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Kommunereformen
- en krevende reform
K

ommunal- og moderniseringsdepartementet la i juni 2014 frem
en stortingsmelding (nr. 14) om kommunereformen. Her beskrev de hvilke
nye oppgaver større kommuner ville
få ansvar for. Reformen gjennomføres
innen utgangen av 2019. I 2020 står vi
igjen med 356 kommuner og 47 nye
storkommuner.
Kommunereformen skal komme alle
innbyggere til gode og styrke lokaldemokratiet sies det. Målet er å få til større,
mer robuste og bærekraftige kommuner
som igjen skal gi bedre kapasitet, kompetanse, nye muligheter og likeverdige
tjenester. Lokale steder og identitet skal
bestå, men utvikles videre. Staten vil
belønne nye storkommuner med økonomiske tilskudd og verktøy for lokale
prosesser.

systemer, nye anskaffelser, eiendomsskatt
eller ikke, organisasjonsendringer, nye
grenser, nye kommunenummer og navn
samt enighet om felles strategier.
Noen kommuner har allerede vært
igjennom en kommunesammenslåing
de senere årene og kan her en hente
nyttig erfaring og få gode råd. I tillegg
finnes det en rekke skriv, rapporter og
høringer som kan være greit å sette seg
inn i. Kartverket har utarbeidet «sjekklister og retningslinjer for matrikkel og
GIT arbeider». Kommunal og moderniseringsdepartementet har laget veileder
«å bygge en kommune – råd fra tidligere
sammenslåinger», KS/FOU har laget
«sjekklister for kommunesammenslåing»
som beskriver digitale konsekvenser av
en sammenslåing. Dette er noen av
flere gode referanser for kommunereformarbeidet.

En ny storkommune tar tid å bygge opp
og stiller store krav til den administrative
og politiske ledelsen i kommunen. Prosessene er sammensatte, omfattende og
krever tidlig og nøye planlegging.
Kommunereformen berører i høyeste
grad vårt fagområde. Vi skal legge til
rette for sammenslåing i matrikkelen,
samkjøre gatenavn, lage nye valgkretser,
bydelsgrenser, gatekoder etc. Leverandørene har i dag ordrebøkene fulle og
jobber på spreng for å følge opp kommunene, slik at prosessene skal gå så
smertefritt som mulig. Flere hundre IKT
systemer skal samkjøres og tilpasses den
nye kommunen.

Prosessen fram til en enighet om kommunesammenslåing har vært styrt lokalt.
Gjennom utredninger, samtaler og dialog
har nabokommuner kommet fram til om
de skal slås sammen eller ikke. Mange
prosesser strandet, de fleste kommuner
har valgt å gå videre alene, men 47 nye
kommuner er under etablering.
Var det riktig å la kommunene ta dette
valget selv? Var det gode nok føringer for
reformen? Hvordan legges strategien?
Blir reformen rettferdig og likeverdig
for alle parter? Vil en få bedre og mer
likeverdige tjenester for alle? Får en
mulighet til å tenke nytt, bli smartere og
mer digitale?

De kommunene som har gjort en grundig planprosess får mye igjen for dette.
Likevel vil nok de fleste møte utfordringer: Storebror og lillebror syndromet,
samarbeid på tvers, kvalitetsforskjeller, digitaliseringsprosesser, behov for
oppgraderinger og sammenstilling av

Tiden etter 2020 vil vise om kommunereformen virkelig løftet kommune
Norge. En ting er sikkert at kartet vil
bestå. Kanskje da i en fornyet drakt, mer
tilgjengelig og med en bedre kvalitet og
datagrunnlag.

Tekst: Eirik Mannsåker
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Gratulerer med dagen
D

en 30. mai 1969 ble Norges Karttekniske
Forbund stiftet, som senere endret navnet til GeoForum. Vi feirer 50-årsjubileet den
05. juni på Scandic Holmenkollen. Her blir
det blant annet fagdag og festmiddag, alt til
en symbolsk sum.

GeoForum
Organisasjon for geomatikk

Posisjon (C)
GeoForum 2010
ISSN 0804-2233
Ansvarlig utgiver:
GeoForum
Hvervenmoveien 33
3511 Hønefoss
Marianne Meinich: tlf. 951 06 158
Sverre Røed-Bottenvann: tlf. 917 02 599
Wenche Øksnes Fjeldavli: tlf. 913 41 441
Annonsepriser og tidligere
utgaver av Posisjon:
http://www.geoforum.no/posisjon/
E-post: geoforum@geoforum.no
Styreleder: Terje Midtbø
Daglig leder og redaktør:
Marianne Meinich
Forsidefoto:
Sverre Røed-Bottenvann
Abonnement: kr 250,Bestilles hos:
GeoForum
Layout og trykk:
GRØSET™
Medlemmene inviteres til
jubileumsmarkering på Scandic
Holmenkollen den 5. juni.
Frist for å levere stoff til neste
nummer av Posisjon er 16. september.
Link til produksjonsplan med annonsepriser. Redusert annonsepriser for
bedriftsmedlemmer.
http://wpstatic.idium.no/geoforum.
no/2019/01/Produkjsonsplan-2019.pdf

4

POSISJON NR 2 - 2019

Medlemmene er hjertelig velkommen til
jubileumsmarkeringen. Dette er en hyllest
til alle medlemmene og tillitsvalgte som
gjennom mange år har bidratt i GeoForums
arbeid – gratulerer med dagen!
Det er gledelig at medlemstallet igjen tar
seg opp etter en nedgang fra 2016. Medlemsfordeler og medlemsmodell har vært tema
på flere møter med lokalavdelingene og i
styre. På årets representantskapsmøte ble det
vedtatt å endre begrepet personlig medlem
til medlem fordi organisasjonen er basert på
individuelt medlemskap. Selv om medlemmene får størst rabatt på deltakeravgiften på
sentrale arrangement, har styret vært opptatt
av nye medlemsfordeler for bedriftsmedlemmene. Mange bedriftsmedlemmer benyttet
seg av rabatt på deltakelsen på Geomatikkdagene. Vi håper flere bedriftsmedlemmer
også ser verdien av annonsering i Posisjon
med egne rabattordninger.
Jeg opplever at GeoForum er i en god stim.
Oftere møter mellom sekretariatet og lokalavdelingene er en av årsakene fordi vi kommer tettere på medlemmene. Kari Strande
talte varmt for at forbundet sentralt måtte
legge til rette for lokalavdelingene allerede
da hun var leder av Rogaland Karttekniske
Forbund for lenge siden.
Lokalavdelingene ønsket at sekretariatet
skulle lage et ferdig opplegg for en fagdag.
Roar Borgerås, daværende leder av GeoForum Telemark, tok initiativ til å lage
program til en egen fagdag om plan, bygg
og oppmåling med Fredrik Holth og Einar
Bergsholm fra NMBU som foredragsholdere.
Fagdagen ble gjennomført i Skien i februar
med 160 deltakere. Sjeldent eller aldri har
jeg opplevd et arrangement som har samlet
så mange fagområder fra kommuner. Bred
deltakelse også fra Kartverket, Vegvesenet,
Energiverk, Jordskifterettene og privat bransje. Glitrende forelesere og stort engasjement
i salen. Gratis deltakelse for medlemmer

(tidligere personlige medlemmer) førte til
flere nye medlemmer. Fagdagen arrangeres
nå landet rundt.
I denne utgaven av Posisjon har vi fått solide
bidrag fra både Asker og Trondheim kommune. Begge er på hver sin måte eksempler
på hva man kan få til når man går ambisiøst
ut, tenker langsiktig og forankrer innovasjon
på tvers av etater og nivåer. 1. januar 2020
slår Røyken, Hurum og Asker kommune seg
sammen til en kommune. Den nye kommunen skal hete Asker. Vi som selv ikke står midt
i en slik prosess kan bare ane at sammenslåingen krever mye av den enkelte ansatte, av
mellomledere og administrative og politiske
ledere i alle tre kommuner. På toppen av
sammenslåingen har Nye Asker besluttet at
kommunen skal bygge på FNs bærekraftmål.
Kommunen involverer de unge, næringslivet
og andre i medvirkningsprosesser.
I Trondheim er det også store ting på gang.
I samarbeid med blant annet NTNU utvikler
kommunen en modell for innovasjon og utvikling. Kommunen ønsker at nye løsninger,
ny dataflyt og nye arbeidsprosesser skal se
dagens lys gjennom ulike satsinger i samarbeid med NTNU, KMD, Kartverket, DiBK
og KS. Et av de konkrete tiltakene er «DigiLab», et laboratorium som skal understøtte
digitaliseringsarbeidet rettet mot plan, bygg
og geodata i kommunen.
Det er spennende å lese om kommuner som
driver aktivt innovasjonsarbeid og virkelig
gjør digitalisering til en del av arbeidshverdagen, og hvordan de får med seg både
ansatte og innbyggere i arbeidet.
Geomatikkdagene 2019 var også en milepæl
i det Kari Strande ble utnevnt til æresmedlem i GeoForum. Strande har i nær sagt
hele sitt virke vært en nær støttespiller av
GeoForum, og bidratt i GeoForums arbeid.
En stor takk til Kari for alt du har gjort for
organisasjonen!

AKTUELT

Kari Strande utnevnt
til æresmedlem
Kari Strande ble utnevnt til æresmedlem til stående applaus under åpningen
av Geomatikkdagene. Hun har gjort en uvurderlig innsats i GeoForums arbeid
og vært oppmerksom på GeoForums rolle i fagmiljøet og samfunnet generelt.
Tekst: Marianne Meinich. Noe stoff er hentet fra intervju av Kari Strande i 2013 skrevet av Torbjørn Paule.

D

et var en tydelig overrasket Kari som
kom frem på scenen da styreleder
Terje Midtbø overrakte æresmedlemskapet.
Det er nedfelt i GeoForums vedtekter at
som æresmedlem kan utnevnes personer
som har gjort en særlig innsats innen
GeoForums virkeområde og det har Kari
gjort til gagns.
Kari Strande har vært en pådriver for
GeoForums internasjonale virksomhet.
Hun var tidlig i karrieren styremedlem
i organisasjonen som da het Norges Karttekniske Forbund (NKTF) og var også
leder i Rogaland Karttekniske Forbund.
Kari har hatt ulike roller i norske offentlige virksomheter, både på kommunalt
plan, i Kartverket og på departementsnivå.
Gjennom alle år har hun vært oppmerksom
på GeoForums rolle som interesseorganisasjon.
En pioner og betydelig aktør
Kari var den første kvinnen som tok studieretning Jordskifte ved Norges Landbrukshøgskole da hun ble uteksaminert.
Året etter ble hun hyret av Norges Karttekniske Forbund til å stå for utarbeidelsen
av en kombinert lære- og håndbok om kart
og kartbruk. Jan Martin Larsen var president i NKTF, og han var medvirkende til at
hun ble redaktør for boka. Boka «Kart og
kartbruk» kom ut på Universitetsforlaget
i 1981 og i revidert utgave i 1986. Boken
ble brukt som lærebok til utdanning innen
kart- og oppmåling.
– Et meget lærerikt og spennende arbeid
hvor jeg virkelig fikk perspektiv på bredden
i bruk av kart! Hun sørget for at overskuddet av boka skulle forvaltes av GeoForum
for å støtte informasjon om geomatikk
og kartbruk for skoleelever på ulikt nivå.
Lokalavdelingene kan fremdeles søke om
midler fra fondet som ble opprettet.
Orientering og kart
– Min interesse for kart ble vakt da jeg
var barn, og jeg begynte med orientering
i 10-11-årsalderen. Allerede da jeg gikk på
folkeskolen, fikk jeg være med og synfare

orienteringskart. Tidlig kontakt med Jan
Martin Larsen og Erik Christensen var
sterkt medvirkende for videreføring av
kartinteressen. Med denne bakgrunnen var
det naturlig for meg å studere på Norges
Landbrukshøgskole (NLH) og satse på
jordskifte hvor kartfag har en sentral plass.
Kari er fremdeles en ivrig orienteringsløper. Også i Norges Orienteringsforbundet
ble hun tidlig valgt inn i styret, allerede
i 1973, og har senere vært med i kartkomiteen der.
I studietiden jobbet hun med Økonomisk kartverk, med signalisering og
inventering av eiendomsgrenser. Etter
NLH jobbet hun som førstesekretær
i Miljøverndepartementet (MD) der
arbeidet var knyttet til friluftsliv og sikring
av Skjærgårdsparken på Sørlandet.
Året etter hospiterte hun i planfag på
Arkitekthøgskolen samtidig som hun tok
spesialfag i bygnings- og ekspropriasjonsrett ved Universitetet i Oslo.
Så bar det vestover der hun ble regionplanlegger for Regionrådet for Nord-Rogaland, generalplanlegger i Bokn kommune
og Ølen kommune der hun senere ble
rådmann fra 1982 – 1986.
– Den 1. juli 1986 forlot jeg rådmannsjobben i Ølen og begynte som divisjonsdirektør i Landkartdivisjonen i Kartverket
med faglig ansvar for landkartleggingen
i Norge inkludert Nasjonalatlas for Norge.
Kari var internasjonal rådgiver i Kartverket fra 1995. Året etter ble hun konstituert
avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet, planavdelingen i ett år, og var rådgiver
i Norad i 2004-2005. Hun kom fra stillingen
som internasjonal rådgiver da hun ble
utnevnt som avdelingsdirektør i planavdelingen i Miljøverndepartementet i 2010.
Ansvarsområdet skiftet senere departement til Kommunal- og moderniseringsdepartementet der Kari fremdeles jobber.
Internasjonalt arbeid
Som rådgiver i Norad deltok hun i utfordrende oppgaver når det gjaldt temaet
naturkatastrofer og bruk av kart og GIS

som verktøy. I den sammenheng hadde
hun en periode ved ambassaden i Indonesia
med vurdering av gjenoppbyggingsprosjekter etter en tsunami.
Hun roser fredkorpsprogrammet i Kartverket. Dette var et internasjonalt prosjekt
med utveksling av personer med kart-,
plan- og miljøkompetanse mellom Norge,
Vietnam og Laos. Programmet varte fra
2002 til 2010, og i alt 48 personer jobbet
ca. ett år i et annet land.
–Fredkorpsprogrammet har gitt meg
fantastisk mye. Det ble knyttet både faglige
og sosiale bånd. Jeg mener dette er et godt
eksempel på bærekraftig bistand og god
kompetanse- og nettverksbygging.
Internasjonale tillitsverv
Kari er ofte benyttet som foredragsholder
og har representert GeoForum offisielt på
flere internasjonale konferanser. Hun var
GeoForum og GI Nordens representant
i EUROGI som er en Europeisk paraplyorganisasjon for geografisk informasjon.
EUROGI ble stiftet for 25 år siden og Kari
var med fra begynnelsen.
Hun er fremdeles norsk delegat i Fédération Internationale des Géomètre (FIG),
Kommisjon 3 med arbeidsområde Spatial
Information Management (GIS). Hun
deltok senest på FIG working week i Hanoi
i april i år.
– Det gir inspirasjon å kunne følge litt
med på den store utviklingen som skjer på
vårt fagfelt.
GeoForums faggruppe Internasjonal
gruppe har også nasjonalt informert om
internasjonal aktivitet gjennom seminar
i samarbeid med lokalavdelinger.
Æresmedlemskap
Det er et enstemmig styret som står bak
utnevnelsen som æresmedlem. Som
æresmedlem har hun fribillett til alle GeoForums sentrale arrangement. Kari deltok
første gang på Kartdagene da hun var student og vi ser allerede frem til Geomatikkdagene 2020 som arrangeres for 50. gang
til neste år – nok et jubileum å se frem til.
POSISJON NR. 2 - 2019
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PRESSEMELDING FRA KMD:

