
Posisjon
Magasin for kart, oppmåling 
og geografisk informasjon

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

Utgis av GeoForum • Årgang 26 • Nr. 2 - 2018

VANT FOLKETS PRIS



2    POSISJON  NR 2 - 2018

I N N H O L D

6
14

12

POSISJON NR. 2  - 2018

4 Leder

5  Smil fra øre til øre – studenter på Geomatikkdagene

6  Georg Langerak satte standarden

8  Endringer i matrikkellova

10  Ønsker innspill til handlingsplan for nasjonal geodatastrategi

12  Vant pris for beste geomatikkoppgaver

14  Resultater fra kartutstillingen på Geomatikkdagene

16  Workshop med Geografisk IT

17  Lokale Plan og kartdagar i Loen

18  Presentasjon av GeoForums nye styre

20  Anbefalt lesing – Eigedomshistorie

22  Nytt om navn

23  Studenter fikk jobbtilbud på Stikningskonferansen

25  God dag Ingrid Johnsbråten

26  Bruker GIS i ambulansetjenesten

27  Hva skjer i lokalavdelingene?



POSISJON  NR. 2 - 2018    3

D å var Geomatikkdagane 2018 vel 
i hamn, påskeferien overstått og 

vårsesongen står for tur. I år fann Geo-
matikkdagane stad i Stavanger, nær-
mare bestemt på Clarion Hotel Energy. 
Årets geomatikkdagar hadde eit meir 
velspekka program enn nokon gong, og 
evalueringa frå deltakarane kom med 
mange godord om konferansen. Eg vil 
igjen få takke programkommiteen som 
har gjort ein særdeles god jobb, både  
i forkant og under konferansen. Dess-
utan er det verdt å framheve svært god 
mat ved hotellet. Ingenting kan slå så 
negativt ut på eit evalueringsskjema som 
middelmådig mat. Men det slapp vi i år. 
Det var likevel, som forventa, ein del 
kommentarar på liten kapasitet på fatøl 
ved hotellet! 

Det var knyta ein del spenning til korleis 
utstillinga under konferansen ville fun-
gere. På grunn av ein del tekniske instal-
lasjonar vart den noko mindre enn kva 
som var føresett. Ein del utstillarar kunne 
nok ha tenkt seg litt meir armslag. Men 
på den andre sida vart det også framheva 
som positivt at utstillinga kom svært tett 
inn på foredragssalane. 

Å finne hotell som har store nok utstil-
lingsareal er eit stadig tilbakevendande 
tema når Geomatikkdagane skal arran- 
gerast. Det har vore ein tradisjon for at 
konferansen vert arrangert annakvart år 
i Oslo eller sentrale austlandsområde, 
samt annakvart år som rullering rundt 
omkring i ulike landsdelar. Dette har vore 
sett på som viktig for å kunne engasjere 
fleire av våre medlemar i ulike landsdelar 
og for å ha ein litt større variasjon for dei 
meir «faste deltakarane». Det er også eit 
poeng å ikkje laste enkelte lokalavdelin-
gar med alt for hyppige sentrale arrange-
ment, som trass alt kan kome i konkur-
ranse med lokale geomatikkdagar.

Diverre er det ikkje så mange hotell  
i vårt landstrakte land som er «spekka» 
for denne typen konferanse. Dette gjeld 
spesielt storleiken på utstillingsarea-
let.  Og når tilbodet er lite vert gjerne 
prisen høg. Dette er eit dilemma som 
GeoForum stadig hamnar opp i. Skal 
vi satse på eit utval av få hotell som er 
meir tilrettelagt for god plass i utstillinga? 
Eller skal vi satse på at geomatikk- 
dagane skal kunne arrangerast ulike 
stadar i vårt langstrakte land?

Elles vart det i år, som dei siste åra, 
arrangert ein del ekskursjonar og 
liknande. Sidan desse går parallelt må 
ein gjere eit val. For eigen del sto valet 
mellom ølsmaking på Lervig bryggeri 
og orienteringsløp. Sidan det uansett 
vert nok høve for ølsmaking på ein slik 
konferanse gjekk eg for sprint-o-løpet. 
Eit vel gjennomført arrangement i regi 
av ein lokal orienteringsklubb. Rett nok 
i meir vinterlege tilhøve enn kva som 
kanskje er vanleg i Stavanger?  

På representantskapsmøtet vart ny 
strategiplan for GeoForum i perioden 
2019-2021 vedteken. Her vil eg spesielt 
nytta høve til å framheve dei to satsings-
områda i planen. Det  første er orga-
nisasjonsbygging. Det å få GeoForum 
(lokalavdelingar, faggrupper, sentralt 
ledd) til å fungere som ein meir saman-
sveisa organisasjon. Det andre satsings-
området er «å nå ut over eige fagmiljø». 
Våre data og metodar er brukt i svært 
mange samanhengar, utan at fagmiljø og 
metodar innan geomatikk i dag er nok 
kjent mellom dei som brukar dette (eller 
dei som kunne ha bruk for det). Dette 
ynskjer vi å gjere noko med.

Då vil eg til slutt få ynskje alle  
lesarane av Posisjon ein god vår  
og ein god sommar!

Hotell i særklasse  
- men kva med framtida?

Tekst: Terje Midtbø

RAPPORT FRA BESTIKKET
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Innovasjon i offentlig sektor

Kommunal- og moderniseringsminister 
Monica Mæland inviterte til oppstart-

konferanse for å markere starten på regjerin-
gens arbeid med stortingsmelding om innova-
sjon i offentlig sektor. Statsråden inviterte til 
en åpen og inkluderende prosess. Vi var flere 
enn 250 personer som deltok på konferansen.

Paul Chaffey skriver bl.a. på nettsidene at 
innovasjon er å ta i bruk nye tjenester, nye 
produkter, nye kommunikasjonsformer el-
ler nye måter å organisere arbeidet på. Sjur 
Dagestad, professor i innovasjon, var tydelig 
på at nye løsningene først kan sies å være 
innovative når det viser seg at de benyttes. 

Mange saker i offentlig sektor refererer til et 
geografisk sted. Jeg tenker at det er naturlig 
at geografiske data er en del av de innovative 
løsninger – presentert på en enkel måte for 
brukeren.

Plastforsøpling engasjerer mange. Naturvern-
forbundet opplever at mange ønsker å bidra i 
arbeidet med innsamling av plast. Fredrikstad 
kommune har i samarbeid med Geodata 
utviklet et lavterskeltilbud for innbyggerne for 
hvordan de kan bidra med å samle inn plast 
langs strendene. Inngangsporten til løsningen 
er det digitale kartet - enkelt og intuitivt for 
brukeren. 

20 kommuner søkte om KMDs innovasjons-
pris 2018 med 48 innovasjonsprosjekter. 
Sarpsborg, Sola og Træna kommune er 
nominert til prisen på kr 500 000 som deles 
ut under Arendalskonferansen i juni. Aldri før 
har juryen mottatt så mange innovasjons- 
prosjekter til vurdering.

Stortingsmeldingen er i sin oppstartsfase  
og vi følger allerede med i arbeidet. Ett av 
GeoForums hovedmål er å synliggjøre geo- 
matikk og geomatikere i samfunnet. Jeg ten-
ker at innspill til stortingsmeldingen er  
en gylden mulighet til å gjøre nettopp det.   

Dette er en politisk sak jeg antar det er stor 
enighet om blant GeoForums medlemmer. 
Politiske saker der medlemmene har ulike 
meninger kan være utfordrende for Geo- 
Forum som medlemsorganisasjon. Forslag til 
endringer i matrikkellova er et godt eksempel 
- spesielt spørsmålet om eiendomsoppmåling 
skulle konkurrere på like vilkår (fritt land-
målervalg). Dette har vært en prosess som 
GeoForum vil ta lærdom av. 

Lovendringene i matrikkelloven er nå 
ferdigbehandlet av Stortinget og loven ble 
sanksjonert 20.04.2018. Endringene i loven  
er oppdatert på lovdata.

Geomatikkdagene var en suksess med særs 
god stemning under konferansen! Program-
met var knallbra, gjennomføringen likeså. 
Takk til programkomité, Even Stangebye 
som fotograf, foredragsholdere, utstillere, 
bidragsytere fra lokalavdelingen og ikke  
minst alle deltakere! 

Fortsatt god vår og god sommer!
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SMÅSTOFF

Inspirerende konferanse  
for studentene

Vi var en spent gjeng studenter fra NMBU 
som møtte opp på Gardemoen tidlig 
en tirsdags morgen. Alle var så heldige 
å få delta gratis på Geomatikkdagene i 
Stavanger. Det skal sies at vi hadde høye 
forventinger til de kommende dagene. 
Disse ble møtt med en gang da vi kom til 
konferansehotellet og så Scan Surveys nye, 
flotte bil i utstillingen. Der var standarden 
allerede satt.

Årets beste geomatikkoppgaver
Temaet for årets konferanse var Det digitale 
skiftet, noe som var en tydelig rød tråd 
gjennom hele konferansen. Konferansen ble 
åpnet med et spennende foredrag av Silvija 
Seres om digitalisering og det å tørre og ta 
sjanser i en bedrift. For oss som er studenter 
var det kanskje spesielt givende å se og høre 

om årets beste geomatikkoppgaver. Dette 
ga oss inspirasjon og motivasjon til når vi 
selv skal begynne å skrive masteroppgave. 
Senere på dagen sto farmers marked på pro-
grammet, dette fungerte slik at alle standene 
hadde et 10 minutters foredrag hvor man 
kunne gå rundt å velge hva man ville høre 
på. Det var mye interessant som ble snakket 
om og det var veldig interessant å høre hva 
bedriftene jobbet med. Etterpå var det mer 
åpent med mingling og konkurranser. Her 
prøvde vi det meste som var av konkurran-
ser hos utstillerne, alt fra kindereggspising, 
gjette lengde på en bjelke til å finne ut hvilke 
kjente steder som var blitt printet ut i 3D. 
Studentene hadde også sin egen stand med 
quiz, men det som kanskje falt best i smak 
var hockeyspillet. Det ble flittig brukt av 
både studentene og andre deltakere.

Byggeplaner og haier
Det var ikke bare flotte biler som impo-
nerte oss, men også Bodø kommune som 
hadde noen utrolige stilige AR briller som 
vi fikk prøve. Her fikk vi se både bygge-
planer og svømmende haier rundt om i 
rommet. Som studenter så ble måltidene 
satt svært stor pris på, der festmiddagen 
ble det store høydepunktet. Som en opp-
summering vil vi si at Geomatikkdagene 
ga oss tre innholdsrike og spennende 
dager med mye ny lærdom. Det var en 
fin mulighet for oss å bli kjent med de 
forskjellige bedriftene og andre innenfor 
geomatikkbransjen. Det er nok flere av 
oss som har funnet inspirasjon til både 
masteroppgaver og hva vi ønsker å jobbe 
med fremover. Vi gleder oss allerede til 
neste års konferanse! 

15 studenter får hvert år delta gratis på Geomatikkdagene. 
Her er deres erfaringer fra dagene i Stavanger.
Tekst og foto: Jenipa Kailainathan og Oda Mee Storsveen 

Det kjempes hardt om heder og ære i ishockey.

