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RAPPORT FRA BESTIKKET

Parallell verd på
danske Kortdage
I

skrivande stund sit forfattaren av
dette innlegget på Cromwell Hotel
Hvide HUS i Aalborg. Eg har hatt gleda
av å vere GeoForum sin representant på
«Danske Kortdage 2017». Konferansen
vart i år arrangert på Aalborg Kurs- og
Konferansecenter. Her var det god plass
til både foredrag og utstilling. Årets
«Kortdage» sette også rekord når det
gjeld talet på deltakarar. Over 800 til
saman. Det er litt fram før våre Geomatikkdagar kan vise til liknande tal.
Men no skal det seiast at GeoForum
Danmark ikkje har lokalavdelingar med
tilhøyrande lokale arrangement slik vi
har heime i Norge. Sentralt har vi nok
også fleire kurs/konferansar enn kva dei
har i Danmark. Så samla sett trur eg nok
at aktiviteten vi har heime er fullt på
høgde med våre naboland (minst).
Elles utmerka Kortdagene seg med svært
gode «key-note» foredrag på starten av
alle dei tre dagane konferansen varte.
Fagleg sett var dette dei definitive høgdepunkta. Elles var det eit breitt utval av
faglege sesjonar med inn til 5 parallelle
aktivitetar.
Samla sett hadde konferansen svært
mykje til felles med våre. Å rusle rundt
i utstillingslokalet var som å vere i ei
parallell verd. Omtrent ingen kjente
ansikt, utstillarar med litt ulike namn
enn i Norge (i Danmark heiter firmaet
som distribuerer ESRI-produkt GeoInfo
i staden for GeoData). Til saman var det
ca 30 utstillarar. Så der også slår danskane oss. Etter som eg skjøna er det også
ein del dyrare for utstillarane å delta enn
det er heime. Men no skal det også seiast
at utstillarane her ikkje har mange lokale
arrangement å ta omsyn til.

På opninga av konferansen presenterte
leiaren av GeoForum Danmark ein del
stikkord frå den nye strategiplan som dei
jobbar med. Det første som dukka opp
var ordet «Utadvendthed». Dette er faktisk svært samanfallande med vårt styre
sine innspel til ny strategiplan for GeoForum. Vi hadde ei samling i Kristiansand
i starten av september. Der hadde vi ei
grundig gjennomgang av strategiplanen.
Vi kom også opp med nokre satsingsområde dei komande åra. Det har tidlegare
vist seg at det kan vere litt vanskeleg å nå
ut over eige fagmiljø med alt vi driv med
innafor geomatikk. Sidan vi kanskje ikkje
har lukkast heilt der ynskjer vi å satse
ekstra inn mot dette i åra som kjem.

Tekst: Terje Midtbø

Strategiplanen vil vere eit sentralt tema
på GeoForum sin leiarkonferanse som
finn stad 9. -10. januar. Her vil vi også
diskutere ulike medlemstypar i GeoForum. I dag har vi desse kategoriane:
personleg medlem, bedriftsmedlem, studentmedlem, pensjonistmedlem og æresmedlem (dei tre siste kategoriane er også
personlege medlemar). GeoForum har eit
ynskje om å ha flest mogeleg personlege
medlemar. I dag har tilsette hjå bedriftsmedlemar mykje dei same fordelane som
dei som har personleg medlemskap. Det
er litt uheldig når personlege medlemar
melder seg ut av GeoForum når dei får
jobb hjå ein bedriftsmedlem! Ei sterkare
differensiering mellom fordelar for ulike
medlemsgrupper vil også vere eit tema
på leiarkonferansen.
Sidan dette kan sjåast på som julenummeret til til Posisjon vil eg nytta høve til
å ynskje alle typar medlemar ei riktig god
jol, og eit godt nytt år!
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lan, bygg og geodata – Kommunal geomatikkonferanse er nettopp avsluttet med
tilnærmet rekorddeltakelse. Digitalisering i
hele produksjonsløypen var som en råd tråd
i programmet. Interessante foredrag, gode
foredragsholdere, nok tid til spørsmål og god
gjennomføring, er tilbakemeldinger som går
igjen. Takk til programkomitéen under ledelse
av Astrid S. Øie, foredragsholdere og alle deltakerne. Flere planleggere deltok på konferansen og til neste år bør vi nå flere fagområder
som f.eks byggesak i tillegg til matrikkel som
er et selvskrevet tema.
Konferansen ble erklært som møtestedet for
kommunalt ansatte innen vårt fagområde.
Andre som har nytte av å høre om erfaringer
og utfordringer i en kommunal hverdag, bør
absolutt ta seg tid til å delta. Vi har utlyst
navnekonkurranse for å finne et bedre navn
på konferansen. Det morsomste forslaget til
nå er BOMPA (Bygg, Oppmåling, Matrikkel,
Plan og Adresse).
Forslaget om endring i matrikkelloven var
selvsagt tema. Kommunal- og forvaltningskomitéen skal innen 27. februar gi sin innstilling til forslaget. Det blir høring i komitéen
18. januar. Organisasjoner kan søke om å
delta på høringen. Det er spesielt ett punkt
i forslaget våre medlemmer har ulike meninger
om; forslaget om at både kommuner og private landmålerforetak skal kunne tilby eiendomsoppmåling på like vilkår. GeoForum har
foreløpig ikke tatt stilling til dette spørsmålet.
Vi ser at det er ønskelig fra kommunalt
ansatte sin side at GeoForum tar et tydelig
standpunkt i saken. Mange av våre personlige
medlemmer er kommunalt ansatt, og det er
viktig at de er representert via GeoForum i
den kommende høringen. Styret vil på styremøte 12. desember, med bakgrunn i de mange
høringssvarene i saken, diskutere hvordan
GeoForum på best mulig måte kan fremme
medlemmenes syn i høringen.
Året går mot slutten og det er tid for å ta et
tilbakeblikk for å se hva vi har gjort bra og
hva vi kan gjøre bedre til neste år. Innovasjonsprosjektet har de siste tre årene jobbet
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for innovasjon med åpne kartdata. Prosjektet
har bidratt til synliggjøring av geomatikk for
andre utenfor vårt fagmiljø, og på nye arenaer.
Den Kloke Teknologi er et godt eksempel på å
nå nye brukergrupper. Vi kan likevel bli bedre
på dette. Den nye faggruppa Geografisk IT,
vil bli en viktig bidragsyter i dette arbeidet,
men også andre faggrupper ved å se utover
vår egen medlemsmasse og komme med
innspill til foredrag på konferanser utenfor
vårt fagområde.
Foruten synliggjøring, er kompetanse et av
hovedmålene i strategiplanen. Vi har i år hatt
1 428 deltakere på våre arrangement, 50 flere
enn i fjor. De store konferansene har fått et
mer profesjonelt uttrykk. Vi jobber stadig
med hvordan vi kan forbedre våre konferanser med nye og andre aktiviteter i tillegg til
den faglige og viktigste delen.
Fellesarena er det tredje strategiske målet.
Her inngår rekruttering og profilering i tillegg til fagpolitisk engasjement. Ansvaret for
Rekruttering- og profileringsprosjektet er
overtatt av Utdanning- og forskningsgruppa,
der prosjektet begynte. Kirsti Lysaker er ny
leder i faggruppa.
Jeg opplever at GeoForum ikke har vært like
engasjert og synlig innen fagpolitiske saker
i år. Ulike synspunkter til forslaget om endringer i matrikkelloven har likevel blitt belyst
gjennom flere artikler i Posisjon.
Takk til alle frivillige, styret, faggrupper og
lokalavdelingene som er selve GeoForum.
Takk til Sverre og Wenche i sekretariatet som
sørger for at aktiviteter blir gjennomført og
er støttefunksjon for den frivillige innsatsen.
Igjen takk til Kari som var ansatt i sekretariatet i nærmere 30 år.
Med ønske om en riktig
god jul og takk for i år!

SMÅSTOFF

"Levende" bymodell
i Kristiansand
Kristiansand har fått en 3D bymodell av Kvadraturen
med randsoner og den en er vi veldig stolte av.
Tekst: Eva Høksaas

Mange synes det er vanskelig å lese tradisjonelle kart og planer. Modellen viser frem
byen på en ny måte som gjør at det blir lettere for folk å forstå hva som skjer.
Modellen er laget i målestokk 1:1000 og
størrelsen er 2,1 x 2,7 meter. Skjøtene er
plassert slik at de er lite synlig, og det er
mulig å skifte ut mindre biter dersom det
skjer store endringer i et område.
Modellen er presis ned til små detaljer,
både når det gjelder bygninger, terreng og
naturen rundt.
Mye arbeid ble lagt ned i forarbeid før
modellen endelig stod ferdig, og prosessen
tok tid. Da vi gikk ut på anbud for printing
var vi ikke sikker på om det var leverandører i markedet som kunne levere en slik
modell. Men da vi hadde fått inn tilbud og
valgte leverandør gikk det over all forventning. Både samarbeidet underveis og det
ferdige produktet.
Datagrunnlaget for modellen er FKB-data
fra Geovekst kartleggingsprosjekt gjennomført i 2015. Alle datasett fra leveransen
ble grundig gjennomgått og rettet opp av
geodataavdelingen i kommunen. Spesielt
FKB-bygning ble det lagt ned mye arbeid i
for å tilfredsstille krav til bygg i 3D.
I samarbeid med Rambøll ble så eksisterende terreng, bygg og planlagt bebyggelse
samlet i en digital modell og det ble etablert
3ds-filer klare for printing.
Den fysiske modellen er fremstilt av

Norsk 3D Service. Modellen ble printet
ut i Belgia og det er tatt i bruk den mest
avanserte 3D-teknologien på markedet.
Materialet er epoxy og etterbehandlet for
å opprettholde kvalitet over tid. Farger og
materialvalg gjør at modellen fremstår som
veldig samstemt og innbydende.
Eksisterende bygg og terreng vises i hvit
farge, planlagt bebyggelse i en transparent
farge, veier og grøntområder vises i dus
grått og grønt. Vegetasjon er også illustrert
med en dus grønnfarge. En lexan- (plexiglass) plate i blått illustrerer sjø.
Da Kvadraturen er omringet av sjø på tre
sider, med Odderøya i forkant og Baneheia
bak, gjør disse materialvalgene at modellen
får et helt spesielt preg.

Modellen viser ikke bare dagens bebyggelse, men også forslag til ny bebyggelse
i godkjente planer for sentrale områder i
Kvadraturen. Her er planlagte bygningsmodeller lagt inn og blir vist i en transparent
farge for å kunne skille på eksisterende bygg
og planlagt fremtidig bebyggelse.
Eksempel på planlagt bebyggelse som er
lagt inn er: Nye E39 fra Gartnerløkka, Quadrum på Jernbanetomta, deler av Nybyen,
Kvartal 2 øverst i Markens, nye Fylkeshuset,
høyhus på Tangen og deler av Kanalbyen.
Modellen skal lyssettes og prosjektor i taket
kan brukes til digital formidling og informasjon. En visuell presentasjon av nye utbyggingsområder, turistdestinasjoner, støysoner
med videre kan gå i loop dagen gjennom.
POSISJON NR. 4 - 2017
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GIS-dagen 2017 i Trondheim
viste bredden i faget
GeoForum Trøndelag i samarbeid med flere aktører arrangerte GIS dagen for elever i
videregående skoler i Trondheimsdistriktet. Et godt eksempel på et fruktbart samarbeid.
Tekst: Odin Altin, Norconsult AS og nestleder i GeoForum Trøndelag

Som tidligere år ble GIS-dagen markert
med en temadag for videregående skoler i
Trondheimsdistriktet. Målet for dagen var
å gi flest mulig geofag-elever en bred og
spennende introduksjon til GIS. Totalt 82
elever fra tre videregående skoler deltok på
arrangementet.
Programmet var sammensatt av flere
praktiske øvingsoppgaver der elevene selv
måtte aktivt ta i bruk ulike GIS. Første del
omhandlet Missing Maps-prosjektet, og ble
presentert av Ingeniører uten grenser (IUG).
Her fikk elevene mulighet til å bidra med
hjelpearbeid i Ghana samtidig som de lærte
det grunnleggende om datafangst. For mer
informasjon om Missing Maps, se:
http://www.missingmaps.org/
Som et avbrekk i øvingsoppgavene fikk
elevene en kort presentasjon av hvordan
geografisk informasjon brukes i den digitale
hverdagen, og hvilke analyser som ligger bak
applikasjoner som Google Directions og
Snapchat. Videre presenterte NGU seg selv,

Flere enn 80 geofag-elever fra videregående skole deltok på temadag på GIS-dagen som ble
arrangert av Kartverket, IUG, NGU, Norconsult Informasjonssystemer og GeoForum Trøndelag.

og deres kartportal med en kort øvingsoppgave om kvikkleire.
Andre del av programmet omhandlet
bruk av norske kartdata, både grunnkart og
temakart. Elevene fikk i oppgave å vurdere
plassering av en fabrikk. De brukte flyfoto,
skyggerelieff og 3D-visning for å se hvordan
terreng og infrastruktur var. Videre brukte de
relevante temakart (som flomfare, klimaendringer og kulturminner) for å se hvordan

GIS-dagen i Molde
Sven Michaelis, Kartverket Molde

Plan- og temadatautvalet i Møre og Romsdal markerte i år igjen den internasjonale
GIS-dagen 15. november med å arrangere
ein fagdag i samarbeid med Molde vidaregåande skule. Plan- og temadatautvalet består av representantar frå GeoForum, Fylkesmannen, fylkeskommunen, Statens Vegvesen,
Molde kommune og Kartverket. Opptil 50
elevar frå Geofag deltok saman med lærarane frå skolen. Som innleiing fekk dei ein
gjennomgang av kva GIS/geodata er og kva
utdannings- og yrkesmuligheiter som finst
innan fagfeltet. Som døme på praktisk bruk
av faget fekk vi deretter fleire spennande
innlegg frå eksterne foredragshaldar om
Logistikk (Høgskulen i Molde), om GIS
i Offshore-bransjen (Shell) og om GIS
i kvardagen (Geodata).
Dagen fortsettet med den tradisjonelle
6
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online GIS-quiz med utgangspunkt i dagens
foredrag og i ortofoto frå distriktet. Premiar
sponsa av GeoForum Møre og Romsdal gav
elevane ein ekstra motivasjon til innsats.
Etter lunsjen som ble sponsa av organisatorane vart elevane sendtt ut i byen i 6
puljar for å kartlegge forskjellige objekt i
byen ved hjelp av egen mobil. Elevane gjennomførte oppgåvene med stort engasjement. Lærarane i skulen kunne følgje med
på elevens innsats via «operation desktop»
i skulen. Gruppa med flest regsitreringer og
med lengst tilbakelagt vei ble premiert
på slutten av dagen.
Tilbakemeldingane frå skulen er positive,
og dei ser gjerne at arrangement av denne
typen fortsettar som ein årviss tradisjon.
Takk til alle som bidrog til eit vellykka
arrangement.

disse påvirket området.
Avslutningsvis presenterte to grupper
deres arbeid, og ble (til stor begeistring)
belønnet med gavekort på kino.
Arrangementet ble gjennomført som et
samarbeid mellom Kartverket, IUG, NGU,
Norconsult Informasjonssystemer og GeoForum Trøndelag.
GeoForum Trøndelag ønsker å takke alle
fremmøtte for strålene innsats.