Endring i forskrifter om
tinglysing og matrikkel
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt endringer i flere
forskrifter. Dette gjelder forskrift om utlevering av eiendomsinformasjon, gebyr
for tinglysing og matrikkelforskriften. Endringene har virkning fra 1. april 2019.
De viktigste endringene er:
• flere opplysninger i matrikkelen
flyttes til gruppen av fritt tilgjengelige opplysninger (etter en
endring i forskrift om utlevering,
viderebruk og annen behandling
av opplysninger fra grunnboken
og matrikkelen)

• kommunen trenger ikke betale
gebyr for kopier fra grunnboken
i forbindelse med saksbehandling
etter matrikkellova (etter en endring
i forskrift om gebyr for tinglysing,
registrering eller anmerkning
i grunnboken og kraftledningsregister)

• en presisering om hvem som
kan kreve tildeling av adressetilleggsnavn (etter en endring
i matrikkelforskriften)

GeoForum 50 år
05. juni blir det fagdag og jubileumsfest for
å markere at organisasjonen er 50 år!
Tekst: Sverre Røed-Bottenvann

S

tiftelsesdatoen var 30. mai 1969.
I år faller Kristi himmelfart på denne
datoen, men bare noen dager etter blir det
altså markering av jubileet. Arrangementet
gjennomføres på Scandic Holmenkollen,
i omgivelser som er en 50 årsfeiring verdig!
Første halvdel av dagen blir det faglige
foredrag. Programkomiteen har bestrebet
seg på å sette sammen et program som
både gir tilbakeblikk på GeoForums historie,
presenterer status for fagfeltet i dag – og
innlegg som sier noe om hvordan GeoForum
og geomatikk som fag kan utvikle seg
i årene som kommer.
Styret i GeoForum har besluttet at
arrangementet skal være tilgjengelig for
flest mulig, og har derfor satt prisen til

05. juni blir det feiring av organisasjonens
jubileum, med fagdag og påfølgende festmiddag.
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kr 550 per person. Dette dekker både
fagdag med lunsj tidlig på dagen – OG
festmiddag på kvelden! Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser.
Siden arrangementet er på Scandic
Holmenkollen, har vi lagt opp til en ekskursjon til Skimuseet. Museet åpnet i 1923
og er verdens eldste spesialmuseum for ski.
Her kan man oppleve 4000 år med spennende skihistorie gjennom en uforglemmelig
utstilling!
Vi håper mange av våre medlemmer
ønsker å feire sammen med oss. Frist for
å melde seg på er 27. mai og program og
påmelding finner dere her:
https://geoforum.pameldingssystem.no/
geoforum-50-ar

Bedre
medlemstall
Etter en vervekampanje i vinter er
det nå 2033 medlemmer i GeoForum.
Det er et høyeste tallet siden 2015.

Vi ønsker å bli flere
- sammen for geomatikk
Illustrasjon: Shutterstock

Tekst: Sverre Røed-Bottenvann

S

om medlem i GeoForum får man
tilgang til faglige nettverk, nyheter
fra bransjen og rabatt på våre kurs og konferanser. I tillegg får medlemmene magasinet
Posisjon og tidsskriftet Kart og Plan,
mulighet til å søke stipend tre ganger i året
– og studentmedlemmer får tilbud om
å delta gratis på våre arrangementer.
I vinter hadde vi en kampanje hvor en
av dem som meldte seg inn som medlem
innen 01. mars var med i trekningen av
gratis deltakelse på Geomatikkdagene

2019. Den heldige
vinneren var
Morten Åtland,
som jobber i Lista jordskifterett. Vi begynte
Geomatikkdagene på Sundvolden.
også med å premiere ververne av nye
Vi i GeoForum
Som medlem
fårsetter
du:pris på alle våre
medlemmer med tre Flaxlodd. Dette vil
medlemmer – og har plass til flere! Les
pågå ut 2019.
mer ompå
medlemskap
og meld deg inn her:
Medlemspriser
kurs og konferanser
Av de drøyt 2.000 medlemmene er
http://geoforum.no/medlem/
ogogså
nyheter
249 bedriftsmedlemmer. Også bedrifts- Faglige nettverk
Det kan
nevnes at GeoForums
medlemmene fikk et ekstra gode i år, da
øverste myndighet, Representantskapet,
Magasinene Posisjon og Kart og Plan
en ansatt hos hvert bedriftsmedlem fikk
har besluttet å endre navn fra «personlig
1.000 kroner i rabatt på deltakeravgiften til
medlem»
«medlem».
Mulighet
for å søketilstipend
Studenter får mulighet til
å delta gratis på arrangementer

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

Meld deg inn på våre nettsider www.geoforum.no/medlem

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 geomatikkoppgaver 2018
Bransjen er glad for alle som velger å studere geomatikk. Under
Geomatikkdagene 2019 ble fjorårets beste geomatikkoppgaver kåret!
Tekst: Sverre Røed-Bottenvann, Foto: Hjalmar Westgård

D

et er tredje året på rad at beste geomatikkoppgaver kåres.

Beste bacheloroppgave
Christoffer Heldal Helgesen, Gjermund
Wold, Trygve Waaktaar Åsheim og Rune
Kjærland vant pris for beste bacheloroppgave i geomatikk i 2018. De leverte
oppgaven «Dokumentasjon og presentasjon av kulturminner» ved Høgskulen
på Vestlandet. I juryens begrunnelse
heter det: “Vinneroppgaven utforsker et
interessant område for bruk av GIS. Det
er en tiltalende oppgave som kombinerer
fotogrammetri, laserskanning og webutvikling. Oppgaven viser hvordan man
med relativt enkelt utstyr kan benytte nye
og gamle metoder for å lage modeller av
kulturminner for dokumentasjon og deling
av kunnskap. Oppgaven tar oss med på en
reise gjennom gamle og nye teknikker og
ender opp med presentasjon av en ferdig
modell av Kaupanger stavkirke i egenutviklet webapplikasjon. Spennende lesing!
Oppgaven har en god struktur, er sterkt
på metode, har en pedagogisk tilnærming
til problemstillingen og virker helstøpt.
Den har god skriftlig framstilling med
bra språk. Dette var en oppgave det var
morsomt å lese. Dette er en klar vinner
blant bachelor-oppgavene!”
Beste masteroppgave
Ruben Schmidt Mällberg og Valdemar
Rolfsen vant pris for beste masteroppgave i geomatikk i 2018. De vant med
oppgaven «Map Creation from Semantic
Segmentation of Aerial Images Using Deep
Convolutional Neural Networks», som ble
avlagt ved NTNU I Trondheim. Målet med
oppgaven var, enkelt forklart, å undersøke
mulighetene for å produsere kart og kartobjekter ved bruk av maskinlæring. Ruben
jobber nå i Spacemaker AI og Valdemar
i Ignite Procurement. I juryens begrunnelse heter det: “Vinneroppgaven vurderer
bruk av offentlig tilgjengelige FKB-data til
å trene opp dype konvolusjonelle nevrale
nettverk (kan sikkert forklares godt av
studentene) til å gjøre nøyaktig segmentering av flyfoto. Oppgaven begrenser seg
8
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til fire ulike romlige klasser: Bygning, Veg,
Vann og Vegetasjon. Oppgaven presenterer
statistikk og utfordringer med datasettet som benyttes til trening av nettverket
og viser at det gir bedre resultat å trene
nettverket for hver klasse enn å trene ett
nettverk på alle klasser samtidig. Til slutt
presenteres kart produsert av nettverkene,
samt at kvaliteten og brukervennligheten
vurderes. En svært god oppgave. God på
teori og metode, med bra språk og figurer
som bidrar til å belyse stoffet. Oppgaven
er godt gjennomarbeidet og det virker som
kandidatene har et godt grep om stoffet.
Oppgaven lykkes med å forklare komplekst stoff på en god måte. En klar vinner
blant master-oppgavene! Juryen vil til slutt
påpeke at temaet maskinlæring og deler av

geomatikkfaget vil egne seg meget godt til
videre forskning og utvikling.”
Prispenger og foredrag
Begge prisene er en anerkjennelse av
solid akademisk innsats, og prispenger
på kr 20.000 ble overrakt på Geomatikkdagene. Vinnerne i begge kategorier holdt
også foredrag på konferansen. Takk til
Tone Kristiansen og Einar Jensen i Kartverket for juryering. Kåringen av beste
geomatikkoppgaver er et samarbeid
mellom interesseorganisasjonen GeoForum, Kartverket og Geomatikkbedriftene. Vi gratulerer vinnerne, og sier tusen
takk for de spennende foredragene de
tidligere studentene holdt.

Gjermund Wold (f.v), Trygve Waaktaar Åsheim og Christoffer Heldal Helgesen presenterte oppgaven sin
foran 400 geomatikere på Geomatikkdagene. Til høyre styreleder i GeoForum, Terje Midtbø.

Fornøyde studenter er klar for Geomatikkdagene 2019.
Ikke alle studentene var til stede da bildet ble tatt.

60° 03' 46" N, 10° 18' 40" Ø
Hvert år sponser GeoForum gratis deltakelse på Geomatikkdagene for inntil 15 studenter.
Her er oppsummeringen fra en av studentenes erfaringer fra konferansen på Sundvolden.
Tekst: Nicolaj Nielsen, student NTNU i Trondheim, Foto: Privat

I

nærmere ett tusen år har konger, adelsmenn, handelsreisende og i den nyere
tid moderne forretningskvinner og -menn
valfartet til stedet hvor Sundvolden Hotel
ligger i dag. En tidlig tirsdags morgen i
begynnelsen av april i år, var det vår tur;
En gruppe studenter som hadde søkt seg
vekk fra lærebøker og lesesal, med målet
Geomatikkdagene 2019.
Stort tilbud
Vi var blant Geoforums utvalgte studenter
som i år fikk delta gratis på konferansen.
For meg var dette første gangen som deltaker, så jeg var nysgjerrig på hvem jeg kom
til å møte og hva jeg kom til å oppleve. Min
egen motivasjon for å reise ned fra NTNU
i Trondheim var å løfte blikket opp fra den
ellers teoretiske hverdagen og danne meg
et inntrykk av hva som beveger seg ute i
bransjen og hva framtiden innen faget geomatikk og IKT kan tilby. Ble forventningene mine møtt? Det skal jeg prøve å gi et
svar på i denne spalten. Den første dagen
startet med foredrag i plenum. Først ut var
et foredrag om kartenes historie, deretter
fulgte en demonstrasjon av kart og geodata
brukes innen journalistikk. Temaet for
konferansen var «Geomatikk til alle» og
stemningen ble satt fra første minutt.

De påfølgende dagene fulgte det diverse
foredrag i ulike sesjoner med temaer om
alt fra matrikkel, BIM og datafangst til
satelittgeodesi, smarte samfunn og intelligente transportsystemer. Tilbudet var stort
og man kunne velge hvilke foredrag man
ville se, da det alltid foregikk 3 sesjoner i
parallell.
Møte andre
Utenfor foredragsrommene var det et
stand-område hvor bedrifter og utstillere
hadde mulighet til å presentere seg selv
og mulighetene de tilbyr. Her kunne man
finne både selgere og brukere av moderne
datafangst og landmålingsutstyr, i tillegg til bedrifter som utvikler og leverer
tjenester hvor geodata er en sentral del.
Kartverket var dessuten representert med
en egen stand, så man kan trygt si at hele
næringskjeden fra datafangst til dataforvaltere/tilbydere, og utviklere og brukere
av tjenestene var tilstede. Vi, studentene,
hadde også egen stand hvor vi hadde en
liten quiz på Kahoot, og hvor interesserte
kunne komme bort å slå av en prat eller
spille litt bordhockey. I år var vi studenter
fra 5 ulike universitet: KTH i Stockholm,
NMBU på Ås, NTNU på Gjøvik, NTNU i
Trondheim og Universitetet i Bergen. Alle

med studier relatert til kart og geomatikk.
Det var veldig interessant å snakke med de
andre studentene og lære om likhetene og
ulikhetene mellom de ulike studieprogrammene.
Nyvunnet motivasjon
Som student er det å reise på konferanse
og bo på hotell en luksus man ellers ikke
opplever så ofte. Spesielt må jeg nevne den
eventyrlige lunsjbufféen på Sundvolden
som satt en ekstra spiss på det hele. På
kvelden, dag nummer to, var det festmiddag med live musikk og mye god mat
og drikke. Jeg fikk snakket med mange
mennesker fra mange ulike bedrifter, både
fra det offentlige og private. Notatboka er
full av notater fra foredrag med idéer og
poeng jeg syns var ekstra spennende. Jeg
føler jeg nå har et bedre innblikk i andre
geomatikkstudenters hverdag og et optimistisk syn på framtiden innen geomatikkbransjen, spesielt også siden jeg i løpet av
konferansen ble oppmerksom på den nylig
utarbeidede nasjonale geostrategien som
bygger på åpne og tilgjengelige geodata.
Dette syns jeg gjør framtiden ekstra spennende. Jeg reiser hjem med nyvunnet
motivasjon og noen idéer til prosjekt- og
masteroppgave.
POSISJON NR. 2 - 2019
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Trondheim utvikler en modell
for innovasjon og omstilling
NTNU og Trondheim kommune
har sammen etablert Universitetskommunen Trd3.0.
Samarbeidet innebærer at
kommunen og NTNU sammen
skal utvikle en modell for
innovasjon og omstilling
i offentlig sektor gjennom
forskning, innovasjon,
utdanning og deltakelse
i utviklingsprosjekter av
strategisk betydning for
offentlig sektor.
Tekst fra Trondheim kommune Martin Vitsø, Wenche
Stinessen, Halvard Bachke og Michael Pande-Rolfsen
Trondheim 2030 ved Unni Skoglund: Kamalan Rashasingham ved NTNU demonstrerer bruk av VR-briller.