 Tre av de heldige studentene som fikk 
stipend for å delta. F.v Brage Dimmen 
(NTNU Trondheim), Lars Furu Kjelsaas 
(NTNU i Trondheim) og Bjarne Undheim 
Skåland (NMBU).
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Standardisering og samarbeid
Georg Langerak har gjennom 41 år i Kartverket bidratt til å sette standarder 
for bransjen. Det har vært utrolig moro, sier Langerak selv.
Tekst og foto: Sverre Røed-Bottenvann

SOSI, FKB og Geovekst-samarbeidet er 
selvsagte aspekter ved kartbransjen i Norge 
i dag. Slik har det ikke alltid vært – og Georg 
Langerak har vært sentral i tilblivelsen av 
alle. Jeg har vært på rett sted til rett tid, sier 
Langerak, og vil helst minimere sin egen 
rolle i det hele.

 – Jeg har hatt gode ledere over meg, og 
som fylkeskartsjef har jeg hatt muligheten 
til å prioritere det jeg mener har vært den 
viktigste oppgaven; samarbeid for å skape 
gode data.

Kjentmann
Langerak er fra Setesdal og vokste opp  
i en tid da det ikke var gitt at alle startet 
på gymnaset. Men han hadde kontroll på 
fagene i grunnskolen og fikk karakterer 

som tilsa at han kunne gå videre og ta  
artium. I gymnasårene hadde han som-
merjobb for Jordskifteverkets økonomi- 
ske avdeling i Kristiansand, som innebar 
å gå opp eiendomsgrenser for kartlegging 
av Økonomisk kartverk. Arbeidet var så 
givende at utdanningsløpet ble bestemt 
– og han startet på forkurset på Ås i 
1972 for å gå videre med en utdanning 
innen jordskifte. Lover og rettigheter var 
spennende nok, men det var det tek-
niske aspektet ved utdanningen han likte 
best. Etter endt utdannelse i 1977 ville 
tilfeldighetene det slik at det sammenfalt 
med etableringen av fylkeskartkontorene, 
som alle hadde felles stillingsutlysninger. 
Fylkeskartsjefen i Rogaland ble fortalt at 
Langerak var ivrig på programmering  

– og med det var starten på et yrkesliv  
i Kartverket satt.

Programmering uten skjerm
– En av de første oppgavene jeg fikk  
i Kartverket var å se på hvordan vi kunne 
digitalisere kart. Kartkontoret kjøpte et 
digitaliseringsinstrument, kalt AGA 
GeoTracer, et vinkelmålingssystem som 
kunne regne ut koordinater. Jeg lagde et 
digitaliseringsprogram, hvor målet var  
å digitalisere eiendomsgrenser. Maskinene 
vi programmerte på den gang hadde ikke 
skjerm – men vi fikk laget filer som vi 
kunne tegne ut på en tegnemaskin. For- 
matet var tilpasset tegnemaskinene, siden 
det ikke eksisterte noen uavhengige stan-
darder på den tiden, forteller han.

Kartkontorene i Hedmark og Oppland ble slått sammen i 2004 – og i 
dag er det 20 kartverksansatte på kontoret. 11 av disse har Georg som 

sjef, mens resten er ansatt sentralt med Hamar som arbeidssted.
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Etter en overenskomst med sjefen i Roga-
land ble han kun værende der i underkant 
av ett år. Georg og kona Marit fikk barn 
– og de så det praktiske i å flytte nær-
mere familie. Marit, som også hadde tatt 
jordskiftelinja på Ås, flyttet fra Stavanger 
til en jobb i Ringsaker kommune – og i 
1978 kom Georg etter og startet i ny jobb 
på Hamar.

Avansert prikksystem
I starten jobbet han mye etableringen av 
GAB, som rundt denne tiden kom i en on-
line versjon. Sammen med Olaf Østensen 
så Langerak behov for å skaffe datamaski-
ner fra Norsk Data som kunne brukes som 
terminaler mot GAB.

– Med dette fikk vi muligheten til å utvi-
kle kartkontorene på datafronten. I denne 
tiden kom de første tankene om behovet for 
en standard. For min del startet dette tidlig 
på 1980 tallet, etter at Østensen hadde laget 
syntaksen for SOSI-formatet. Formatet var 
veldig avansert og utfordrende å anvende 
med datidens datateknologi. Alle de prak-
tiske mekanismene i formatet var det jeg og 
Knut Egil Heggen som utviklet – basert på 
Østensens generelle format.

De private firmaene hadde imidlertid 
egne konstruksjonsstandarder da, og var 
ikke uten videre villige til å omfavne SOSI. 
Likevel jobbet Langerak med standarden 
frem til 90-tallet. Da løsnet det.

Geovekst
Med etableringen av FKB og Geovekst-
samarbeidet i 1991, ble SOSI enerådende. 
Noen kalte det til og med for «Georg-
vekst», noe Georg selv ikke er enig i. 
Uansett; ulike kartbrukere så nytten av 
en felles database å samarbeide om – og 
FKB fungerte som et innholdsregister med 
underliggende prinsipper:
• Datasettene skulle ha ulik  

detaljeringsgrad
• Datasettene skulle være  

uavhengige av hverandre
• Data skulle være presentasjons- 

uavhengige
• Prinsipp om fullstendighet  

framfor nøyaktighet
• Data skal inneholde koblingsnøkler  

til eksterne registre
Etter mange års utvikling beredte 

Geovekst grunnen for at SOSI FKB 2.0 ble 
«Bibelen» for bransjen. SOSI, Geovekst og 
FKB er et flettverk, og har et felles mål.

– Målet har alltid vært at digital geogra-
fisk informasjon skulle bli et nyttig verktøy, 
understreker Langerak.

Interkommunale samarbeid
Han overtok som fylkeskartsjef i 1991 – og 
frem til 2000 jobbet han parallelt aktivt 
med Geovekst nasjonalt. Samarbeid på 
tvers av etater og grenser har vært en sen-
tral del av Langeraks prioriteringer.

– I 2002-2003 begynte man å bruke 
webkart i kommunene, og jeg oppfordret 
seks kommuner i Østerdalen om å satse på 
en felles GIS-løsning.  

Samarbeidsformen fikk momentum,  
og i dag er det 11 slike interkommunale 
samarbeid mellom alle 48 kommuner  
i Hedmark og Oppland. 

– Fylkeskartkontoret her er aktivt med 
i alle disse samarbeidene. Det har vi klart 
uten å få ekstra midler fra kartverket, sier 
Langerak, som ikke får understreket kom-
munenes betydning nok.

– Alt skjer i en kommune – og kom-
munen er den desidert viktigste geodata-
aktøren i Norge. Et godt samarbeid med 
dem er helt essensielt. Derfor var jeg veldig 
fornøyd med at det ikke blir privatisering 
av oppmålingen i Norge. Nå sikres kom-
petansen i kommunene og med det den 
viktige jobben som gjøres med ajourhold 
av kartdata!

Tendenser
Selv om han er fornøyd med utfallet av 
Prop. 148 L, er det andre tendenser han 
ikke er så fornøyd med.

– Jeg opplever at det gradvis blir større 
og unødvendig regimeforskjell mellom 
matrikkel- og øvrige FKB-data, som blir 
et hinder for god forvaltning og sambruk. 
Mer sentralisering av oppgaver gjør også at 
jeg frykter for at kommunenes og kartkon-
torenes viktige rolle blir usynlig.
SOSI-standarden, som han har jobbet så 
mye med, antar han er utfaset innen fem 
år. Men dette ser han positivt på.

– GML tar over. Men SOSI-metoden,  
å ha gode objektorienterte definisjoner, det 
er fremtiden uansett. Jeg mener GML bare 
er en videreutvikling av det vi har bygd 
opp, og det er bare fint.

Våronn og programmering
For hans egen del er fremtiden i første om-
gang den snaue måneden frem til 3. mai, 
da han har sin siste dag på jobb. Før den tid 
skal han på skitur med gamle kjente; blant 
annet Reidar Sætveit og Erik Perstuen – en 
tradisjon som snart er 30 år. Etter det ven-
ter innspurten, som slett ikke skal brukes 
til rydding av kontoret.

– Jeg kjører full gass frem til 3. mai, så 
stopper jeg helt. Det er viktig for meg selv, 

de ansatte og Håkon Dåsnes som tar over 
som fylkeskartsjef at jeg ikke henger rundt 
kontoret. Med Håkon som sjef har jeg stor 
tro på at det skal gå veldig godt fremover. 
Jeg gleder meg til å ikke ha noen forplik-
telser, gå mer på ski og ta fatt på våronna på 
huset vårt i Setesdal. Så ser jeg frem til fort-
satt å bruke litt tid på å programmere…

«Alt skjer i en kommune – og 
kommunen er den desidert vik-
tigste geodataaktøren i Norge»

• Gift med Marit Rustand Langerak

• To barn, tre barnebarn

• Går av med pensjon 3. mai etter 41 år  

i Kartverket

• Har vært fylkeskartsjef i Hamar siden 1991 

• Jobbet mye med standardisering og 

samarbeid med kommuner og statlige 

etater

FAKTA

Georg Langerak har jobbet i Kartverket i 41 
år – og har spilt en sentral rolle i utformingen 

av SOSI-standarden, Geovekst og FKB.
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Endringer  
i matrikkellova
Stortinget vedtok 15. mars 2018  
å videreføre ordningen med kom- 
munalt ansvar for eiendomsoppmåling 
og eiendomsregistrering. Stortinget 
vedtok samtidig å innføre krav  
om autorisasjon for utøvende  
eiendomslandmålere.
Tekst: Dag Høgvard, KMD

Vedtaket ble sanksjonert som lov av Kongen 
i statsråd 20. april 2018 samtidig som de 
mer redaksjonelle endringene ble satt i 
kraft. Endringer av mer substansiell art vil 
ikke bli satt i kraft før utfyllende forskrifter 
og nødvendige systemendringer i matrik-
kelen er på plass. Det er ennå for tidlig i 
prosessen til å kunne antyde når utkast til 
nye forskrifter kan sendes på høring.

Stortingsflertallet (Ap, Sp, SV, KrF, MDG 
og Rødt) gikk mot forslaget fra Kommu-
nal- og moderniseringsdepartementet om 
å likestille kommunale og private landmå-
lerforetak. Andre forslag fra departementet 
fikk Stortingets enstemmige tilslutning, 

bl.a. forslaget om enklere ordning for å en-
dre festegrunn og forslaget om å åpne for  
å registrere geografiske opplysninger om  
servitutter i matrikkelen.

Vedtaket ble fattet på bakgrunn av en 
innstilling fra Kommunal- og forvaltnings-
komiteen, jf. Innst. 165 L (2017-2018). 
Forslaget fra departementet framgår av 
Prop. 148 L (2016-2017) og Prop. 33 L 
(2017-2018), og var en oppfølging av et 
anmodningsvedtak fra Stortinget 3. mars 
2016, jf. Innst. 174 S (2015–2016) og Dok. 
8:138 S (2014–2015). 

Kommunenes ansvar for oppmålings- 
forretningen og matrikkelføringen blir ikke 

endret, men nå blir det krav om at landmåle-
ren skal ha gyldig landmålerbrev. Rekvisisjon 
av oppmålingsforretning skal fortsatt settes 
fram overfor kommunen, og kommunen skal 
fortsatt kontrollere og matrikkelføre forret-
ningen på samme måte som i dag.

Kommunen kan, som i dag, overlate til 
andre å utføre oppmålingsforretninger 
på sine vegne. Også i slike tilfeller skal 
det pekes ut en autorisert landmåler for 
forretningen. Kommunen kan, som i dag, 
også inngå avtale om at Kartverket eller 
annen kommune skal føre matrikkelen 
helt eller delvis på sine vegne. Å føre  
matrikkelen er utøvelse av myndighet.  
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• Koordinering av planer - KGrav
• Søknadsbehandling - Vei og VA
• Samordnet gravemelding og kabelpåvisning
• Dokumentasjon av ledningsnett
• Råte- og tilstandskontroll av stolper

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

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

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

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

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

Det er da vertskommunesamarbeid som 
er den aktuelle samarbeidsformen mellom  
kommuner. Her er henvisningen til  
kommuneloven rettet.