GIS dagen i Hedmark og Oppland
I samarbeid med NTNU Gjøvik inviterte
Geoforum Hedmark og Oppland til fagdag med
BIM og 3D som tema på den internasjonale GISdagen 15.november. Og programmet var såpass
interessant at nesten 50 personer deltok.
Tekst: Kristin Lierstuen, foto Kjell Sandal

Først ut var Hilde Grevskott Larsen fra
DiBK som snakket om BIM i byggesaksbehandling. Gjennom prosjektet eByggesøknad etableres plattformer og arbeidsflyt
for å sikre at fremtidige søknadsløsninger
følger samme løype gjennom Altinn/FIKS.
Hilde presenterte også krav til BIM for
bruk i søknadsløsninger med hensyn til
validering og filtrering av informasjon.
Per Alhaug, Stange kommune og Stig
Aage Melve, Hamar kommune viste hvordan 3D blir brukt i kommunal forvaltning
på Hedmarken.
Så var det tid for å besøke to "lab-er" på
NTNU; 3D-printerene og VR-lab. Veldig
artig å se og prøve VR-brillene og kunne gå
en virtuell tur i et tenkt byggeprosjekt.
For oss kartfolk var det også spennende å
kunne leke i en AR(Augumented Reality)
sandkasse der topografisk fargekart med
høydekurver og vann kunne endres og
manipuleres i sanden. For å få til dette be-

nyttes en projektor, 3D kamera,
programvare og
selve sandkassa.
NTNU Gjøvik
har også store
3D-printere som
deltakerne fikk
se i drift.
Etter lunsj
gjensto to foredrag og først ut kom Simon
Werner, Ski kommune, som snakket om
datainnhold for BIM i byggesaker.
Siste post var Erling Onstein, NTNU
Gjøvik som snakket om romlige reguleringsplaner og presenterte ByggLett2
applikasjonen som illustrerer et tenkt
eksempel på hvordan byggesøknadsprosessen kan bli.
Publikum var aktive hele dagen og
gjorde at dagen ble vellykket.

Reidar Sætveit bak VR brillene

FAKTA
15. NOVEMBER MARKERES GIS-DAGEN
OVER HELE VERDEN
Tekst: Siril Hafstad, Geodata
En fin anledning til å fremme og fortelle
litt ekstra om GIS.
GIS-day ble for første gang arrangert i 1999.
Det var et samarbeidsprosjekt mellom The
National Geographic Society, The Assosiation

Lars Mehlum leker seg med sandkassa

of American Geographers (AAG) og Esri, og
tanken bak var å skape engasjement for og
kunnskap om GIS-teknologien. Den gang var
det bare en halv million GIS brukere i verden,
så folk flest hadde aldri hørt forkortelsen GIS.
I dag snart 18 år senere har «alle» app’er
med kart på mobilen, enten treningsapp’er,
navigasjonsapp’er eller reise/booking
app’er. I skolen benyttes også forskjellige
kartapplikasjoner for å kunne oppfylle
kravet i læreplanen som sier at elevene
skal ha kjennskap til GIS-verktøy. Likevel er
det fremdeles mange som ikke kjenner til
mulighetene man har med en skikkelig GISplattform.
Les hele innlegget her på Geobloggen
https://www.geodata.no/blogg/2017
/10/06/bli-med-og-feire-gis-dagen
Selv var hun med å arrangere GIS dagen
i Molde.
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FORSKNING VISER AT…

Hvordan lage kart som er bedre
tilpasset de «fargeblinde»?
Nedsatt fargesyn er relativt utbredt og man regner med at 1 av 12 menn har
nedsatt fargesyn. For kvinner er tallet 1 av 200. Hvordan kan kartprodusentene
møte utfordringene de med nedsatt fargesyn får i møte med kart?
Tekst: Anne Kvitle, doktorgradsstipendiat NTNU i Gjøvik
Fargekoding av grenser i geografibok, original

Fargekoding av grenser i geografibok, simulering.
Bilder brukt med tillatelse fra Variantor (www.variantor.com).

Dette er et av spørsmålene som stilles i doktorgradsarbeidet mitt ved Fargelaben på NTNU
i Gjøvik, og var også temaet i artikkelen jeg
presenterte på ICC 2017 i Washington DC
i sommer. Som doktorgradsstudent er arbeidet
mitt en del av et større forskningsprosjekt,
«HyPerCept – Color and Quality in higher
dimensions», som er støttet av Norges forskningsråd. To av doktorgradsarbeidene i dette
forskningsprosjektet handler om kvalitetsforbedring av farger for fargeblinde, det ene med
fokus på naturlige bilder og det andre innenfor
informasjonsgrafikk med hovedfokus på kart.
Misvisende uttrykk
Nedsatt fargesyn er relativt utbredt og man regner
med at 1 av 12 menn har nedsatt fargesyn. For
kvinner er tallet 1 av 200. Uttrykket «fargeblind»
er misvisende, da personene faktisk ser farger men
i et begrenset omfang. Fargeblindhet forekommer
i ulike typer (basert på hvilken av tappene i øyet
som er påvirket) og ulike grader. Enkelte har nærmest normalt fargesyn, og er kanskje ikke klar over
egen tilstand, mens andre har et sterkt begrenset
fargesyn. Dette illustreres i bilde 1 (blyantene på
neste side), som viser en simulering av en deuteranop type fargeblindhet. Dette fører til utfordringer
med å skille på en del farger, og tolke informasjon som er fargekodet. Fargekombinasjoner med
farger en person med normalt fargesyn oppfatter
som ulike (som for eksempel rødt og grønt, grønt og gult, rosa og blått
med flere) kan være problematiske for fargeblinde.
Dagligdagse ting som bærplukking eller matlaging
kan være en utfordring, men også å lese fargekodet informasjon i kart og diagrammer. Tidligere
undersøkelser har vist at ca 60 % av personer med
nedsatt fargesyn har vanskeligheter med å tolke
den type informasjonsgrafikk.
Kart er utfordrende
Det er flere grunner til at kart oppleves som en utfordring: En av årsakene er at mange av fargekombinasjonene som tradisjonelt brukes i kart er problematiske i seg selv. En annen årsak er størrelse:
jo mindre et objekt er, desto vanskeligere er det å
se forskjell på fargene. Avstand mellom objektene
er også en årsak, ikke bare kan det være vanske-
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lig å se forskjell
på fargene som er
bruk i tegnforklaringen, men det er
også vanskelig å
gjenkjenne objekter
i kartet basert på
fargekoden i tegnforklaringen.
Simuleringer og
algoritmer
Hva kan gjøres?
Ved hjelp av ulike simuleringsmetoder kan
man på forhånd se hvilke farger som kan
være problematiske, og deretter justere
disse. Et eksempel på en slik simulering er
vist i figur 2 (foregående side), som viser
et eksempel på en kart i en geografibok.
Denne boka ble brukt i undervisning i
Japan, og endret til nye farger etter at
forlaget ble klar over fargeutfordringene.
Innenfor kartografi har simuleringer blitt
brukt til å utvikle ColorBrewer-palettene
og ColorOracle. Daltoniseringsmetoder er
en måte for å etterbehandle kartbilder, ved

Fargeblyanter med originale farger til venstre og
simulering av deuteranop type fargeblindhet til høyre

at de originale fargene i et bilde gjenfarges
basert på farger tilpasset en bestemt type
fargesyn. Flere slike algoritmer finnes,
men de er som regel spesialtilpasset ulike
typer formål. Skal de kunne brukes på kart
må de testes ut på utvalgte kart og vi må
bruke testpersoner med nedsatt fargesyn
for å evaluere resultatene. For koropletkart
ble det nylig utviklet en slik metode (the
Orange-Grey-Azure (OGA) algorithm).
En av hovedutfordringene med fargebruk
i kart, og spesielt i topografiske kart, er at
de ulike fargene vi bruker symboliserer

noe bestemt, og en automatisk gjenfarging
kan ødelegge hierarkiet og logikken bak
fargekodingen. Kartografien er fremdeles
i startgropa når det gjelder tilpasning for
fargeblinde, men målet er at mitt doktorgradsarbeid skal føre bransjen vår noen
steg videre innenfor dette fagområdet.
For mer informasjon om prosjektet
og generelt om fargeblindhet:
http://colourlab.no/hypercept
Colour awareness website

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

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

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

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

• Digitalisering av kommunale papirarkiv
• Arkivanalyser
• Innbyggerportal for eiendomsinformasjon
• Taksering for eiendomsskatt - matrikkelføring
• Feltløsninger for datafangst til ulike fagsystemer
• Programvare- og systemutvikling
telefon 73 10 99 50 • post@geomatikk-ikt.no • www.geomatikk-ikt.no
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Beste hackathonet
vi har arrangert

Juryleder Anne Cathrine Frøstrup (f.v.), Silvija Seres
(delvis skjult), Nils Juell, Sjur Dagestad og Johan
Brand. Konferansier Selda Ekiz foran til venstre.

Statsråd, etatsledere, observatører, studenter, gründere, utviklere, juniorhackere, veiledere,
eksperter - til sammen 700 personer var på #hack4no 27. og 28. oktober. Alle strålende fornøyd.
Tekst: Synne Storvik, Kartverket

HØNEFOSS: Årets #hack4no ble det største og beste hackathonet Kartverket har
arrangert, og imponerte alt fra statsrådfølge
til tilreisende etatsledere, startup-eksperter
og observatører fra en rekke organisasjoner,
etater og arrangører.
– Beste hackathonet
360 barn og ungdommer deltok på kodedag for skoleklasser og juniorhack, mens
200 voksne deltok på voksenhack. Med
foresatte, observatører, besøkende, støtteapparat og samarbeidspartnere ble det delt
ut til sammen 700 nøkkelbånd med navnelapper i løpet av helgen.
Kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup
var selv både juryleder og vertskap for
statsråd Jan Tore Sanner og etatsledere,
og hun var strålende fornøyd etter endt
dyst. Det var også prosjektleder Sveinung
Engeland.
10
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– Dette er det beste hackathonet vi har
arrangert. Vi så bare blide ansikter og har
fått masse positive tilbakemeldinger, og vi
ble selv mektig imponert over nivået og
kvaliteten på det som ble presentert både
av juniorer og voksne, sier han.
Prosjektlederen berømmer Kartverkets
egne ansatte, medarrangør HSN, de 13
andre etatene som deltok og de øvrige
samarbeidspartnerne.
Innovasjonsdager
Ytterligere drøyt 100 studenter deltok på
studentinnovasjonsdag dagen før, og dagen
før det igjen deltok omtrent det samme
antallet på konferansen Innovasjonsløftdagen.
Friga Border GO
Kartverket la ikke fram nye datasett på
#hack4no i år, men friga kildekoden til

Border GO, en prototype til en app som lar
deg se eiendomsgrenser gjennom kameraet på mobiltelefonen. Teknologien kalles
augmented reality - utvidet virkelighet.
Håpet er at andre skal bruke kildekoden
og utvikle apper hvor det vises andre åpne
data. Det var kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner som offisielt friga
kildekoden under åpningen av #hack4no.
Vinnerlagene
Årets vinner ble et lag sammensatt blant
annet av studenter fra Forsvarets ingeniørhøgskole og Høgskolen i Sørøst-Norge.
Laget utviklet et verktøy for planlegging,
koordinering og kommunikasjon som
skal effektivisere leteaksjoner, slik at liv
kan reddes. Løsningen reduserer tiden
for planlegging av en leteaksjon ved at det
gjennomføres en automatisert kartanalyse.
– Dette er en løsning som viser samspill

mellom offentlige åpne data og som har
en meget stor samfunnsnytte, sa juryleder
og kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup
da hun delte ut prisen. Letemannskapene
spores ved bruk av smarttelefoner, og
løsningen er bygd for å fungere også i områder uten mobildekning. Andre premierte
lag hadde laget app-er og løsninger som
løser viktige utfordringer knyttet til storfeproduksjon, demokrati, nordlysturisme og
bilkjøring.
Tredje år på rad
Det er tredje året på rad at Kartverket med
samarbeidspartnere arrangerer #hack4no.
Dette er de 14 etatene som bidro med data
i år: Artsdatabanken, Brønnøysundregistrene, Kulturrådet, Meteorologisk institutt,
Riksantikvaren, Riksarkivet, Statistisk
sentralbyrå, Norsk Romsenter, Oljedirektoratet, Difi, Statens Vegvesen, NVE, NAV
og Kartverket.