T

rondheim blir den første kommunen
i Norden som prøver ut en slik modell.
Målet er å utvikle en modell som er spesiell
her i Norge og slik sett bli en nasjonal pilot.
Digitalisering av plan- og byggesaksområdet skaper mange spennende muligheter
framover. Kommunen ønsker at nye løsninger, ny dataflyt og nye arbeidsprosesser
skal se dagens lys gjennom ulike satsinger
i samarbeid med NTNU, KMD, Kartverket,
DiBK og KS. Artikkelen belyser noe av det
som er på gang.
Videreutvikling av eByggeSak sammen
med KS og bruk av BIM i byggesøknader
Trondheim kommune var først ute med
å ta i bruk et fagsystem for byggesaksbehandling som tilfredsstiller kravene i KS
sin nasjonale produktspesifikasjon, eByggeSak. Sammen med Norconsult har kommunen også sett nærmere på bruk av BIM
i søknadsfasen. Det er innledet et samarbeid
med DiBK og et lokalt arkitektkontor om
pilotering av direktoratet sin “byggesaksBIM”. Arbeidet er i en tidlig fase.
Trondheim kommune ønsker å utforske

10
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arbeidsprosesser, dataflyt og løsningskonsepter i forhold til bruk av BIM i byggesaker. Det er behov for å se nærmere på
bruk av BIM i saksbehandlingen og ved
oppdatering av matrikkel og FKB. Målet
er å høste erfaring med hvordan en byggesaksBIM bør være for å møte de brukerbehovene som utbygger, kommunen og
Kartverket som forvalter av matrikkelen og
FKB har. Blant annet ønsker man å utforske visualisering av BIM-modeller i terrenget (3D), sammen med kartet og DOKdata. KS har et ønske om at erfaringene
fra dette arbeidet kan gi innspill til neste
versjon av eByggeSak.
Samarbeid med NTNU
og SIMsalaBIM-laben
Denne vinteren har rundt 30 engasjerte
NTNU-studenter med professor Rolf A.
Bohne i spissen jobbet med oppgaver i
grenselandet mellom byggenæringen og
kommunen som saksbehandler. NTNU
har rigget en egen BIM-lab, “SIMsalaBIM”.
Studenter i det 4. året er “eksperter i team”
i det som omtales som en “landsby”. Lands-

byen er tverrfaglig satt sammen, og studentene skal utnytte hverandres kompetanse
for å finne den best tenkelige løsningen.
Noen ser på digitalisering i forbindelse
med innsending av byggesøknader til kommunen eller kommunens utøvelse av tilsyn,
mens andre ser på hvordan digitalisering
kan bidra til at kommunene i større grad
bruker-orienterer sine formålsbygg som
skoler, sykehjem og tilsvarende.
“Gjennom samarbeidet med kommunen
får vi tilgang på en rekke interessante og reelle problemstillinger”, sier professor Bohne.
“Eksempelvis kan en digital bygningsmodell (BIM) av et planlagt bygg lastes
inn i en kamera-app. Når du da står på
bakkeplan foran en tomt som skal bebygges,
kan du på telefon eller nettbrettet få det
planlagte bygget oppå virkeligheten (AR).
Da kan du se hvordan bygget vil ligge
i terrenget og i forhold til byggene rundt.
Tenk deg at naboen har sendt inn en byggesøknad, og du selv kan stå i egen stue eller
på egen terrasse med mobiltelefonen og se
hvordan din utsikt vil bli påvirket. Da kan
du på et mye bedre grunnlag danne deg et

bilde av hvordan det planlagte tiltaket vil
påvirke deg, og om dette tiltaket er greit for
deg eller ikke.
SIMsalaBIM har en rekke store skjermer.
Her kan du gå inn i tegningene. Studentene
kan hente fram en modell fra et planlagt
kommunalt bygg og ta på seg VR-briller.
Med brillene på, kan en oppleve hvordan
det er å vandre rundt inne i bygget som enda
ikke er oppført. De andre studentene kan
følge med på skjermen. På dette viset kan
man oppleve hvordan bygget vil bli i praksis.
Vi kan se for oss at fremtidige brukere av
bygget kan gi innspill i forhold til hvor godt
tegningene ivaretar funksjonene bygget skal
inneholde”, sier en engasjert Bohne.
“Også for utbyggerne, og ikke minst
politikerne som skal gjøre vedtak, kan BIM
sammen med AR/VR være nyttig verktøy.”
Framtidsbilder Trondheim 2050
Trondheim kommune skal lage en ny
strategi for sentrum av byen og prøver ut
nye måter å arbeide på. Fire tverrfaglige
team har beskrevet og visualisert hvordan
de tror Midtbyen og resten av sentrum kan
se ut i 2050, omtalt som “Framtidsbilder
Trondheim 2050”. De fire teamene har i
forkant av sitt arbeid mottatt innspill fra
Byplan, Byantikvar, Miljøenhet, næringsliv og andre. Det ble også lagt føringer
for hvordan kart- og 3D-grunnlag skulle
benyttes i oppdraget. Ved oppstart fikk
teamene utdelt 3D-grunnlag for hvert av
de fire sentrumsområdene og Midtbyen.
De tverrfaglige teamene måtte levere 3Dmodeller av ny bebyggelse og endringer i
terrenget i det utleverte grunnlaget for å
unngå det som erfaringsmessig kan bli et
problem - utveksling av 3D-data mellom
kommunen og eksterne i etterkant. Her er
det mange fallgruver - ulik programvare
med proprietære prosjektfilformater, lite
egnede eksportformater hvor geometri
eller tekstur i bildet går tapt, ulike eller lokale koordinatsystemer, rotasjoner, offset,
detaljgrad, fargebruk og generell visuell stil.
Prosjektet valgte Sketchup som program/
format. Byplanleggerne selv bruker
Sketchup, og i flere tilfeller har eksterne
arkitekter benyttet Sketchup som utvekslingsformat når kommunen har bedt om
3D-modeller av omsøkte prosjekter. Det
er enkelt å flytte data mellom Sketchup og
Unity, som er programvaren kommunen
benyttet for å lage visualiseringer i dette
prosjektet. Fra Unity produserte kommunen ulike produkter til bruk i utstilling,
visualisering og medvirkning. Filmklipp
fra modellene ble brukt i en artikkel om
prosjektet i byutviklingsområdet sitt eget

Framtidsbilde Trondheim 2050 for Ila, utarbeidet av team «Lala Tøyen»

nettmagasin, Trondheim 2030. Filmene
rullet også på storskjerm i Trondheim
kommunes bytorg i utstillingsperioden.
Kart for publikumsinnspill ble laget i Leaflet, med isometriske kartbilder - en slags
skråbilder i parallellprojeksjon knipset
i Unity-modellen. Her kan publikum se
forslagene sammen med innspillene som er
kommet, og med få klikk komme med egne
innspill. Innspillskartet var tilgjengelig på
nett og på en PC i bytorget i utstillingsperioden. I skrivende stund har kartet
fanget omtrent 120 innspill.
I tillegg lagde kommunen 360-filmer og
en "virtual tour" med 360-bilder fra Unitymodellen. Dette ble tilrettelagt som enkle
app’er med støtte for VR-visning på mobiltelefon i VR-briller for dette. Til utstillingsåpningen i Trondheim folkebibliotek
kjøpte kommunen inn en håndfull slike
VR-briller, prisklasse 50 til 200 kr stykket,
og la disse frem sammen med QR-kode for
nettsiden. Dette ble lagt fram både i biblioteket og i bytorget i utstillingsperioden.
Nytt fagsystem for saksbehandling
av reguleringsplaner.
Kommunen er også i prosess for å anskaffe
nytt fagsystem for saksbehandling av
reguleringsplaner. Bystyret har signalisert
at medvirkning skal ha en sentral plass
i løsningen for å sikre at innbyggere og
andre berørte kan utøve sine demokratiske
rettigheter på en god måte. Kommunen
har som intensjon å basere anskaffelsen på
kravspesifikasjon utarbeidet av KS (ePlanSak). Som pilotkommune kan Trondheim
kommune bidra med nyttige tilbakemeldinger fra en reell konkurranse som i neste
omgang vil bidra til å heve kvaliteten på
den nasjonale produktspesifikasjonen.

Etablering av DigiLab
DigiLab er et prosjekt/laboratorium som
skal støtte opp under digitaliseringsarbeidet
rettet mot plan, bygg og geodata i kommunen. Byplankontoret, Byggesakskontoret
og Kart- og oppmålingskontoret eier
lab’en i fellesskap. På denne måten tvinges
kommunen til å jobbe på tvers at etablerte
strukturer. I lab’en kan nye løsninger
prøves ut tett på plan- og byggesaksbehandlingen i kommunen. Trondheim
kommune samarbeider med NTNU, KMD,
Kartverket, DiBK og KS når det gjelder
dette arbeidet.
Noen prosjekter i 2019 er:
• “Drømmeprosess BIM” som skal utforske
arbeidsprosesser, dataflyt, datamodell
og tjenester for bruk av BIM fra søknad,
via saksbehandling og til oppdatering av
nasjonale registre.
• “Drømmeplan Hallsteingård” som skal
analysere brukerbehov hos utbygger
og saksbehandler i forhold til bruk av
plangrunnlaget i selvbetjeningsløsninger og i eByggeSak. Prosjektet skal blant
annet belyse hvordan plangrunnlaget/
planregister kan tilrettelegges best mulig
for de aktuelle brukergruppene.
I januar fikk Kartverket lokalt og kommunen besøk av statssekretær Lars Jacob
Hiim, flere representanter fra KMD og KS
sin områdedirektør, Kristin Weidemann
Wieland: “Vi vil lære mer om digitaliseringsarbeidet innenfor byutviklingsområdet. Vi er veldig glade for at Trondheim er
så villige til å være pilot!”.
Dette var en av tilbakemeldingene som
kommunen mottok under besøket.
POSISJON NR. 2 - 2019
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Geografiske data,
teknologi og
bærekraft

Administrerende direktør i Geodata, Geir Hansen, åpnet konferansen med et
dykk ned i spådommene om de største teknologitrendene som kommer.

Alt skjer et sted, og i slutten av februar skjedde det på Geotek
– en konferanse om geografiske data og teknologi i regi av Geodata.
Av: Ove Helset

H

vert år arrangerer Geodata sin brukerkonferanse, de siste årene som en
konferanse om geografiske data og teknologi under navnet Geotek. I år ble Oslo
kongressenter fylt av over 60 foredrag og
i underkant av 300 deltakere fra både det
offentlige, kommuner og privat næringsliv.
– Vi står midt i teknologiutviklingen
Administrerende direktør i Geodata, Geir
Hansen, åpnet konferansen med et dykk
ned i Gartner Groups spådommer om de
største teknologitrendene som kommer.
– For 2019 er en rekke av trendene helt
sentrale for vår bransje og jeg er fascinert
over hvordan denne bransjen alltid tenderer
å befinne seg midt i der det skjer når det
skjer store ting rundt teknologitrender
i verden, sa Hansen og fortsatte:
– Jeg er inspirert og motivert over
hvordan kart, geografi og teknologi
kan brukes for å både belyse og adressere
noen av de absolutt største utfordringene
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som verden står overfor nå, sa han, før
han gav ordet videre til statssekretær
i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Lars Jacob Hiim.
Nasjonal geodatastrategi
Hiim gikk igjennom nasjonal geodatastrategi fram mot 2025, som ble lagt frem
på tampen av året i fjor. Statssekretæren pekte
på konferansens røde tråd – geografiske datas
rolle for å møte kritiske samfunnsutfordringer og FNs bærekraftsmål.
– Regjeringen har vedtatt at disse
17 bærekraftsmålene skal være det politiske
hovedsporet for å ta tak i vår tids største
utfordringer også i Norge, og FN peker på
at geografiske datasett er sentrale for de
fleste av bærekraftsmålene, sa Hiim.
Traineene
Det er blitt en tradisjon i Geodata at
traineene skal presentere et konsept eller
en teknologisk løsning hovedscenen. Årets

traineekull imponerte salen med et konsept
for hvordan man ved hjelp av geografisk
analyser kan tilrettelegge for ren energi,
økonomisk vekst og bedre helse i u-land.
Helt konkret har de utviklet en webapplikasjon som analyserer områder i
u-land som avdekker behov og muligheter
for installasjon av solcellepanel, der hele
verdikjeden ivaretas av ett, felles system
som legger til rette for god kommunikasjon
og effektivt samarbeid mellom donorer,
ledelse, solcelleprodusenter og frivillige
organisasjoner.
Besøk fra Sveits
Årets konferanse hadde også to spennende
besøk fra Sveits. Leder av FNs satellittprogram, UNITAR, Einar Bjørgo, er opprinnelig fra Voss og leder dette arbeidet i
Genéve, godt støttet av datainfrastrukturen
på Cern-instituttet. Dette teknologi-intensive
programmer har som mål å gjøre satellittløsninger og geografisk informasjon lett

Maria Frøystein er en av årets traineer, sammen med
David Lange, Fredrik Bore, Adrian Isdahl og Aleksandra
Zietara. De imponerte på scenen under Geotek med sitt
konsept for å rulle ut solceller i utviklingsland.

tilgjengelig for FN og eksperter verden
over som jobber med å redusere innvirkningen av kriser og katastrofer og hjelpe
nasjoner med en bærekraftig utvikling.
Fra Zürich, fikk konferansen besøk fra
Thomas Elliott fra forskningslaboratoriet
Crowther Lab, som jobber å opparbeide
kunnskap for å drive global økologisk
restaurering. Dette er ifølge dem ett av
de mest effektive våpnene i kampen mot
klimaforandringer og tap av biologisk
mangfold, og geografiske data og teknologi
er naturligvis en viktig del av dette.
Maskinlæring, demoer og bærekraft
Klimaendringer og konsekvensene for
omgivelsene våre var en rød tråd, både
gjennom fellessesjonen, men også på
flere av de tekniske foredragene i dagene
som fulgte. På hovedscenen fikk vi også
se Asker og Bergen kommune, Hafslund
Nett og innsikt i hvordan vi kan jobbe med
bærekraftige forretningsmodeller.
I tillegg er Geoteks første dag et utstillingsvindu der Geodatas tekniske rådgivere
får presentert og vist frem teknologien vi
jobber med – denne gangen hvordan en
kan bruke en digital tvilling av Oslo lufthavn for å effektivisere arbeidsprosesser
ved hjelp av systemer som sømløst knytter
sammen aktiviteter og utstyr.

Ønsker å nå flere
Dette er andre året at den tidligere brukerkonferansen kommer i ny «drakt», med en
felles konferansedag på dag én. Markedsog kommunikasjonssjef, Sesilie Halland,
forteller at en viktig grunn til dette er at
Geodata ønsker å treffe et bredere publikum.
– Vår erfaring er at det er flere som bør
kjenne til mulighetene og kapasiteten til
geografiske data og teknologi har, og vi
ønsker å vise dette i en større kontekst og
skape forståelse på tvers av teknologiske
fagdisipliner og forhåpentligvis treffe flere
beslutningstakere, sier Halland.

Å bruke analyser av satellittbilder er blitt
viktig for å redusere innvirkningen av kriser og
katastrofer. Leder av UNITAR-programmet, Einar
Bjørgo, gav publikum en innsikt i hvordan de
jobber med denne teknologien.