Kravet for å få landmålerbrev, og på den 
måten være autorisert for å kunne ha den 
faglige ledelsen av oppmålingsforretninger 
og sørge for at denne blir utført i samsvar 
god landmålerskikk, er firedelt 
- personlig egnet
- godkjent utdanning
- minst to års relevant erfaring  
  etter ferdig utdanning
- bestått autorisasjonsprøve

Nærmere vilkår vil bli gitt i forskrift. 
Det må også utarbeides en hensiktsmes-
sig overgangsordning for dagens utøvere. 
Forskriften og overgangsordningen vil bli 
utformet i dialog med kommunene, utø-
verne og bransjen for øvrig.

For nyutdannede landmålere vil 
departementet ta utgangspunkt i tidli-
gere utredninger om treårig utdanning 
på bachelornivå med relevante tekniske, 

eiendomsfaglige og juridiske fag. Utøvere 
med lang relevant erfaring vil gjerne være 
kompetente selv om de mangler formell 
utdanning. Departementet legger til grunn 
at det store flertallet av dagens utøvere er 
kompetente og vil få autorisasjon. Det er 
ikke meningen at autorisasjonsprøven skal 
være noen ny eksamen. Den formelle delen 
av utdannelsen skal de ordinære utdan-
ningsinstitusjonene stå for. Autorisasjons-
prøven er primært ment å skulle kontrolle-
re de mer spesifikke kravene knyttet til det 
å være eiendomslandmåler. Departementet 
legger til grunn at alle som får landmåler-
brev, skal ha samme autorisasjon. Det er 
liten grunn til å åpne for å tildele landmå-
lerbrev på "prøve".

Klageordningen er forenklet ved at 
det skal være samme klageorgan for alle 
typer klageberettigede avgjørelser. Det er 
foreslått å legge dette til ett eller to fylkes-
mannsembeter som på denne måten kan 
opparbeide seg mer inngående kompe-
tanse i saker etter matrikkellova.

Innholdet i oppmålingsforretningene 
endres ikke, men det åpnes for å registrere 
geografiske opplysninger ("grenser") for 
bruksretter (servitutter). Heretter skal 
også protokollen fra forretningen arki-
veres og være tilgjengelig i matrikkelen. 
Det kan være aktuelt å åpne for mindre 
bruk av fysiske grensemerker, men dette 
må utredes nærmere i forbindelse med 
arbeidet med forskriftene. Hovedregelen 
om at retting av eiendomsopplysninger 
skal skje i form av oppmålingsforretning 
er presisert. Reglene om at fylkesmannen 
kan fatte vedtak om fullføring av oppmå-
lingsforretning som ikke er fullført som 
forutsatt, blir ikke endret.

Gjeldende ordning der den som utfører 
oppmålingsforretningen kan samtykke i 
mindre endringer fra delingstillatelsen for 
å få en hensiktsmessig grense i terrenget, 
er videreført uendret. Det blir presisert at 
dette også gjelder grenser for uteareal i sak 
etter eierseksjonsloven. Endring av feste-
grunn blir innført som egen sakstype. 
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NASJONAL GEODATASTRATEGI

Handlingsplan under arbeid  
– kom med dine bidrag!
I forlengelse av den nasjonale geodatastrategien «Alt skjer ett sted» som ble lagt 
frem i 2017, utvikles det nå en handlingsplan. Denne skal konkretisere hvordan 
målene i strategien skal oppnås. Alle brukere av den geografiske infrastrukturen 
i Norge er nå velkommen til å komme med sine bidrag til handlingsplanen.
Tekst: Erik Perstuen og Kåre Kyrkjeeide, Kartverket

Gjennom stortingsmeldingen Digital 
agenda for Norge varslet regjeringen i 2016 
en nasjonal geodatastrategi. Nasjonalt 
geodataråd og Samordningsgruppen for 
geografisk informasjon la i fellesskap frem 
et forslag til en slik strategi for Kommu-
nal- og moderniseringsdepartementet året 
etter. Strategien peker i retning av et enda 

bedre tilbud, og mer bruk av, geografisk 
informasjon i samfunnet. Både bidragsy-
tere til og brukere av den geografiske 
infrastrukturen er i strategiens målgruppe. 
Den er et viktig bidrag til digitaliseringen 
av offentlig sektor, blant annet fordi den 
vektlegger bruk av felles infrastruktur og 
fokus på brukerbehov. Strategien adres-

serer dessuten mange viktige samfunns-
utfordringer, på tvers av ulike sektorer og 
lovverk. 

Strategiarbeidet har gjennom møter og 
høringsprosess involvert aktører fra både 
offentlig forvaltning og privat sektor. En 
arbeidsgruppe under Samordningsgruppen 
har gjennomført strategiprosessen, med 
sekretariatstøtte fra Kartverket.

«Alt skjer et sted»
«Alt skjer et sted» er valgt som utgangs-
punkt for forslaget til nasjonal geodata-
strategi. Norge har allerede en omfattende 
og avansert infrastruktur for geografisk 
informasjon, og den dekker mange behov i 
samfunnet. Infrastrukturen består av data, 
fellesløsninger, tjenester, standarder og 
spilleregler for forvaltning, distribusjon og 
bruk av geografisk informasjon som i stor 
grad er utviklet gjennom det avtalebaserte 
samarbeidet Norge digitalt. 

Mange aktører og brukere er helt 
avhengig av tilgang til god geografisk 
informasjon. For samfunnsprosesser som 
byggesaksbehandling, navigasjon, flom- 
og rassikring og nødetatenes utrykning 
til boligadresser er geografisk informa-
sjon avgjørende. I tillegg er det ventet at 
samfunnsnytten i de geografiske dataene 
vil øke som følge av større datamengder 
og muligheter for å koble sammen data. 
Geografiske data er i mange tilfeller så 
godt innvevd i ulike sektorer og bruker-
løsninger, at brukeren ikke engang tenker 
over at det er geografiske data som ligger 
til grunn. Systemer og data lenkes med 

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

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

· Gatebilder
· Skogkartlegging

· 3D-modellering

· GIS-analyser

· Konsulenttjenester

· Reguleringsplaner

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

Skråfoto - BlomOBLIQUE

Gatebilder - BlomSTREET - Powered by C
yclo

M
ed

ia

hverandre og blir deler av et helhetlig 
beslutningsgrunnlag. 

Strategiens fire hovedområder
Strategiens har en ambisiøs visjon om at 
Norge skal være ledende i bruk av geogra-
fisk informasjon.

Strategien består av fire områder, med 
brukerorientering og samfunnsnytte som 
kjerneelement. 

De to første områdene adresserer 
behovet for et bedre kunnskapsgrunnlag 
og effektiv utnyttelse av teknologi, mens 
de to siste omhandler virkemidler for å få 
dette til:
 
1. Et nasjonalt kunnskapsgrunnlag av  

geografisk informasjon som møter  
viktige samfunnsbehov   

2. Felles løsninger og teknologi som  
understøtter en effektiv oppgaveløsning 
og åpner for nye bruksmuligheter  
i samfunnet

3. Et velfungerende samspill om  
forvaltning, deling, utvikling 

 og innovasjon mellom aktørene  
i både offentlig og privat sektor

4. Rammebetingelser som er forutsigbare 
og godt tilpasset utfordringene i det 
digitale samfunnet

Under hvert av hovedmålene er det defi-
nert delmål - totalt 27 stykk.

Godt samarbeid og koordinering av aktø-
rene som har ansvar å gjennomføre tiltak er 
avgjørende for at strategiens ambisiøse mål 
kan gjennomføres. Videre er det viktig at 
berørte etater og aktører legger strategien til 
grunn for sine videre satsinger på området.

Gi dine innspill på Geonorge
Kartverket har derfor, på vegne av Norge 
digitalt-samarbeidet, fått i oppgave av 
KMD å utarbeide et utkast til en hand-
lingsplan for strategien. Denne skal være 
klar sommeren 2018.

Vi ønsker dine innspill til den strate-
giske handlingsplanen. Et første utkast 
til handlingsplan ligger på geonorge.no. 
Du inviteres til å komme med innspill til 
hva som bør være de viktigste tiltakene 
i den nasjonale handlingsplanen.  Drøyt 
20 tiltaksområder er så langt tatt med i 
arbeidsutkastet og er tilgjengelig for kom-
mentarer i Geonorge.

Informasjon om hvordan du går frem  
for å bidra med dine innspill til handlings- 
planen finner du på www.geonorge.no. 

Eksempel på presentasjon av et tiltak i handlingsplanen. 
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Marianne Løvås og Ivar Lerang Fossåskaret vant priser for hhv beste 
master- og beste bacheloroppgave i geomatikk for 2017. Her har de 
mottatt prisen på Geomatikkdagene 2018. De fikk også begge to holde 
korte foredrag om oppgavene i plenum under konferansen.
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Laserskanning

RASK OG DETALJERT INNMÅLING PÅ VEI OG BANE

Leverte Norges beste  
geomatikkoppgaver
Marianne Løvås og Ivar Lerang Fossåskaret gikk til topps 
i kåringen av de beste geomatikkoppgavene for 2017!
Tekst: Sverre Røed-Bottenvann, Foto: Even Stangebye

Begge prisene er en anerkjennelse for 
solid akademisk innsats, og vinnerne fikk 
overrakt kr 20.000,- på Geomatikkdagene 
2018. Prispengene er et spleiselag mellom 
Geomatikkbedriftene, Kartverket og Geo-
Forum. Som geomatikkstudenter flest går 
ikke vinnerne arbeidsledige; Løvås jobber  
i dag i TerraTec, mens Fossåskaret jobber  
i bymiljøetaten i Oslo kommune.

Beste bachelor
Ivar Lerang Fossåskaret leverte våren 2017 
bacheloroppgaven «GIS-analyse av ferdsel 
i Jotunheimen i førmoderne tidsaldre» ved 
NTNU i Gjøvik. - Hovedprinsippet bak 
GIS-analysen er at minste motstands vei 
kalkuleres med utgangspunkt i topografien 
og egnetheten for ferdsel knyttet til for-
skjellige overflater som finnes i landskapet. 
Systemet vil da beregne stien som gir minst 
mulig kostnad, ofte kvantifisert i form av 

tidsbruk, fra startpunktet en har valgt seg 
til sluttpunktet, opplyser Fossåskaret. I 
juryens begrunnelse heter det: «Oppgaven 
utforsker et interessant område for bruk 
av GIS. Den gir en spennende tilnærming 
med kombinasjon av fagområdet geo-
matikk med kunnskap fra arkeologien og 
funn av kulturminner, til å finne aktuelle 
områder for å lete etter spor etter ferdsel i 
tidligere tider. Oppgaven har en god struk-
tur, er sterkt på metode, har en pedagogisk 
tilnærming til problemstillingen og virker 
helstøpt. Oppgaven viser oppfinnsomhet i 
forhold til å ta i bruk GIS på nye områder».