Dette er det beste hackathonet vi har arrangert. Vi så bare blide ansikter og har fått
masse positive tilbakemeldinger, sier prosjektleder Sveinung Engeland i Kartverket.

Vinnerlaget «Leteaksjon» jubler over seieren. Prisen ble
delt ut av juryleder og kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup.
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Nasjonal kulturskatt til Norge
og Nasjonalbiblioteket
Verdens største private samling av kart over Norge og nordområdene er kjøpt av
Sparebankstiftelsen DNB og overføres til Nasjonalbiblioteket. Samtidig bevilger
Regjeringen midler til et nytt kartsenter i Nasjonalbiblioteket. William B. Ginsbergs
kartsamling er den mest verdifulle gaven biblioteket noensinne har mottatt.
Tekst: Nina Bræin

– Det er en nasjonal kulturskatt som nå
kommer hjem til Norge, sier direktør for
Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre. –
Når denne fantastiske gaven slås sammen
med vår eksisterende kartsamling, vil
Nasjonalbiblioteket ha den største og mest
systematisk oppbygde samlingen av kart
over Norge og nordområdene i verden, og
med dette en av de viktigste kartsamlingene for forskning i Europa.
For at kartsamlingen skal være tilgjengelig
for hele folket, bidrar regjeringen med et årlig
driftstilskudd til et formidlings- og forskningssenter for kart i Nasjonalbiblioteket.
– Jeg er stolt over å kunne fortelle at
regjeringen har besluttet å bevilge en årlig
12
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støtte til Nasjonalbiblioteket på tre millioner kroner, sier kulturminister Linda
Hofstad Helleland. – Støtten skal ikke
bare bidra til at kartene blir godt ivaretatt,
men også sikre at Nasjonalbiblioteket kan
utvikle et kartsenter. Slik kan den bidra til å
vekke nysgjerrighet og interesse for vår felles historie. For folk flest, men ikke minst
for barn og unge, sier kulturministeren.
Nasjonalbibliotekets direktør Aslak Sira
Myhre tok initiativet til å få Ginsbergsamlingen til Norge tidlig i 2016. Siden
har han vært i jevnlig dialog med William
Ginsberg, Sparebankstiftelsen og Kulturdepartementet for å få til en avtale.
– Sparebankstiftelsen DNB er stolt over

å bidra til at Ginsbergs unike kartsamling
nå blir offentlig tilgjengelig i Norge. Kartene forteller en viktig historie, og mange
av dem er også kunstverk i seg selv. Vi tror
at det nye senteret ved Nasjonalbiblioteket
vil øke interessen for kart og historie, ikke
minst blant barn og unge, sier direktør for
Sparebankstiftelsen DNB André Støylen.
– Dette er et av de største offentlig–
private samarbeid i Norge noen sinne,
og det første for et bibliotek av denne
størrelsesorden. Vi er svært glade og
takknemlige overfor Sparebankstiftelsen,
Regjeringen og William Ginsberg som
sammen har sørget for at vi får til dette,
sier Aslak Sira Myhre.

Om Ginsberg-samlingen
Den amerikanske samlerenWilliam B. Ginsberg har bygget opp sin samling med kart
over Norge og nordområdene gjennom 30
år. Samlingen består av atlas og løse kartblad, til sammen flere tusen kart fordelt
på rundt tusen enheter. Verdien er satt til
rundt 60 millioner kroner. Blant kartene i
samlingen er det første trykte kartet over
Norden fra 1482 og første trykte verdenskart hvor Norge er tegnet inn, fra samme
år. Ginsberg har anskaffet kartene fra hele
verden, og han har oppbevart samlingen
primært i USA.
De første kartene er akkurat kommet til
Nasjonalbiblioteket. Resten av samlingen
vil hentes i USA i løpet av året.
Bildet viser
Det store nordenkart bak til venstre ble i
utgangspunktet laget av den svenske kartografen Anders Bure og trykket og utgitt

av nederlenderen Jan Blaeu rundt 1660.
Dette eksemplaret ble utgitt av Covens og
Mortier ca 1720, som da eide Blaeus trykkeplater.
Europakartet til høyre er av Lucas
Janszoon Waghenaer og ble utgitt i 1596.
Waghenaer var nederlender og den første
til å utgi et sjøatlas, derav kartets fokus på
Europas kyster.
Til venstre sees det såkalte Barentskartet. Det ble utarbeidet på bakgrunn av Willem Barents kart tegnet i forbindelse med
hans tre forsøk på å finne en nordøstpassasje nord for Sibir på 1590-tallet. Kartet
ble utgitt i 1598, året etter at den siste ekspedisjonen kom tilbake til Nederlandene.
Barents var blant dem som ikke overlevde
ekspedisjonen i isødet, men kartet bygger
altså på hans kart og skisser.
Boken i midten er 1552-utgaven av
Sebastian Münsters utgivelse av grekeren
Ptolemaios’ verk Geografia. Ptolemaios

levde fra ca 90-150 e.Kr. og hans bok er et
læreverk i hvordan tegne kart. På 1400-tallet gjenoppdaget Europa Ptolemaios, og
etter at man begynte å trykke bøker ble
boken hans utgitt i et vell av utgaver. Ptolemaios kjente imidlertid ikke til det nordlige
Skandinavia. I 1482 ble det imidlertid
utgitt en ptolemaiosutgave som inneholdt
flere såkalte tabula nova (ny tavle), som er
kart over områder som ikke var kjent av
grekerne men som er laget i ptolemaiosstil.
Nordenkartet i Münsters utgaver av Geografia er et eksempel på 14- og 1500-tallets
ptolemeiske «nykart» over Skandinavia.
Kartrullen foran er P.A. Munchs Kart over
det sydlige Norge fra 1845.
Bokstabelen inneholder flere av Münsters
ptolemaiosutgaver fra midten av 1500-tallet,
den svenske katolske biskop Olaus Magnus’
verk om de nordiske folkenes historie fra
1500-tallet og italieneren Benedetto Bordones øyatlas Isolario, også fra 1500-tallet.

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

Telefon: +47 22 88 58 70 / post@teamexact.com / www.teamexact.com
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Geodata leverer nytt
kartverktøy til Politiet
Politiets operasjonssentraler får nye kartverktøy. I samarbeid med
Locus Public Safety skal Geodata levere kartløsninger som gir kortere
responstid, økt samhandling og større muligheter for analyse.
Tekst:: Ove Helset, Geodata

Politiet har mange bruksområder og
behov knyttet til geografisk informasjon,
både i det operative arbeidet, men også
innenfor andre virksomhetsområder som
straffesaksbehandling, forvaltning og
forebygging.
Kartverktøyene fra Geodata erstatter
dagens Geopol – et system som er blitt
brukt siden 90-tallet og som skal fases ut
på grunn av dyrt og vanskelig vedlikehold.

Administrerende direktør i Geodata, Geir Hansen, takker for tilliten. Til venstre: seksjonssjef
i POD, Jørn Schjelderup og PIT-direktør Tormod Stien. (Foto: Torkjell Trædal, Politiforum)
PIT-direktør Tormod Stien, seksjonssjef i POD, Jørn Schjelderup og administrerende direktør i Geodata, Geir Hansen. (Foto: Torkjell Trædal, Politiforum)

– Et oppdrag vi vil vokse på
Administrerende direktør i Geodata,
Geir Hansen, sier at Politiet nå får en
innholdsrik teknologisk plattform og et
utgangspunkt for å utvikle fremtidens
polititjenester.
– Jeg er stolt over at fagmiljøet og kompetansen i Geodata er av en kvalitet og et
kaliber der Politiet mener vi er best egnet
til å levere kartverktøyene til operasjonssentralene. Dette er et oppdrag vi kommer
til å vokse enda mer på og gjøre oss enda
mer robust og definitivt ledende innen
teknologi knyttet til samfunnssikkerhet og
beredskap, sier administrerende direktør
i Geodata, Geir Hansen.
Bedre muligheter for analyse
Politiet får nå ett, felles geografisk informasjonssystem (GIS), basert på en teknologisk
plattform med mange funksjoner og funksjonalitet. Løsningen skal dekke dagens og
fremtidens behov for operative, taktiske og
strategiske GIS- og analyseløsninger.
Til Politiforum, som utgis av Politiets
Fellesforbund, sier Dag Hjulstad, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt og
delaktig i prosjektet som har anskaffet den
nye kartløsningen følgende:
– For oss som jobber på operasjonssentralene føles det i dag som om vi har
et uutnyttet potensiale i kartene våre.
Med det nye GIS-verktøyet fra Geodata
forventer vi å få mer utbytte av kartene,
ved at vi kan få opp mer informasjon
direkte i kartet. Det kan gjøre at kartet

14
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kan brukes som beslutningsstøtte og gi et
bedre situasjonsbilde.
Med den nye kartløsningen kan politiet
nå i større grad koble geografiske data
og analyser tettere til kartplattformen.
I tillegg vil det bli enklere å dele kart
med andre aktører.
Politiet får nå ett, felles geografisk
informasjonssystem (GIS), basert på en
teknologisk plattform med mange funksjoner og funksjonalitet. Løsningen skal
dekke dagens og fremtidens behov for
operative, taktiske og strategiske GISog analyseløsninger.

oss til å sette i gang og bidra til at politiet
får bedre verktøy å jobbe med i hverdagen,
sier Sandum.
Kontrakten mellom Geodata og Politiets
IKT-tjenester ble signert i oktober.

Løsningen fra Geodata er bygget på ArcGISplattformen fra Esri og på teknologi fra Locus
Public Safety, som er underleverandør og
samarbeidspartner med Geodata i prosjektet.

– God prosess
Kundeansvarlig i Geodata, Christer
Sandum, skryter av en grundig og ryddig
prosess fra politiets side.
– Det har vært utfordrende og har satt
teamet i Geodata og Locus Public Safety på
en skikkelig prøve. Nå er vi veldige glad for
den tilliten politiet har gitt oss, og vi gleder

14.–16. februar 2018, Scandic St. Olav, Oslo

BLI MED PÅ GEOTEK 2018
Har du lyst til å delta på en konferanse om geografiske data og teknologi?
I 2018 erstatter GeoTek det som tidligere var Esri Norsk Brukerkonferanse.
Geodata AS står fortsatt som arrangør av konferansen, men vi har endret litt på opplegget.

Les mer om hva som er nytt og se hele programmet:

geodata.no/geotek
POSISJON NR. 4 - 2017

15

AKTUELT

Verdier fra verdensrommet
Private initiativ sørger for at nye brukergrupper nå lærer å ta i bruk
og nyttiggjøre seg satellittdata fra Sentinel / Norsk Romsenter.
Tekst og foto: Sverre Røed-Bottenvann

– Norsk Romsenter har gjort dataene
veldig tilgjengelig gjennom satellittdata.
no. Nå må vi bare få flere til å skjønne
hvilke skatter som ligger tilgjengelig – og
workshopen her er et skritt på veien. Det
sier Stein Moen, Hærens Våpenskole,
i forbindelse med geoanalyseworkshopen
som ble arrangert i høst.
Senker terskelen
Formålet med workshopen er blant annet
å senke terskelen for å ta i bruk dataene.
– Deltakerne her er stort sett på samme
nivå, ingen har lastet ned slike datasett
tidligere. Vi ønsker å vise dem at det er
lite som skal til for å komme i gang og ta
dataene i bruk. Diskusjoner i plenum og
i grupper skal bidra til at enkeltaktørene
kommer frem til bruksområder for sin etat
og denne workshopen er dedikert til bruk
av satellittdata i krise- og beredskapsarbeid, forklarer Moen.
Med aktører som Politiet, Tollvesenet,
Forsvaret og kommunalt ansatte på plass,
er det god spredning av deltakere en spredt
som er samlet på Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap
i Asker.
– Når de kommer tilbake i arbeidshverdagen skal de kunne finne frem til aktuelle
datasett, laste dem ned og analysere dem,
sier Moen.
– Fantastisk datakilde
Mario Gil Sanchez jobber til daglig i Planog bygningsetaten i Oslo kommune, og er
kommet til Nusb for å orientere seg.
– Jeg har foreløpig ikke klart for meg
hvordan vi kan bruke dataene i kommunen. Men etter en halv time her har jeg
lært meg hvordan man laster ned dataene
og er klar til å analysere dem. Jeg tenker
at dette uansett er et viktig første skritt på
veien – å bli kjent med hva som finnes og
hvordan man kan laste dem ned og jobbe
videre med det, sier Sanchez.
Workshopen er lagt opp slik at det
krever en del egeninnsats av deltakerne,
men de får også foredrag fra kapasiteter på
området, og tips og triks fra blant annet
systemleverandører. En av dem er Scott
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Beckstrøm fra Geodata AS.
– Sentinel 2 er en fantastisk datakilde
som oppdateres hver uke, og vi er sikre på
at mange ulike aktører vil ha bruk for disse.
Vi kan tilrettelegge tjenester som gjør
det enda enklere å ta dataene i bruk – for
eksempel lage en katalog for ulike bilder.
Vi lager en slik tjeneste for Miljødirektoratet nå, men vi er sikker på at dette
datagrunnlaget vil kunne skape merverdi
for mange andre aktører, understreker
Beckstrøm. Han forteller at Geodata også
er i gang med å lage en skyfri mosaikk
over hele Norge.
– Det vil gi nye muligheter innen klassifisering – og slik danne grunnlag for
enda bedre analyser. Tidsaspektet er en
nøkkelfaktor her og Sentinel leverer nye
data hver uke.