Prisutdelinger
Årets kartkonkurranse ble vunnet av James
David William Holtom i Bergen kommune
for kartfortellingen «Strategi for Bergen
nye sjøfront», med David Kobbevik «Fiskekart for Søgne og Greipstad», utviklet på
Rambølls tekniske løsning som en god
nummer to.
Under festmiddagen var det også utdeling av Fyrtårnprisen, som skal inspirere
til økt bruk og utvikling av geografiske
informasjonssystemer. Prisen gikk til
Skedsmo kommune for sin utnyttelse av
ArcGIS-plattformen og sitt arbeid med å
bygge et innovativt miljø og organisasjon
for å ta ut verdien av GIS på ulike forretningsområder. Det var seksjonsleder
karttjenester, Anders Hveem Malum, som
mottok prisen.
POSISJON NR. 2 - 2019
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Asker bygger den nye kommunen
på FNs bærekraftsmål
1. januar 2020 slår Røyken, Hurum og Asker kommune seg sammen til en kommune.
Den nye kommunen skal hete Asker og bygges på FNs bærekraftsmål.
Tekst: Kristine Andenæs, rådgiver i Asker kommune

F

Ns bærekraftsmål trådte i kraft i januar
2016. På samme tidspunkt startet våre
tre kommuner planleggingen av sammenslåingen. Nye Asker kommune legger FNs
bærekraftsmål til grunn for byggingen av
den nye kommunen.
Den nye kommunen ønsker å løfte blikket, styre i riktig retning og utvikle gode
løsninger lokalt, samtidig som vi vil tenke
og bidra globalt. FNs bærekraftsmål er et
spennende rammeverk for utvikling av
lokalpolitikken.
Oversatte målene til den
lokale virkeligheten
Nye Asker kommune har tatt utgangspunkt i en ordinær prosess for utvikling
av kommuneplanen, samtidig som vi
integrerer det globale perspektivet gjennom
FNs bærekraftsmål (bilde av tannhjul).
Å oppfylle bærekraftmålene betyr ikke at
vi må snu alt på hodet, men at vi må tenke
og jobbe litt annerledes enn vanlig.
Nye Asker kommune har, i likhet med
alle kommuner, et helhetlig samfunnsansvar og ansvar for mange oppgaver som
bidrar til bærekraftig utvikling. Kommunen
leverer helsetjenester, utdanning, infrastruktur, boligpolitikk, rent vann og
renovasjon. Bærekraftsmålene ser miljø,
økonomi og sosial utvikling i sammenheng,
og er derfor et naturlig utgangspunkt.
Nye Asker har utarbeidet en metode
(bilde av trekantmodell) for hvordan vi
kan bruke bærekraftsmålene i vår lokale
virkelighet og hvordan vi kan gjøre dem
relevante for vårt lokalsamfunn. De globale
målene danner utgangspunkt for konkrete
mål og strategier innenfor tjenesteutvikling
og samfunnsutvikling i den nye kommunen.
Startet med utvalgte mål
Kommunen har sett på betydningen hvert
enkelt bærekraftsmål har for nye Asker
kommune, valgt ut relevante delmål, og
vurdert hvilke fremtidige muligheter og
utfordringer nye Asker har innenfor de
ulike målene.
Vi har valgt oss noen bærekraftsmål vi
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ønsker prioritere. Mål 3: god helse, mål
4: god utdanning, mål 9: innovasjon og
infrastruktur, mål 11: bærekraftige byer og
samfunn, mål 13: stoppe klimaendringene
og mål 17: samarbeid for å nå målene.
Disse blir nå lagt til grunn for satsingsområdene i samfunnsdelen av den nye
kommuneplanen.
Bred involvering av lokalsamfunnet
Bærekraftsmålene er med på å skape en
felles identitet som ny kommune. For å få
engasjement og involvering jobber vi for
å gjøre FNs bærekraftsmål kjent hos innbyggerne. Kommunen involverer de unge,
næringslivet og andre i medvirkningsprosesser. Telefonundersøkelser er gjennomført og vi er i gang med å gjennomføre flere
innbyggerpanel. Innbyggerundersøkelsen
er gjennomført med sikte på å kartlegge
innbyggernes forventninger og holdninger
til nye Asker kommune. Spørsmålene i
undersøkelsen er knyttet til kommuneplanens samfunnsdel, FNs bærekraftsmål og
innføring av nærdemokratiske ordninger og
andre former for innbyggermedvirkning.

Her får vi verdifulle innspill til hva innbyggerne våre tenker om utviklingen av sitt
nærmiljø, og hva som er viktigst der de bor.
Møtene kommer i tillegg til tilsvarende åpne
dialogmøter som kommunen arrangerer.
Høsten 2018 inviterte kommunen til
Askerkonferansen 2018. Her gav ungdom
fra Hurum, Røyken og Asker, sammen med
ungdomsrepresentanter fra FN-organisasjonen UN Habitat, innspill til hvordan
bærekraftsmålene kan forme den nye kommunen. Én av tilhørerne på konferansen
var statsminister Erna Solberg.
Delmål og måleindikatorer
Kommunen kan bruke noen av FNs 169
delmål direkte, andre kan brukes i lokal
kontekst med et minimum av omskriving,
mens flere av delmålene ikke kan brukes
i en europeisk/norsk kontekst. Der FNs
delmål ikke fullt ut er dekkende for å
beskrive den innsatsen som faktisk gjøres
lokalt jobber nye Asker nå med å formulere egne lokale delmål som «knyttes til»
satsingsområdene i kommuneplanen. FN
har utarbeidet 232 indikatorer fordelt på

de 169 delmålene. Kommunen er i ferd
med å utarbeide egne indikatorer, der FNs
indikatorer ikke er relevante.
Summen av målene vil indikere hvor
god måloppnåelse man har innenfor hvert
av satsingsområdene. Denne tilnærmingen
vil gjøre det mulig å rapportere på faktisk
måloppnåelse av bærekraftsmålenes hovedog delmål, mens det også gir mulighet til
å jobbe med egne lokale delmål, knyttet
opp mot FNs hovedmål.
Ønsker å inspirere andre
I disse dager vedtas planprogrammet
for ny kommuneplan og samfunnsdelen
er under utarbeidelse. Ny kommuneplan
basert på FNs bærekraftsmål er planlagt
vedtatt av det nye kommunestyret våren
2020. Vi vet at mange jobber med FNs
bærekraftsmål på ulikt vis. Likevel håper
vi at vår måte å bygge nye Asker kommune
kan inspirere andre kommuner, bedrifter
og lokalsamfunn i Norge og andre steder til
å jobbe systematisk for at FNs bærekraftsmål blir relevante og viktige for å skape
gode lokalsamfunn.
Vil du vite mer?
Gå inn på nye Asker kommune for å lese
mer om hvordan vi jobber med bærekraftsmålene. https://www.asker.kommune.no/
nye-asker-kommune/aktuelt-nye-askerkommune/hvordan-jobber-vi-med-fnsbarekraftsmal/

r
Sk

åfo

B
to -

E

d
re

· Flyfotografering
· Laserskanning
· Kartlegging
· Skråbilder
BlomSTREE
· Databaser / visualisering
Ter ild
Po
eb
w
t
a
e
· Gatebilder
G
· Skogkartlegging
· 3D-modellering
· GIS-analyser
· Konsulenttjenester
· Reguleringsplaner

lomOBLIQU

C
by

edia
ycloM

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

POSISJON NR. 2 - 2019

15

AKTUELT
De siste årene er halvparten av utviklerne
Norkart rekrutterer kvinner.

Slik rekrutterer
de flere kvinner
IT-bedriften Norkart har 170 ansatte hvor flesteparten er
teknologer – og det trengs flere titalls nye utviklere hvert år
fremover. I de siste årene er halvparten av nye IT-utviklere kvinner.
Tekst: Arne Joramo, Computerworld, arne.joramo@cw.no

K

vinner i IT- næringen er uten tvil en
mangelvare. Tall fra 2018 viser at det
kun er 28 prosent kvinner i næringen. Og
det er ikke bedre i telebransjen spesielt.
På Telecom Worlds to årlige konferanser
gjennom et tiår har det aldri vært mer enn
15 prosent kvinner. Dette er et problem for
IT-bransjen – hvor eksempelvis Norkart
møter denne utfordringen i det daglige.
Nye rekrutterings-kriterier hjelper
Norkart lager nå løsninger for en ny generasjon brukere – og for å få til det har de
endret helt på kriteriene for rekruttering av
utviklere. De mener de har knekt en viktig
kode i å tiltrekke seg utviklere – og spesielt
kvinnelige utviklere.
– Vi har ikke hatt kjønnskvotering, men
søkt etter et mangfold, med ulike kompetanser. Resultatet er at vi de siste årene har
rekruttert over halvparten kvinnelige utviklere. Dette har gitt andre positive effekter
som vi ikke hadde forventet, sier teknologidirektør Alexander Salveson Nossum.
– Vi har jobbet målrettet med å bygge
effektive team og rekruttere personprofiler
som utfyller hverandre. For oss er samarbeidskompetanse viktig – og evnen til å
jobbe på tvers av miljøer, sier HR- og kommunikasjonsdirektør Kari Mette Toverud.
Kjønn i seg selv er ikke viktig - men
mangfold og dynamikk er viktig. Mangfoldet med kvinnelige utviklere har endret
måten vi jobber med utvikling på. Resultatene er mer brukersentrert utvikling
som gir bedre resultater.
– Det vi har sett er at kvinner oftere
er dyktige til å være bindeledd mellom
kunder, partnere og internt mellom avdelinger og personer. Norkart har en fordel
i at vi er et mellomstort selskap med korte
beslutningsveier. Som utvikler er du tett på
det som skjer, og det appellerer til dyktige
utviklere som vil skape løsninger som gjør
en forskjell, sier Salveson Nossum
Utvikling har gått fra å handle om koding
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til å handle om å skape verdi. Utvikling
jobber tett mot marked, salg, kundeservice og andre avdelinger i selskapet,
slik at de hele tiden utvikler løsninger
basert på kundens behov.
– Det mener vi er avgjørende for
suksess. Man kan ikke sitte på hver sin
tue hvor noen utvikler, andre tar imot
tilbakemeldinger fra kunder, mens den
tredje gruppen markedsfører løsningene.
Det hele henger sammen, går raskere og
er i kontinuerlig endring. Slik vi driver
utvikling i dag appellerer ofte til kvinnelige
utviklere, sier Salveson Nossum.
Hvordan få flere kvinner
i it-utdanning?
Alexander Salveson Nossum har en
bakgrunn fra NTNU hvor han tok
doktorgrad og var aktivt involvert i rekruttering til fagmiljøene. Erfaringen hans fra
kunnskapssektoren bygger han videre på
i Norkart som jobber tett opp mot universitetene blant annet for økt rekruttering
til IT relaterte studier.
Selv om Norkart helt klart mener at vi

trenger både mannlige og kvinnelige utviklere, så er det flest mannlige studenter på
IT relaterte fag. Hvorfor velger ikke flere
kvinner IT?
– Det kan være fordi noen forbinder
det med et mannlig og litt antisosialt miljø
hvor man fokuserer på koden. Det tror jeg
ikke appellerer til så mange kvinner. Men
det begynner å bli en noe utdatert oppfatning, sier en av Norkart sine kvinnelige
utviklere, Mathilde Ørstavik.
Vi håper at våre erfaringer kan skape
inspirasjon til at flere jenter velger en
utdanning hvor de kan være med å skape
samfunnsnyttige tjenester. Vi håper våre
kvinnelige profilerkan være en viktig inspirasjon til unge jenter som vurderer IKTutdanning. Søknadsfristen var 15. april.
Flere kvinner søker It-studier
Tall fra Samordna opptak viser at det
fremdeles er færre kvinnelige søkere til IT
relaterte studier, men at vi ser at kvinneandelen har økt fra 2017 til 2018. Men
fortsatt er den skremmende lav spesielt
for dataingeniørstudiet.

Antall søkere til Geomatikk ved NTNU i 2018 vs 2017
2018

Totalt 145 stykker.

Kvinner: 35 (24 %).

Menn: 110 (76%)

2017

Totalt 150 stykker.

Kvinner: 30 (20 %).

Menn: 120 (80%)

Antall søkere til dataingeniørstudiet ved NTNU i 2018 vs 2017
2018

Totalt 2838 stykker

Kvinner 363 (13 %).

Menn 2475 (87%)

2017

Totalt 2419 stykker

Kvinner 291 (12 %).

Menn 2128 (88%)

Søkere til GIS (Geografiske informasjonssystemer) ved NTNU 2018 vs 2017
2018

Totalt: 171 stykker

Kvinner: 57 (33 %).

Menn: 114 (67%)

2017

Totalt: 144 stykker

Kvinner: 49 (34 %).

Menn: 95 (66%)

Søkere til GIS (Geografiske informasjonssystemer) ved NTNU deltid 2018
Totalt

410 stykker

Kvinner: 166 (40%)

Menn 244 (60%)

Problemstillinger knyttet til grunnbokshjemmel – hvem kan rekvirere,
tinglyse og hvem er part?
Tilsvar til spørsmål om grunnbokshjemmel i forrige nummer av Posisjon.
Tekst: Dag Høgvard, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I

Posisjon nr. 1 2019 stiller Lars Christian
Utvik, Bodø kommune, noen spørsmål
om grunnbokshjemmel:
• Hvem kan rekvirere oppmålingsforretning
etter matrikkellova § 9 første ledd bokstav a?
• Hvem er part og skal kalles inn til forretningen (varsles)?
Det første spørsmålet svares det godt på
i innlegget. Det er den som har grunnbokshjemmel som eier, som kan rekvirere
forretningen. Den reelle eieren må skaffe
seg grunnbokshjemmel før kravet om
matrikkelføring kan settes fram. Dersom
hjemmelshaveren er død, kan det i de tilfellene hvor dødsboet skiftes offentlig, skje
ved tinglysing av skjøte utstedt av tingretten (skifteskjøte). Ved privat skifte må en
egen «hjemmelserklæring ved arv, skifte
og uskifte» benyttes, se mer om dette på
Kartverkets internettsider (1).
Rekvirenten må alltid ha hjemmelsgrunnlaget sitt i orden. Det følger av
matrikkelloven § 9 at en eventuell ny hjemmelsmann, må slutte seg til rekvisisjonen.
Dersom rekvirenten dør før saken er

matrikkelført, må arvingene således tinglyse sin hjemmel og bekrefte rekvisisjonen
før saken kan matrikkelføres.
Hvem som skal varsles – i tillegg til
rekvirenten – er nærmere regulert
i matrikkelforskriften § 37.
Hovedregelen er at de som står oppført
i matrikkelen som registrert eier/fester til
berørte matrikkelenheter, skal varsles, jf.
første ledd. Med unntak av visse eiendommer som for eksempel offentlig veggrunn,
er det altså de med tinglyst grunnbokshjemmel som skal varsles. Det samme
gjelder stedbundne rettigheter som berøres
av forretningen – varsel skal sendes til de
som står oppført som rettighetshavere i
grunnboken, jf. andre ledd bokstav d.
Men varsel skal også sendes til «den som
har godtgjort å være eier eller fester av
berørt grunn», jf. andre ledd bokstav c. Det
samme gjelder den som har godtgjort å ha
en stedbunden rettighet som berøres av
forretningen, jf. andre ledd bokstav d.
Varsel skal således ikke bare sendes til
registrerte eiere, men også til de som på
annen måte kan godtgjøre å være eier eller

rettighetshaver. Alle parter skal varsles.
Kretsen av parter kan endre seg i løpet av
forretningen. Det kan tenkes at det blir
innkalt en eller flere naboer under starten
av forretningen, men som det likevel viser
seg ikke blir påvirket av saken. Kretsen av
parter kan også endre seg fra forretningen
fram til matrikkelføring og tinglysing, f.eks.
ved at en eiendom blir solgt.
Noen partsforhold kan være vanskelige
å avdekke. Som regel vil slike forhold
kunne avklares under forretningen. I uheldige situasjoner vil noen parter som ikke
har tinglyst sin rett eller stilling, kunne
forbli ukjente gjennom hele saken uten at
det nødvendigvis må sies å være en saksbehandlingsfeil.
Nærmere omtale av krav til hjemmel,
varsling og partsbegrepet i matrikkellova
framgår bl.a. av Ot.prp. nr. 70 (2004-2005)
s. 72, 178, 187 og 192 og Ot.prp. nr. 57
(2006-2007) s. 12.(1)
https://www.kartverket.no/eiendom/tinglyse-eierskifte/arv-skifte-og-uskifte/
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Fagjuryen si vurdering av kartutstillinga på Geomatikkdagane
Det var ei gledeleg auke i talet på kart til årets kartutstilling. Til saman var det 25 deltakande
bidrag. 6 av desse var digitale kartløysingar, medan dei resterande 19 var papirkart.
Tekst: Terje Midtbø, NTNU og Kristoffer J. Kristiansen, Kartverket

Det var mange gode bidrag, og ei fin spreiing i typar kart som deltok i utstillinga.
Med så mange bidrag er det vanskeleg for
juryen å gå djupt inn på kvart produkt i vår
presentasjon på Geomatikkdagane. Posisjon har heller ikkje uavgrensa med plass,
men vi vil likevel prøve å gje ein oversikt
over alle bidraga, med nokre få kommentarar.
Dei digitale bidraga kan også framleis
studerast på utstilling.cartography.no.

