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RAPPORT FRA BESTIKKET

Studentmedlemskap
i GeoForum
G

eoForum arbeider for å synliggjøre
geomatikkfagenes betydning i
samfunnet og skal fremstå som en fellesarena for egne medlemmer og andre
med interesse for geomatikk. Bærebjelken i organisasjonen er de personlige
medlemmene. Neste år feirer vi 50års
jubileum, så foreningen begynner å
dra på årene. Det gjør også mange av
medlemmene, deriblant undertegnede.
Jeg ble medlem som student ved NLH
på midten av 80-tallet.
Dette var i den analoge tidsalder, hvor
hverken internett eller sosiale medier
preget hverdagen. Da gikk det meste av
kommunikasjonen per brev eller fax. I
dag er vi i den digitale tidsalder hvor sosiale medier og internett fullstendig har
overtatt som kommunikasjonsplattform.
Hvorfor meldte jeg med inn i Norges
Kartteknisk Forbund (GeoForum)
som student? Vel først og fremst for å
være en del av «familien» der relevante
arbeidsplasser for meg fantes når jeg var
ferdig med studiene. Det hjalp også at
det nesten var gratis, siden jeg som student fikk rabatert pris på medlemskapet.
For min egen del var det av stor verdi
at jeg fikk informasjon og kunnskap om
bransjen hvor jeg etter endt studie skulle
finne min arbeidsplass. Jeg husker godt
det engasjement og interesse som man
som student hadde for ny teknologi, ut-

vikling av programvare og metoder for å
automatisere produksjonsprosesser. Når
jeg tenker bakover så ser jeg at jeg har
fått være med å påvirke og utvikle vårt
fagområde ved å ta i bruk ny teknologi
og se nye produkter bli til i en gradvis
digitalisering av vårt fagområde.

Tekst: Andras Holter

Til deg som er student innen geomatikk
i dag; hvis du ikke er medlem av GeoForum så må du gripe sjansen og bli med
på laget. Vi trenger deg! Du representerer vår fremtid, både i det å ha nye ideer,
bruke ny teknologi og ikke minst kunne
se verden fra et litt annet og fornyet
perspektiv enn en grå en fra den analoge
tidsalder.
Det er med stor glede jeg ser at lederen
for programkomiteen for Geomatikkdagene 2019, Lars Furu Kjelsaas, faktisk
er en student! Det er strålende og viser
at du som student har en plass på
arenaen og en mulighet for å være
med å forme veien videre.
GeoForum har i flere år hatt fokus på
rekruttering til bransjen i samarbeid
med både privat næringsliv og Kartverket. Vi ser en vekst i studieplasser og
uteksaminerte i geomatikkfagene, både
som bachelor og mastergrad. Her er det
mange dyktige potensielle medlemmer
av GeoForum som vi ønsker skal bli
med på vårt lag.
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dvent er en fin tid! Det er bare å konstatere
fremfor å uffe seg over alt som skulle
vært gjort både på jobb og privat. For meg er
det en tradisjon at adventstiden starter med
Plan, bygg og geodata – Kommunal geomatikkonferanse og årets siste utgave- «julehefte»
av Posisjon. Julelandmåleren tegnet av Harald
J. Stanghelle er vel det eneste i dette bladet
som bærer preg av at det nærmer seg jul. Mye
stoff om sjøkartlegging skiller denne utgaven
fra andre. På tide å synliggjøre Kartverkets
Sjødivisjon og Electronic Chart Centre (ECC)
AS i Posisjon. GeoForum har spesielt oppfordret bedriftsmedlemmene til å synligjøre
virksomheten i Posisjon og det ser ut som
flere benytter seg av dette. Denne gangen ble
det for mye stoff til bladets 28 sider.
Noen ganger får man et ekstra løft til videre
inspirasjon i jobben. Dette opplevde jeg
da Nasjonal geodatastrategi ble lansert, en
strategi som betyr mye for GeoForum og
våre medlemmer. Det er regjeringen som
la frem strategien og den fremhever enkelt
sagt at geografisk informasjon skal brukes
og er essensielt til flere samfunnsmessige
formål. GeoForums budskap i høringen
til stortingsmeldingen Digital agenda var
nettopp det – og nå foreligger en strategi fra
regjeringen forankret i Digital agenda. Jeg
ser frem til videre arbeid i GeoForum der vi
i vår strategiplan blant annet har som mål å
nå ut til flere brukergrupper – som i nasjonal
geodatastrategi.
Jeg vil også fremheve møtene med lokalavdelingsledere som inspirerende. Vi har innført
tre årlige møter på Skype. Møtene er først
og fremst en arena for lokalavdelingsleder
seg imellom og de gir nyttig informasjon og
innspill til sekretariatet og styret. Organisasjonsbygging er ett av satsingsområdene i
strategiplanen og at vi skal fremstå som en
samlet organisasjon. Jeg ser frem til lederkonferansen i januar der alle lokalavdelings-