Beste master
Marianne Løvås leverte sin master-
oppgave «Increasing the Accuracy of 
Positioning in Mobile Mapping Systems» 
ved NTNU i Trondheim i 2017. Løvås 
benyttet SLAM (Simultaneous Localiza-

tion And Mapping) for å øke nøyaktig- 
heten i områder uten GNSS. Ved å 
benytte SLAM kan observasjoner fra 
laserskanningen brukes til å støtte treg-
hetsnavigasjon. Bruk av SLAM i bereg-
ning av trajektorien til bilen kan forbedre 
nøyaktigheten til trajektorien. Den forbe-
drede trajektorien kan deretter brukes til 
å forbedre nøyaktigheten av punktskyen 
fra laserskanningen. I juryens begrunnel-
se heter det: «Dette er en grundig og god 
oppgave innen et komplekst fagområde. 
Oppgaven tester ut nye metoder som vil 
kunne komme til nytte innen fagområdet 
for bedre nøyaktighet av punktskyer. 
Innsikten som oppgaven gir vil kunne ha 
stor betydning for nøyaktighet av målte 
punktskyer.»

GeoForum gratulerer - og retter en stor 
takk til Kartverkets Tone Kristiansen og 
Einar Jensen for juryeringen. 
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Årets  
beste kart
Kartutstillingen ved Geomatikkdagene  
i Stavanger, den 22de i rekken, hadde  
i år 13 deltagere. Tre av disse var digitale. 
Her er fagjuryens vurdering av vinnerne.
Tekst: Terje Midtbø, NTNU og Kristoffer J. Kristiansen, Kartverket

Turkart 
Storfjord fra 
Mesterkart 
ble vinneren 
av "folkets 
pris".

Juryen i gang med å se 
nærmere på de digitale 
produktene i utstillingen.
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Som sedvanlig ble det delt ut tre priser på 
tampen av konferansen. Fagjuryen velger 
ut pris for beste papirkart og beste digitale 
produkt, mens deltagerne ved Geomatikk-
dagene stemmer fram «folkets pris». I år 
skilte det faktisk bare to stemmer mellom 
de tre mest populære kartene. Og vin-
neren ble Mesterkart med kartet «Turkart 
Storfjord». Juryen gratulerer.

I klassen for papirkart var det 10 deltage-
re, og fagjuryen sin pris gikk her til Norsk 
Polarinstitutt med «Fimbulheimen  
i Dronning Maud Land, satellittkart». 
Juryen sa følgende om vinneren:
• Fin fargekomposisjon og bruk av godt 

leselige fonter som passer fint inn i kartet
• Tar seg bra ut på veggen
• Et langstrakt kart over et langstrakt 

 landskap
• Produsenten har vunnet priser før,  

både nasjonalt og internasjonalt

Blant de tre deltagerne i klassen digitale 
produkter var det eMap med «Snåsa fiske- 
kart» som vant juryens gunst. Følgende 
karakteristikk ble gitt:
• «Det enkle er ofte det beste»
• Enkel og funksjonell interaktivitet
• Intuitiv bruk
• Tydelig og god kartografi i bakgrunnskart

Fagjuryen, som består av Kristoffer J. 
Kristiansen, Kartverket, Terje Midtbø, 
NTNU og Anne-Lise Tufte, Kartverket 
(sekretær), takker alle bidragsyterne til 
kartutstillingen. De beste bidragene fra 
årets utstilling vil sammen med tilsvarende 
bidrag til Geomatikkdagene 2019 delta på 
den internasjonale kartutstillingen i Tokyo 
neste år. Så her er fremdeles muligheter 
for å oppnå internasjonal berømmelse. De 
digitale bidragene er fremdeles tilgjengelig 
på web-siden: utstilling.cartography.no
Her kommer en kort omtale av vinnerne.

Turkart Storfjord – Mesterkart
Kartet er produsert på oppdrag for Ishavs-
kysten friluftsråd. Utstillingsvarianten var 
trykket på glanset papir, mens kartet som 
er i praktisk bruk er trykket på tosidig, fukt-
bestandig papir. Det er ingen tvil om at Me-
sterkart har funnet en god stil for sine kart, 
med markert skyggelegging for å framheve 
terrenget, gode fargevalg og tydelig tekst. 
Dette kartet har i tillegg svart godt på utfor-
dringen som ligger i at mange stedsnavn er 
trespråklige; norsk, samisk og finsk. 

Fimbulheimen i Dronning Maud Land,  
satellittkart – Polarinstituttet
Dette er Norsk Polarinstitutts nye satel-
littbildekart over Fimbulheimen i Dronning 
Maud Land. Det består av et langstrakt fjell-
område på ca. 600 km. Mye av den norske 
aktiviteten er konsentrert i dette området. 
Som utgangspunkt for kartet er det benyt-
tet Landsat-8 bilder der norske stedsnavn 
etter hvert er påført. Et langstrakt kart over 
et langstrakt område. En digital versjon av 

kartet i full oppløsning kan lastes ned fra 
Polarinstituttet sine nettsider.

Snåsa fiskekart – eMap
Dette er en nettløsning som er produsert for 
Snåsa fjellstyre for å vise ulike friluftstilbud 
i Snåsa kommune. Kartet er en kombina-
sjon av Kartverkets topo4-WMTS-tjeneste 
og 2 kart i ulik målestokk som er designet 
av eMap. Overgangen mellom kartene i 
ulik målestokk (zoom-nivå) fungerer bra. 
eMap sine egne kart, som er i bruk ved 
de mest aktuelle zoom-nivåene, egner seg 
spesielt godt som bakgrunn for de tema-
tiske ikonene som blir plassert over kartet.  
Har man planer om en fisketur i områdene 
rundt Snåsa er dette et godt utgangspunkt. 
Juryen og GeoForum takker alle som sendte 
inn sine bidrag til Kartutstillingen i 2018! 
Informasjon om Kartutstillingen i 2019 
offentliggjøres i januar. Omtale av alle bidra-
gene i 2018 kan du lese om på GeoForums 
nettsider. 
http://geoforum.no/kartutstillingen-2018/ 

Fagjuryen sin pris for beste papirkart gikk til Norsk Polarinstitutt 
med "Fimbulheimen i Dronning Maud Land, satellittkart".

eMap med "Snåsa fiskekart" ble kåret til årets digitale produkt, i konkurranse med to andre bidrag.
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Workshop med Geografisk-IT 
på Geomatikkdagene 2018
Et nytt og spennende tillegg til Geomatikkdagene var workshopen arrangert 
av gruppen for Geografisk IT. Denne bestod av tre timelange samlinger med 
introduksjoner til nettkart, geografisk analyse og kartapper.
Tekst: Geir Arne Hjelle og Karoline Skaar

Introduksjon til  
webprogrammering og Leaflet
Mathilde Ørstavik og Anne Sofie Strand 
Erichsen holdt det første kurset. Etter en 
kort introduksjon til webapplikasjoner gikk 
de gjennom de tre viktigste teknologiene: 
HTML som bestemmer strukturen på en 
nettside, CSS som beskriver utseendet og 
JavaScript som brukes for å få bevegelse, 
interaksjon og logikk. Hoveddelen av 
workshopen ble brukt til at alle deltakerne 
selv fikk sette opp sin egen nettside hvor 
JavaScript-biblioteket Leaflet brukes til 
å vise et nettkart. Etter at kartet var satt 
opp jobbet vi videre med hvordan egen 
informasjon kan legges på kartet. Eksem-
pelet som ble brukt var favorittrestauranter 
i Stavanger, men man kunne også legge på 
helt egne data.

Kursmateriellet er tilgjengelig på https://
github.com/projeksjon/Norkart-webkurs 
Last ned og prøv selv!

Geografiske analyser med  
Python og Jupyter notebooks
Jan Kristian Jensen og Atle Frenvik Sveen 
hadde laget et kurs for å vise frem hvordan 
Python effektivt kan jobbe med geogra-
fiske analyser og være et alternativ til 
klassiske GIS-verktøy. Dessverre var Atle 
blitt syk, slik at Jan Kristian måtte styre 
selve workshopen på egen hånd. Jupyter 
Notebooks er et spennende verktøy for å 
blande kode med forklaringer, visualise-
ringer og resultater. Etter at verktøyene var 
satt opp, så vi hvordan vi kunne lese inn 
data. Eksempelet vi jobbet med var å koble 
en oversikt over bryggerier i Norge med 
en liste over byer og tettsteder. Dermed 
kunne vi se om det var noen forskjell mel-
lom bygdebryggerier og urbane bryggerier. 
Som en morsom kobling tilbake til forrige 
workshop avsluttet vi med å se hvordan 

vi kan legge data fra Python på nettkart 
generert av Leaflet-biblioteket.

På https://github.com/atlefren/gd18_
python_demo finner du oppgavene og 
eksemplene som ble brukt i kurset, samt 
instruksjoner som forklarer hvordan du 
installerer verktøyene og prøver selv.

Web AppBuilder for ArcGIS
 Eirik Aabøe og Steffen Pøhner Henriksen 
hadde satt sammen et kurs som gikk ut 
på å bruke ArcGis-Online til å lage en 
webapp som tok for seg ferdige data-
sett med blant annet temperatur i bygg 
og visualisere dette i kartet og hvordan 

temperaturen utviklet seg over tid. Vi fikk 
dessverre ikke tid til å være med på hele 
workshopen og ble derfor ikke ferdig med 
oppgaven. Men det var interessant og læ-
rerikt å se hvordan man kan bruke enkle 
metoder for å visualisere data på en enkel 
og god måte i kartet. 

Det å ha muligheten til å være med på 
slike workshops på Geomatikkdagene er 
et flott tiltak. Verktøyene for å gjøre geo-
grafiske analyser på egen hånd blir både 
kraftigere og lettere tilgjengelig. Fremover 
håper vi dette blir et fast innslag som det 
blir satt av mer tid til og som flere benyt-
ter seg av. 

AKTUELT

Steffen Pøhner Henriksen og Eirik Aabøe 
lader opp til workshopen i lune omgivelser.
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Spektakulære Loen
Middagen ble servert helt på kanten av fjellet 1 000 meter 
over Nordfjord etter en svevende tur med gondolbanen.
tekst og foto: Marianne Meinich

Lokale Plan- og kartdagar arrangeres hvert 
år på Alexandra hotell i Loen. Mens andre 
lokalavdelinger i hovedsak har endret navn 
på arrangementet til lokale geomatikk-
dager, har GeoForum Sogn og Fjordane 
valgt å beholde det eksisterende navnet. 
Lokalavdelingen har gjennom flere år hatt 
et godt samarbeid med Fylkesmannen og 
gjennom dette fått flere planleggere som 
deltakere på konferansen. Lokalavdelings-
leder Bjørn Inge Fossen skulle gjerne hatt 
enda flere planleggere blant deltakerne.  
Lokalavdelingen har tidligere hatt sam-
arbeid med KS Tema og planutvalg – et 
samarbeid som fikk gode skussmål fra  
KS sentralt. Bjørn Inge er opptatt av at 
dagene på Alexandra er en arena der det 
skapes kontakt mellom produsenter og alle 
brukere innen privat og offentlig sektor.

Fag og aking
Programkomiteen var sammensatt av 
representanter fra både Vegvesenet, privat 
sektor, Kartverket Bergen, Fylkesmann og 
kommuner - tilsammen 8 personer. Sam-
mensetningen av programkomiteen ble 
gjenspeilet i programmets bredde. Kartver-
ket Bergen var godt representert med 10 
personer – imponerende med tanke på at 
det er 6 timers busstur fra Bergen. Reisen 
til Loen og Alexandra er uforglemmelig i 
vakker natur. Fylkeskartsjef Anne Lien fikk 
god tid til å orientere om status for pågå-
ende prosjekt. Lokale arrangement er en 
naturlig arena for informasjonsutveksling 
med mange involverte tilstede. Samtidig 
må det tilføyes at Anne Lien presenterer 
prosjektene på en informativ og ryddig 
måte. Utstillere har god tumleplass under 
arrangementet. Mange faste utstillere er 
representert som Ambita AS, Blinken 

AS, Geodata AS, Leica Geosystems AS, 
Norconsult AS, Norkart AS, Powel Con-
structions AS men også Documaster AS, 
leverandør av digitale arkiv og Protector 
Skilt AS som leverer gatenavnskilt var med 
på utstillingen. Blinken inviterte til aking 
fra Hoven restaurant til Alexandra hotell 
etter middag, en 20 minutters aketur fra  
1 000 meters høyde. Aketuren foregikk 
med hodelykt og alle kom helskinnet ned.