Trenger ildsjeler
Frode Lundli fra Oslo Politidistrikt er en
av dem som kaster seg på i diskusjonen
etter et foredrag og tenker høyt om mulige bruksområder for dataene. I pausen
etterpå forteller han at han er spent på hva
dagene på workshopen vil resultere i.
– Vi har ikke tatt i bruk slike data tidligere og er spent på om satellittdataene kan
brukes operasjonelt – og eventuelt hvordan. Vi lærer litt om bruken, men er også
her for å sparre og diskutere mulige bruksområder med andre etater, sier Lundli, og
legger til at de setter pris på initiativet fra
Moen og Norsk Romsenter.
– Dette er et utrolig bra tiltak. Vi hadde
nok ikke kommet på ideen om å bruke
satellittdata uten ildsjeler som driver opplysningsarbeid!

Kanskje kan data
fra Sentinel-1
benyttes i arbeid
med kriser og
beredskap. Det var
i hvert fall temaet
for geoanalyseworkshopen
på Nusb i høst.
Illustrasjon Norsk
Romsenter.
Stein Moen fra Hærens Våpenskole er initiativtaker til workshopen. – Workshopen er et forsøk
på å få flere til å forstå hvilke skatter som ligger tilgjengelig på satellittdata.no, sier Moen.

Miljøsatellitter så
flommen i Sør-Norge
Radarsatellittene Sentinel-1 kartla flommen i Sør-Norge i oktober, etter at
norske myndigheter ba om hjelp til dette fra miljøprogrammet Copernicus.
Av Berit Ellingsen / Norsk Romsenter. Teksten er bearbeidet og forkortet

Etter uvanlig store nedbørsmengder oppstod det flom flere steder i Aust-Agder og
Vest-Agder. Blant annet var store deler av
Tvedestrand sentrum oversvømt og E18
ble stengt. De store nedbørsmengdene
og faren for flom, jordskred og erosjon
gjorde at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap den 20. oktober 2017
ba Copernicus Emergency Management
Service (Copernicus EMS) om satellittdata for å kartlegge flommen.
Copernicus EMS gir rask og gratis satellittdata ved katastrofer, på liknende måte som
den internasjonale samarbeidsavtalen for
hjelp fra rommet ved katastrofer (International Charter for Space and Disasters).
Copernicus EMS startet i 2016 og har blitt
aktivert 91 ganger til nå, ved mange ulike
typer katastrofer, fra skogbrann til flom,
i land over hele verden.
Ny metode for å se flom
De to radarsatellittene Sentinel-1 kan
dekke ethvert sted på jorda hver 6. dag
og kom raskt i sving over Sør-Norge. 6
kart over flomområdet rundt Arendal,

Kristiansand og Kragerø
ble laget. Norut i
Tromsø har utviklet
en metode for å se
snøskredfare på bilder
fra radarsatellitter.
Metoden ble nå brukt
for å kartlegge flommen
i Sør-Norge. Ved å sammenlikne radarsatellittbilder tatt før flommen
med radarsatellittbilder
under flommen, trer de
flomrammete områdene
nær elver og innsjøer
tydelig frem i lilla. Dette
skjer fordi de oversvømte områdene gir
mindre tilbakespredning av radarsignalet
fra Sentinel-1-satellittene.
En europeisk storsatsing
– Vi fikk en henvendelse fra NVE da de så
at det kom til å bli flom. Dermed prøvde
vi å få ut som mye satellittdata så raskt
som mulig, sier Dag Anders Moldestad,
seniorrådgiver innen jordobservasjon ved

Sentinel-1 ser flom, markert med lilla,
i Vesle Steinbruvatnet og Bølevann i
Aust-Agder 21. oktober 2017. Foto: Norut

Norsk Romsenter. Planen er at flomkart fra
satellittdata skal automatiseres etter hvert,
både på nasjonalt plan og i samarbeid med
Copernicus EMS. Norsk Romsenter samarbeider også med NVE og Norsk Regnesentral på et slikt prosjekt.
– Det er likevel ingen tvil om at Sentinel-1 ser vann og flom meget tydelig
og egner seg bra til slik kartlegging, sier
Moldestad.
SMÅSTOFF

Endringar i matrikkellova m.m.
(organisering av eigedomsoppmåling)

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
er nå til behandling i Kommunal- og forvaltningskomiteen.
Prop. 148 L (2016-2017)

Saksordfører er
Jorodd Asphjell
(A). Saksordføreren har
ansvar for å følge
opp saksbehandlingen i komiteen.
Det vil bli høring i komitéen
den 18. januar.

En høring er et møte hvor inviterte
organisasjoner legger frem sitt syn og
svarer på spørsmål fra komiteen. Som
regel inviterer en komité alle relevante
organisasjoner som har søkt om å delta
på høring.
Komiteen har frist til den 27.02.2018
med å gi sin innstilling til Stortinget.
Foreløpig dato for behandling i Stortinget
er 15.03.2018.

Komitéinnstillingen er resultatet av komitébehandlingen. Den inneholder følgende
elementer:
• en oppsummering av saken slik
den er forelagt for komiteen
• de ulike partienes «merknader»
(synspunkter, kommentarer og
vurderinger) til ulike deler av saken
• forslag fra mindretall i komiteen
• forslag fra flertallet i komiteen,
«tilrådningen»
Dere kan følge saken på Stortingets nettsider:
https://www.stortinget.no/no/Saker-ogpublikasjoner/Saker/Sak/?p=69171
GeoForum vil søke om å delta på høringen.
Frist for å søke om deltakelse på høringen
er 10. januar.
POSISJON NR. 4 - 2017
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Digitalisering skal løse utfordringene innen norsk vannbransje
Vann og avløp er kritisk infrastruktur som representerer store verdier. Trygg leveranse
av drikkevannet og et avløpsnett som fungerer er noe de fleste i landet tar for gitt, men
med knappe ressurser til drift, vedlikehold og fornyelse er det slett ikke en selvfølge at
VA-nettet alltid fungerer slik det skal. I tillegg fører klimaforandringer og ekstremvær til
et ekstra press på den norske vannbransjen.
tekst: Karin Modig, Powel AS

Gjennomsnittstemperaturen i Norge
har økt med over én grad siden 1900 og
mengden nedbør øker stadig. Disse klimaendringene, sammen med faktorer som
befolkningsvekst og aldrende infrastruktur
byr på utfordringer for den norske vannbransjen. Langvarig regnvær og ekstreme
nedbørsmengder fører til store skader på
bebyggelse, natur og infrastruktur.
Overvannsproblematikk
Powel jobber tett på den norske vannbransjen og spesielt sammen med norske
kommuner. På brukerkonferansen Poweldagene i november kunne de fortelle om
flere prosjekter hvor digitalisering og GISløsninger danner grunnlaget for fremtidens
løsninger for vannbransjen.
– Digitalisering er det klart mest effektive og kostnadseffektive tiltaket for å
modernisere vannbransjen og for å finne
gode løsninger, var hovedbudskapet til
Powels sjefsstrateg Jon Røstum.
Et område det jobbes mye med i den
norske vannbransjen er overvannsproblematikken. Overvann er en samlebetegnelse på nedbør og smeltevann som renner
av på tette overflater. Store nedbørsmengder kan føre til sprengt kapasitet på
ledningsnettet og oversvømmelser.
– Tradisjonelt har man ledet overvannet ned i rør og raskest mulig til nærmeste bekk/fjord. Nå bygges det ut stadig
flere blå-grønne overvannsløsninger hvor
en både infiltrerer, holder tilbake vannet
og samtidig sikrer åpne flomveier. Man
har da mulighet til å ta i bruk vannet
som et estetisk element for eksempel til
grønne tak og vegger. Dette er en metode
som spesielt får oppmerksomhet i byer og
bynære strøk, forteller Røstum.
18
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Powel har som en del av SFI Klima2050
(www.klima2050.no) begynt arbeidet med
å utvikle dokumentasjonsløsning også
for blå- grønne overvannsløsinger. Dette
er løsninger som også skal vedlikeholdes
over tid for å sikre funksjonen til anleggene.
Bergen leder an
Det er kommunene som er ansvarlige for
vann- og avløpsnettene i Norge. Bergen
kommune er en av flere norske kommuner som jobber målrettet for å løse
utfordringene.
Nedbør er de ikke ukjente med i Bergen,
men også her merker de konsekvensene
av klimaendringer. Fagdirektør i Vann- og
avløpsetaten i Bergen kommune Magnar
Sekse sier at de er opptatte av å bidra til
utvikling av kunnskap gjennom å delta i
forskning innen vannområde .
Bergen er en av seks byer som deltar i
EU-prosjektet BINGO (Bringing INnovation to onGOing water management
– A better future under climate change),
et prosjekt som skal løse samfunnsutfordringen om hva som skjer med vann- og
avløpssystemet når klimaet endrer seg.
Overvannshåndtering er en av problemstillingene som prosjektet tar for
seg og her har kommunen jobbet tett på
Powel for å finne innovative løsninger for
utfordringene. Sammen har de utviklet
en ny løsning som skal engasjere innbyggerne og gi kommunen en bedre oversikt
over hvor vannet tar veien.
Bakgrunnen er at Bergen er i gang med
å etablere et nytt system for regnvann
i bydeler hvor det ny bebyggelse og i den
forbindelse ber de innbyggerne om hjelp
til å samle inn informasjon om hvor overvannet renner.

Engasjerte
innbyggere
skal gi bedre
oversikt.
– Bergen
kommune ønsket å engasjere
innbyggerne
og vi kom
frem til en ny
måte å bruke
Powels sjefsstrateg Jon Røstum
en kartbasert
satser på digitalisering for å
meldingstjeneste modernisere vannbransjen og
hvor innbyggerne
for å finne gode løsninger.
kan delta aktivt
med datafangst i
motsetning til å bare melde inn feil slik de
har hatt mulighet til i lengre tid, forteller
Røstum.
Ved å kartlegge hvordan overvann
opptrer under kraftige regnskyll håper de
å utvikle gode lokale tiltak for å håndtere
overvann. Overvannshendelser er nemlig
veldig lokale både på grunn av nedbørsmønster og grunnforhold.
– Området det er snakk om er et
relativt bratt område med fjell i bakkant
hvor det renner mye vann. Det vi ønsker
å se er å finne ut om vannet renner der vi
tror det renner eller om det tar veien helt
andre steder og innbyggerne i Beregen
brukes som en «levende» sensor i dette
arbeidet, sier Røstum. Kort og godt oppfordrer de innbyggerne til å ta frem telefonen og ta bildet av hvor regnvannet
i deres nærområde forsvinner. Jo flere som
deltar, jo bedre oversikt får kommunen
og observasjonene vil danne grunnlag for
byutviklingen i området.

– EN STUDIE AV FELLES UTEROM LANGS BYBANEN I BERGEN

Samsvar mellom plan og praksis
Posisjon presenterer her oppsummeringen av en masteroppgave i areal og eiendom som ble levert på Høgskolen i Bergen (nå Høgskulen på Vestlandet) i 2017.
Tekst: Vilde Nilsen og Katrine Helle Midtbø , Foto: Wikimedia Commons og privat

Som en siste del av vår masterstudie
innen areal og eiendom, skrev vi våren
2017 masteroppgaven "Samsvar mellom plan og praksis – en studie av felles
uterom langs Bybanen i Bergen". I studien
tok vi utgangspunkt i fem ulike fortettingsprosjekter langs Bybanen. I hvert av
prosjektene studerte vi hvordan kvaliteter
i uterommene var planlagt og innarbeidet
i dokumentene tilhørende detaljreguleringsplanene. Videre så vi på hvordan disse
kvalitetene gjenspeilet seg i de ferdig opparbeidede uterommene. Vi sammenlignet
funnene fra alle prosjektene for å se etter
tendenser i måten det planlegges og bygges
på. For å få en dypere forståelse av hvorfor
samsvaret mellom plan og praksis var slik,
intervjuet vi både utbygger, saksbehandlere
i kommunen og eiendomsmeglere.
Vår interesse for oppgaven grunnet
først og fremst i arealeffektiviteten og fortettingsstrategien som tydelig preger
dagens byutvikling. Det stilles krav til høy
utnyttelse, og det legges press på arealer
i nærheten av kollektivknutepunkter. Vi
mener at det i en slik utvikling blir desto
viktigere med arealer hvor beboerne kan
møtes og oppholde seg. Felles uterom er
en viktig del i byutviklingen, og kan blant
annet fremme en aktiv og sosial livsstil.
Områder med gode kvaliteter som ligger
i umiddelbar nærhet til boligen, er viktig
for å skape attraktive bomiljøer for flere.

sidesatt ved opparbeiding av uterommene.
Dette på tross av at slike faktorer ofte var
godt innarbeidet i detaljreguleringsplanen.
Studien viste at flere av de gode intensjonene fra detaljreguleringsplanen forsvant
på vegen fra plan til praksis.
Som et resultat av studien kom vi opp med
12 punkter. Vi mener disse kan bidra til å
sikre flere av kvalitetene som har vist seg
å forsvinne fra planlagt til ferdig prosjekt.
Noen av disse punktene er; soneinndeling,
uterommet som en del av den naturlige
ferdselsåren, krav til variasjon i innholdet
og en mer tydelig ansvarsfordeling. For at
uterommene skal bli tilstrekkelig prioritert,
er det også viktig å skape investeringslyst. Vi
tror et belønningssystem tilsvarende Statens
vegvesens "Vakre vegers pris" kan være med
å fremme uterommet som del av et fortettingsprosjekt. Vi har kalt dette for ”Vakre
uteroms pris”, og tror en slik hederspris
vil være viktig for utviklingen av de felles
uterommene. Den vil kunne øke fokuset på
slike arealer, og forhåpentligvis gjøre at man
utvikler gode og sosiale uterom for fremtidens beboere. Gjennom å løfte frem ulike

problemstillinger og komme med forslag til
forbedring, håper vi at masteroppgaven vår
kan bidra til økt fokus og ny inspirasjon når
det gjelder felles uterom, i utviklingen av
nye fortettingsprosjekter.
Masteroppgaven så på fem ulike fortettingsprosjekter langs Bybanen i Bergen. Bildet
er nord for Wergelands plass i Bergen – og
har ingenting med oppgaven å gjøre.