ledere, faggruppeledere, styret med vararepresentanter og sekretariatet samles.
Det er nå best å møtes.
Det gjenstår å takke alle tillitsvalgte, bidragsytere til Posisjon, trofaste annonsører og alle
medlemmer en riktig fin adventstid og god jul
når den tid kommer!
Jeg avslutter med Kjell Aukrust sin julehilsen
fra Ollvar O. Kleppevold, Meieribestyrer ved
Slidre Dampysteri. Han sendte i desember ut
følgende kunngjøring: De av meg utsendte
og signerte julekort poststemplet 18/12 1955
pålydende «Velsignet god jul og godt nyttår
– gjelder fortsatt inntil nærmere kunngjøring
herom foreligger».

AKTUELT

Nasjonal geodatastrategi

Fra lanseringen som fant sted på Kartverket
Oslo. Fra vestre Geir Hansen, Anne Cathrine
Frøstrup, Paul Chaffey, Alvhild Hedstein,
Lars Jacob Hiim og Erik Perstuen.

Nasjonal geodatastrategi ble lansert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 1. november. Dagen er en milepæl for alle som jobber
med geomatikk og jobber for å fremme bruk av geomatikk i samfunnet.
Tekst: Marianne Meinich, Foto Per Anders Bjørklund, Kartverket

Strategien tar utgangspunkt i at mange
aktører og brukere er avhengig av tilgang
til geografisk informasjon - derfor er det
naturlig at tittelen på strategien er «Alt
skjer et sted». 1. november «skjedde det»
i lokalene til Kartverket Oslo samtidig som
Samordningsgruppen for geografisk informasjon hadde møte. Samordningsgruppen
er det utøvende organet og beslutningsmyndighet for partene i Norge digitalt og
har vært med å utforme forslaget til strategien sammen med Nasjonalt geodataråd.
Statssekretærene Lars Jacob Hiim og
Paul Chaffey uttrykte viktigheten av å
bruke geografisk informasjon i samfunnet
til flere formål. Leder av Nasjonalt geodataråd, Alvhild Hedstein gratulerte alle med
dagen – det har vært en lang prosess og
takket spesielt samordningsgruppen for
deres innsats i strategiarbeidet. Kartverk-

sjef Anne Cathrine Frøstrup var svært
glad for strategien som fremstår både
forpliktende og inspirerende. Geir Hansen
representerte den private bransjen under
lanseringen. Geomatikkbedriftenes synspunkter fremkommer i egen uttalelse.
Statssekretærene Lars Jacob Hiim er
opptatt av bruk av geografisk informasjon
i samfunnet til mange formål -potensialet
er stort! Brukerne stiller krav til økt
kvalitet på dataene. Han nevnte Kartverkets arrangement Hackathon spesielt og
er imponert over bruk av geodata som er
essensielt. Statssekretær Paul Chaffey har
hatt en viktig rolle i strategiarbeidet som
knutepunkt mellom samordningsgruppa,
Nasjonalt geodataråd og regjeringen. Paul
Chaffey poengterte viktigheten av bruk av
åpne data både i offentlig og privat sektor
og muligheten for bruk av geografisk infor-