Flommen i Utvik
Ordføreren i Stryn, Sven Flo redegjorde for 
Stryn kommunes erfaringer fra flommen 
i Utvik i fjor og etterarbeidet som fulgte. 
Det var en dramatisk flom der elven gikk 

ut over sine bredder og fant nye veier. 
Trær og andre vekster langs elvebredden 
løsnet, la seg på tvers under en liten bro og 
dermed dannet demning under broen med 
de konsekvensene det fikk.  Kommunens 
tilstedeværelse på stedet fra første stund 
ble trukket frem som en positiv erfaring. 
De fikk da mulighet til å rapportere direkte 
fra stedet til kommunens krisestab som 
var samlet på rådhuset. Han roste flere av 
aktørene som var tilstede under flommen. 
NVE anbefalte i ettertid å rette ut elve- 
løpet. Kommunen har ingen virkemidler 
for å få dette gjennomført, men forhandlet 
med grunneiere som har rettigheter langs 
elva som bl.a. frafall av fallrettigheter. Han 
la ikke skjul på at dette var en resurskre-
vende jobb. Jordskifteretten vil fullføre 
avtalene med hver enkelt grunneier. Anita 
Elin Myklebust fra Stryn kommune bidro 
med opplysninger til ordførerens innlegg.

Plantema
Birgitte Akerhaugen fra Vegvesenet hadde 
et historisk tilbakeblikk om lovverk for 
eiendomsgrenser mot veger og hvorfor 
dette danner utfordringer i matrikkelkartet 
i dag. Flere plantema sto på agendaen i til-
legg til ny eierseksjonslov, digitalarkiv, bruk 
av drone og tanker om forslag til endringer 
i matrikkelloven og mye mer. Neste år 
arrangeres Lokale kart og plandagar på 
samme sted den 5.-6 mars. 

Både GeoForum Nordland, Møre- og 
Romsdal, Troms og Finnmark og Sørlan-
det har arrangert lokale geomatikkdager 
siden forrige nummer av Posisjon. Under 
Geomatikkdagene i Stavanger ble det gjen-
nomført en samling for lokalavdelingene 
bl.a. for å utveksle erfaringer – et viktig 
ledd i organisasjonsbygging i GeoForum. 

Fra Hoven restaurant 1011 
meter over Nordfjord

Roy Svarliaunet og Siril Hafstad fra Geodata 
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Styret i GeoForum
GeoForum fikk nytt styre etter valget på Representantskapsmøtet den 
13. mars. Kåre W. Conradsen, Alexander S. Nossum, Heidi Liv Tomren og 
Rune Strand Ødegaard ble takket for innsatsen etter flere år i styret.

STYRELEDER
Terje Midtbø, 58 år, Professor, NTNU
Lokalavdeling: GeoForum Trøndelag
Hva mener du er GeoForums  
viktigste oppgaver?
Nettverksbygging, fagleg oppdatering 
for medlemar, felles talerøyr
Hvorfor valgte du å utdanne deg / jobbe med geomatikk?
Utgangspunktet var vel interesse for kart gjennom o-løp, 
samt sommarjobbar innan fagområdet

NESTLEDER
Simen Slotta, 38 år, Seniorrådgiver/Prosjektleder,  
Landbruksdirektoratet, Avdeling Digitalisering  
og Organisasjon, Seksjon IT og Drift
Lokalavdeling: GeoForum Oslo  
og Akershus
Hva mener du er GeoForums  
viktigste oppgaver?
Viktigst er å være det felles knutepunktet som binder 
sammen geomatikkbransjen totalt sett. Dernest å være aktiv 
i å formidle fagområdets uendelige muligheter, og ta initiativ 
som faglig brobygger inn mot aktører og bransjer som i dag 
befinner seg utenfor «menigheten». Her er det absolutt en 
positiv utvikling å spore de senere årene, men jeg tror Geo-
Forum med fordel kan legge enda mer krutt i å fokusere slik 
utadrettet virksomhet.
Hvorfor valgte du å utdanne deg / jobbe med geomatikk?
Fordi fagområdet har så mange muligheter i kombinasjon 
med andre fagområder, bransjer og samfunnsoppgaver. 
Teknologiutviklingen og datatilfanget øker raskt, og det er in-
spirerende å se at stadig flere bransjer tar i bruk romlige data 
og geografisk informasjonsteknologi. Den romlige kompo-
nenten som enten direkte eller indirekte kan knyttes opp mot 
det stadig økende datatilfanget tror jeg bare blir mer og mer 
viktig og fokusert fremover. Jeg har ganske nylig byttet jobb, 

og kommet til en arbeidsgiver med helt nye fagområder og 
hvor enkelte av disse allerede støttes godt opp av geografiske 
data og geografisk informasjonsteknologi. Men potensialet 
for bredere og nye anvendelser er helt klart tilstede, noe 
som er veldig inspirerende. Satser man på en karriere innen 
geomatikk, mener jeg man har særdeles gode muligheter for 
en spennende, lærerik og utviklende arbeidshverdag.

STYREMEDLEMMER 

Andreas Holter, Avdelingsleder, 
TerraTec AS
Lokalavdeling: GeoForum Oslo og Akershus
Hva mener du er GeoForums viktigste oppgaver? 
Være en arene for faglig utvikling og et samlingspunkt  
for geomatikere.
Hvorfor valgte du å utdanne deg / jobbe med geomatikk? 
Det var litt tilfeldig, men i forsvaret lærte jeg oppmåling og 
det ga mersmak. Det er nok det mest konkrete for at det ble 
fotogrammetri og geodesi på Ås.

Eirik Mannsåker, 47 år, fagansvarlig IKT og  
beredskapskoordinator ved By og samfunns- 
planlegging i Stavanger kommune
Lokalavdeling: GeoForum Rogaland 
Hva mener du er GeoForums viktigste oppgaver?
Fremme geomatikkfaget gjennom samarbeid og nytenkning.
Hvorfor valgte du å utdanne deg / jobbe med geomatikk?
Variert og spennende fagområde.

AKTUELT
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Karoline Skaar, Produkteier Transformasjoner,  
Kartverket
Lokalavdeling: GeoForum Buskerud
Hva mener du er GeoForums viktigste oppgaver?
Formidle viktigheten av geomatikk i samfunnet. Både til geo-
matikere, men også til de uten geomatikkbakgrunn.
Hvorfor valgte du å utdanne deg / jobbe med geomatikk? 
Det startet vel med at pappa foreslo i noen år at kanskje geo-
matikkutdanning kunne være noe for meg. Jeg har alltid vært 
interessert i teknologi og realfag og fant fort ut at dette var 
utdanningen for meg. Etter hvert syns jeg at det er interessant 
hvor bredt geomatikkfaget omfavner, det være seg fra bygge-
plass til klimaovervåkning. Mulighetene innenfor geomatikk er 
enorme, og er viktig i små og store deler av samfunnet både na-
sjonalt og globalt. Og det er gøy å kunne være en del av dette!

VARAREPRESENTANTER TIL STYRET
Kirsti Lysaker (48), Høgskulelektor Høskulen på  
Vestlandet, Institutt for Byggfag - Bergen
Lokalavdeling: GeoForum Hordaland
Hva mener du er GeoForums viktigste oppgaver?
Faglig nettverk og profilering av faget
Hvorfor valgte du å utdanne deg / jobbe med geomatikk? 
Syntes beskrivelsen fra en jevnaldrende venn i idretts-
miljøet hørtes interessant ut. Var interessert i kart som 
orienteringsløper.

Gro Helland, 49 år, Statens vegvesen region vest
Lokalavdeling: Hordaland
Hva mener du er GeoForums viktigste oppgaver?
Viktigste oppgåve er å samle fagkompetansen innan geo-
matikk slik at vi kan påvirke utviklingen av fagfeltet og dele 
kunnskap om faget.
Hvorfor valgte du å utdanne deg / jobbe med geomatikk? 
Fordi eg såg at dette var eit fag med stor grad av selvstendig 
arbeid. Eg har fortsatt fordi faget gir utfordringer og en jobb 
du aldri slutter å lære noe nytt i.

Janike Marlen Rype, 42 år, Ingeniør i DAK/GIS på  
geodatakontoret i Tromsø kommune.
Lokalavdeling: GeoForum Troms
Hva mener du er GeoForums viktigste oppgaver?
Jeg mener GeoForums viktigste oppgave er å bidra til for-
midling av kunnskap om geomatikkfaget og arbeide for økt 
kompetanseheving for medlemmer gjennom konferanser, 
workshops og kurs. Geografisk IT, bruk av åpne data og åpen 
programvare mener jeg er et område GeoForum bør ha stort 
fokus på fremover.
Hvorfor valgte du å utdanne deg / jobbe med geomatikk?
Jeg hadde jobbet med dataassistert konstruksjon, ajourhold 
og bearbeiding av kartdata i mange år og ble mer og mer 
fasinert av de mer avanserte mulighetene som fantes ved 
bruk av GIS. 

Det siste tiåret har anvendelsen av geografiske data blitt 
mer og mer utstrakt og jeg anså det derfor som veldig nyttig 
å ta videreutdannelse innenfor geomatikkfaget.    

Jeg tok derfor ett nettbasert studium i GIS for å få mulig- 
heten til å jobbe mer med dette faget. 

Merete Sørjoten, 37 år, geomatiker i Rambøll AS
Lokalavdeling: GeoForum Sørlandet
Hva mener du er GeoForums viktigste oppgaver?
Jeg mener Geoforum må være en synlig organisasjon som 
formidler geomatikk ut mot andre fag og samfunnsaktører. 
Og så må GeoForum ta vare på egne medlemmer og fagfolk 
ved å tilrettelegge arenaer som fremmer kunnskap, nettverk 
og innovasjon.
Hvorfor valgte du å utdanne deg / jobbe med geomatikk?
Det var litt tilfeldig, har gått datateknikk på NTNU og fikk 
muligheten til å velge geomatikk som studieretning. Mang-
foldet og kompleksiteten fasinerte meg. For første gang siden 
jeg startet studiene fikk jeg et forhold til hva jeg kunne jobbe 
med, det var en inspirasjon for videre studier.



20    POSISJON  NR 2 - 2018

En grunnstein for  
eiendomsfaget
Boka Eigedomshistorie av Hans Sevatdal er et viktig bidrag for å forstå 
fagets historie som bakgrunn for hvordan vi skal utføre faget i dag.
Tekst og foto: Leikny Gammelmo

Våren 2017 kom boken «Eigedomshisto-
rie. Hovudliner i norsk eigedomshistorie 
frå 1600-talet fram mot nåtida» til Hans 
Sevatdal. Boken er redigert av Per Kåre Sky 
og Erling Berge. De siste kapitelene av bo-
ken har fått viktige bidrag til ferdigstillelse 
av flere fagfolk. Forfatterne sine bidrag 
fremkommer under tittelen på det aktu-
elle kapittelet. I det følgende ønsker jeg å 
trekke frem noen temaer og sitater som jeg 
mener vi bør ta med oss. Det er kun et lite 
knippe, helheten overlates til den enkelte.