Kartlegging kulturmiljøer i Sandefjord
sentrum – Sandefjord kommune
Dette er ein kartapplikasjon som baserer
seg på ESRI sin «story-map» teknologi.
Dette er ein metode som gjer det enkelt
å lage gode presentasjonar for eit publikum, der den geografiske komponenten
for informasjonen er brukt for visualisering i eit kartvindauge. I dette tilfelle er
det historiske bygg i Sandefjord som
vert presentert
BlomFORRESTVIEW. Vinnar av publikumsprisen.

Digital presentasjon av kommuneplan
– Sandefjord kommune
Denne kartapplikasjonen nyttar også
«Story-map» for å kommunisere kommuneplanen i Sandefjord på ein elegant måte.
Brevandring i Jostedalen
– Sandefjord kommune
Her ser det ut som at kompetansen om
ESRI sin «story-map» er kombinert med
interesse for brevandring. Ein avansert
måte å organisere og formidle erfaringar
frå turar i norsk fjellheim. Juryen reknar
med at det her ikkje dreier seg om imperialistiske tankar frå Sandefjord i retning Sogn
Jakten på innovasjoner
– Møre og Romsdal fylkeskommune
Kartapplikasjon med oversikt over innovasjonsprosjekt kopla til kart som viser kva
kommune prosjekta høyrer til. Framleis
ein del å gå på når det gjeld kartografisk
utvikling.
Fiskekart for Søgne og Greipstad
– David Kobbevik
Dette er også eit «story-map» som tek
for seg ulike tilhøve i samband med fisk i
Søgne og Greipstad. Kartet har godt utvikla kartografi med tydelege symbol, og vart
av juryen kåra til beste digitale produkt ved
årets geomatikkdagar. I juryen si grunngjeving står det:
• God kartografi i bakgrunnskart
• Tydelege symbol som står bra til
bakgrunnen
• Lett tilgjengeleg teiknforklaring
• Mykje informasjon som er gjort lett
tilgjengeleg
• Klart best kartografi mellom dei
digitale bidraga, men framleis med
litt forbetringspotensiale
BlomFORESTVIEW – Blom
I denne kartapplikasjonen frå Blom er det
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nytta lasermålte høgdedata for å visualisere
skog og enkelttre. Basert på lasermålingane
er trehøgda visualisert med ein fargekode.
På grått bakgrunnskart gjev dette eit
visuelt spennande bilete, sjølv om fargevalet ikkje er heilt i samsvar med teorien
for ordnande variablar. Denne kartapplikasjonen vann publikumsprisen ved årets
utstilling.
Green life Oslo – Oslo kommune
Her er vi over i kategorien for papirkart.
Kartet illustrerer den «grøne sida» ved
Oslo. Her er det mellom anna vektlagt å få
med uteområde, leikeplassar, grønsaksdyrking, turstiar etc. Sidan kartet i stor grad må
vere nyttig for Oslo sine innbuarar stussa
juryen litt over at all tekst var på engelsk.
Nye Larvik kommune – Larvik kommune
Fylkes- og kommunereforma gjer til at
mange nye kart må teiknast. Dette er eit
døme på det. Kartet viser den nye kommunen i grøn bakgrunnsfarge, medan omkringliggjande område er i gråtone. Eit nyttig kart. Men juryen påpeika bruk av veldig
liten skriftstorleik samt enkelte stadar med
overlappande tekst. Med litt justeringar
kan kartet bli både bra og nyttig.
ÅARJELSAEMIEH MAADTOE-DAJVE

– Hans Ragnar Mathisen

DEANUVUOTNA ja VUOLLE DEATNU

– Hans Ragnar Mathisen
FINNMÁRKU FYLKA

– Hans Ragnar Mathisen
SÁMISAT – Hans Ragnar Mathisen
Alle desse er kart med samisk innhald
og tekst, utforma av biletkunstnaren
Hans Ragnar Mathisen. Karta er i stor
grad handteikna, og flott utsmykka med
figurar frå Samisk kultur. Sjølv om dei ikkje
nødvendigvis oppfyller alle kartografiske
prinsipp er dette kart som er flotte å sjå på
og fine å ha på veggen.
Adressekart over Øvre Eiker kommune
– eMap
Som så mange andre produkt frå eMap er
dette eit solid kart. Kartet har fin avdempa
bakgrunnsfarge med tydeleg teksting som
kan lesast i fleire nivå.
Romsdalstien, 5 dager – 50km
– eMap
Her har eMap laga eit turkart med fokus på
Romsdalstien. Terrenget kjem tydeleg fram
gjennom høgdekurer og skyggelegging,
samtidig med at stien, som er eit hovudtema kjem tydeleg fram. Juryen merka seg
at det er nytta noko kaldare fargar enn

Fiskekart for Søgne og Greipstad. Vinnar av fagjuryen sin pris for beste digitale produkt.

det er brukt i andre turkart over same
området.
Turkart Karlsøy – Mesterkart
Mesterkart er ein annan solid bidragsytar
til kartutstillinga, med ein kartografi som
har fått pris fleir gonger. I år var terrenget henta frå Karlsøy. Kombinasjonen av
Karlsøy og Mesterkart sin kartografi gjev
eit flott kart, som ikkje minst tek seg godt
ut på veggen.
Kyststien Vestfjorden
– Sandefjord kommune
Sandefjord kommune var også representert
med dette analoge produktet. Som namnet
seier er hovudtema ein kyststi med tilgrensande «fasilitetar». Kyststien kjem sært
godt fram, men utmaskinga på tilhøyrande
namn er litt unødvendig stor, og skjuler
noko av informasjonen i kartet bak.
Kart nr 490 Ulvesundet med Måløy
hamn – Kartverket sjødivisjonen
Nytt sjøkart nr 532 Storfjorden,
Kvalpynten – Agardhbukta
– Kartverket sjødivisjonen
Sjødivisjonen i kartverket stiller også i år
med to nyttige, men noko ulike kart. Det
første er henta frå eit sund i fastlandsnorge,
medan det andre viser oppmålte og trygge
seglingsleier i eit område ved Svalbard.
Som vanleg solid frå den kanten, som
har fleire internasjonale prisar for sin
kartografi.

Storsteinhalvøya, Svalbard, 1:100 000
– Polarinstituttet
Dette er eit kartblad frå Polarinstituttet sin
1:100 000 serie over Svalbard. Behageleg
fargebruk og profesjonell utføring. Juryen
undra seg likevel om elvenettverk som
manglar samanheng. Interessant detalj
i kartet er at brefronten er skissert både
for 2010 og for 2018.
Berggrunnskart over Vinje kommune
– NGU
Som dei fleste geologiske kart inneheld
dette kartet mykje informasjon og er svært
detaljrikt. I kartografisk samanheng er
dette eit typisk «lesekart». Det kunne
kanskje vore redusert litt på detaljrikdomen i der til dels overlappande
bygningar er teke med.
Nasjonalt beredskapskart, Asker
– Kartverket
Forsvaret er ein viktig oppdragsgjevar for
dette kartet som er laga av Kartverket. Det
er eit kart som skal nyttas som verktøy i
ulike beredskapssituasjonar. Spesielt med
dette kartet i høve til tidlegare variantar, er
at kartblada er overlappande der nabo kartet er framstilt i dusare/transparente fargar.
Dette var årets vinnar av prisen for analoge
produkt. Juryen si grunngjeving:
• Gjennomarbeida og god kartografi
• Rikt på detaljar
• Til nytte for samfunnet
• Ny måte å framstille denne
typen kart
POSISJON NR. 2 - 2019
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Utsnitt av NGU sitt bergrunnskart
for Vinje kommune.
Utsnitt av Nasjonalt beredskapskart
(Kartverket). Dette vann fagjuryen sin
pris for beste analoge produkt.

O-kart kvamskogen
– Varegg Fleridrett og Samnanger ILSprint-O-kart Tusenfryd – Ås IL
O-kart Bjerkeskogen – Driv IL
Sjølv om orienteringskart har ein strengt
standardisert kartografi er det flott å
ha med o-kart på utstillinga for å vise
breidda i norsk kartproduksjon. Dei tre
orienteringskarta er alle, av orienteringsforbundet, peika ut som «årets o-kart» i
sin klasse. Desse representerer typiske kart
for langdistanseorientering (Kvamskogen,
1:15 000), vanleg skogsorientering (Bjerkeskogen, 1:10 000) og sprintorientering
(Tusenfryd, 1:4000).
Svalbard vintersatellitt mosaikkplakat
– Polarinstituttet
Dette er eit noko spesielt kart basert på
ein mosaikk av satellittbilete, alle henta frå
vintersesongen. Polarinstituttet er flinke
til å lage kart/visualiseringar som «slår».
Juryen kommenterte likevel at her jobba
naturen litt mot målet om å få den beste
visualiseringa. Sidan framstillinga er basert
på bilete, med sola i sør, hamnar skuggane
på feil side i høve til der dei bør liggje for
å få ei best mogeleg 3D framstilling.
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OPPSUMMERING
På Sundvolden Hotel hadde kartutstillinga fått plass i eit stort lyst rom som var ei utstilling verdig!
Med 25 bidrag hadde juryen ein stor jobb med å gå gjennom alle karta. Ein del av desse karta,
saman med dei beste karta frå i fjor, er no på veg til Tokyo for å delta på den internasjonale
kartutstillinga på «International Cartographic Conference».
I den samanheng skal GeoForum også utarbeide ein rapport over kartografisk aktivitet i Noreg
dei siste 4 åra. Vi håpar at bidragsytarar til utstillinga også ynskjer å vere med i denne rapporten.
Tidlegare rapportar finn ein på norway.cartography.no.
Fagjuryen, som er sett saman av Kristoffer J. Kristiansen, Kartverket, Terje Midtbø, NTNU og
Anne-Lise Tufte, Kartverket (sekretær), takkar alle som har delteke
med kart eller kartapplikasjon ved årets utstilling.

Reisebrev fra Bangkok
Eldrebølgen har truffet Asia. Turistmålene skal være tilgjengelig for alle.
Kolossale samfunnsmessige utfordringer har satt tilgjengelighet og universell
utforming av bygg og uteområder høyt på agendaen i Østen. På den
internasjonale konferansen for universell design i Bangkok nå i mars
presenterte jeg Kartverkets metode og arbeid med å registrere tilgjengelighet.
Skrevet av Sven Michaelis

K

artverket har i flere år jobbet med
registering av tilgjengeligheten i
norske byer, tettsteder og friluftsområder.
Metoden som er utviklet er systematisk
og relativ enkel å bruke i feltarbeidet.
I motsetning til en del andre metoder
som baserer seg mer på empiriske verdier,
bruker vi mest mulig målbare verdier, som
sammenlignes med en definert klassifikasjonstabell. Resultatet blir en vurdering av
et område i henhold til en valgt standard
for tilgjengelighet. Metoden er brukt i mer
enn 200 norske kommuner, og den har
vært utgangspunkt for mange til å starte
lokale prosesser for å forbedre tilgjengeligheten slik at omgivelsene er tilgjengelig
for alle, uansett ferdigheter og funksjonshemminger.

ritert i mange land i Østen, og det har en
enkel praktisk årsak: Eldrebølgen som vi
i Europa fortsatt venter på har allerede
kommet til land som Japan, Kina og Thailand. Allerede i dag er andelen av personer
over 65 år i Japan nesten 30 prosent, og
den vil øke til 40 prosent i løpet av det
neste 30-40 årene (for de fleste land
i Europa er andelen 20 prosent og er
forventet å øke til 30 prosent).
Metoden kan anvendes
Utfordringene for samfunnet er kolossale.
Sosialsystemer er på vei til å kollapse. Den
eneste utveien ses i å bevare mobilitet for
disse eldre gjennom god tilgjengelighet i

Internasjonal oppmerksomhet
Metoden har fått oppmerksomhet også
utenfor Norge. De siste to årene har
Kartverket presentert denne metoden
i andre nordiske land og i Baltikum. Når
har reisen gått enda lenger. Gjennom et
foredrag i regi av Design og arkitektur
Norge (DOGA) høsten 2018 i Oslo ble
Thailand oppmerksomme på vårt arbeid.
I november i fjor kom det en invitasjon fra
King Mongkut's Institute of Technology
Ladkrabang/Bangkok om å presentere vårt
arbeid på den internasjonale konferansen
for universell design, UD2019, i Bangkok
i mars 2019. Tilgjengelighet er høyt prio-

deres fysiske nærområder, slik at eldre kan
klare seg trygd med et minimum av hjelp
så lenge som mulig. Kartverkets metode
kan være et nyttig verktøy for planleggingen av ombyggingen av infrastrukturen
både i byer og i rekreasjonsområder her
i Thailand. Det er ikke mitt første besøk
i landet og jeg er imponert over hvordan
ting begynner å endre seg her. Bevisstheten om nødvendigheten for bærekraftig
utvikling har økt enormt, problemene er
fortsatt store, men landet jobber hard med
sine utfordringer.
Michaelis fikk støtte fra GeoForum Møre
og Romsdal for å reise på konferansen.
Hans beretning fra Thailand er forkortet.