masjon på tvers av sektorer. Posisjon fikk
en prat med begge statssekretærene
denne dagen.
Strategien er forankret i Stortingsmeldingen Digital agenda.
GeoForum har i sin strategiplan fra 2019
som mål å nå flere brukergrupper og som
ledd i dette er hovedtema på Geomatikkdagene 2019 «Geomatikk til alle».
Pressemelding fra Kommunal- og
moderniserings departementet
Norge skal være ledende i bruk av geodata:
– Hvilke områder som er utsatt for flom
eller hvordan byene bør planlegges, er avhengig av oppdatert geografisk informasjon.
Tilgang på geodata er avgjørende for at
vi skal kunne håndtere klimaendringer på
en god måte, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.
POSISJON NR. 4 - 2018
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1. november lanseres den nye nasjonale
geodatastrategien fram mot 2025 - "Alt
skjer et sted". Strategien skal være et hjelpemiddel for å se og utnytte mulighetene
geografisk informasjon gir.
I tillegg er det utarbeidet en handlingsplan som konkret viser hva som skal gjøres
for å nå målene som er satt i strategien.
Enkel tilgang til geodata er ingen selvfølge. Det er mange aktører og kompliserte
data som må kobles med hverandre for at
brukerne skal få en god opplevelse.
– Mange aktører i samfunnet er avhengig
av geografisk informasjon. Kommunene
trenger det for å forebygge og håndtere
klimaendringer, beredskapsaktører trenger
det for å håndtere kriser raskt og riktig,
det er viktig for god byutvikling, for at
næringslivet kan omstille seg og for innovasjon i offentlig sektor, sier Mæland.
Den nye strategien «Alt skjer et sted»
skal være en nøkkel for å forstå hvorfor vi
er så avhengig av geografisk informasjon
i vår digitale tid. Geodatastrategien er en
oppfølging av stortingsmeldingen "Digital
agenda for Norge - IKT for en enklere
hverdag og økt produktivitet"
– Målet er at Norge skal være ledende
i bruk av geografisk informasjon. For å lykkes
må vi bli enda flinkere til å samarbeide på
tvers av sektorer. Med denne strategien
forsterker regjeringen bruken av den geografiske infrastrukturen, sier Mæland.
Regjeringen vil arbeide for:
Et nasjonalt kunnskapsgrunnlag av geografisk informasjon som møter viktige
samfunnsbehov . Felles løsninger og teknologi som understøtter en effektiv oppgaveløsning og åpner for nye bruksmuligheter
i samfunnet. Et velfungerende samspill om
forvaltning, deling, utvikling og innovasjon
mellom aktørene i både offentlig og privat
sektor. Rammebetingelser som er forutsigbare og godt tilpasset utfordringene i det
digitale samfunnet.
Geodatastrategien henvender seg til
sektormyndigheter på ulike forvaltningsnivåer, dataprodusenter, teknologileverandører, innovatører og brukere i alle
sektorer - og til Kartverket som nasjonal
geodatakoordinator."
Kommentar til Nasjonal geodatastrategi
fra Geomatikkbedriftene
Først og fremst så er det meget positivt at
Norge har fått på plass en nasjonal strategi
for geodata med en forankring på politisk
nivå og på tvers av alle sentrale aktører.
6
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Posisjon var invitert til høringen.
Marianne Meinich med statssekretærene i
KMD Paul Chaffey og Lars Jacob Hiim.

Dette er en viktig strategi for landet. Vi
lever i vår fysiske og analoge verden. Det er
enkelt for oss som innbyggere å forstå viktigheten av fysisk infrastruktur som veier,
broer og bane, men vi er nå i en era hvor
digital infrastruktur er en viktig premiss
for å bygge, forvalte og bruke vår fysiske
infrastruktur.
Nasjonal geodatastrategi er en strategi
for en sentral og viktig komponent av
Norges digitale infrastruktur. Dette er en
strategi for en digital infrastruktur som er
viktig for samfunnssikkerheten vår, for forvaltningen av ressursene våre og som digital
infrastruktur for næringslivet. For næringslivet er dette spesielt viktig både med
hensyn på effektivitet og produktivitet i våre
virksomheter, men også som en plattform
for videre næringsutvikling og vekst.
Hvis det er noe fra Geomatikkbedriftene og privat sektor som er viktig å fremheve så vil det være tydelige og forutsigbare
roller og ansvar mellom offentlige og
private og en basisfinansiering som sikrer
åpne data, både når det gjelder eksisterende
og etablerte datasett og nye datasett som
måtte komme opp. Når en strategi nå er
på plass er det viktig at dette omsettes til
handling og det er viktig å minne oss alle
på - og spesielt besluttende myndigheter
– om at en strategi har lite verdi hvis