Masteroppgaven så på fem ulike
fortettingsprosjekter langs Bybanen i Bergen.
Bildet er nord for Wergelands plass i Bergen
– og har ingenting med oppgaven å gjøre.

Gjennom studien kom det blant annet
frem at målbarhet er et viktig hjelpemiddel for å sikre kvalitet i uterom. Faktorer
som var satt målbare krav til var gjerne
godt sikret i detaljreguleringsplanen, og
kvalitetene gjenspeilet seg ofte i de ferdige
prosjektene. Eksempler på slike faktorer
er antall kvadratmeter, sol- og støyforhold.
Dette er elementer som kommer tidlig inn
i planleggingsprosessen, og som det settes
konkrete krav til i detaljreguleringsplanen. På den andre siden så vi blant annet
en tendens til at innhold i uterommet og
bruken av varierte naturelementer, ble tilPOSISJON NR. 4 - 2017

19

AKTUELT

På vei mot visualisering
av havnivå
Kartverket er nå i ferd med å utvikle et nettbasert verktøy for å visualisere havnivåendringer
og stormflo i kartet.

Vi er kommet godt i gang med å utvikle
verktøyet som skal kunne brukes av både
private og offentlige aktører. Vi ønsker å
legge til rette for bedre forståelse for havnivåendringer og synliggjøre konsekvenser
av dette, som igjen kan brukes til arealplanlegging og risikovurdering i kystsonen,
sier prosjektleder Matthew Simpson.
Verktøyet VisHav
Det er selskapet Nova Consulting som har
fått i oppdrag å utvikle verktøyet for visualisering av havnivå etter en anbudsrunde
høsten 2016. Prosjektlederen ser frem til
samarbeidet, og sier at de er midt oppe i
fasen der design og tekniske løsninger skal
bestemmes.
– Det er mange datasett som skal kombineres før det visuelt gir svar på hvordan
klima- og havnivåendringer påvirker kysten. Vi bruker matrikkeldata og laserdata
som grunnlagskart og kombinerer dette
med framskrivninger av havnivåendringer
frem til 2100 og ulike nivåer for stormflo.
Kartverket sitter på mye data og kunnskap
som er relevant for denne problemstillingen, sier Simpson.
Alt skal tilrettelegges for visning i kart.
Kartverket ser på hvordan en skal utarbeide
modeller, som blant annet kan vise hvordan
havet vil bre seg innover land ved fremtidig
havnivåstigning.
Etablert referansegruppe med eksterne
Prosjektet har etablert en referansegruppe med deltakere fra Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB),
Direktoratet for byggkvalitet (DIBK),
Milødirektoratet, Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE), Meteorologisk
institutt m.fl. + kommuner
– Vi synes det er viktig å utvikle et verktøy, som er i overensstemmelse med brukernes behov. Referansegruppen er bredt
sammensatt, og kan gi oss råd og veiledning
på veien. Det er nyttig å kunne justere kur20
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sen underveis og ta imot tilbakemeldinger
fra eksterne. Vi kan allerede si at referansegruppen er positiv til at Kartverket har valgt
å satse på dette, sier Simpson.
Videre fremdrift
Kartverket har som ambisjon at VisHav
skal være ferdig utviklet og tilgjengelig
på www.kartverket.no/sehavniva i løpet
av høsten 2017. Prosjektlederen har fått
mange innspill på hva løsningen kan
inneholde.
– Noen ønsker en prognose som går
lenger fram enn 2100og det er også ønske
om å vise hvor ofte stormflo kommer til å
skje i fremtiden. I utsatte områder forventer vi å se en dramatisk økning i hvor ofte
stormflo inntreffer ved økt havnivå. Dette
er noe vi eventuelt må se på i neste fase,
sier prosjektleder Matthew Simpson.
VISHAV: Hvilke konsekvenser får det for tettbygde
områder langs kysten, når havnivået endrer seg? Med
det nye verktøyet som Kartverket er i ferd med å utvikle
vil dette kunne visualiseres. Illustrasjonen viser Oslo.

HAVNIVÅSTIGNING, TIDEVANN
OG STORMFLO I KARTET
HØNEFOSS: Kartverket har 23 permanente
vannstandsmålere langs Norskekysten,
som kontinuerlig måler vannstanden.
Målingene viser endringer i havnivået
med forskjellige tidsskalaer og med store
romlige variasjoner. I løpet av et døgn vil
det være regelmessige skiftninger mellom
flo og fjære – og uregelmessige endringer,
som skyldes været. Vind og lufttrykk som
kan gjøre vannstanden ekstra høy kalles
stormflo. Over tid ser vi mer langsomme
endringer i havnivået. Det er flere grunner
til at havet stiger. En av årsakene er at
vannet utvider seg når det blir varmere. Is
på land smelter og renner ut i havet, som
følge av global oppvarming. Globalt sett har
havnivået i gjennomsnitt steget med nesten
20 cm siden 1900, men det er store lokale
variasjoner fra sted til sted. For eksempel
har havnivået i Oslo sunket med 42 cm fra
1900 og fram til i dag, mens det har vært
tilnærmet uendret i Bergen. Variasjonen
skyldes at landheving reduserer virkningen
av havnivåstigning i Norge. Landhevingen
har sitt opphav i de store iskappene som
dekket Norge under siste istid. Da isen
begynte å smelte for 15.000 år siden avtok
presset mot jordskorpa og landet begynte å
heve seg. Denne prosessen pågår fortsatt.
I framtiden forventer vi at havstigningen
vil være raskere enn landhevingen slik at
de aller fleste steder i Norge får et høyere
havnivå enn i dag.

GeoForum Hordaland
– Eigedomskonferansen 2017
Den 16. oktober 2017 var det igjen duket for GeoForum Hordaland
sin Eiendomskonferanse på ærverdige Solstrand fjordhotell.
Tekst og foto: Gro Helland

Over 200 påmeldte gav styret en travel
morgen med registrering, men kva gjer vel
det med så mange blide fjes.
Programmet i år var første dag knytta
opp mot matrikkelen, men ble avslutta
med eit tankevekkende foredrag av Ingvar
Wilhelmsen fra Hypokonderklinikken. «Er
det synd på oss med alle disse problemene
med matrikkelen?» Et trur mangen og av
oss fekk satt problema litt i perspektiv ved
det foredraget.
Dag to tok opp kommunereform, kommunesammenslåing, ny eierseksjonslov
og presentasjon av masteroppgave frå
Høgskulen på Vestlandet (HVL).
Flotte foredrag med engasjerte foredragsholdere holdt forsamlingens
oppmerksomhet og interesse gjennom
hele konferansen. Her representert ved
Marianne Reusch, ho starta dagen med
foredraget «Allemannsrett og eigedomsrett- to sider av samme sak»
Engasjert forsamling, gode lokaler, ypperlig mat og mange gode fagdiskusjoner

i pausene var med på å gjøre konferansen
til noe ekstra.
Vi ser allerede fram til ny konferanse i
2018. 15.-16. oktober 2018 er vi igjen klar
Marianne Reusch, kledd for anledningen.

for ny Eiendomskonferanse. Sett av datoene
og bli med. Det er den beste anledningen
du får til å bli oppdatert innenfor faget «eigedom» og diskutere med likesinna i 2018.
Elen Smaadal klar for konferanse.

Ærverdige Solstrand hotell
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Oversikt over lokale
og sentrale arrangement
Mer informasjon om lokale arrangement
finnes på nettsidene for hver lokalavdeling.
Lederkonferanse i GeoForum
Lederkonferansen er en viktig samling for lokalavdelingsledere, styret, faggruppeledere og sekretariat.
Her drøftes viktige saker for GeoForum som en samlet
organisasjon. Program sendes ut til lokalavdelingsledere, faggruppeledere, styret og sekretariat i desember.
Lederkonferansen arrangeres på Radisson Blu Plaza
Hotell, Oslo sentrum 9. – 10. januar.
Lokale geomatikkdager Kongsberg 2018
GeoForum Oslo og Akershus og GeoForum Buskerud
arrangerer lokale geomatikkdager sammen også neste
år. Denne gangen er arrangementet flyttet til Kongsberg, nærmere bestemt Quality hotell Grand, 15. – 16.
januar Programmet og påmeldingen er klar, se http://
wpstatic.idium.no/geoforum.no/2017/06/ProgramLG18.pdf
X, Y, og Z-2018
I vinter var vi i Tromsø, men i 2018 skal vi til Bergen Scandic Neptun, Bergen den 17. – 18. januar. I tillegg til
det faglige programmet kan vi friste med både guidet
byvandring og ølsmaking den 17. januar. Programmet er
klart, mer informasjon på nettsidene.
Lokale geomatikkdager i Møre og Romsdal
GeoForum Møre og Romsdal arrangerer lokale geomatikkdager i Åndalsnes på Grand Hotell Bellevue 30.
- 31. januar. Programmet er klart: http://geoforum.
no/event/lokale-geomatikkdager-i-moreog-romsdal/ De tilbyr gratis deltakelse for 10
studentmedlemmer.
Lokale geomatikkdager på Sørlandet
GeoForum Sørlandet arrangerer lokale geomatikkdager på Scandic Sørlandet i Kristiansand 31. januar –
2. februar.
Lokale geomatikkdager i Hordaland 2018
GeoForum Hordaland i samarbeid med Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune inviterer til
Lokale Geomatikkdager på Scandic Ørnen Hotel
i Bergen, 5. - 6. februar
Programmet er så godt som klart, se http://wpstatic.
idium.no/geoforum.no/2017/09/Program-lokalegeomatikkdager-Hordaland-2018.pdf
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Stikningskonferansen 12.-13. februar
Neste år arrangeres konferansen på Scandic Fornebu,
etter mange år på Gardermoen.
Stikningskonferansen er en anleggs- og infrastrukturkonferanse for stikkere, entreprenører, rådgivere,
byggherrer og leverandører av tjenester knyttet til
stikning og infrastrukturarbeid. Vi forventer at det kommer 250 deltakere på konferansen – og programmet
skal være klart i løpet av desember.
Lokale Geomatikkdager
Troms og Finnmark 2018
GeoForum Finnmark og Troms arrangerer lokale
geomatikkdager sammen i Lakselv, nærmere bestemt
Scandic Lakselv 14. - 15. februar.
Lokale kart- og plandagar
GeoForum Sogn og Fjordane går av stabelen som
alltid på Alexandra hotell i Loen, 6. – 7. mars.
Geomatikkdager i Nordland
GeoForum Nordland arrangerer geomatikkdager i
Nordland på Radisson Blu hotell i Bodø, 7. – 8. mars.
Geomatikkdagene 2018,
13. – 15. mars i Stavanger
Disiplinene innen geomatikk er avgjørende for arbeid
med infrastruktur og bygg i Norge og verden. På Geomatikkdagene får du se og høre beste praksis, nyttige
løsninger og tekniske nyvinninger fra hele bransjen.
Nye nettsider for geomatikkdagene. Her finnes all
informasjon se https://www.geomatikkdagene.no/.
Programmet er klart pånyåret. Vi gleder oss!

Kursdeltakerne fikk med seg tur med
Fjellheisen i Tromsø. Senere på kvelden
spilte nordlyset på himmelen.

Seksjoneringskurs
i Tromsø og på Sola
Det er stort behov for opplæring i den nye
eierseksjonsloven som trer i kraft fra årsskifte.
Tekst og foto: Marianne Meinich

Målgruppen var kommunale saksbehandlere, søkere som eiendomsmeglere,
advokater og store utbyggere.
Christian Fr. Wyller innledet med en
grundig gjennomgang av endringene i
loven. Sofie A. Søiland og Jørgen Stenseng fra Oslo kommune gikk gjennom
kommunenes saksbehandling i henhold til
ny lov. Er det ulik praksis i kommunenes
saksbehandling? Sverre Grindheim fra
DeReSe har erfaring som søker i mange
kommuner. Jarbjørg Grøtte fra advokatfirmaet Schødt AS presenterte seg som
«utbyggers dame». Interessant å høre
hennes erfaringer fra store utbyggingsprosjekter og hvordan strukturere eiendommen. Hugo Torgersen fra Kartverket
var også med i eierseksjonsutvalget som
ble ledet at Wyller. Hugo redegjorde bl.a.
om reseksjonering og Kartverkets krav til
tinglysning. Kurset ble avsluttet med innlegg fra Jordskifteretten med eksempler
fra saker der Jordskifteretten er benyttet
til fordeling av utearealer.
Det var flest kommunale saksbehandlere
blant deltakerne. De var tydelige på at det
var behov for en nytt seksjonerings-kurs/
seminar til neste år for å utveksle erfarin-

ger fra praktisering av ny lov. GeoForum
vil derfor planlegge et nytt seksjoneringskurs til neste år.
Leder i eierseksjonsutvalget Christian Fr. Wyller
gikk gjennom de viktigste endringene i ny lov.
Han presenterte også et interessant historisk
tilbakeblikk på utviklingen av eierseksjonsloven.