Hvorfor skal vi ta med oss denne boken 
ut i solen, i sofakroken, på lesesalen, på 
kontoret? Fordi det er fortiden som har 
skapt nåtiden. Vi må kjenne vårt eget fag 
sin historie for å forstå likheter og forskjel-
ler i de omgivelsene vi skal jobbe i. Som Se-
vatdal skriver er utgangspunktet for boken 
at det handler om fortiden og det å få en 
forståelse av hva som skjedde og hvorfor. 
«Dels i form av faktiske hendinger, men og 

vanligvis at vi freistar å sette hendingane 
inn i ei eller anna form for forståings-
ramme» (s. 23). Det er nettopp det han 
gjør. Boken er først og fremst skrevet som 
en lærebok for studenter. Sevatdal var 
opptatt av at studentenes utgangspunkt og 
kunnskapstilfang varierer. For å bøte på 
dette vil fremstillingen «dels ved å dra inn 
noko slikt underliggande kunnskapstilfang 
i teksten, dels ved å vise eksplisitt til skrif-
ter med kunnskapstilfang som vedkoman-
de må kunne, eventuelt lese seg til, for å 
forstå det eg skriv» (s. 23). Boken er rikt 
illustrert i form av eksempler og historier 
som gir oss innblikk i hva som skjedd og 
hvorfor. Den er også rik på referanser og 
anbefalt litteratur for videre lesning. Re-
feranselisten er på over 18 sider, i tillegg 
til en oversikt over forarbeider og digitale 
ressurser. Det er også tatt inn en oversikt 
over Sevatdal sine publikasjoner som 
strekker seg tilbake til 1966 da han leverte 

hovedoppgaven ved NLH. Dette bør være 
et godt utgangspunkt for oss alle til å søke 
informasjon og kunnskap. Videre har 
mange av kapitlene en oppsummering til 
sist og forslag til videre lesning. 

Fremstillingen legger vekt på å presente-
re og forklare viktige begreper. Han skriver 
selv at «[d]et understrekar på ein måte litt 
av poenget ved heile historieprosjektet 
vårt, presentere omgrep og kunnskap som 
analyseverktøy for å finne fram til og å for-
stå røyndommen, når vi har bruk for det i 
ei mangfaldig verd» (s. 220). For meg viser 
dette noe av kjernen i Sevatdal som person, 
hans ønske og evne til å dele kunnskap. For 
meg er dette et forbilde og jeg håper det 
også er det for fagmiljøet. Gjennom denne 
boken gir han oss en grunnstein vi kan 
bygge videre på. 

Om gårdene var eid av brukeren eller om 
det var leie er viktig for utviklingen i Norge. 
Gjennom flere hundre år med ulike proses-

AKTUELT
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En grunnstein for  
eiendomsfaget

ser var antall gårdsbruk i 1950 ca. 200.000. 
Så kom tider med raske endringer knyttet 
til blant annet landbruksmaskiner og i 2014 
var det nede i 40.000 aktive gårdsbruk. Vi 
hadde gått fra en tid med leie av jord til 
eie og så tilbake til leie igjen. Men antall 
eiendommer, matrikkelenheter, trenger ikke 
å være endret på samme måte, som Sevatdal 
selv beskriver det; «Eigedomsforholda er 
i mange tilfelle meir bestandige» (s. 89).  
De store «krongodssala» på slutten av 1600- 
tallet er viktig å nevne i denne sammenhen-
gen. Dette var spesielt viktig for overgangen 
til «bondesjølveige» (s. 69). To eksempler på 
salg av eiendom fra nyere tid er statens salg 
av festegrunn se (s. 74, jf. Rt. 2010 s. 535) 
og Statskog SF sitt salg i Engerdal som ennå 
ikke er ferdig (s. 83).

En annen viktig faktor er avtalefriheten 
som vi finner allerede i gammel norsk lov. 
Partenes rett til å inngå avtaler bidrar til 
ulike løsninger rundt i landet og har vært 
en av flere faktorer som gjør at vi har den 
situasjonen på eiendomsstrukturen vi 
har i dag. «Etablering av eit nytt bruk (…) 
skjedde vanlegvis i første omgang på basis 

av ei viljeserklæring frå eigar som ville dele 
eigedomen sin, eventuelt er det to invol-
verte partar; ein som skal dele frå og ein 
som skal overta det frådelte» (s. 93). Gjen-
nom avtaler ble eiendommene endret og 
det var først ved skylddelingsforordningen 
av 18. des. 1764 at deling av skyld skulle 
følges opp med fysisk deling i marka (s. 
85). Avtalefriheten nevnes flere steder i bo-
ken og at den er opphav til ulike løsninger. 
For eksempel nevnes den i forbindelse med 
regelen om at eiendomsretten følger beite 
på vestlandet og skogen på østlandet, men 
her er det viktig å merke seg at det er hva 
partene mente som gjelder (s. 154-155).

En tredje faktor som Sevatdal nevner og 
som jeg ønsker å ta med i denne fremstil-
lingen er jordskifte eller utskiftning som 
det het i gammel tid. «Utskiftinga gjekk 
ut på å endre eigedoms- og rettighets-
strukturen, den gjekk ikkje ut på å endre 
brukar- og eigarstrukturen» (s. 166). Lov 
om udskiftning fikk vi i 1821 og Sevatdal 
beskriver den som «juridisk barfotmøn-
ster». At det lages regler men infrastruktu-
ren mangler og spør videre: «Korleis gjekk 
det så med utskiftinga utover på 1800-talet? 
Det veit vi faktisk ikkje så mye om, og det 
er fleire gode grunnar til det» (s. 178). 
Hvordan det har gått i nyere tid beskrives 
som det «store hamskiftet» hvor endring 
av eiendomsforhold gjennom utskiftning 
ble oppfattet som en forutsetning for 
modernisering (s. 182). De ønsket å fjerne 
hindringer for framgang, men det var 
ikke uten kostnad (perioden 1860-1960). 
Samfunnsutviklingen har ført til endringer 
i jordskifteloven og Hans skriver at det er 
vedtatt ny lov, men «korleis den verkar er 
framtid – ikkje historie» (s. 169). I dag er 
loven trådt i kraft og har en egen kommen-
tarutgave. Fremtiden er blitt nåtid. Mer 
om jordskifte kan også leses i kapitel 14 
som er ett av bidragene til Sky. Til sist om 
jordskifte vil jeg nevne en oppdagelse jeg 
gjorde da jeg leste boken, solskifte. Dette 
introduseres vi til gjennom et jordskifte-
kart fra Sorknes 1803-1804 (s. 169). Denne 
måten å dele jorda på finnes også i beteg-
nelser som «viftestruktur» og «stråler» (s. 
180). Kartene og teksten anbefales.

Gjennom disse tre temaene har vi vært 
igjennom noe av det Sevatdal skriver i en 
av oppsummeringene underveis i boka: 
«Avtalefridom, kjøp og sal og framfor alt 

jordskifte kan ha omforma og påverka 
eigedomsforholda» (s. 164). Dette er det vi 
i dag har som utgangspunkt når eiendom-
mer skal endres og samfunnet utvikles.

Når det kommer til hvordan lovene 
og registreringen av eiendommene har 
utviklet seg må vi lese kapittel 7 og spesielt 
se på fremstillingen i tabell 7.1 «Historisk 
grovoversyn for matrikkel og grunnbok på 
landsbygda» (s. 233). Her er også kapittel 
16 av Mjøs og Leiknes et godt supplement. 
Lover og registrering har vært viktig, men 
fokus har endret seg opp gjennom tiden og 
det har betydning også for dagens innhold 
i matrikkelen. Som det siteres i sluttordet 
vil matrikkelens virkning i dag i hovedsak 
bygge på tillit (s. 428).

Boken tar for seg flere andre temaer og 
sider ved eiendomsstrukturen og eierfor-
holdene. Utviklingen i byene, områder som 
ble værende i fellesskap og utviklingen i 
Finnmark, for å nevne noen. Kapitelene 
kan leses enkeltvis eller boken kan leses 
fra start til slutt. Den egner seg som et 
oppslagsverk, som en grunnstein eller et 
arvesølv som vi selv kan bygge videre på. 
Som Sevatdal selv påpeker flere steder har 
vi ikke uttømmende kunnskap om alt så 
her finnes det tomrom som neste genera-
sjon kan bidra til å fylle.

Lykke til med eiendomsfaget!
Takk til Hans, til familien hans og dug-

nadsgjengen for å dele kunnskapen med 
alle som ønsker. 

"Gjennom denne boken gir 
han oss en grunnstein vi 
kan bygge videre på."

Eigedomshistorie. Hovudliner i norsk 

eigedomshistorie frå 1600-talet fram 

mot nåtida.

Av Hans Sevatdal, Per Kåre Sky (red.), 

Erling Berge (red.)

Universitetsforlaget, 488 sider, pris kr. 599,-

ISBN 9788215027807

FAKTA

Bilde fra Tinn i Telemark som 
eg tok da jeg leste boka.
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NYTT OM NAVN

Jan-Helge Hagland starter i nyopprettet rolle 
som som Markedssjef IoT i Norkart, i forbin-
delse med Norkarts satsning på IoT. Jan-
Helge har lang og bred bakgrunn som blant 
annet VVS ingeniør og salgs-/ markedsjef 
innen IT og telekom, og vært med på opp-
byggingen av Internett i Norge og innføring 
av IP tjenester. Han har bl.a. jobbet mange 
år i Telenor - og nå sist oppbygging av flere 
gründervirksomheter

Siri Oestreich Waage er ansatt som prosjekt-
leder i Terratec, avdeling Geoengineering. I 
første omgang skal hun jobbe mot Avinor med 
innsamling, kvalitetsheving og kvalitetssik-
ring av lufthavndata, før andre prosjekter står 
for tur. Siri kommer fra Kartverket hvor hun 
først jobbet med plan- og temadata og senere 
som prosjektleder innenfor Geovekstsam-
arbeidet.  Hun har en master i geografiske 
informasjonssystemer og har senere tatt en 
årsenhet i landmåling. Hun er aktiv i GeoForum 
lokallag og generelt interessert i det som 
skjer i bransjen. - Jeg gleder meg til å se geo-
matikkbransjen fra et litt annet hold! Terratec 
er en kunnskapsrik og fremoverrettet bedrift 
med mange spennende prosjekter som jeg 
håper å kunne bidra inn i, sier Siri. 

Tobias Jokisch er ansatt hos Terratec AS fra 
1.april 2018. Tobias har studert geofysikk på 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel og 
har de siste 10 årene arbeidet med seismikk 
i PGS. TerraTec opplever en økende etter-
spørsel etter målinger av undergrunnen, og 
Tobias er et viktig ledd i å styrke vår kompe-
tanse på innsamling, prosessering og tolking 
av data fra georadar og andre geofysiske 
målemetoder.

Petter Hirsch – er ansatt som prosjektleder i 
Norkart. Han har bakgrunn som prosjektleder 
i Crayon og CapGemini.

Kurs 12. og 13. juni i Oslo
Ny generasjon av standarder for bygging av geografisk infrastruktur
Felix konferansesenter Bryggetorget 3, 0250 Oslo

Kartverket holder kurs i nye standarder. Målet med kurset er å få en grunnleggende 
forståelse for de standarder som er viktige i vår nasjonale geografiske infrastruktur (blant 
annet SOSI 5.0), samt eksempler på praktisk bruk.