det ikke er gjennomføring. Her ønsker
Geomatikkbedriftene at det legges opp til
en stor grad av involvering også av privat
sektor og i en betydelig større grad enn det
vi har sett i forbindelse med utarbeidelse
av strategien.
Geir Hansen og Eldar Brænden,
Geomatikkbedriftene
Kommentarer fra Kartverket
Hårete visjon, forpliktende og inspirerende!
Veldig bra for Norge at hele regjeringen
har som visjon at vi i Norge skal være
ledende i bruk av geografisk informasjon.
Det som kjennetegner oss i dette landet
er hva vi allerede har klart å utvikle av god
og digital infrastruktur allerede, vi har vært
gode lenge, og nå skal vi bli verdensledende. Grunnlaget er til stede. Vi samarbeider
tett og godt både innen det offentlige
Norge og mellom offentlige og private
aktører. Nå ønsker regjeringen at vi skal
heve ambisjonsnivået – mer samhandling
på tvers, bedre innbyggerløsninger og økt
kvalitet i arbeidet.
Det er en jobb å gjøre – sammen. Det er
oss det kommer an på nå. Parallelt med
at regjeringen har behandlet denne har

vi i Kartverket sammen med våre samarbeidspartnere påbegynt handlingsplanen.
Tiltakene må svare opp ambisjonen, de må
være både ambisiøse og realistiske. Suksesskriteriet er at vi alle klarer og ikke minst
ønsker å bidra ut fra hver våre ståsteder
med innsats og ressurser. Vi skal beholde
vår plass i den divisjonen vi allerede er
i, og vi skal også sammen i fortsettelsen
fortjene den betegnelse regjeringen ønsker:
Ledende!
Godt vi har mange gode og relevante
samarbeidsfora for å få dette til. Ved å
legge mål og ambisjoner i fellesskap, vet vi
alle hvor vi skal. Og så blir jobben nettopp
det: Å dra hjem og gjøre jobben. Vi gleder
oss til fortsatt samarbeide om dette med
dere alle!
Anne Cathrine Frøstrup,
Kartverksjef

Geir Hansen representerte Geomatikkbedriftene. Han var svært fornøyd med at det nå
foreligger en strategi som er forankret på politisk nivå og på tvers av alle sentrale aktører.

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

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

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

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

• Digitalisering av kommunale papirarkiv
• Arkivanalyser
• Innbyggerportal for eiendomsinformasjon
• Taksering for eiendomsskatt - matrikkelføring
• Feltløsninger for datafangst til ulike fagsystemer
• Programvare- og systemutvikling
telefon 73 10 99 50 • post@geomatikk-ikt.no • www.geomatikk-ikt.no
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ENC utsnittet til venstre viser
viser ankringsposisjonene
som i dag benyttes. Dette
gir svært liten informasjon
om terrengformasjon og
bunnbeskaffenhet som er
viktig i ankrings operasjoner.
Bilde til høyre er et S-102
utsnitt - Her kan man
konstatere at de beste
ankringsposisjonene ikke er
på grunntoppene som vi lett
ser består av fjell og dårlig
holdebunn, men i dypere
dalfører hvor bunnen er
dekket med det vi kan tolke
er bløte bunnsedimenter
(se røde piler på kartutsnitt).

Detaljerte dybdedata
– Fremtidens navigasjon
Tilgang til detaljerte batymetriske dybdedata åpner opp for nye og spennende muligheter for
utnyttelse og bruk for mange maritime aktører. Frem til nå har det vært vanskelig å visualisere og
teste batymetriske dybdedata på en slik måte at de aktuelle brukergruppene kan ha konkrete og
kvalitative oppfatninger om hvordan disse dataene best kan utnyttes når de blir tilgjengeliggjort.
I 2017 etablerte ECC og Kongsberg Digital et felles forskningsprosjekt for å vise mulighetene
denne datatypen gir. Prosjektet har blant annet utviklet en 3D demonstrator som brukes
i operasjonelle tester sammen med utvalgte brukergrupper.
Tekst: Kirsten Elisabeth Bøe, Electronic Chart Centre