FNs bærekraftsmål var et naturlig tema; her bilde av en gruppe
studenter som deltok på workshop på konferansen.

Programmeringskurs
06. juni arrangerer GeoForum for første gang et programmeringskurs!

K

urset retter seg mot geomatikere som vil lære seg eller
oppfriske kunnskaper om grunnleggende programmering. Kurset har temaet “behandling av geografiske data i Python”, og passer for alle som er nysgjerrige på programmering
– eller ønsker å lære seg litt mer enn de kan i dag. Python er

et svært utbredt og anvendelig programmeringsspråk, og vi
viser deg hvordan du kommer i gang. Siden kurset retter seg
mot geomatikere, vil kurset ha en solid geografisk forankring.
Kurset gjennomføres på Thon Opera i Oslo.
Les mer om kurset og meld deg på her
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Gunnar Balle til minne

G

unnar Balle ble født 7. november
i 1926 i Odda og vokste opp
i Stavanger. Han gikk på Rogaland
Landbruksskole på Øksnevad, 194648, og han avtjente en del av militærtjenesten i Tysklandsbrigaden. Eksamen
Artium tok han på Kongsgård skole i 1945 og
med en ny og bedre eksamen i Kvinesdal i 1950. Utdanningen som jordskiftekandidat ved Norges Landbrukshøgskole
(NLH), gjennomførte han i årene 1953-56. Han har hatt
et års studieopphold ved Kungliga Tekniske Høgskolan
i Stockholm, og et års forskningsopphold ved Massachusetts Institute of Technology og Harvard University i USA
1983/84.
Han var med på å stifte Ås boligbyggelag i 1957 og har
vært medlem i bygningsrådet i Ås. I 20 år var han medlem
av husbanknemnda i Ås, hvorav 10 år som leder. Han var
også medlem av Ås kommunes generalplankomité i 1960.
Gunnar ble ansatt som vitenskapelig assistent ved
Institutt for jordskifte på Norges landbrukshøgskole
i 1956, og hadde siden en lang karriere ved instituttet,
sist som førsteamanuensis fra 1977 til han gikk av som
pensjonist i 1998. Mange husker han best som redaktør
av Kart og Plan gjennom en årrekke, og som studentenes
kontaktperson på Institutt for jordskifte.
Gunnar Balle gjorde en kjempeinnsats for Kart og Plan,
og utviklet tidsskriftet til en institusjon på fagfeltet gjennom
sine 34 år (1966-1999) som redaktør. Med Gunnar Balle som

redaktør fikk tidsskriftet stor opplagsøkning. På 90-tallet
innførte han tilbud om vitenskapelig bedømmelse, noe
som også styrket tidsskriftet og har gjort det til en sentral
publiseringskanal for forskere innenfor vårt fagfelt. Gunnar
Balle var også gjennom mange år leder av det norske
sekretariatet for deltakelse i den internasjonale landmålerorganisasjonen – FIG.
Gunnar Balle var æresmedlem i GeoForum, Norges
Jordskiftekandidatforening (nå Tekna Samfunnsutviklerne)
og den ungarske landmålerforeningen.
Gunnar Balle ble ordentlig pensjonist først i år 2000.
Da var han 73 år og overlot redaktørjobben for Kart og
Plan til Per Kåre Sky.
Gunnar ble enkemann tidlig. Hans første kone Agnes
Kari, født Brohaug, døde av kreft i 1979. Senere møtte han
Elisabeth på et besøk i Ungarn. Elisabeth flyttet til Norge og
de bodde i Ås fram til år 2000. Da flyttet de til Ungarn hvor
de bygde sitt nye hjem i byen Aba et stykke sør for Budapest.
Gunnar ble enkemann for andre gang når Elisabeth døde
i desember 2013. Siden bodde han sammen med Elisabeths
familie, inntil han døde på juleaften i 2018.
Vi minnes Gunnar med respekt og glede, og er spesielt
takknemlige for det arbeidet han gjorde for tidsskriftet.
Det var hans livsverk.
For Tekna Samfunnsutviklerne
Helge Onsrud, Inge Revhaug, Leiv Bjarte Mjøs
og Arve Leiknes

Starter onlineakademi
Christopher Strutz har startet OSGIS Academy, som tilbyr et profesjonelt
strukturert og effektivt online kursprogram på open source GIS til kart/GIS
bransjen i Norge og verden.

Q

GIS er et viktig element i open source-miljøet og har
omfattende funksjonalitet for bl.a. sammenstilling,
analyse og presentasjon av geografisk informasjon. Bruken
av QGIS er etter hvert stor innenfor det profesjonelle
GIS-fagmiljøet både i Norge (f.eks Kartverket, NIBIO,
flere kommuner)og ellers i verden. OSGIS Academy er et
uavhengig initiativ fra Christopher Haakon Strutz/enkeltpersonforetaket Strutz Mapmatix. Christopher har over
20 års erfaring innenfor GIS fra bl.a. Kartverket, NavTech/
HERE, Asplan Viak Internet og har de siste årene undervist
i QGIS over hele Norge. Nå brukes denne erfaringen til å
tilby et ordentlig gjennomarbeidet online kurs tilgjengelig
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både på norsk og engelsk. OSGIS Academy kursprogrammet består av to moduler. Modul 1 for nybegynnere som
trenger en enkel, steg-for-steg introduksjon til hvordan
komme i gang, importere data, utføre enklere GIS analyser
og presentere sine data og analyser. Modul 2 er for mer
avanserte brukere som ønsker å utføre mer komplekse
GIS analyser og automatisere sitt arbeid med QGIS
Graphical Modeler, Python prosesseringsskript, PostGIS
databasetilkoblinger og Spatial SQL. Forhåpentlig er dette
et initiativ som gjør det enklere for kartbransjen å ta
effektivt i bruk open-source alternativt QGIS.
Mer informasjon på www.osgis.academy

MIN DAG

Lokalavdelingsledere
Presentasjon av lokalavdelingsledere er en fast spalet i Posisjon for å høre
hva de er opptatt av. Alle medlemene er er medlem av en lokalavdeling.
GEOFORUM TRØNDELAG
Navn: Marit Kviseth
Jobber: Stort
sett er jeg
GIS-rådgiver
i Skaun kommune på dagtid,
men også Rovviltkontakt for Statens
naturoppsyn ved behov,
og ammeku- og potetbonde på Kviset
gård resten av døgnet.
Ferdig utdannet: Det blir jeg vel aldri,
men ifølge papirene ble jeg vel utmarksforvalter i 2013.
Tidligere arbeidsforhold: Ymse deltidsjobber i studietiden.
Engasjert i lokalavdelingen siden: 2018
i programkomiteen til lokale geomatikkdager og leder fra 2019.

Derfor ble jeg engasjert i lokalavdelingen: Noen spurte pent, og jeg sa ja, og
plutselig var jeg bare engasjert, blir ofte
sånn.
Det mest spennende/utfordrende som
skjer i bransjen nå: Med bondehatten
på, så er Nofence det mest spennende i
bransjen akkurat nå, rent subjektivt så
klart. Nofence er verdens første GPSgjerde, som damene mine skal være
pilotkyr for i sommer, så da kan jeg
GISse hele døgnet i ferien også. Ellers så
er det jo litt spennende med masterplan
matrikkel, kvalitetsheving av matrikkeldata er jo en «guilty pleasure» for meg.
Hva er det viktigste lokalavdelingen gjør
overfor medlemmene? Å tilby faglige
og sosiale møteplasser for kollegaer i
bransjen.

bygg og oppmåling, og GIS-dagen skal
selvfølgelig markeres. Utover det så får
vi se om vi finner på noe mer.
Hvor mye tid bruker du på GeoForum:
Akkurat sånn passe vil jeg tro.
Hva har du inntrykk av at medlemmene
i din lokalavdeling er spesielt opptatt av
for tiden? Mange sysler nok med kommunesammenslåing, noen tenker nok
også mye på kartlegging av vannveger
og resten lar seg kanskje fascinere av
dronenes muligheter.
Hva er styret i lokalavdelingen opptatt av?
Geomatikk, været, lokale geomatikkdager Trøndelag/Møre og Romsdal
2020 og mye annet rart.

Planlagte arrangementer / fagdager
i 2019 : Det blir nok en fagdag med plan,

GEOFORUM HEDMARK OG OPPLAND (Innlandet fra 01.01.2020)
Navn:
Siv Byfuglien
Jobber:
I Etnedal kommune som oppmålingsingeniør
og avdelingsleder
Ferdig utdannet: Det blir man vel aldri,
men først i 1999, og deretter gikk jeg ett
år på HIG 07/08.
Engasjert i lokalavdelingen siden:
Årsmøtet i 2018.
Derfor ble jeg engasjert i lokalavdelingen: Jeg ble spurt, og siden det er
interessant å være med på det som skjer
«bak kulissene», så takket jeg ja. Det er
utrolig lærerikt å jobbe med engasjerte
medlemmer.

Det mest spennende/utfordrende som
skjer i bransjen nå: Det blir spennende
å se hva den nye matrikkelforskriften
innebærer, særlig med tanke på autorisasjonsordning for landmålere.
Hva er det viktigste lokalavdelingen
gjør overfor medlemmene?
Vi arrangerer og bidrar til gode og
aktuelle arrangementer, både kurs og
fagdager. Vi ønsker å gi våre medlemmer gode og rimelige arenaer for faglig
oppdatering og nettverksbygging.
Planlagte arrangementer / fagdager
i 2019 : Vi har som mål å arrangere en
fagdag på våren, og et todagers fagseminar til høsten. Det blir muligens
noe innenfor plantema.

Hvor mye tid bruker du på GeoForum:
Jeg deltar på mange av arrangementene
lokalt, og noen sentralt. Vi har styremøter en dag ca. annenhver måned, og
i tillegg blir det jo litt småtteri innimellom møtene også.
Hva har du inntrykk av at medlemmene
i din lokalavdeling er spesielt opptatt av
for tiden? Det er vanskelig å si, men jeg
tror mange i min bransje (oppmåling) er
spente på hva de nye matrikkelforskriftene vil si for oss.
Hva er styret i lokalavdelingen opptatt
av? Jeg tror styret kommer til å bruke
mest tid på å planlegge gode arrangementer også framover. Det er krevende
å holde seg oppdatert på alt som skjer
i bransjen, slik at vi klarer å fange
de tema som medlemmene vil høre
mer om.
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GEOINT
– geomatikkbasert
etterretning

Illustrasjonen viser et utsnitt av et opptak som den 29. mai 1965
ble gjort av et kamera betegnet KH-7, båret av en «spionsatellitt» i
Gambit-systemet. Bildet er benyttet i undervisningen ved NMBU og
er blitt skaffet til vei via Geodatasenteret AS i Arendal.

Inntrykk fra årets Defence Global Intelligence konferanse, DGI 2019 i London
Tekst: Øystein B. Dick, NMBU

S

elv om pensjonsalderen for artikkelforfatteren inntraff for snart 3 år siden,
er det likevel slik at et visst faglig engasjement fortsatt er til stede, et engasjement
som kan leves ut gjennom det som i
akademia gjerne betegnes emeritus-status.
I denne betegnelsen, med sitt opphav i
latin, ligger det at selv om tjenesten er over
(ut-tjent), nyter en fortsatt det privilegium
å være knyttet til eget tidligere fagmiljø
gjennom både kontorplass og datanett. For
eget vedkommende er også en deltidsavtale
med arbeidsoppgaver knyttet til PhD- og
gradsoppave-veiledning inne i bildet.
Geomatikkbasert etteretning
I flere år har jeg mottatt invitasjon til
å være med på en årlig konferanse som
finner sted i London med betegnelsen
DGI som står for Defence Geospatial Intelligence. I år hadde konferansen undertittel
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Geospatial Intelligense for National Security.
Om det for det engelskspråklige uttrykket Geospatial intelligence, ofte forkortet
til GEOINT, finnes et vel etablert norsk
uttrykk, er artikkelforfatteren litt usikker
på. Forslagsvis kunne kanskje betegnelsen
«geomatikk-basert etterretning» ha noe
for seg da sentrale elementer i geomatikken spiller en tilsvarende sentral rolle som
begrepskjennetegn knyttet til GEOINT
begrepet. Etterretningsbegrepet gir nok
de fleste en militær assosiasjon, men til
tross for at den norske Etterretningstjenesten er en integrert del av Forsvaret,
uttrykkes det klart på Etterretningstjenestens offisielle nettsted at den er Norges
både militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste.
I denne tjenesten inngår også den enheten
i Forsvaret som heter «Forsvarets militærgeografiske tjeneste» (FMGT).

Forsvarskontakt som ledd i
geomatikkundervisningen ved NMBU
Det ville være en betydelig overdrivelse
å si at forsknings- og undervisnings-virksomheten ved NMBUs Geomatikk-seksjon,
som hører inn under Fakultet for realfag og
teknologi (RealTek), har et sterkt militært
preg. Dog er det slik at det gjennom flere
tiår har vært en god og løpende kontakt
mellom Geomatikk-seksjonen og forsvarsinstitusjoner som FMGT, Forsvarets
forskningsinstitutt (FFI) og Krigsskolen
i Oslo. Den sistnevnte hører med blant
institusjonene som tilbyr høyere utdanning
og bachelorgradens ingeniørvariant omfatter geomatikk.
Den i norsk geomatikk-miljø godt kjente
og vel ansette Jan Terje Bjørke som hadde
sin hovedstilling ved FFIs avdeling i Horten
var også knyttet til NMBUs geomatikkseksjon gjennom en Professor II stilling inntil

sin uventede og altfor tidlige bortgang
i 2011. Siden tidlig på 1990-tallet har studentene i 300-nivå emnet «Satellittfjernmåling, rastergrafikk og 3D-visualisering»
hvert år avlagt et besøk ved FFIs avdeling
på Kjeller. Flere har gjennomført sine
mastergradsoppgaver i samarbeid med
denne institusjonen, ofte med tilknytning
også til FMGT. Personell med geomatikkutdanning fra NMBU er å finne både på
Krigsskolen og ved FMGT.
Dette grunnlaget var artikkelforfatterens
motiverende faktor for deltagelse på DGI
2019, der selve hovedkonferansen strakk
seg over to dager i slutten av januar i år.
Ikke uventet hadde konferansen et
umiskjennelig militært preg i den forstand
at en betydelig del av både møteledere,
foredragsholdere og deltagere var i besittelse av militære gradsbetegnelser.
Innslaget av ikke bare aktive, men også
forhenværende (retired) offiserer var ikke
ubetydelig. Bruk av uniform forekom,
men dominerte slett ikke forsamlingen
som omfattet av størrelsesorden 500
personer.

greper som «Artificial intelligence» gjerne
forkortet AI, «Machine learning» og «Deep
learning». Dette sees på som teknikker
som vil være nødvendige for å hente ut fra
«Stor data» den ønskede informasjon. Uttrykkene «Kunstig intelligens», «Maskinlæring» og «Dybdelæring» er uttrykk som
er på vei inn i den norskspråklige terminologien. Ser en etter i presumptivt pålitelige
kunnskapskilder vil en oppdage at helt
klare definisjoner fortsatt er i utviklingsfasen og at de ulike begrepene glir litt over
i hverandre.
Tiden da GIS kunne sies å være synonymt med «digital kartografi» er definitivt
forbi. Det 21. århundrets GI-systemer er
systemer som integrerer alle mulige former
for datatyper som dog har det til felles at
stedfestingsaspektet er med. Programvareleverandøren ESRI, hadde på sin stand
på konferansens utstilling som blikkfang
«The science of where». En god angivelse
av virksomhetsområdet for en institusjon

som opererer innenfor geomatikkbransjens
geoinformasjons-segment.
Når AI og de beslektede begrepene
anvendes på svært store datamengder (Big
data) vil hensikten med dette være å få
frem et resultat som kan danne grunnlaget
for en beslutning. Problemstillingen som
da dukker opp er om det er mennesket eller datamaskinen som skal ta den endelige
avgjørelse, altså spørsmålet om autonomi.
Ikke minst i militær operativ sammenheng
er denne problemstillingen svært relevant,
men vi treffer også på den for eksempel
i forbindelse med førerløse kjøretøyer.
Et resultat av en analyse i den sammenheng det her er tale om, kan være temmelig
komplekst. Om en endelig beslutning skal
tas av mennesker vil det være avgjørende
viktig at den eller de som skal ta beslutningen har en best mulig forståelse av analysens resultat. I et av konferansens innlegg
ble dette aspektet fremhevet og utvikling
av optimale teknikker og prosedyrer for å

Markeringen av 1. mai 2009 på Youngstorget i Oslo sett fra høyoppløsningssatellitten Geoeye-1. Romlig
oppløsning eller om man vil pikselstørrelse på bakken er om lag 40 cm. Fra GoogleEarth.