Meld deg på på kartverket.no/Om-Kartverket/Arrangement/kurs-i-oslo/

Ren energi er 
i vinden som aldri før
Tekst: Norkart

Det er økende global og nasjonal etterspørsel et-
ter klimavennlige energiløsninger. Både private og 
bedrifter hiver seg på «det grønne skiftet» for å bli 
selvforsynte med ren energi, og solcellepaneler brer 
seg ut på hustak over hele landet. Med data fra vårt 
Datavarehus har vi i Norkart utviklet en løsning som 
viser energipotensialet på alle tak i hele landet. Løs-
ningen benytter takvinkler og takareal for å beregne 
forventet årsproduksjon, som kan oppgis for eksem-
pel i kilowattimer (kWh), antall km kjørt med elbil, 
eller antall flyturer til Madrid. Mulighetene er mange! 

Vår landsdekkende kartløsning kan implemen-
teres i din egen nettside. Vi leverer både løsninger 
for potensielle kunder samt for internt bruk. Felles 
for alle våre kunder som bruker kartløsningen er at 
den er spesialtilpasset til kundens behov og nettside. 
I kartløsningen kan offentlig støtte estimeres, som 
i de fleste tilfeller reduserer prisen på solcellene 
betraktelig. 

Som Miljøfyrtårnsertifisert bedrift er klima og 
miljø noe som engasjerer oss i Norkart. Vi synes det 
er gøy å være med i prosjekter som bidrar til å gjøre 
verden friskere, ett hustak omgangen. 

Sjekk ut energipotensiale på ditt tak da vel! 
https://solkart.no/
https://www.otovo.no/
www.soleliten.no 
https://www.norkart.no/norkart-miljofyrtan-

sertifisert/?sok=undefined
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Stikningskonferansen 2018  
– et springbrett til arbeidslivet
Sju studentmedlemmer i GeoForum var med da Stikningskonferansen  
ble arrangert tidligere i vinter. Der vanket det jobbtilbud og inspirasjon.
Tekst: Jørgen Aamot Caspersen, Aase Vilde Follinglo, Sigrid Klakken, Jørgen Tufteskog Spanne samt overvintret sisteårsstudent 

Trond Viggo Ravna – alle ved NTNU Gjøvik

I år ble Stikningskonferansen avholdt på 
Scandic Fornebu og vi var sju studenter  
fra NTNU Gjøvik som fikk stipend til del- 
tagelse og opphold. For de fleste av oss var 
dette det første arrangementet av denne 
typen som vi deltok på, og samtlige vendte 
snuten mot Fornebu med store forvent-
ninger. 

Bransjens fremtid
Stikningskonferansen opplevdes som  
en god arena for å knytte nettverk og bli 
 kjent i det miljøet vi snart skal bli en del 
av. Det var også kjekt å treffe kjenninger 
fra tidligere årskull. Foruten det sosiale er 
dette en fin mulighet for å få et innblikk  
i hvordan bransjens fremtid kan se ut. Her 
får en faglig påfyll som går langt utenpå 
det grunnleggende en lærer på campus. 
Her står BIM og maskinstyring høyt på 
stikkerens dagsorden. Og hvem skulle vel 
tro at geomatikk har en anvendelse innen 
skadeforebygging innen alpint og freestyle? 

AR i praktisk bruk
Det var ett fullpakket program med mange 
spennende foredrag og workshops, og vi 
vil spesielt takke Leica for en spennende 
workshop og fremvisning av BLK360 og 
Cyclone programvare. Vi vil også trekke 
frem Norkart’s presentasjon av AR-løs-
ningen Border GO. De forklarte tydelig 
nåværende løsning med de problemstillin-
gene som var kjent og avklarte noen myter 
rundt dagens løsning. Dette bygde de så 
videre på for å forklare hva de jobber med 
videre og var klare på sin målsetting og 
hva som var utfordringene. Det ble brukt 
gode presentasjonsmidler og de tok for seg 
både nytenkning, begrensninger i fagfeltet 
og forklarte godt eksempler på hva AR 
teknologien kunne brukes til. Bsc. student 
Trond Viggo – som skriver om stikkrenner 
og NVDB, ser for seg at Border GO kan 
brukes av VA- og oppmålingsingeniører til 
å visualisere seg fram til stedfestede kum-
mer og stikkrenner i felt. Ved å legge inn 

søk på et objekt, kan dette spores på direk-
ten mens en kjører. Når brukeren nærmer 
seg, spretter målet opp på nettbrettet eller 
bilens skjerm vha. innebygd frontkamera.

Jobbtilbud
Mange arbeidsgivere bruker disse sam-
lingene til å se etter nye hoder, så det kan 
lønne seg å være på tilbudssiden. Ryktene 
sier at minst to studenter fikk jobbtilbud 
i løpet av oppholdet. En annen student 
endte opp med gratis opplæring hos pro-
gramvareleverandør i forbindelse med 
spørsmål rundt sin bacheloroppgave.  
I tillegg til å fungere som et springbrett til 
arbeidslivet, presenteres det nye løsninger 
i messeområdet. Vi fikk et veldig positivt 
inntrykk av bedriftene som hadde stand 
disse to dagene. De var veldig imøtekom-
mende og tok godt imot oss studenter. 

Forventningene innfridd
I løpet av disse dagene fikk vi med oss 
mesteparten av foredragene som ble holdt. 
Her var det mye å se frem til, både når det 
gjelder nye prosjekter og ny teknologi som 
kommer i fremtiden. Før vi ble ønsket vel 
hjem og en overdådig lunsj, rundet forsker 
Erik Sørngård av med en formaning av 
farene/utfordringene ved egenprodusert 
støy, GNSS-jamming samt spoofing av 
CPOS og posisjoneringen vi har gjort oss 
så avhengige av i vår bransje. (Heter du 
Putin og har landsted ved Svartehavet, kan 
du lett få havgående skip til å ankre opp 
på den lokale flyplassen.) Masse mat for 
tankene. En stor takk til GeoForum som 
påskjønnet oss studenter full deltakelse og 
gav oss et viktig og spennende avbrekk fra 
noen travle dager på Gjøvik, som overgikk 
alle forventninger. 

Fem studenter fra NTNU i Gjøvik deltok på Stikningskonferansen. Fra venstre: Aasmund Grave, 
Alexander Dybvik, Sigrid Klakken, Aase Vilde Follinglo, Jørgen Tufteskog Spanne.

SMÅSTOFF
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Norkart satser på digitalisering 
og ansetter 23 nye digitale hoder
Alle snakker om digitalisering, men Norkart gjør noe med det!
Tekst: Kari Mette Toverud

Digitalisering er et begrep som kan omfatte 
 mye, sier Torgeir Algerøy, som er styreleder 
i Norkart. Vi har drevet med digitalisering 
av informasjon siden tidlig på 1980-tallet da 
de første systemene for lagring og bruk av 
kart på datamaskiner ble utviklet.

Som følge av økt etterspørsel innen 
digitalisering har vi planer om å ansette 23 
nye medarbeidere – hovedsakelig utviklere 
og rådgivere, fortsetter han.  Det er spesielt 
salg av digital informasjon til eiendomsme-
glere og advokater som gir vekst.

 Norkart har investert vesentlig både 
i kroner og kompetanse de siste 5 årene 
for å ta en utfordrerrolle i markedet for 

eiendomsinformasjon, og opplever nå stor 
vekst i dette markedet, sier Algerøy.

Norkart hadde i 2017 dobbelt så stor 
omsetning rettet mot eiendomsmegler-
bransjen og advokater i forhold til 2016. I 
2018 forventes her en vekst på 70 prosent.  
Dette er et marked hvor Ambita tidligere 
har hatt monopol.

Vår styrke ligger i at vi klarer å bruke vår 
digitale kompetanse i kombinasjon med 
dataene som allerede finnes til å skape nye 
produkter og tjenester, sier Torgeir Al-
gerøy.  Dette sammen med 23 nye digitale 
hoder er viktig i vår videre vekststrategi, 
avslutter han. 

Geomatikkbedriftene
Geomatikkbedriftene er en bransjeforening for den private bransjen 
innen fagområdet geomatikk i Norge, og har 25 medlemmer.

Øystein Halvorsen, som de siste årene har vært 
generalsekretær i Geomatikkbedriftene, har nå 
valgt å trekke seg tilbake etter mange års tjeneste 
for bransjeforeningen. Eldar Brænden vil nå 
fremover være leder og ivareta rollen både som 
styreleder og generalsekretær.

Geomatikkbedriftene skal arbeide for:
• Å fremme næringens innflytelse og anseelse og 

anvendelsen av dens produkter og tjenester
• Å utvikle, oppdatere og spre kunnskap om  

næringen overfor myndigheter og media
• Å bedre næringens rammebetingelser for  

å styrke dens lønnsomhet og vekst
• Å fremme lojalitet, samarbeid, åpenhet og 

respekt medlemmene imellom

Foreningen har fokus på følgende fagområder:
• Landmåling og annen datafangst
• Databearbeiding, kartproduksjon og andre 

verdiøkende tjenester
• GIS system- og tjenesteutvikling
• Rådgivning

Hvert av fagområde er representert i styret. 
Reidar Øye, Powel; Even Sjøli, MjøsPlan (vara), Geir Hansen, Geodata; Ola Greiff 

Johnsen, Norconsult; Jorunn Kragset, Norkart (nestleder); Lennart Flem, Blom 
(vara); Eldar Brænden, Geomatikk (leder) og Arild Iversen, Ingeniørservice.

SMÅSTOFF

Torgeir Algerøy, styreleder i Norkart
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MIN  DAG

God dag
Navn
Ingrid Johnsbråten 

Familie
Samboer 

Stilling
Produksjonsleder i Terratec for datafangst 
med bilbårne skanningssystemer

Viktigste milepæl i karrieren 
Det må være siving. og masterstudiet i Geo-
matikk ved NMBU (Norges Miljø- og Biovi-
tenskapelige Universitet) på Ås. Jeg er veldig 
glad for at jeg valgte å ta masteren, og alt det 
jeg lærte om meg selv og om faget ved den 
fordypningen som det å skrive en slik oppgave 
fører med seg.  Ekstra givende var det å for-
dype seg i en reel problemstilling, i samarbeid 
med en bedrift (Terratec) – og så klart en 
bonus å få jobbtilbud innen samme tema som 
masteroppgaven, direkte etter studiene. 

Hvem har betydd mest for deg i jobb- 
sammenheng gjennom årene – og hvorfor? 
(Min mentor)
I løpet av mine første år i arbeidslivet er det 
mine dyktige kollegaer i Terratec som har 
betydd mest for meg. Det er utrolig bra å ha 
så mange flinke folk rundt seg som deler av 
sin kunnskap og sitt engasjement for faget 
hver dag. 

Ditt beste GeoForum-minne
Jeg har mange bra minner fra GeoForum-
konferanser opp igjennom årene, og da særlig 
i løpet av studietiden da jeg kom med som en 
av de utvalgte til gratis deltakelse på både 
Geomatikkdager og andre konferanser. For 
min del har dette vært en veldig bra introduk-
sjon til bransjen og det inspirerte meg under 
studiene. Jeg tror dette også gjelder alle 
andre studenter som har fått benytte seg av 
denne muligheten, og jeg håper dette er et 
tilbud som GeoForum vil opprettholde også 
for fremtidens studenter. Selv har jeg nok en 
forkjærlighet for Geodesi – og Hydrografida-
gene, da denne delen av faget står min faglige 
interesse nærmest, og det var ekstra moro å 
få presentere resultatet av master- 
oppgaven min på denne konferansen. 

Hvilket program/utstyr gjør  
arbeidsdagen enklere?
Uten TerraPos hadde løsningene vært langt 
færre og problemene større. 