Et overordnet mål for sjødivisjonen i
Kartverket er å tilgjengeliggjøre maritim
geografisk informasjon som fremmer
navigasjonssikkerhet og imøtekommer
øvrige behov hos brukere og forvaltere av
norske kyst- og havområder. Sjødivisjonen
er operatør for PRIMAR, et internasjonalt
samarbeid for kvalitetssikring og leveranse
av Elektroniske Sjøkart for navigasjon (ENC).
Disse sjøkartene er produsert og levert
i henhold til internasjonale standarder
fra IHO (International Hydrographic
Organization).
IHO jobber nå med ratifisering av flere
nye standarder og en av dem er en standard for batymetriske data, S-102 (Bathymetric Surface Product Specification).
Gjennom oppmålinger med multistråle
ekkolodd har Kartverket i flere år samlet
inn store mengder detaljerte data om
havbunnen langs norskekysten. Disse
dataene har imidlertid ikke vært allment
8
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tilgjengelig for maritime brukergrupper på
grunn av lovbestemte reguleringer (frem til
nå har dybdedata med tettere enn 50x50m
oppløsning vært definert som sikkerhetsgradert informasjon etter sikkerhetsloven).
En nylig lovendring frigir dybdedata ned
til 30 meters dybde og en ny forskrift er
under utarbeidelse. Dette åpner opp for
nye muligheter, verdiskapning og innovasjon rundt planlegging av seilas og navigasjon, men også på andre områder vil disse
dataene kunne ha stor samfunnsnyttig
verdi. Det kan være grunnlag for betydelige ressursbesparelse, både miljømessig og
økonomisk, gjennom en mer helhetlig og
dynamisk oversikt over sjøbunnen.
Det har i flere år vært jobbet med å få
testet slike data i samspill med andre datakilder i et reelt brukermiljø. En stor begrensning har vært å få dataene distribuert og
installert i et system som er tilgjengelig for
potensielle sluttbrukere.

Dette var bakgrunnen for at ECC og
Kongsberg Digital våren 2017 etablerte et
forskningsprosjekt, med støtte fra Norges
Forskningsråd, som skulle tilrettelegge
bedre for å teste de detaljerte batymetri
dataene i operasjonell bruk.
Et viktig kriterium for suksess var å få
med sentrale brukergrupper i en referansegruppe for å definere krav og behov til
datagrunnlag og en S-102 Demonstrator.
De skulle også bidra til gjennomføringer av
de operasjonelle testene. Referansegruppen består av representanter fra Kystverket
(Lostjenesten og Kvitsøy VTS), Forsvaret
(Sjøkrigsskolen og Forsvarets militærgeografiske tjeneste) og Kartverket (Sjødivisjonen og PRIMAR).
I prosjektets første del har det blitt fokusert mest på utvikling av Demonstratoren
basert på innspill og tilbakemeldinger fra
referansegruppen. I selve Demonstratoren
er S-102 data sammenstilt med andre data-

Her vises det hvordan
navigatøren tydeligere kan
vurdere risiko basert på
s-102 data og den definerte
sikkerhetsmargin som er
valgt i Demonstratoren.

lag som blant annet Elektroniske sjøkart
(ENC) og landinformasjon som kan draperes med diverse kartlag fra Kartverket,
f.eks. Grunnkart og Norge i Bilder.
I tillegg jobber prosjektet nå med å
identifisere muligheter og behov for
distribusjon av S-102 data når de etterhvert produseres og skal tilgjengeliggjøres.
Gjennom PRIMAR ønsker flere land å
kunne kvalitetssikre og distribuere sine
S-102 data. Gode løsninger for distribusjon
vil opprettholde Norges internasjonalt
ledende rolle i forbindelse med tilgjengeliggjøring av offisielle og autoriserte navigasjonsprodukter for fremtiden.
Prosjektet har så langt gjennomført 4 operasjonelle tester der man har avdekket ulike
behov og tydelige fremtidige bruksområder.
Oppsummering av operasjonell ankringsoperasjon test utenfor Kårstø: “S-102 gir et
imponerende godt bilde av bunntopografien hvor en også kan skille mellom harde
og bløte bunnsedimenter. Dette er svært
viktig informasjon ifm planlegging av sikre
ankrings posisjoner. På en tradisjonell ENC
er det svært begrensede muligheter til å
hente ut denne type informasjon.” Modstein
Hansen / Los i Kystverket
Gjennom et losoppdrag og operasjonell test på “Queen Mary 2” i Oslofjorden
ønsket man å undersøke hvilken gevinst
S-102 data gir i et slikt oppdrag hvor sikkerhetsmarginer er små og konsekvensene om
man gjør feil er store:
“Bruk av S-102 data og visning i Demonstratoren gav en mye bedre situasjonsforståelse for navigatørene da klare begrensninger
for sikker seilas ble visualisert. Når man
skulle legge til kai kunne man bedre se
dybder som var grunnere enn skipets kjøl.
Ved å benytte en korrekt 3D modell av
undervannsskroget var det likevel mulig å se
hvordan man kunne legge sikkert til kai og
unngå konflikt med grunner” Jim Pedersen

