med 
KOMPSAT 3A som kom i drift nylig, kan TerraNor levere 50 
cm bilder fra denne satellitten. Teknisk sjef i TerraNor, Nils 
Erik Jørgensen, forteller at kvaliteten på disse bildene er 
fullt på høyde med data fra DigitalGlobe som TerraNor også 
forhandler. Med 2 leverandører som SI Imaging og European 
Space Imaging, kan TerraNor levere høyoppløselige satellitt- 
data for hele Norden i løpet av få dager. TerraNor har i flere 
år levert satellitt-data til fornøyde brukere i Norden der 
eksisterende flybilder ikke har vært tilstrekkelige.  
 

Kartlegging av Kjempe-
bjørnkjeks i Aalborg 
TerraNor har levert eCognition Essentials til Aalborg kom-
mune. Essentials er en forenklet versjon av bildeklassifika-
sjonsverktøyet Cognition Developer fra selskapet Trimble. 
Aalborg kommune bruker systemet for å kartlegge fore-
komsten av Kæmpebjørnekjeks som er i ferd med å spre 
seg over alt i Danmark. Uønskede arter er på veg til å spre 
seg i Norge også. Automatisk bildeanalyse er en rimelig 
måte å kartlegge uønskede arter for å planlegge tiltak».

Georg Langerak og Lars Østbye 
Hemsing, Foto Nils Rogn.

SMÅSTOFF
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Pressemelding fra Norconsult Informasjonssystemer 

Norgeskart.no og seeiendom.no i ny drakt
Norgeskart.no er Kartverkets største og 
viktigste eksterne kartløsning. Tjenesten 
benyttes både som innsynsløsning for en 
rekke fagområder, og som publikumsløsning. 
Seeiendom.no er Kartverkets nettløsning 
for å vise informasjon fra matrikkelen og 
tinglyste eiere og rettigheter fra grunnboken.

Kartverket har nå tildelt Norconsult Informasjonssyste-
mer AS (NoIS) oppdraget med utvikling av nye norgeskart.
no og seeiendom.no. Løsningen skal utvikles som en mo-
derne og brukervennlig kartklient basert på OpenLayers3 
og vil kunne benyttes i alle de mest brukte nettleserne og 
på mobile enheter. Oppdraget inkluderer også utvikling 
av nytt interaksjonsdesign og grafisk design basert på 
Kartverkets grafiske profil. 

Kartklienten skal gjøre Kartverket sine tjenester lett 
tilgjengelig for publikum, dette gjelder f.eks. nødplakat, 
stedsnavnsinformasjon, høydeprofil og turkart. 

Svenske ULI Geoforum har bestilt en forskningsrapport  
om nytten av åpne data, som skal presenteres 15. november. 

GI Norden lever i beste velgående og inviterer til 
en konferanse i høst – og tre til neste år. Foran. 

Sverre Røed-Bottenvann (GeoForum) og Þorbjörg 
Kr. Kjartansdóttir (LISA, Island). Bak f.v. Susanne 

Nelleman Ek (ULI), Thomas Kristensen (Geoforum 
Danmark) og Teemu Saloriutta (ProGis Finland).

Representanter for Kartver-
ket og NoIS på oppstart-

møte for prosjektet.

Verdien av åpne data

Å snakke om åpne data er blitt 
like vanlig som å snakke om 
været. Men hva får man tilbake 
av samfunnsøkonomisk nytte om 
offentlig sektor slutter å ta betalt 
for kart og geografisk informasjon? 
Det spørsmålet har ULI Geoforum 
overlatt til forskere å finne ut av – og 
svaret vil man få den 15. november 
i Stockholm. Se hele programmet 
her: http://uli-geoforum.se/index.
php?Itemid=1127   Konferansen er  
i hovedsak planlagt av ULI selv, med 
bidrag fra GI Norden og GeoForum 
Norge. GI Norden har flere arrange- 
menter på trappene – og det skal 
etter planen gjennomføres tre 
konferanser i GI Nordens regi i 2017. 
Mer informasjon om disse vil komme 
i både Posisjon og på våre nettsider.

SMÅSTOFF
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GeoForums planlagte  
kurs- og konferanser
– Sentralt og lokalt 
Fullstendig oversikt over alle arrangement innen geomatikk 
 (som vi får informasjon om) finnes i kalenderen på hjemmesiden 
http://www.geoforum.no/aktiviteter/

Eiendomskonferansen 2016
GeoForum Hordaland i samarbeid med 
Jordskifteretten, Kartverket, Statens vegvesen 
og Høgskolen i Bergen ønsker velkommen til 
den årlige eiendomskonferansen den 17. – 18. 
oktober på Solstrand Hotel & bad.

Regionale geomatikkdager for Telemark, 
Vestfold og Østfold 2016
18. – 19. oktober i Langesund. GeoForum 
Telemark, Vestfold og Østfold inviterer til 
regionale geomatikkdager der deltakerne bl. 
a får høre mer om sammenslåing av Sande-
fjord, Adneby og Sande som skjer  
1.1 2017 og andre aktuelle tema som  
høringsforslaget.

Den Kloke Tegning
25. – 26. oktober på Scandic Fornebu. DKT 
er Norges største og eldste konferanse om 
bruk av BIM og 3D i bygg- og anleggsnæ-
ringa. Årets konferanse er nummer 13 i 
rekken – og vil samle rundt 250 deltakere fra 
byggherre, arkitekter, leverandører, rådgivere 
og entreprenører.