Kurset var godkjent av Finanstilsynet som
etterutdanning for eiendomsmeglere. Her er
programkomiteen klare for å dele ut kursbevis. Kjetil
Enger var leder i programkomiteen og var ikke tilstede
da bilde ble tatt. Fra venstre May-Tove Rosseid, Edith
Bø Nygaard, Wenche Øksnes Fjeldavli og Guri Woll.

Skreddersøm av grunnarealer ved store
utbyggingsarealer var tittelen på foredraget
til Jarbjørg Grøtte fra advokatfirmaet Schødt.
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Noen nyheter i ny eierseksjonslov,
Gjeldende fra 1. januar 2018
For Posisjons lesere og deres fagområde, følger her et utvalg av viktige endringer
i den nye eierseksjonsloven. Det følger av dette at ikke alle endringer blir omhandlet.
Mange av de nevnte regler for seksjonering gjelder tilsvarende for reseksjonering.
Tekst: Hugo Torgersen, registerfører i Kartverket

Ikrafttredelse
Loven ble vedtatt i juni 2017 og vil i det
alt vesentlige tre ikraft 1 januar 2018.
Forskrift til eierseksjonsloven er på høring, med høringsfrist primo desember.
Bestemmelsen i eierseksjonsloven § 9 om
seksjoneringsrett/tvangsseksjonering vil
ikke tre ikraft i denne omgang. Forventet ikrafttredelse av § 9 vil være juli 2018.
Kommunal- og regionaldepartementet
(KMD) arbeider med et rundskriv for den
nye loven. I § 3 formaliseres det at loven
også vil gjelde seksjonering på Svalbard.
KMD er for øvrig pålagt å utrede tre
boligpolitiske temaer, nemlig spørsmål
knyttet til hyblifisering, korttidsutleie
og omfanget av ervervsbegrensning for
boligseksjoner. I tillegg skal departementet utrede forhold knyttet til strømuttak
for el-biler. En helt ny bestemmelse om
sistnevnte er inntatt i § 25. Det gjenstår
å se om disse utredningene med tiden vil
foranledige endringer i eierseksjonsloven.
Ny lov
Loven blir en ny lov som vil avløse gjeldende
eierseksjonslov fra 1997. Den nye loven
baserer seg på tidligere lovers struktur.
Noen reguleringer i gjeldende lov utgår, så
som kjøperetten ved seksjonering. Det blir
også noen nyskapninger i den nye loven, så
som en sameiers rett til i visse tilfeller å få
en fast eiendom seksjonert, og innføring av
saksbehandlingsfrist. Loven er søkt gjort
mer leservennlig for det ikke-profesjonelle
publikum, noe som har medført klart flere
paragrafer og utvidet lovtekst.
Det er blitt gjort ikke uvesentlige endringer
underveis i lovarbeidet, noe som innebærer
at det enkelte av lovens forarbeider (NOU
2014: 6, Prop 39 L (2016-2017), Kommunal- og forvaltningskomitéens innstilling til
Stortinget, samt debatten i Stortinget) må
leses i nøye sammenheng med de øvrige
forarbeidene.
Koblingsregel
Loven har i § 7 fjerde ledd en viktig nyre24
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gulering. En eiendom kan ikke seksjoneres
med mindre boligseksjoner som oppstår,
inneholder boenheter som lovlig kan
brukes til beboelse etter bestemmelser
som følger av plan- og bygningsloven.
Det blir kommunens oppgave å kontrollere
at kravene etter plan- og bygningsloven
er ivaretatt. I seksjoneringsfasen er det
rekvirentens oppgave å dokumentere
overfor kommunen at man forholder seg
til lovlig etablerte boenheter. Boligen må
ikke nødvendigvis være i tråd med regler
som følger av gjeldende plan- og bygningslov; den omsøkte boligseksjon må
på tidspunktet for søknad om seksjonering
ha en boenhet som er lovlig etablert etter
et eventuelt tidligere regelverk. Nærmere
om kravene for godkjenning fremgår av
side 153-154 i lovproposisjonen. Kommunens kontrolloppgave kan nok her lett
bli komplisert, og dette bør hensyntas når
et eventuelt gebyrreglement skal fastsettes.
Det må forventes at rundskrivet som skal
utarbeides, omhandler temaet.

ten har opplyst at det er leietakere til bolig.
Av forarbeidene til den nye loven fremgår
det positivt at det her er gjort en materiell
endring. Seksjoneringsvedtaket skal fra
nyttår av være endelig for at kommunen
kan sende vedtaket til tinglysing. Dette må
innebære at den som har søkt seksjonering ikke skal vinne frem med en tidligere
tinglysing i de tilfeller vedkommende erklærer at seksjoneringsvedtaket ikke vil bli
påklagd. Det vil nemlig kunne være andre
parter og andre med rettslig klageinteresse
i saken. Dersom tinglysingsmyndigheten
har mistanke om at vedtaket er oversendt
Kartverket for tinglysing før seksjoneringsvedtaket er endelig, må begjæringen om
tinglysing avvises. Det nye regelverket
vil følge alminnelig tinglysingsjuss som
innebærer at det kun er endelige offentlige
vedtak som kan tinglyses.
Matrikkelføringen skal på vanlig måte fullføres når seksjoneringsvedtaket er tinglyst, jf
§ 18. Det fremgår også der at matrikkelbrev
skal utstedes.

Matrikkelføring
Det følger av § 13 at kommunen straks skal
føre et positivt seksjoneringsvedtak inn i
matrikkelen. Kommunen skal ikke avvente
noen klagefrist. Et slikt seksjoneringsvedtak kan imidlertid ikke foreligge før det er
holdt oppmålingsforretning for eventuelle
utendørs tilleggsdeler. Slike oppmålingsforretninger skal som hovedregel skje som
kontorforretning, det vil si uten oppmøte,
oppmåling og merking i terrenget, forutsatt at tilleggsdelen er klart definert ved
koordinater.

Eierseksjonssameie som hjemmelshaver
Det fremgår av § 19 at et registrert eierseksjonssameie kan innføres i grunnboken
som rettighetshaver, så som rettighetshaver
til eiendomsrett, panterett, bruksrett og
løsningsrett. Et slikt registrert eierseksjonssameie vil være tildelt et organisasjonsnummer.

Oversendelse til tinglysing
Det er først når et positivt seksjoneringsvedtak er endelig at vedtaket skal oversendes Kartverket for tinglysing. Dette følger
av § 17. Frem til den nye loven trer ikraft,
blir positive seksjoneringsvedtak umiddelbart oversendes til tinglysing, selv om
klagefristen ikke er utløpt. Unntak gjelder
dog i de tilfeller der seksjoneringsrekviren-

Midlertidige/varige eksklusive
bruksretter til fellesareal
Av eierseksjonssameiets vedtekter kan
det også etter den nye loven fremgå at en
seksjonseier skal ha en midlertidig eksklusiv
bruksrett til spesifikke fellesarealer. Som
regel skal slike bruksretter etter § 25 ikke
strekke seg utover 30 år. I visse tilfeller vil
bruksretten kunne vare utover 30 år og til
og med kunne være varig. Det legges til
grunn at kommunene ikke skal gjennomgå
eierseksjonssameiets vedtekter med tanke på
kontroll av slike bruksretter. Rundskrivet kan
tenkes si noe om dette. Dersom slik bruks-

rett inntas i dokument som begjæres tinglyst,
vil tinglysingsmyndigheten på vanlig måte
foreta en kontroll opp mot matrikuleringskravet i matrikkelloven § 12 og matrikkelforskriften § 30.
Seksjoneringstidspunktet
– anleggseiendom
For å kunne seksjonere prosjekterte bygg,
kreves det etter § 8 at det foreligger rammetillatelse. Også ubygde bruksenheter
i et bestående bygg vil med den nye loven
kunne seksjoneres allerede når rammetillatelse foreligger.
Tidspunktet for etablering av anleggseiendom skal fortsatt ikke kunne skje før igangsettingstillatelse foreligger. Man merker seg
for øvrig at kravet til anleggseiendom som
sekundær løsning utgår. Samtidig med at
den nye eierseksjonsloven trer ikraft endres
matrikkelloven ved at § 11 fjerde ledd utgår.
Kommunalt pålegg om
reseksjonering, samt kommunens
hjemmel til å slette eierseksjonssameie
Som en sanksjon mot de tilfeller der
bruksenheter ikke blir bygget ut i tråd med
seksjoneringstillatelsen, vil kommunen
kunne pålegge de aktuelle seksjonseiere å
bringe bruksenheten i tråd med tillatelsen.
Kommunen må sette frist for utbedringen
og kan ved overskridelse av fristen ilegge
tvangsmulkt. Mulkten tilkommer kommunen. Dersom misforholdet fortsatt
ikke blir rettet, kan kommunen pålegge
reseksjonering. Kommunen kan i disse
tilfellene altså ikke selv forestå reseksjoneringen. Tvangsmulkten løper imidlertid
frem til kommunen mottar begjæring om
reseksjonering.
Dersom det ikke er minst to bruksenheter
som er ferdig utbygd i tråd med seksjoneringstillatelsen innen fem år etter seksjonering, får kommunen hjemmel til å slette
seksjoneringen.
Disse bestemmelser representerer noe nytt
og fremkommer av eierseksjonsloven § 22.
Fra kommunens side vil en slik oppfølgning
være frivillig. Tiden vil vise om rundskrivet vil omtale regelen og den nærmere
fremgangsmåte for kommunens eventuelle
oppfølgning.
Kommunal saksbehandlingstid
og saksbehandlingsgebyr
Det innføres en kommunal saksbehandlingsfrist på 12 uker. Innen 12 uker skal
det kommunale seksjoneringsvedtak være
fattet, og et positivt vedtak skal innen
denne frist også være innført i matrikkelen.
Dersom seksjoneringsrekvirenten får frist
til å utbedre mangel ved seksjonerings-

søknaden, avbrytes fristen. Fristen vil fortsette å løpe når kommunen på nytt mottar
den etterspurte dokumentasjon i saken.
Kommunen kan som saksbehandlingsgebyr få dekket selvkost, uten noen øvre
avgrensning. Det vil for mange kommuner
være naturlig å utarbeide et gebyrreglement.
På side 159 i lovproposisjonen kan man lese
mer om gebyrsettingen. Forhåpentligvis vil
gebyrsetting være tema i rundskrivet.
Dersom saksbehandlingsfristen ikke blir
overholdt, vil saksbehandlingsgebyret bli
redusert med 25 prosent per påbegynt uke.
Reglene om saksbehandlingstid og –gebyrer er regulert i §§ 14 og 15.
Parkering
Dersom det i byggetillatelsen er satt krav til
parkeringsplasser, skal kommunen som del
av sin saksbehandling i seksjoneringssaken
sørge for at det er avsatt tilstrekkelig parkeringsareal. Dette følger av § 7. Kommunen
skal ikke bry seg med hensyn til hvem som
skal bruke parkeringsplassene.
Dersom det følger av vedtak etter plan- og
bygningsloven at det skal opparbeides HCparkeringsplasser, må eierseksjonssameiet
innarbeide i sine vedtekter en bytteordning
som sikrer aktuelle seksjonseiere HC-plasser.
Slike vedtekter kan ikke endres uten kommunens samtykke. Dette følger av § 26. Det
er uklart om kommunen ved seksjonering
i disse tilfeller skal ha som oppgave å kontrollere om sameiets vedtekter har en slik
tilfredsstillende bytteordning og om kommunen har vetorett. Rundskrivet bør
omtale forholdet.
Sammenslåing av to eller
flere eierseksjonssameier
I § 21 fjerde ledd innføres det forenklede
regler for sammenslåing av eierseksjonssameier, og derved også sammenslåing av
matrikkelenheter. Eierforhold og heftelser
fra utgående seksjoner i utgående eierseksjonssameie vil automatisk bli overført til
respektive nye seksjoner i det bestående
eierseksjonssameiet. Regelen vil kunne
gjøre det enklere å utvikle fast eiendom
i forskjellige byggetrinn. Man vil enklere
kunne etablere forskjellig eierseksjonssameier til forskjellig tid, for så ved byggeslutt å få sameiene sammensmeltet til ett
eierseksjonssameie, og derved trolig oppnå
stordriftsfordeler ved den fremtidige drift
av den sammenføyde eiendom. Noen tilsvarende forenklede regler for splitting av
et eierseksjonssameie er ikke vedtatt.
Kompetansefordelingen mellom
kommune og Kartverket
I lovproposisjonen beskrives på side 131-