Det rosa området langs kaien markerer dybde som er
grunnere enn skipets definerte sikkerhetsmargin.

FAKTA
ECC
ECC er et 100% statseid aksjeselskap, lokalisert i Stavanger
og har 21 ansatte. Vi leverer programvare, utviklingsbistand,
rådgivning, prosjektledelse og drift av tjenester innen
dataanalyse, visualisering, design og informasjonsteknologi
for kunder som benytter seg av geodata til sjøs, på land
og i luften. Selskapet har 20 års erfaring med levering
av tjenester til offentlig og privat sektor i Norge og langvarige kundeforhold med blant annet
Kartverket, Kystverket, Forsvaret, Luftambulansetjenesten HF og Kongsberg gruppen. ECC er
teknisk operatør for PRIMAR samarbeidet (ett av to regionale elektroniske sjøkartsentre). Vi
forvalter, kvalitetssikrer og leverer autoriserte elektroniske sjøkartdata (ENC) fra dataeiere til
databrukere. I dagens løsning forvalter ECC mer enn 16 000 elektroniske sjøkart fra 63 nasjoner.
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GODKJENT: Wise Survey er sertifisert til å sjømåle av Kartverket. Frå venstre Truls Kiær, ansvarleg for sjømåling
Rolf-Arne Ueland i Wise Survey og dagleg leiar Kritoffer Amdal i Wise Survey. Foto: Sissel Kanstad

Nytt firma sertifisert til å sjømåle
– Vi gler oss til å ta på oss kartleggingsoppdrag, seier ansvarleg for sjømåling
Rolf-Arne Ueland i Wise Survey. Som nummer to i Noreg, er Wise Survey
godkjent leverandør av hydrografiske data til Kartverkets offisielle sjøkart.
Forfattar: Sissel Kanstad, Kartverket

Tysdag 20. november fekk Wise Survey
diplom og eit bevis frå Kartverket som bekreftar at dei no er sertifisert til å sjømåle.
Firmaet har base i Sandnes i Rogaland,
men dei tar oppdrag i heile Noreg.
– Dette har vore ei investering for oss.
Vi gler oss og er spente på vegen vidare. Å
vere sertifisert av Kartverket gjev eit kvalitetsstempel. No kan vi levere kvalitetssikra
hydrografiske data til offentlege og private
verksemder, data som igjen kan leverast til
Kartverket og dermed raskare kome med i
sjøkartet, seier Ueland.
Frivillig godkjenningsordning
Kartverket oppretta ei frivillig godkjenningsordning for sjømåling i 2016, etter
å ha utarbeida ein standard for sjømåling. Samstundes starta arbeidet med å
behandle søknadar og godkjenne verksemder som ynskjer å bli godkjent som
sjømålingsorganisasjon for Kartverket.
Wise Survey er det andre firmaet som er
blitt sertifisert.
– Sertifiserte verksemder kan bidra til
betre kapasitet og fleksibilitet for sjømåling
av norske farvatn. Sjømålingsstandarden er
elles nyttig for næringslivet og samfunnet,
10
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seier direktør Birte Noer Borrevik
i Kartverkets sjødivisjon.
Auka informasjon om havbotn
Sjømålingsstandarden skal sikre at dei
hydrografiske dataa som samlast inn av
eksterne har same kvalitet, eller betre,
enn det Kartverket sjølv sjømåler. Saman
med den frivillige godkjenningsordninga
inneber det å etablere ein akseptert metode
for sjømåling, slik at vi får betre tilgang til
kvalitetssikra informasjon om havbotn.
– Vi klarar ikkje å tilfredsstille alle
målebehov som finst rundt omkring, så
det er flott for oss å ha fleire å spele på.
Bruk og etterleving av gyldige standardar
og publikasjonar er avgjerande for å sikre
at tenester og data er tilpassa produksjonsprosessane i Kartverket, og tilfredsstiller dei krava vi sett til nøyaktigheit og
pålitelegheit til våre data. Bieffekten er ein
«bransjestandard», seier Kjetil Tesaker
Olsen, kravstiller sjømåling i Kartverket.
Meirverdi for fellesskapet
Som ein «bransjestandard» ligg verdien i
at oppdragsgivarar, som til dømes kommunar, hamneeigarar og Vegvesenet, som