Viktigeste blogg/apper/nettsider/ 
verktøy du bruker i jobben?
Helt avhengig av værmeldingen på Yr.no, fast-
merker på Norgeskart og streetview i Google 
Earth. Viktigste verktøy: Post-it lapper!

Viktigste blogg/apper/nettsider du  
bruker/er innom på privaten?
Nettaviser og Finn.no. 

Hvilken bransje skulle du ønske hadde mer 
forståelse for viktigheten av GIS/geomatikk?
Hele samfunnet skulle ha godt av bedre 
forståelse bak «prikken» i kartet på mobil-
appen, eller innsikt i kompleksiteten bak. Jeg 
stiller meg bak tidligere utsagn i denne spal-
ten om at det må mer kunnskap om dette til 
både lærere og i skoleverket for øvrig. For 10 
år siden visste jeg ikke engang at geomatikk 
var en bransje og langt mindre en studieret-
ning å gå – så mer kart(kunnskap) til folket. 

Når logger du av for dagen?
Telefonen er (dessverre) som oftest innen  
rekkevidde, både på kontoret og hjemme.  
Men sover godt om natta. 

Du er kommunalminister med alle rettig- 
heter – hvor mange kommuner bør Norge ha?
Ingen sterke formeninger om saken (selv om 
jeg sikkert burde ha det).  

Norges fineste kommune/område? 
Norge bugner av fantastiske steder og na-
turopplevelser, så for meg er det er umulig 
(og uten poeng) å skulle peke ut hva som 
eventuelt er finest. Skulle jeg likevel si et sted 
må det bli Nesset kommune (snart Molde 
kommune) med Skjorta og Eikesdalen. Ellers 
var vi ifjor på roadtrip nordover via Lofoten, 
og syklet over Skjomen-fjellet ved Narvik i 
midnattsol  -helt nydelig. Flere burde velge 
Norgesferie, det er så mye fint. 

Når, jeg ikke er på jobb liker jeg best å…
Være ute, løpe eller sykle i skog og mark, 
vandre i fjellet, stå eller gå på ski. 
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AKTUELT

Raskere responstid  
med geografisk analyse
Geografiske analyser fra Geodata hjelper Helse Midt-Norge  
å planlegge dimensjoneringen av framtidens ambulansetjeneste.
Tekst: Ove Helset, Geodata AS

De siste årene har det skjedd vesentlige 
endringer i behovet for bruk av ambulanser. 
I Midt-Norge har ambulansetjenesten opp-
levd en fordobling av antall oppdrag på 12 
år fram til 2017. Basert på geografiske analy-
ser fra Geodata vil denne oppdragsmengden 
fordoble seg ytterligere fram til 2030. 

– For oss er det viktig å avdekke om 
stasjonene våre er riktig plassert for å møte 
den fremtidige oppdragsmengden, forkla-
rer logistikkansvarlig i Helse Midt-Norge, 
Jon-Ola Wattø.

Han har ansvar for å styre hele ambulanse- 
flåten i Helse Midt-Norge, en flåte som 
teller i alt 140 ambulanser og 1000 ansatte. 
Ambulansetjenesten dekker helseforetakene 
i Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene.

Bruker geografiske analyser til å plan-
legge framtiden

I arbeidet med å dimensjonere ambulan-
setjenesten for framtiden, tok Wattø tok 
kontakt med Geodata for å få en vurdering 
på hvor mange oppdrag regionen kan for-
vente seg å få i framtida og hvor ambulanse- 
stasjonene bør plasseres.

– For oss handler det om å bringe kompe-

tent personell ut til skadestedet, gi behand-
ling på akutt sjuke eller skadde pasienter, gi 
behandling underveis og levere pasientene 
til riktig destinasjon, forteller logistikk- 
ansvarlig i Helse Midt-Norge Jon-Ola Wattø. 

Fremtidsbildet er at flere eldre lever len-
ger, ofte med sammensatte kroniske syk-
dommer. I Midt-Norge vil aldersgruppa fra 
74 til 85 øke med 74 prosent fram til 2030, 
og dermed legge økt press på ambulanse-
tjenesten. Det samme gjør spesialiseringen 
av sykehus og funksjonsfordeling mellom 
de ulike helseforetakene. Det blir flere 
overføringer mellom ulike behandlings- 
nivåer og dermed flere transporter mellom 
sjukehusene. 

– Avgjørende med geografiske analyser
– For å kunne tilby en forsvarlig akutt 

medisinsk hjelp så er vi helt nødt til å ana-
lysere ambulansestrukturen med sikte på  
å forbedre responstiden og ressurstilgjen-
geligheten vår, sier Wattø. 

Geodatas analyser tilsier at Helse Midt-
Norge har 165 000 oppdrag i året i 2030 
- en fordobling fra i dag. 

Geir Atle Tømmerås og Olav Kavli  
i Geodata har gjennomført analysen og  
beregningen, som er en viktig del av 
grunnlaget i beslutningene rundt den 
fremtidige ambulansestrukturen i Midt-
Norge. Rapporten ble lagt fram 4. mars i år. 

Geodatas tilnærming
– I dette arbeidet har vi jobbet tett med 
alle fagmiljøene som er involvert. Vår 
geografiske analyse er en sterk indikator på 
hvordan ting er og blir. Men beslutningene 
som ambulansetjenesten i Helse Midt-
Norge står overfor skal ta mange hensyn, 
forteller Geir Atle Tømmerås.

Analysen er gjennomført som en såkalt 
location-allocation-analyse. Dette er en 
velkjent analyse innen GIS, med et solid 
matematisk og teoretisk fundament. 
Resultatet er at Midt-Norge nå har en 
modell over hele området, basert etter gitte 
kriteriemodeller.

Håper flere ser til Midt-Norge
– Vi har brukt framskrivingsdata fra SSB 

og koblet dette sammen med en ettterspør-
selsindex som vi har beregnet, basert på 
blant annet demografidata. I tillegg har vi 
brukt data fra Elveg som vi har kalibrert for 
ambulansetjenesten, forteller Tømmerås.
Geodata har dermed automatisert og laget 
modeller for fremtidige beregninger i ana-
lyseverktøyet, slik at ambulansetjenesten 
i Midt-Norge nå kan kjøre analysene sine 
selv på ulike scenarioer i framtiden. 

Christer Sandum er kundeansvarlig  
i Geodata, og håper flere ser til erfaringene 
Helse Midt-Norge har gjort seg:

– Akutt hjelp og bistand er kjerne- 
virksomheten til ambulansetjenesten.  
I Geodata er teknologi og geografiske data 
kjernen. Når vi kobler dette sammen, vil 
det bidra til å øke tryggheten for folk med 
behov for akutt hjelp. Forhåpentligvis vil 
flere ambulansetjenester se til erfaringene 
vi gjør oss i Helse Midt-Norge og følge  
etter, sier Sandum.

Analysen viser konkrete resultater
Jon-Ola Wattø er fornøyd med arbeidet 
som er gjort fra Geodatas side, og har fått 
et verktøy som kan balansere en følelses- 
betont vurdering og debatt. 

– Dette datasettet og verktøyet setter 
følelser til side, og gir konkrete anbefalin-
ger ut i fra de kriteriene vi har satt. Så skal 
vi også naturligvis ta alle de hensyn som 
må tas i denne prosessen, også de som er 
koblet til følelser og politikk, sier han. 

Ut fra dagens situasjon har ambulan-
setjenesten en teoretisk dekning på 95 
prosent innenfor responstidsanbefalingene 
med 66 stasjoner. De geografiske analy-
sene som nå er gjort, viser at om en gjør 
justeringer på plasseringen av de 66 ambu-
lansestasjonene kan dekningen øke til 
98 prosent i 2030, selv om folketallet og 
antall eldre øker betraktelig. 

Jon-Ola Wattø, logistikkansvarlig i Helse Midt-Norge

Geir Atle Tømmerås, Senior 
GIS Advisor i Geodata AS
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Navn  
Marius Bjørnsen Garnås

Jobber i Hallingkonsult AS

Ferdig studert i 2009

Tidligere arbeidsforhold Øvre og Nedre 
Buskerud Jordskifterett, Vestby kommune

Engasjert i lokalavdelingen siden 2012

Derfor ble jeg engasjert i lokalavdelingen
Jeg var på flere av Geoforum sine arran-
gementer i studietiden og så nytten av å 
bygge nettverk. Det er for meg som jobber i 
distriktet viktig å kunne holde seg oppdatert 
innenfor faget og kunne følge med på det 
som skjer.

Det mest spennende/utfordrende som 
skjer i bransjen nå er… den teknologiske 
utviklingen, som kan gjøre våre jobber mer 
spisset. GPS blir mer nøyaktig på enheter 
som folk flest har tilgang på, Vil dette bidra 
til at vi får flere eller færre oppdrag??

Hva er det viktigste lokalavdelingen  
gjør overfor medlemmene?
Arrangere gode og interessante konferanser 
og er med på å holde kompetansenivået 

oppe. Bidra til at landmåleren kan utnytte ny 
teknologi i sitt arbeid og holde seg oppda-
tert. Skape en sosial arena i fagområdet.

Planlagte arrangementer / fagdager etc
Vi planlegger en ekskursjon til høsten og  
i juni begynner arbeidet med å forberede  
Lokale geomatikkdager 2019 som er i januar.

Hvor mye tid bruker du på GeoForum 
Jeg bruker som leder 2-3 arbeidsuker ila 
året på vervet mitt. I tillegg brukes det en del 
fritid.

Hva har du inntrykk av at medlemmene i 
 din lokalavdeling er spesielt opptatt 
 av for tiden?
De fleste medlemmene er kommunalt 
ansatte og da er det matrikkelrelaterte 
spørsmål / ønsker som ofte kommer. Jeg 
savner kanskje mer innspill og deltakelse 
fra det private. Det er viktig og interessant å 
få frem utfordringer og problemstillinger fra 
denne siden av medlemsmassen også.

Hva er styret i lokalavdelingen opptatt av?
I styret jobber vi for å holde oss oppdaterte 
i fagområdet for å lage gode konferanser. 
Gi medlemmene mulighet til å delta i det 
sosiale, bygge nettverk og ha muligheten til 
erfaringsutveksling. 

SMÅSTOFF

GDPR
Regelverket som trer i kraft 25. mai gjelder selvsagt også 
for GeoForum. Sekretariatet er godt i gang med nødvendig 
tilrettelegging av interne systemer og rutinebeskrivelser, 
samt tiltak for innhenting av samtykke om behandling av 
personopplysninger fra gamle og nye medlemmer.
Tekst: Wenche Øksnes Fjeldavli

Alle eksisterende medlemmer vil motta en henvendelse fra oss slik at man 
får muligheten til å reservere seg eller kreve at informasjon blir slettet.

En viktig oppgave for GeoForum er faglig informasjonsutveksling og vi 
ønsker å gjøre den så lett tilgjengelig for deg som mulig. I de fleste tilfeller 
benytter vi e-post når vi skal sende ut informasjon. Vi håper du synes det er 
en god måte å motta informasjon fra oss på og at du tar deg tid til å sende 
oss ditt samtykke når henvendelsen kommer.  

Lokalavdelingsledere
Alle våre medlemmer sokner til en lokalavdeling. Fremover vil vi presentere ledere i lokal- 
avdelingene, hva de er opptatt av og hva styrene jobber med. Først ut er GeoForum Buskerud.



Returadresse:
GeoForum 
Hvervenmoveien 49,
3511 Hønefoss

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

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

Med ISY WinMap Pro kan du: 

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

ISY WinMap Pro 

En komplett GIS-løsning 