132 dagens kompetansefordeling mellom
kommunen og Kartverket ved kontrollen
av om eierseksjonslovens betingelser er
innfridd. Også lovutvalget har i NOUen
på side 85-87 tilsvarende tanker om slik
kompetansefordeling, bl.a spørsmålet om
i hvilken grad Kartverket kan overprøve
kommunens vurderinger i seksjoneringssaker. Departementet har i proposisjonen
imidlertid ikke gitt spesifikke føringer for
kompetansefordelingen knyttet til den nye
loven, og har positivt gitt uttrykk for at
det vil avvente resultatet av prosessen med
eventuell endring av organiseringen av eiendomsoppmåling. Jeg kan ikke se at sistnevnte prosess så langt har omtalt temaet.
Det er å håpe at rundskrivet vil klargjøre
kompetansefordelingen ved praktisering av
den nye eierseksjonsloven.
Seksjoneringsrett / tvangsseksjonering
Bestemmelsen i § 9 trer ikke ikraft i denne
omgang. Bestemmelsen gir en sameier i
en ikke-seksjonert eiendom en rett til å få
eiendommen seksjonert når det til sameieposisjonen er knyttet en eksklusiv bruksrett til en boenhet i eiendommen. Dersom
vedkommende sameier ikke får med seg de
øvrige sameiere på seksjonering, vil sameieren kunne begjære eiendommen seksjonert mot de øvrige seksjonseieres vilje.
Det er tingretten som å så fall vil beslutte
at seksjonering skal gjennomføres, og tingretten vil opprette en medhjelper for å få
eiendommen seksjonert. Det vil nok som
regel bli en advokat som oppnevnes som
medhjelper. Det er denne medhjelperen
som da vil opptre som seksjoneringsrekvirent overfor kommunen, og kommunen vil
måtte få dokumentert at vedkommende er
oppnevnt som medhjelper. Å få eiendommen tvangsmessig seksjonert med assistanse av en medhjelper vil bli en dyr måte
å få eiendommen seksjonert på, sammenlignet med en frivillig seksjonering. Dette
budskapet bør nå ut til publikum som
urettmessig motsetter seg seksjonering.
Det må utarbeides forskrifter og nærmere
prosedyrer for slik tvungen seksjonering,
og dette er årsaken til at bestemmelsen
ikke trer ikraft i denne omgang.
Ved en slik tvungen seksjonering, må ikke
nødvendigvis de fysiske kravene til boligseksjoner være i orden. Men ved avhending
av en slik seksjon med mangelfull boenhet,
vil erververen få ett år på seg til å utbedre
boenheten. Krav om slik utbedringsplikt skal
medhjelper besørge tinglyst på den mangelfulle seksjonen.
Hugo Torgersen, registerfører,
Statens kartverk, 21.11.2017
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AKTUELT

Beredskapskonferanse
i Reykjavik

Innføring i GIS og statistikk

32 aktive vulkaner spredt rundt på øya,
jordras, flom, permafrost som tiner og
jordskjelv hver dag. Ikke rart det arrangeres beredskapskonferanse på Island.

Dette er ei innføringsbok i statistikk og geografiske informasjonssystemer (GIS). Dette er kunnskapsområder som er etterspurt i
både privat og offentlig virksomhet, og som anvendes i de fleste
akademiske disipliner. Boka passer for alle som ønsker å vite noe
om hvordan en samler inn, beskriver og presenterer geografisk
informasjon i form av tall, kart og bilder, og den er aktuell som
pensumbok innen geografi, geologi, biologi, ingeniøremner, samfunnsfaglige emner, helsefag, arkitektur og planlegging.
Det finnes få norske statistikkbøker med et geografisk perspektiv. Denne boka forsøker å fylle dette tomrommet ved å inkludere
statistikk og GIS i ei og samme bok, for ofte er det nødvendig å
vite noe om begge deler. Skal man lage et tematisk kart, forutsetter det innsikt i grunnleggende statistikk, og har man gjort en
statistisk analyse, ønsker man gjerne å presentere resultatene i et
kart. Jan Ketil Rød har skrevet boka.

Tekst og foto: Sverre Røed-Bottenvann

GeoForums søsterorganisasjon på Island,
LISA, arrangerte
beredskapskonferanse
i oktober. Forskere,
offentlig ansatte og
representanter fra
private firma holdt
foredrag om noen av
øyas beredskapsutfordringer. Høvelig
nok hadde det vært
flom noen dager før
konferansen, som for
å understreke tematikken og aktualisere
betydningen naturgitte
forutsetninger har for
byplanlegging og beredskap.
1 millimeter nok
Sara Barsotti fra Islands meteorologiske institutt holdt et interessant foredrag om de 32 aktive vulkanene på Island. Det
siste utbruddet kom i 2014 – og Barsotti forklarte hvor store
konsekvenser selv små utbrudd kunne få. 1 millimeter aske
var nok til å sette flyplassen på Keflavik ut av drift, gjøre
veiene ubrukelige og påvirke energioverføring. En egen webtjeneste er etablert, slik at myndigheter og andre interesserte
kan lese mer om alle vulkanene – og se historiske data. Det
skal i årene fremover også utvikles en egen askeværmelding.
Det ble også nevnt at det er større eller mindre jordskjelv på
øya hver dag – og det er grunnen til at ingen islendinger har
bokhyller over senga.
Norske foredrag
Norge var også representert på foredragssiden. Snorre Halvorsen fra Bergen kommune fortalte hvordan mange ulike
aktører jobbet ut fra et felles kart under gjennomføringen av
sykkel-vm. Lars Grottenberg er i gang med en phd ved Universitetet i Stavanger, og holdt foredrag om Pandemic GIS;
ensuring systemic ability to utilise GIS in major pandemic
outbreaks.
Både GeoForum og LISA er en del av det nordiske nettverket GI Norden, som skal samarbeide om felles problemstillinger på tvers av landegrensene. Det ble gjennomført et
møte i nettverket i forbindelse med konferansen på Island,
hvor Sverre Røed-Bottenvann fra GeoForum ble valgt til
ny nettverkskoordinator. Tiltak for GI Norden i 2018 vil bli
presentert i senere nummer av Posisjon.
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- Verktøy for å beskrive verden

Verdensteater;
kartenes historie
Boken er nominert til Brageprisen i sakprosa
av Thomas Reinertsen Berg

Hva er et kart?
Hvordan har vi
mennesker tegnet
verden opp gjennom historien?
Hva sier kartene om oss selv?
Verdensteater er
den første norske
boken om hele
kartenes utrolige
historie. Thomas
Reinertsen Berg
tar oss helt fra
Dette kartet ble tegnet av Scavenius
steinaldermenJanssonius i 1644, og viser deler av Norge.
neskenes mystiske
FOTO: forlaget press
symboler frem til
Google Earth i en fascinerende beretning om vitenskap og verdensbilder, om kunst og teknologi, om makt og ambisjoner, om
praktiske behov og fjerne drømmer om det fremmede. Underveis
treffer vi visjonære geografer og heroiske oppdagelsesreisende
sammen med karthistoriens ukjente helter. Som de to offiserene som i 1779 stilte opp apparatene sine utenfor festningen på
Kongsvinger, og for alvor innledet den offisielle kartleggingen av
det enorme og utilgjengelige landet Norge. Historien om Norge
og nordområdene danner en rød tråd gjennom Verdensteater.
Boken viser hvordan landet vårt lenge var en del av kartets hvite
felter, og skildrer den ukjente historien om hvordan Norge langsomt kom på kartet. Et fantastisk visuelt materiale lar oss fordype
oss i den norske og internasjonale karthistorien med egne øyne.
Teksten er forlagets omtale.
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· Flyfotografering
· Laserskanning
· Kartlegging
· Skråbilder
BlomSTREE
· Databaser / visualisering
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· Gatebilder
G
· Skogkartlegging
· 3D-modellering
· GIS-analyser
· Konsulenttjenester
· Reguleringsplaner

Tekst: Arve Leiknes, leder i Samfunnsutviklerne og instituttleder, Høgskolen på Vestlandet
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Ane Margrethe Lyng er ny
redaktør i Kart og Plan fra
1. januar 2018. Hun overtar
etter Inge Revhaug som har
vært redaktør i en mannsalder.
Vi takker Inge for flott innsats
i alle disse årene.

C
by

Ny redaktør
i Kart og Plan

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

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

Ane Margrethe Lyng er utdannet Ressursøkonom fra NMBU, den gang NLH. Hun har
vært ansatt ved Høgskulen på Vestlandet i
ca. 10 år og vært tilknyttet utdanningene ved
Institutt for Byggfag. Hun underviser både
studenter i Byggfag og Landmåling/Eiendomsdesign.
Forskningsinteressen til Ane er i retning
Naturforvaltning og forvaltning av utmarksressurser.
Ane er også emneansvarlig for takstingeniør utdannelsen som Høgskulen på Vestlandet
gjennomfører på oppdrag for NITO takst.
Vi ser fram til godt samarbeid med Ane
som redaktør for tidsskriftet.

Nyheter fra
Samfunnsutviklerne
Følg med på http://samfunnsutviklerne.no/
legges det ut nyhetssaker av ymse slag. Dette
blir oppsummert i et nyhetsbrev som kommer ut sist i hver måned.
Samfunnsutviklerne arrangerer Den
profesjonelle landmåler i januar. Les mer på
Samfunnsutviklernes nettside.
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Annie Xiuqin Chen er ansatt som geodatasjef i Bærum kommune.
Annie har i 10 år jobbet som leder i GIS-utvikling i Oslo Vann- og
avløpsetaten. Annie har masterutdanning i økonomi fra Kina
og masterutdanning i geografi ved NTNU. Hun har jobbet både
i private og offentlige sektorer. Geodata-avdeling er organisert
under Plan- og bygningstjenesten i Bærum kommune. Avdeling
har forvaltningsansvar for kommunens kartverk, programvare og
løsninger i forvaltning av kart, plan og byggesak. Avdelingen behandler saker i eiendoms oppmålingsforretning, seksjonering og
reseksjonering, adressering, matrikulering. Avdelingen har også
ansvar for å utvikle og forvalte nye digitale tjenester etter digitaliseringsbehov.
Petter Stordahl er ansatte som virksomhetsleder for Geomatikk
i Fredrikstad kommune. Petter er utdannet sivilingeniør fra NTH
1985. Han har de siste 10 årene jobbet som saksbehandler /
fagansvarlig på reguleringsavdelingen i Fredrikstad kommune.
Han har bl.a. hatt ansvar for å gjennomføre regelmessige møter
mellom reguleringsavdelingen og geomatikkavdelingen. Dette har
vært en nyttig aktivitet for å spre informasjon om geomatikkfaget
ut i andre kommunale virksomheter. Petter var allerede tidlig på
90 tallet GAB-ansvarlig på kontoret til Statens kartverk Østfold og
deltok i oppstarten av MABYGG-prosjektet. Han var da også sekretær i Geoforum Østfold. I 2012 satt han i programkomiteen
for Geomatikkdagene på Lillehammer.
Jørgen Stenseng begynner som konsulent i Rambøll og kommer
fra stillingen som senioringeniør i Plan- og bygningsetaten i Oslo
kommune.

Stian Rostad er ansatt som prosesseringsingeniør i Blom. Stian
er utdannet innenfor Geomatikk fra Ås, hvor fokuset har vært
fjernmåling, GIS, landmåling og fotogrammetri. Han skrev hovedoppgave hos Blom om Multispektral laserskanning (Optech Titan)
for klassifisering og kartlegging av arealtyper.I Blom skal han analysere fjernmålingsdata fra nye sensorer som Sentinel-2, Optech
Titan og Hyspex.
Lars Gulbrandsen ansatt som salgsansvarlig i Amberg Norge AS.
Hans hovedoppgaver vil være å markedsføre Ambergs produktportefølje i Sverige, Norge, Island, Danmark og Finland.
Lars kommer fra stillingen som salgsansvarlig i Exact Geo Survey i Norge. Lars har jobbet med salg av Geodetiske-/oppmålingsinstrumenter siden 1986 i Norgeodesi og i Leica Geosystems.
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Stipend
– søknadsfrist 15.desember
Husk søknadsfristen for å søke
stipend fra GeoForum er 15.
desember. GeoForum ønsker
gjennom stipendordningen å
støtte sine medlemmer til faglig
utvikling, utdanning og kompetansebygging. Personlige
medlemmer og spesielt studentmedlemmer har mulighet til å
søke. Stipendordningen støttes
av lokalavdelingene og GeoForum sentralt. Søknad sendes til
sverre@geoforum.no

QGIS Norge
«QGIS Norge» er en frivillig forening som har som formål å spre
kunnskap om og oppfordre til bruk
av programvarepakken QGIS i
Norge. Foreningen ble etablert for i
desember 2016, og den er registrert i Brønnøysundregisteret. På
stiftelsesmøtet var det 31 personer
fra statlige, kommunale og private
virksomheter, og styret er forsøkt
satt sammen fra alle miljøene.
Flere land har nasjonale QGISforeninger, og hver forening som er
registrert i QGIS.org har stemmerett ved prioritering av utviklingsoppgaver i regi av denne. Dette gir
oss mulighet til å påvirke utviklingen av produktet.
På www.qgis.no finnes mer
informasjon, bl.a. om medlemskap,
opplæring og veiledninger.
Første årsmøte i QGIS Norge
holdes i SSBs lokaler i Oslo den
12. desember. Mer informasjon om
dette finnes på www.qgis.no, og
alle er velkomne. Det vil holdes
medlemsmøte umiddelbart etter
årsmøtet. Her vil det bl.a. holdes
foredrag og workshops samt gis
informasjon om QGIS 3.
Styret oppfordrer alle interesserte til å delta!