Kunstig intelligens, maskinlæring
og dybdelæring
Begge dager inngikk både plenumssesjoner og parallell-sesjoner i programmet, ikke ulikt det en er kjent med fra de
hjemlige Geomatikkdager. Begge typer
sesjoner hadde innslag av panel-diskusjoner. Plenumsforedragene ble for en stor del
holdt av personer som hørte hjemme nær
toppen i sine ulike institusjoners hierarkiske strukturer, og bar i noen grad preg
av dette i form av formuleringer av nokså
generell karakter. Dette var imidlertid ikke
til hinder for at det bilde en satt igjen med
hva de utfordringer GEOINT faget nå står
overfor, i hovedtrekkene kan sies å være
som følger:
En stadig mer omfattende tilgang til
ulike former for geodata kombinert med
en økende produksjonsrate og detaljgrad,
medfører enorme datamengder. Begrepet
«Big Data» ble i en overveiende del av
innleggene trukket inn som svært relevant
i den aktuelle sammenheng. Knyttet nært
opp mot dette begrepet er beslektede bePOSISJON NR. 2 - 2019
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visualisere resultatene av geoinformasjonsbaserte analyser, ble trukket frem nærmest
som en egen disiplin.
Norske bidragsytere
I den GIS/bilde-orienterete delen av
programmet inngikk to innslag med norsk
tilknytning.
I sesjonen «Educating Future Analysts»
medvirket oberstløytnant Anders C.
Haavik-Nilsen i paneldiskusjonen «How
should you adapt your existing culture and
training strategy to ensure your analysts
are properly prepared for the future”.
Haavik-Nilsen, som nå tjenestegjør ved
den enheten i Forsvaret som er betegnet
Forsvarsmateriell (Norwegian Defence
Material Agency - NDMA) representerte
på konferansen sitt tidligere tjenestested,
Krigsskolen i Oslo.
Nordmannen Einar Bjørgo, som er
leder for FN organisasjonen Division for
Satellite Analysis and Applied Research
(UNOSAT), UN Institute for Training and
Research (UNITAR), fremførte i sesjonen
“Imagery Innovation” presentasjonen
«How the UN is educating and engaging
analysts in the use of AI and ML in order to
drive faster decisions from satellite imagery
across a range of different projects and
missions”. Det siste eksempelet ovenfor,
henleder oppmerksomheten på at de ulike
temaene på konferansen ikke var utelukkende militære.
Artikkelforfatterens rolle på konferansen
var rollen som passiv observatør og kunnskapssamler.
Frivillig innsats fra personer
med GIS kompetanse
I sesjonen «Imagery innovation for multinational missions», fremførte formannen
i den ideelle organisajsonen MapAction,
Nigel Press, presentasjonen: «How innovation in mapping and imagery transform the
way NGOs operate and save more lives».
Denne organisasjonen organiserer frivillig
innsats fra personer med GIS- og bildetolkings-kompetanse i forbindelse med støtte
for hjelpearbeid etter inntrufne naturkatastrofer som for eksempel jordskjelv eller
flom. Innsats ikke bare fra skrivebordet
men også i felt kan være aktuelt.
Møtet med Nigel Press brakte tilbake
minner fra bortimot 40 år tilbake i tid. I
1982, som ansatt i firmaet Norconsult,
var artikkelforfatteren med i et prosjekt
betegnet «A state-of-the-art survey of
digital image processing in satellite Remote
Sensing». Arbeidet med dette prosjektet
gjorde det mulig å besøke en rekke ulike
26
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Denne illustrasjonen hørte opprinnelig hjemme på det svenske populærvitenskapelige tidsskriftet.
Forskning och Framsteg (FoF) nr. 6 i 1973. Dettevar året etter at den første jordressurs-satellitten i
Landsat-serien hadde blitt sendt opp i 1972. Gjengis med tillatelse, tegneren var Nils Peterson.

institusjoner både i Europa og USA, og et
av disse var et firma som hadde utmerket
seg ved sin fremstilling av satellittbildekart av hva vi vurderte som særdeles høy
kvalitet. Navnet på dette selskapet var
«Nigel Press Associates».
Etter foredraget ble anledningen benyttet til å veksle noen ord med Nigel Press,
og på spørsmålet om han hadde noe
minne om mitt besøk i Edenbridge i 1982,
var svaret «Of course I remember you,
Øystein»! Vi hadde nok i forbindelse med
det da aktuelle prosjektet hatt noe kontakt
også etter besøket i Edenbridge, og det ble
naturlig å fremføre en takk for hva kontakten med Nigel Press og firmaet hans den
gang hadde betydd, ikke bare for gjennomføringen av det aktuelle prosjektarbeidet,
men også på mer generelt grunnlag for hva
etableringen av denne kontakten hadde å
si som en inspirasjons-kilde for min videre
faglige virksomhet, en virksomhet som jo
i svært stor grad har vært preget av dette
med kartlegging basert på bilder tatt fra
satellitter. Kanskje har noen i det norske geomatikk-miljøet allerede et forhold
til organisasjonen MapAction. Skulle
noen være interesserte i å få vite mer om
denne, kan det opplyses at Nettadressen er
https://mapaction.org .

Utstillingen
Som seg hør og bør inngikk det i DGI 2019
konferansen også en nokså omfattende
utstilling, der en rekke aktører på satellittbilde- så vel som på analyseprogramvaresiden var representert. Det var nok denne
delen av konferansen som artikkelforfatteren opplevde som den mest utbytterike, både som kilde for oppdatering av
teknologisk kunnskap og som middel til
vedlikehold av kontakter.
Å gå i detalj her, vil ligge utenfor rammen av en artikkel som denne, men i
hvert fall ett bestemt trekk kan det synes å
være naturlig å bringe videre. Det en har i
tankene her, er dette med den stadig mer
omfattende bruken av satellittbilde-baserte
overvåkningssystemer bygd opp av små
bildedannende satellitter, ofte kalt mikrosatellitter. Et eksempel på dette er det
amerikanske selskapet «Planet». Eventuelle
interesserte kan finne ut mer via lenken
https://www.planet.com/ . Planet operer
innenfor den optiske delen av spekteret.
Småsatellittsystemer basert på mikrobølgesensorer (SAR) later til å være på trappene.
Se mer på https://www.iceye.com/.
Blant leverandørene av høyoppløsningssatellittbilder var rimeligvis Digital Globe
(som nå er blitt en del av en større sammen-

slutning kalt «MAXAR Technologies»)
i høy grad til syne og til stede. Det var
med beklagelse at selskapets representanter kunne meddele at deres siste satellitt
WorldView-4 (tidligere betegnet GeoEye-2)
umiddelbart forut for konferansen (i januar
2019) hadde fått så store tekniske problemer at den ikke lenger er for operativ å
regne. WorldView-3, med bilderelaterte
tekniske spesifikasjoner tilsvarende WV-4,
er derimot fortsatt i drift på femte året
etter oppskytingen i 2014.
Også franskmennene har sine bildedannende satellittsystemer med SPOT som
den nærmest klassiske serien der den første
satellitten ble sendt opp i 1986. Denne
serien ble senere (2011 og 2012) supplert
med høyoppløsningssatelitt-systemet
«Pleiadene» (Pléiades). Til neste år (2020)
er det planlagt fire nye satellitter i dette
systemet der romlig oppløsning (pikselstørrelse på bakken) er nede i 30 cm,
altså det samme som for de to siste satellittene i WorldView-serien. Kommende
utgave av dette franske høyoppløsningssatelitt-systemet har fått betegnelsen
«Pléiades Neo».
Satellittbilder fra den kalde krigen
Om ikke akkurat fra tidenes morgen,
så i hvert fall fra romalderens tidlige
formiddag, på 1960-tallet, ble bilder tatt
fra satellitter benyttet i etterretningssammenheng. Rett nok var bildet som viste
installasjoner av rakettvåpen på øya Cuba
og som utløste krisen som fortsatt bærere
øyas navn, tatt fra fly. Discoverer, Corona
og Gambit var navn på programmer med

spionsatellitter. Kameraene som ble benyttet hadde betegnelsen KH ledsaget av et
nummer, som for eksempel KH-7. KH var
en forkortelse for keyhole.
Våren 1995, da den kalde krigen ikke
lenger var hva den en gang hadde vært,
bestemte president Bill Clinton at CIA
skulle frigjøre for offentligheten mer enn
800 000 opptak tatt med de tidlige amerikanske spionsatellittene i Discoverer- og
Corona-programmene i løpet av årene
1960 - 1972. Et utsnitt av et opptak gjort
med et KH-7 kamera i mai 1965 over en
del av Sørlands-kysten er tatt med som en
ledsagende illustrasjon til denne artikkelen. Bildene var analoge og filmene ble
sendt ned til jorden i kapsler, som etter å
ha blitt bremset ned av fallskjermer, ble
fanget opp av spesialutrustede fly. Enkelte
lesere vil kanskje minnes at innledningssekvensen i filmen «Ice Station Zebra»
(norsk tittel: SOS Nordpolen) basert på
en bok skrevet av Alistair MacLean, har
å gjøre med en slik filmkapsel på avveie.
De som måtte være særlig interesserte i
dette som har med tidlige amerikanske
etterretnings-satellitter å gjøre, vil sikkert
ha stor glede av artikkelen «Spionsatellitter fram i lyset» av Øyvind Guldbrandsen,
publisert i Norsk Astronautisk Forenings
Nytt om Romfart, 25. årgang, nummer
95, juli-september 1995, sidene 30-34.
Lenke: http://www.romfart.no/NOR/
Artikler/S/1995/19950314.asp

nology Satellite (ERTS). Denne ble nokså
snart omdøpt til Landsat-1, og Landsat
ble også navnet på hele serien av det
som vel uten tvil må være å betrakte som
jordressurs-satellittserien fremfor noen
annen. Landsat-satellittene bidro sterkt til
så å si en ny æra innen fagområdet som på
engelsk kalles Remote Sensing. I Sverige
ble dette til Fjärranalys og i Norge fulgte
vi etter med fagtermen «fjernanalyse».
Landsat programmet var sivilt, bildene
var offentlig tilgjengelige og ikke særlig
kostbare. Et av de tidlige prosjektene der
bildedata fra Landsat programmet ble benyttet, var LACIE. Dette er et akronym for
Large Area Crop Inventory Experiment, et
opplegg som gikk ut på å estimere hvordan
hveteavlingen ville bli i Sovjetunionen. Ikke
akkurat militær etterretning, dog etterretning av et visst handelspolitisk tilsnitt.
Det svenske, ennå eksisterende populærvitenskapelige tidsskriftet «Forskning och
Framsteg», kom i 1973 ut med et spesialnummer der temaet var «Fjärranalys».
Forsiden på denne spesialutgaven er og tatt
med blant denne artikkelens illustrasjoner. Den gjorde et visst inntrykk allerede
for 46 år siden, og har siden blitt benyttet
som illustrasjon knyttet til undervisningen
i satellittfjernmåling. Den må vel kunne
sies å være aktuell også i dag, ikke minst
innenfor rammen av hva som er temaet
for herværende artikkel, nemlig Defence
Global Intelligence.

Satellittbilder til sivilt bruk
I 1972 kom den første sivile bildedannende
satellitten av typen Earth Resources Tech-

FAKTA

ØYSTEIN B. DICK
Professor innen fagområdet satellittbilde-basert kartlegging ved Geomatikkseksjonen,
Fakultetet for Realfag og Teknologi, NMBU i Ås siden 1993.
Vitenskapelig assistent ved daværende Geografisk institutt ved UiO. Studietiden
falt sammen oppskytingen av de første bildedannende jordressurssatellittene. Han har siden
arbeidet innen dette fagfeltet både i private virksomhet og fra 1988 ved NLH/UMB/NMBU.
Han har bak seg en rekke publikasjoner av vitenskapelig så vel som formidlende art, har
skrevet læreboken «Geomatikk – kartfaglig bildebruk» og har bidratt som foredragsholder
i mange ulike sammenhenger, som også inkluderer arrangementer
i regi av GeoForum.
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AKTUELT

Vil dere gjøre tiltak på riktig sted
før eller etter at flommen treffer?
I byer og tettsteder møter man stadig større og oftere problemer knyttet
til overvann på avveie. En overvannsanalyse kan gi svar på hvor vannet
renner og hvor det samler seg ved store nedbørsmengder.
Tekst: Maléne Peterson, Illustrasjoner: Norkart

E

n slik analyse kan vise seg å være svært
lønnsom og nyttig – slik at det kan
settes inn tiltak på riktig sted for å unngå
oversvømmelser.
Gjør overvannstiltak på riktig sted
Overvann er begrepet som beskriver
overflateavrenning fra nedbør og smeltevann. Kraftig nedbør gir økt avrenning og
dermed mer overvann, noe vi kan forvente
å få stadig mer av og oftere som følge av
klimaendringene. Store overvannsmengder
er spesielt utfordrende i byer og tettsteder,
hvor oversvømmelser kan gi store skadevirkninger. Det er mange hensyn som må
ivaretas for å få til en god overvannshåndtering i arealplanleggingen. God kjennskap
til tiltak er viktig – slik at man kan motvirke overvannsflommer. Før man skal i

gang med tiltak må man vite hvor tiltakene
skal gjøres og finne ut hvilke områder man
bør prioritere først. Et første skritt på veien
vil være å lokalisere hvor vannet renner
og hvor det samler seg ved store nedbørsmengder. Dette kan man få svar på ved å
gjøre en overvannsanalyse.

bruker vi FME og terrenganalyseverktøy
for hydrologi fra SAGA. Resultatet fra FMEanalysen presenteres til slutt i QGIS. Selve
overvannsanalysen kan også gjøres i QGIS
med samme analyseverktøy. Det er dette vi
tar i bruk nå vi har kurs i overvannsanalyse
i QGIS, men da på et mindre område.