Geodesi- og hydrografidagene
16.-17. november på Quality Stavanger Air-
port Hotel.

GeoKlar – beredskapskonferanse
13. desember på Clarion Oslo Airport Hotel. 
GeoKlar arrangeres for tredje år på rad – og 
er en konferanse om bruk av kart i krise- og 
beredskap. Konferansen skal synliggjøre 
hvilke data som er tilgjengelig i dag og vise 
hvordan et felles kartgrunnlag kan skape 
bedre samhandling mellom aktørene i en 
beredskapssituasjon.

Kommunal geomatikkonferanse  
5. - 6. desember på Scandic Fornebu.  
Se omtale neste side.

Lokale geomatikkdager for  
Buskerud, og Oslo og Akershus
16. januar - 17. januar 2017 på Norefjell Ski 
& spa hotell. Programmet vil bli klart senere. 
Følg med på geoforum.no.

X, Y og Z, 2017 
Ledninger over og under bakken
18. og 19. januar 2017 på Quality Hotel Saga  
i Tromsø. Rør og ledningers samliv og 
samrøre under og over bakken er tema for 
X, Y og Z. Konferansen vil berøre tema som 
dokumentasjon, samhandling, nye myndig-
hetskrav og standardisering.

Lokale geomatikkdager i Trøndelag 2017
24. januar - 25. januar i Steinkjer.

Stikningskonferansen 2017
6. og 7. februar på Clarion hotel & congress 
Oslo airport. Stikningskonferansen er en 
fellesarena for stikkere på bygg og anlegg, og 
foredragene retter fokus mot beste praksis, 
nye og velkjente utfordringer, dataflyt og 
dokumentasjon.

Geomatikkdagene i Nordland 2017
15. mars- 16. mars 2017 på Thon Hotel  
Nordlys i Bodø.

Geomatikkdagene 2017
28. – 30. mars på Lillehammer Hotel. Kon-
feransen som samler hele geomatikkbran-
sjen. Nytt av året er at det blir workshop for 
planfaglig ansatte – i tillegg til at vi gir stipend 
til planansatte som kan delta gratis på hele kon-
feransen. Mer informasjon om dette vil komme 
på vår nettside. 

KURS

Kartet viser hvor deltakere på 
komunal geomatikkkonferranse kom 
fra i fjor. I tillegg var det to deltakere 
fra Finland. Vi håper på enda bredere 
deltakgelse i år.



Kommunal geomatikkonferanse
Scandic Fornebu 5. – 6 desember
Kommunal geomatikkonferanse er en fellesarena for alle som jobber 
med geomatikk og tilgrensede fagområder i en kommune.

Plantema får større plass i programmet i år 
etter tilbakemeldinger fra fjorårets konferanse. 
Plantemaene skal likevel ikke gå på bekost-
ning av innlegg innen oppmåling og matrik-
kel. Konferansen har en egen sesjon med 
praktisk rettet innlegg der vi følger en sak fra 
delesøknad til tinglysning. I tillegg blir det in-
formert om nyheter som du bør vite noe om. 

Ph.d. Jens Petter Madsbu fra Høgskolen 
i Hedmark vil holde et foredrag med ut-

gangspunkt i sin avhandling Samordning, 
effektivisering og forenkling – En sosiolo-
gisk analyse av begrunnelser for digitalise-
ringsprosesser i moderniseringen av norsk 
offentlig forvaltning. Han vil bl.a. fortelle 
om hvorfor digitaliseringsprosjekter ikke 
alltid går som man tror ved oppstart.

Vi er glade for at Geovekst kommune 
ønsker å ha sin årssamling på konferansen 
også i år.

Programmet er klart medio oktober. 
Konferansen er planlagt av en program-

komité som består av:
• Ida Rørbye, Kartverket, leder i komitéen  
• Roar Askeland, Bærum kommune
• Steinar Langnes, Narvik kommune
• Reidar Sætveit, Hamar kommune
• Marianne Meinich (sekretær) 

Ønsker forslag til foredrag
Geomatikkdagene 2017 arrangeres 28.-30. mars på Lillehammer.  
Nå søker programkomiteen forslag til foredrag.
Tekst: Sverre Røed-Bottenvann, Foto: Even Stangebye

Geomatikkbransjen opplever en tid hvor 
de økonomiske, teknologiske og politiske 
rammebetingelsene er i rask utvikling. Glo-
balisering og frislipp av grunnlagsdata fø-
rer til at markedet er større, konkurransen 
er tøffere og kundene stiller stadig større 
krav til funksjonalitet og brukervennlighet. 
Samtidig som dette byr på åpenbare utfor-
dringer, er det også store muligheter for 

forretningsutvikling og innovasjon. Temaet 
for årets konferanse er derfor satt til «Digi-
tal agenda – en bransje i endring». Vi skal 
både løfte blikket og se på megatrender, 
samtidig som vi skal gå i dybden i viktige 
tema som matrikkelen og fritt landmåler-
valg. I tillegg blir det som alltid lagt stor 
vekt på trivsel og nettverksbygging.

Programkomiteen ønsker ditt forslag til 

foredrag til Geomatikkdagene 2017! Se hele 
call for papers og registrer ditt forslag her: 
http://www.geoforum.no/call-for-papers-
geomatikkdagene-2017/ 

Følg Geomatikkdagene 2017 som arrange- 
ment på Facebook: http://www.facebook.
com/events/1717492265170498/?active_
tab=posts 

KURS



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 