MIN DAG

God dag
Navn: Anders Glastad
Familie: Skilt. Alenepappa for jente på 4
år og gutt på 7 år
Stilling: Påtroppende oppmålingssjef i
Grimstad kommune
Viktigste milepæl i karrieren
Kanskje nå – å begynne som oppmålingssjef.
Ditt beste GeoForum-minne
Vanskelig å finne det beste, men det har
vært noen hyggelige møter og samlinger.
Både faglige og sosiale.
Hvilket program/utstyr gjør
arbeidsdagen enklere?
Norkarts GisLine
Viktigeste blogg/apper/nettsider/verktøy du bruker i jobben?
Grimstad kommune har andre programmer, rutiner og systemer enn de jeg er vant
med, så jeg har en del å sette meg inn i.
Viktigste blogg/apper/nettsider
du bruker/er innom på privaten?
Aviser, Facebook og diverse nettdatingsider, med vekslende hell……
Hvilken bransje skulle du ønske
hadde mer forståelse for viktigheten
av GIS/geomatikk?
Kanskje ikke en bransje, men:
departement og politikere som er i den
villfarelsen av at man vil få en bedre
oppmålingstjeneste, og dermed
matrikkel, ved å privatisere den. De har
jo ikke visst bedre stakkars, men etter
høringsrunden til forslag til ny lov med
over 80% motstand totalt av alle
hørings-svar, og over 95% motstand av
de som kan dette best, kommunene, så
burde de visst bedre. Det blir spennende
om de tar fornuften fatt innen det
kommer opp i Stortinget til våren. Det
fins en del i bransjen med et annet syn enn
meg på dette - og de har jeg naturligvis
respekt for!
Tror jeg tar med Kartverket som nå
får mye ledig kapasitet etter innføringen

av elektronisk tinglysing og derfor vil
begynne å matrikulere. De første årene
av Matrikkelloven ville de ikke tenke på
å skulle matrikulere noe som helst. Nå
vil de ha alt. En mellomting ville være
fornuftig. Ta jordskiftesaker, veisaker og
vanskelige saker samt gi et tilbud om all
matrikulering for mindre kommuner. Det
virker faktisk som om Kartverket tror at
Matrikkelen vil bli bedre ved at de overtar
fra kommunene. Det er en rekke feil og
mangler i Matrikkelen. De kommunale
landmålerne og matrikkelførerne finner
feil fortløpende og får rettet disse etter
kontakt med lokalbefolkningen. Uten
lokalkunnskapen vil svært mange saker
ikke bli rettet.
Jeg vil også ta med planleggere som
tror at man ikke trenger å ta hensyn til
eiendomsgrenser i en plan. Det kan faktisk være lurt å få avklart usikre grenser
parallelt med planarbeidet, og inngå
noen avtaler, for å lette gjennomføringen
av planen.
Når logger du av for dagen?
Jeg har arbeidet i 10 år i Bykle kommune.
Der hadde jeg gangavstand til barnehage,
skole og Rådhuset. Nå har jeg nettopp
flyttet ned til kysten til Arendal og arbeider i Grimstad. På grunn av veiarbeid får
jeg nå lang arbeidsvei og skjønner nå begrepet «tidsklemma» mellom barnehage/SFO/skole/kjøring/jobb/kjøring/SFO/
barnehage osv. Så da blir det eposter og
internett, jobb og privat, etter at ungene
har lagt seg.
Du er kommunalminister med
alle rettigheter – hvor mange
kommuner bør Norge ha?
Jeg vil ikke begynne med antallet. Heller
se på hva som kan være fornuftig. Blant
annet se på oppgaver. Byer som vokser sammen til et byområdet kan være
aktuelt å slå sammen. Småkommuner
som ligger inntil storkommuner, som

sovekommuner til arbeidskommunene,
vil ofte være naturlig å slå sammen. Man
kan nok da få et større skille mellom
bykommuner og landkommuner.
Som kommunalminister ville jeg være
opptatt av flere ting, men det aktuelle
nå er matrikkelen. Som Høyremann er
jeg opptatt av gode løsninger for befolkningen og bedre økonomi for AS Norge.
Hvordan utnytte ressursene best. Forslag
til ny lov ville jeg lagt på hylla. I alle fall
frem til Matrikkelen hadde fått en god
kvalitet. Det vil ta mange år. Også da
er jeg skeptisk. Private vil gjøre en like
god målejobb. Men pga usikkerhet hos
rekvirent om habiliteten til landmåleren
som betales av naboen, og bindinger her,
vil noen se seg nødt til å møte med egen
landmåler. Pris på arealoverføringer og
grensejusteringer, som ofte har blitt
subsidiert til nå, vil øke også ved kun
en landmåler. Mange vil derfor la være
å formalisere dette. Det vil igjen føre til
flere jordskiftesaker. Alt dette blir dyrere
for rekvirenter og det offentlige. Og kvaliteten på Matrikkelen vil svekkes, ikke
forbedres som den bør.
Det er viktig at kommunene beholder
ansvaret for eiendomsoppmålingen. Men
mange kommuner kunne, kanskje burde,
i en del tilfeller leie inn private landmålere for å få unna saker eller ta topper.
Jeg har bestilt langt over 1000 oppmålingsforretninger fra private oppmålingsfirmaer, så jeg kjenner litt til det.
Norges fineste kommune/område?
Om sommeren: skjærgården utenfor
Kilsund (Tvedestrand/Arendal). Setesdal,
Helgelandskysten og Lofoten.
Når jeg ikke er på jobb liker jeg best å…
I tilfeldig rekkefølge: Lese, gå tur, ha det
hyggelig med barna, reise, surfe på internett. Om sommeren er det båt i skjærgården som gjelder. MC er solgt. Mangler
dame, ellers kunne hun kommet på lista.
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PRESSEMELDING FRA TERRATEC:

Statens Vegvesen effektiviserer
med bilbåren laserskanning for
Metrobuss i Trondheim
Prosjektet "Metrobus" vil frakte reisende langs tre hovedruter
og bringe folk rundt i byen på en grønn og effektiv måte
Trondheim by har fattet sin beslutning
vedrørende fremtidig offentlig transport.
Innen 2019 skal prosjektet ha bygget om
ca. 160 bussholdeplasser og gjennomført
et innkjøp av 300 nye busser. 56 av disse
bussene vil bli såkalte "Superbusser", noe
som betyr at de vil være 24 meter lange og
ha utvidet kapasitet til passasjerer. Men
lengre busser fører også til en forlengelse
og utbygging av alle bussholdeplassene.
Når 160 bussholdeplasser skal bygges
om, må det legges planer og prosjekteres
av samferdselsplanleggere. De skal utvikle
planer for regulering og bygging. Dette
krever detaljerte grunnlagsdata og detaljnivået må være på centimeteren på grunn av
justeringer mot fortau og kantsteiner.
«Ulike objekter må kartlegges og de
trafikkerte arealene fører til at tradisjonelt oppmålingsarbeid med søknader om
arbeidstillatelse og arbeidsvarsling samt
mulig nattarbeid vil bli meget omfattende.
Denne typen arbeid er tidkrevende og ineffektiv når det gjelder oppmåling av flere
bussholdeplasser. På grunn av området
og trafikkmengdens kompleksitet kan
oppmålingsjobben ta alt fra 20 til 40 timer.
Dette måtte gjøres mer effektivt», sier Jan
Erik Domaas, leder av TerraTec-kontoret i
Trondheim.
"Vi foreslo en løsning med bilbåren
laserskanning med vårt Lynx-system,"
sier Jan Erik. Systemet består av en Land
Cruiser med laserskannere på taket. Når
bilen beveger seg i en hastighet på 60 km/t
i hver retning, samler den omtrent ett innmålingspunkt for hver andre centimeter!
Dette resulterer i 2000-5000 punkter for
hver kvadratmeter. «Med denne typen tetthet kan vi kartlegge alle små gjenstander
og få høy nøyaktighet på fortau, terreng og
andre objekter», sier Jan Erik. "Fra rådataene kan vi generere vektorer, terrengmodeller og 3D-modeller tilpasset kundens
behov. For dette prosjektet har vi laget en
prosjekteringpakke bestående av; vektorer,
30
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terrengmodell og en farget punktsky.»
Dataene skulle brukes i planleggingsprogramvaren Trimble Novapoint, og
tilpasninger ble gjort av dataene for å fungere så godt som mulig for denne spesielle
programvaren. Denne leveransen måtte
være rask, kostnadseffektiv og nøyaktig.
«I dette tilfellet, når vi kan gjøre en
massiv datainnsamling, kan den totale
kostnaden bli redusert dramatisk. Vi anslår
at vi har redusert kostnadene for oppmåling for dette prosjektet med 50% totalt»,
sier Jan Erik.
I tillegg var innsamlingen og leveransen
mer komplett, trygg og nøyaktig enn hva
en tradisjonell oppmåling ville ha vært.

"Tilbakemeldingene fra planleggerne er;
Denne leveransen burde være standard i
en prosjekteringspakke for alle prosjekter,
slik at hvert prosjekt kan starte med høy
nøyaktighet i planleggingsgrunnlaget».
"På den måten kan planleggerne ha full
kontroll over den eksisterende situasjonen og usikkerhetene på grunn av den
eksisterende utformingen og elementene
i planområdet, reduseres til et minimum,"
konkluderer Jan Erik.
Interessert I å lese mer?
Her er en lenke til prosjektet.
http://miljopakken.no/nyheter/hvaskjer-med-superbussen

RGB-farget punktsky som inneholder
millioner av innmålte punkter i x,y og z.

Terrengmodell basert på laserskanning med bruddlinjer fra vektorisering.
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Årets trainee-kull i Geodata:
Mandag 21. august startet årets trainee-kull i Geodata. De vil som tidligere
år delta på et intensivt traineeprogram samtidig som de allerede i løpet av
de første ukene blir inkludert i fagavdeling og på leveranseteam.
tekst: Ove Helset, Geodata

Eirik Aabøe (25 år), GIS-konsulent
Eirik er fra Oslo og har studert geomatikk
med spesialisering innen GIS ved Norges
miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU). Ved universitet har han engasjert seg ved linjeforening og som hjelpelærer i grunnleggende GIS. Den faglige
interessen og det gode geomatikkmiljøet
i Norge har ført til at Eirik har kommet
seg på ulike konferanser, konkurranser og
begivenheter. Somrene har blitt brukt til
å utnytte teorien fra skolen i praksis ved
ulike bedrifter. 2 år som landmåler i henholdsvis Oslo kommune og Statens Vegvesen, og 2 år med GIS arbeid i Vianova
Systems og Statnett. Eirik har nylig levert
masteroppgave med tittelen «Kombinasjon av romlige data og mobilsensorer for
bestemmelse av menneskelig aktivitet», der
han kunne kombinere sine interesser for
GIS og programmering.
Øystein Kristoffersen (25 år),
GIS-konsulent
Øystein kommer fra Sandnes og har studert ved NTNU i Trondheim. Han har gått
et 5-årig masterprogram kalt Ingeniørvitenskap & IKT med hovedprofil petroleumsteknologi. Masterprosjektet til Øystein
handlet om å optimere produksjonen fra
oljefelt ved å variere frekvensen på installerte pumper i hver brønn på feltet. Han
har generelt hatt mye standard ingeniørfag
og programmeringsfag, men har også en
interesse for språk. Noe som har resultert
i at han tok japansk på NTNU og dro på
utveksling til Japan i et år. Han har i over
to år hatt et engasjement i Kodeklubben
Trondheim hvor han har vært involvert i
å lære barneskoleelever programmering.
Dette resulterte i at han også har hatt jobb
som programmeringslærer for Sommerskolen Oslo.

utveksling i Canada. Høsten 2016 flyttet
han til Oslo og startet på sin master ved
UiO, et samarbeidsprosjekt mellom Oslo
og Aarhus universitet. Oppgaven omhandler numerisk termodynamisk 2D-modellering av platetektonikk med fokus på det
sørlige Norge. I Danmark har han blant
annet jobbet deltid ved rådgivervirksomheten Ramböll, og siden november jobbet
1-2 dager i uken hos rådgivervirksomheten
DMR AS primært innenfor miljørådgiving.
Helmer Njærheim (25 år),
Systemutvikler
Helmer har vokst opp på Bømlo i Hordaland og har studert ved NTNU i Trondheim siden 2012. Han fullfører snart en
mastergrad i datateknologi. Masteroppgaven er i samarbeid med MazeMap, som
lager innendørs kartløsninger. Selve oppgaven går ut på å implementere og teste en

løsning som fokuserer på mer dynamiske
detaljnivå basert på zoom, for innendørs
kart. Det er i løpet av dette prosjektet at
Helmer har fått stor interesse for GIS. I
tillegg så har han jobbet med forskjellige
systemutviklingsprosjekter under studiene
og lært seg webutvikling på fritiden.
Simen Hall (23 år), Systemutvikler
Simen er fra Sarpsborg, og er nettopp
ferdig på NTNU. Der gikk han Ingeniørvitenskap & IKT med spesialisering
innen Geomatikk. Han har stor interesse
for programmering og har tatt så mange
fag som mulig som inkluderer geomatikk
og programmering. I løpet av studiet har
han jobbet deltid hos Kart og Oppmåling
i Trondheim Kommune, som har startet
interessen for konsulentarbeid. Masteroppgaven hans dreide seg om evnen animerte
kart har til å formidle informasjon.

Årets trainee kull i geodata. Fra venstre: Helmer Njærheim, Simen Hall,
Mathis Gaarde Kristensen, Øystein Kristoffersen og Eirik Aabøe.

Mathis Gaarde Kristensen (26 år),
GIS-konsulent
Mathis kommer fra Aarhus i Danmark,
hvor han har studert Geofysikk ved Aarhus
Universitet. I løpet av masteren var han på
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Returadresse:
GeoForum
Hvervenmoveien 49,
3511 Hønefoss

ISY WINMAP PRO

En komplett GIS-løsning

Analyse
Databasekobling
Matrikkel
Plan
Landmåling
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.

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

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