Prinsipper for overvannsanalysen
Utgangspunktet for overvannsanalysen er
en detaljert terrengmodell med fotavtrykk
av bygninger og åpne stikkrenner/broer og
kulverter. Man må sørge for å få med både
objekt som blokkerer vannstrømmene og
objekt som åpner opp for vannstrømmer
inn som fotavtrykk i terrengmodellen.
Regine nedbørsfelt brukes som avgrensning for analyseområdet. Når man skal
kjøre overvannsanalysen for store områder

Klinkekulemodellen
Hydrologer bruker flytretningskart til å
modellere hvordan vannet renner i terrengmodellen. Hver celle i terrengmodellen har en gitt verdi, og vannet strømmer
til cellene med lavere verdi. I en gitt celle
kan vannet renne mot én eller flere av sine
åtte naboceller. Helningen er den ultimate
faktoren, som avgjør i hvilken retning. Når
man bruker denne modellen inn i GISanalysene brukes ulike modeller avhengig

Fremgangsmåte for å finne
vannansamlinger og vannveier.
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av type terreng. I kupert terreng brukes
en modell som heter Deterministic 8 (D8):
Her renner vannet i én retning. Dersom
man jobber med en terrengmodell i relativt
flatt terreng kan det være behov for å heller
bruke det som heter Multi-flow direction.
I denne modellen renner vannet i flere retninger. SAGA sine analyseverktøy baserer
seg på disse modellene.
Fremgangsmåte
1. Hente inn og sammenstille terrengmodeller innenfor nedbørsfeltet/nedbørsfeltene (tidkrevende for store områder!)
2. Brenne inn byggverk samt åpne broer,
stikkrenner og kulverter i terrengmodellen
3. Fylle forsenkninger i terrenget og
beregne vannansamlinger
4. Beregne vannveier
5. Kartografiarbeid for god visuell fremstilling av resultatet
Datagrunnlag
Regine nedbørsfelt fra NVE brukes til å
avgrense analyseområdet. Videre trenger
man detaljerte terrengmodeller innenfor
nedbørsfeltet/nedbørsfeltene, bygningsbasen fra kommunen og en oversikt
over åpne/lukkede stikkrenner/broer og
kulverter. Terrengmodellene lastes ned
fra hoydedata.no og sammenstilles til
én sammenhengende terrengmodell per
nedbørsfelt. Jo høyere oppløsning, jo flere
detaljer får man med seg fra terrenget.
Bygningsbasen og oversikt over åpne/lukkede stikkrenner, broer og kulverter fås fra
kommunen. Bygningsbasen hentes inn slik
den er. Når det gjelder stikkrenner/broer/
kulverter er det Norkart som finner frem
til hvilke det må tas stilling til. Kommunen
vurderer dem og gir tilbakemelding, slik at
vi får det inn i analysen.
Forutsetninger og minstekrav
for terrengmodellen
En av forutsetningene som er gitt med
bruk av analyseverktøyene fra SAGA er at
vannet ikke trenger igjennom terrenget.
Vannet renner på overflaten av modellen.
Man må legge inn fotavtrykk av byggverk
samt stikkrenner, kulverter og broer som
alltid er åpne. Terrengmodellene bør ha
en minimumsoppløsning på 0,5m, for å
være egnet til å bruke inn i overvannsanalysen. Dette innebærer at cellene/pikslene
i terrengmodellen er minimum 50×50 cm.
Dette baserer seg på en 2 pkt. laserskanning av terrenget. En enda bedre modell av
terrenget får vi ved 5 pkt. laserskanning,
som gir celler på 25×25 cm. Kvaliteten på
terrengmodellene innenfor analyseområ-

Store overvannsmengder er spesielt utfordrende i byer og
tettsteder, hvor oversvømmelser kan gi store skadevirkninger.

det bør være enhetlig. Eksempelvis bruker
man 0,5 m oppløsning på hele området
dersom det kun er en liten del av nedbørsfeltet som har tilgjengelige terrengmodeller
med høyere oppløsning.
Overvannsanalyse for små
eller store arealer
En overvannsanalyse kan gjøres for små
arealer eller store arealer. Kompleksiteten
i analysen avgjøres av hvor store arealene er.
De beste resultatene får man når man tar
utgangspunkt i nedbørsfeltet som avgrensning. Da får man med seg tilsiget av vann
også fra de øvre delene i nedbørsfeltet.
Analyseløype i FME
Når man skal gjøre overvannsanalyse for
store arealer, f.eks. for flere nedbørsfelt eller
en hel kommune, blir analysen krevende
pga. behandling av store datamengder.
Norkart har satt sammen en omfattende
overvannsanalyse i FME, som er tilpasset
til å kunne håndtere dette på en god måte.
Worst case scenario
Det er mange som lurer på om resultatet i denne analysen varierer avhengig
av nedbørsmengden. Det gjør den ikke.
Relativ nedbørsmengde er ikke en faktor
inn i analysen. Resultatet fra analysen
viser et worst case scenario, av hvordan
vannet renner og hvor det samler seg. Det
er imidlertid en annen faktor, som er med
på å påvirke resultatet av analysen. Det er

hvilke stikkrenner, broer og kulverter, som
er satt til å være åpne. Denne faktoren blir
kommunen, som er lokalkjent, selv med
og stiller på. Eksempelvis vil en stikkrenne
under en vei, som er lukket eller har
dårlig gjennomstrømning, kunne føre
til en vannansamling på den ene siden
av veien. Dette viser hvor viktig det er
at disse holdes åpne og er dimensjonert
for en stor nok vannmengde. Hva gjør
man da hvis man ser at virkeligheten
ikke samsvarer med analyseresultatet
ved en eller flere stikkrenner/kulverter
eller broer? Jo, man går inn og justerer
hvilke av dem som skal være åpne og
kjører så analysen på nytt.
Fra resultat til overvannstiltak
Vannveiene og vannansamlingene kan
brukes inn i vurderingene av hvor man bør
sette i gang med overvannstiltak. Dersom
man ser vannveier og store vannansamlinger i nærheten av kritisk infrastruktur eller
bebyggelse bør varsellampene ringe.
Vi kan hjelpe dere i gang!
Det er mye bedre og billigere å gjøre
tiltakene før enn etter at ekstremværet og
flommen treffer! Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi kan bistå med overvannsanalyse for
din kommune. Du kan også lære å gjøre
overvannsanalyse selv – i QGIS. Neste
QGIS-kurs blir 5. -6. juni i Sandvika, med
overvannanalyse som tema på dag 2.
POSISJON NR. 2 - 2019
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Digitaliserer bolighandelen
– sparer næringslivet
for milliarder
Regjeringen gjør det mulig for banker
og eiendomsmeglere å innføre heldigital
eiendoms-handel. Løsningen er etablert
av Kartverket og Altinn i samarbeid med
Eiendom Norge, Finans Norge, Bits og
flere større markedsaktører.

JUBEL FOR HELDIGITAL BOLIGHANDEL: Fra venstre administrerende direktør
Christian V. Dreyer i Eiendom Norge, Altinn-direktør Catrine "Cath" Holten,
digitaliseringsminister Nikolai Astrup, moderniseringsminister Monica Mæland,
direktør Jan Digranes fra Finans Norge, juridisk direktør Jens Christian Leonthin i
Kartverket og seniorrådgiver Frank Åseli fra Altinn/Brønnøysundregistrene.

Tekst og foto Synne Storvik / Kartverket

– Dette vil spare det private markedet for
2,8 milliarder kroner over ti år, og er et veldig godt eksempel på hva vi kan få til når
offentlig og privat sektor samarbeider om
digitale løsninger, sier statsrådene Monica
Mæland og Nikolai Astrup.
Sammenhengende og digital
I løsningen benyttes Altinn som offentlig
infrastruktur for deling av dokumenter
mellom meglere og banker, slik at hele eiendomshandelen blir en sammenhengende
og heldigital tjeneste.
– Det betyr blant annet at boligkjøper og selger ikke trenger å møte opp på
kontraktsmøte. Selger får raskere oppgjør
og kjøper slipper mellomfinansiering.
Tinglysing, som før tok flere dager, vil
gjennomføres på noen få sekunder. Dette
er digitalisering og forenkling på sitt beste,
sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Etterspurt av profesjonelle parter
i eiendomsmarkedet
I dag må banker og eiendomsmeglere
sende lånesøknader, kjøpekontrakter,
finansieringsbevis, skjøtepapirer og pantedokumenter manuelt, fordi systemene ikke
snakker sammen. Med Altinn som «møteplass» kan de samme aktørene kommunisere med hverandre digitalt – uavhengig av
hvilket system de bruker.
– En slik tjeneste har vært etterspurt fra
de profesjonelle partene i eiendomsmarkedet. Det er fint å se hvordan Kartverket,
Altinn og de private har jobbet sammen
for å få realisert en heldigital, raskere og
tryggere bolighandel, sier kommunal og
moderniseringsminister Monica Mæland.
– Med digital samhandling mellom
bank, eiendomsmegler og Kartverket via
Altinn får norske boligkjøpere og selgere
en tryggere og mer og effektiv bolighandel.

I tillegg sparer vi miljøet for hundretusener
av postforsendelser med dokumenter til
Kartverket, sier Christian Vammervold
Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.
Økning i elektronisk tinglysing
Frem til nå er det bare innsendelsen av dokumenter for tinglysing som har vært mulig å gjøre digitalt. Med den nye løsningen
for kobling av dokumenter er tinglysingsgraden forventet å øke fra 40 til 80 prosent.
– Med elektronisk tinglysning, heldigital
utveksling av dokumenter og samtykkebasert lånesøknad får vi en heldigital
boligkjøpsprosess og samfunnet sparer
milliardbeløp hvert år. Samarbeidet mellom offentlig sektor og private aktører gir
gode resultater, sier Jan Digranes, direktør
for digitalisering i Finans Norge.

Den 18. mars 2019 overtok
Vegard Bruer som daglig
leder i Scan Survey.
- Vegard tar over for Poul Jørgensen som
har vært daglig leder i Scan Survey siden
starten i 1989. Poul har ledet selskapet i
30 år, utviklet det til å bli ett av de ledende
oppmålingsselskapene i Norge og vi er
sikre på at Vegard er den rette til lede
selskapet i fremtiden, uttaler Olav Vadder,
styreleder i Scan Survey.
Vegard har vært ansatt i Scan Survey siden
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2007, de siste årene som assisterende daglig leder. Før det har Vegard lang og omfattende erfaring fra geomatikkbransjen, både
som landmåler i felt og med geomatikkstøtte på store byggeprosjekter.
Scan Survey ble i 2013 ett selskap heleid
av de ansatte. Fokuset har før det, etter det
og vil inn i fremtiden være å yte best mulige geomatikktjenester.

Vegard Bruer (til høyre) tar over etter Poul Jørgensen.

Kartverket lanserer
ny symbolpakke
De er fargerike, viser vei og varsler fare.
De nye kart- og skiltsymbolene som Kartverket har laget, er oppdaterte og speiler
et mangfoldig og moderne friluftsliv.
Tekst: Synne Storvik/Kartverket

– Friluftslivet er i endring, og flere bruker
naturen på nye måter. Derfor lanserer vi nå
75 helt nye symboler for tur- og friluftsliv
og idrett. Den tradisjonelle skiløperen er
med som før, men for å treffe nye målgrupper har vi nå med skilt som viser nye med
aktiviteter. Et nytt symbol er for eksempel
forbud mot å bruke droner, sier kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup i Kartverket.
Hun sier turfolket vil kjenne igjen symbolene både på kart og ute i friluft.
Symbolpakken fra Kartverket har blitt til
med innspill fra samarbeidspartnere som
Den norske turistforening (DNT), fylkes-

Nye kart- og skiltsymboler utendørs skal gjøre det lettere å orientere seg i friluft. Kartverkssjef
Anne Cathrine Frøstrup og generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i DNT lanserte de nye
kart- og skiltsymbolene under Stikonferansen i Bergen, 12. mars. Foto: Per Anders Bjørklund

mennene, Friluftsrådenes landsforbund,
Miljødirektoratet, Norges idrettsforbund
og flere.
Friluftslivet er mangfoldig
– DNTs oppgave er å tilrettelegge for et
enkelt friluftsliv for alle. Arbeidet med
utbedring av stiene og skiltsymbolene
med nytt design er en viktig brikke i dette.
De synliggjør at friluftslivet er for alle, og
at friluftslivet i 2019 er mangfoldig, sier
generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp
Solvang.

Viser vei
Den nye symbolpakken «Symboler – friluftsliv, idrett og beredskap» ble lansert på
Stikonferansen i Bergen 12. mars. Kart- og
skiltsymbolene er tilgjengelig for alle og
kan lastes ned gratis via geonorge.no/symbolpakke. I tillegg har Kartverket oppdatert
15 av de eldre symbolene.
– Vi har laget nye kart- og skiltsymbol
som skal gjøre det lettere for friluftsfolket
å orientere seg i friluft. De skal være lett å
forstå og lette å bruke for alle som ferdes
utendørs, sier prosjektleder Kristoffer
Kristiansen i Kartverket.

3D-modeller i Infoland
Tekst: Sven Arve Saga, Ambita

I samarbeid med Geodata har Ambita
siden 2011 gjort helautomatiske leveranser av FKB-data og ortofoto til arkitekter,
rådgivende ingeniører og andre gjennom
tjenesten Infoland. Løsningen har effektivisert hverdagen til brukerne som får tilsendt
en link for nedlastning av dataene kun
20-30 minutter etter bestilling. Løsningen
er utviklet med et enkelt brukergrensesnitt
der kunden kan definere ønsket område for
uthenting av dataene og se prisen basert på
det området som velges.
Nå utvides tjenesten til også å omfatte
ferdige 3D-modeller levert i en rekke formater. Det samme enkle bestillingsgrensesnittet i Infoland kan nå benyttes for
å bestille fiks ferdige 3D-modeller som
enkelt kan lastes inn i kundens eget verktøy.
Modellene er basert på de beste data som er
tilgjengelig. I første omgang kan kundene få
tilgang på formatene dwg, sketchUp, Collada,
3ds, IFC, esri og 3D pdf.
Ambita er veldig fornøyd med at vi
gjennom samarbeidet med Geodata nå
kan tilby denne verdiøkningen til gamle og

nye kunder basert på de kvalitetsdata som
etableres i regi av Geovekst, storbykommunene og nasjonal detaljert høydemodell.

3D-modell over Nidarosdomen
visualisert i ArcGis
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Returadresse:
GeoForum
Hvervenmoveien 33,
3511 Hønefoss

ISY WinMap Pro

En komplett GIS-løsning

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

Informasjonssystemer