har behov for å vite korleis havbotn ser
ut, kan legge til Kartverkets sjømålingsstandard som eit krav for jobben dei legg
ut på anbod. Og at bransjen sjølv blir meir
kvalitetsbevisst og robust.
– Viss eit sjømålingsfirma fyrst er
godkjent som leverandør av hydrografiske
data til Kartverket, kan data dei samlar inn
brukast av Kartverket som grunnlag for
offisielle sjøkart og navigasjonsprodukt.
Den same jobben gjev større gevinst totalt
for samfunnet – rett og slett ein vinn-vinnsituasjon, forklarer Borrevik.
Sjømålingsstandard og
godkjenningsordning
Godkjenningsordninga er aktuell for
alle verksemder som ynskjer å skaffe seg
kompetanse og evne til å sjømåle, behandle
og levere hydrografiske data til Kartverkets
database for kvalifiserte djupnedata.
Nødvendig informasjon om sjømålingsstandarden og godkjenningsordninga finns
på kartverket.no: https://www.kartverket.
no/geodataarbeid/standarder/Standardfor-sjokartlegging/ Standard og godkjenningsordning for sjøkartlegging.

Nytt kart synliggjør økt havnivå og stormflo
Vi lanserer nå et digitalt verktøy som gjør at kommunene og næringslivet enklere kan planlegge for klimaendringene - og være bedre forberedt på konsekvensene av havnivåstigning
og ekstrem vannstand, sier kommunal – og moderniseringsminister Monica Mæland.
tekst: Synne Storvik, Kartverket

75 prosent av Norges befolkning bor langs
kysten, og rundt 280 kommuner har en kystlinje. Sårbarhet for stormflo forventes å øke
langs norskekysten i framtiden som følge av
havnivåstigning. Nå visualiseres alt i kartet.
– Det digitale verktøyet kan brukes til
å identifisere risikoområder og skal gjøre
planlegging i kystsonen enklere. Den vil
dekke behovet for et felles verktøy som
viser hele norskekysten og er spesielt viktig
for kommuner, mindre virksomheter og
privatpersoner som ikke har ressurser til
å gjøre egne analyser. Verktøyet et viktig
klimatiltak som kan gi store samfunnsøkonomiske besparelser, sier Mæland.
Havnivåstigningen langs norskekysten
kan føre til at stormflo og bølger strekker seg lenger inn på land enn det som er
tilfelle i dag, slik at områder som ligger
lavt og nær havet blir mer utsatt i framtiden. Dette får konsekvenser for bygninger
og annen infrastruktur, og landskap og
natur nær vannkanten, men sårbarheten
som følge av høyere vannstand er størst
i forbindelse med episoder med kraftig
stormflo. Stormflo oppstår når kombinasjonen av lavtrykk og vind presser store
vannmasser inn mot land.
Det er Kartverket som har utviklet
løsningen som gjør det mulig å visualisere
konsekvenser av stormflo og havnivåend-

ringer i kartet. Løsningen har dag også fått
navnet Se havnivå i kart.
– For første gang blir det gitt nøyaktige estimater på hvor utsatt bygninger
og infrastruktur langs norskekysten er,
for havnivåstigning og stormflo. Dette
verktøyet vil være nyttig for alle som driver
med bærekraftig kystsoneplanlegging, sier
kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup.
Kun halvparten av kommunene har
kartlagt sårbarhet for stormflo i framtiden.
Tiltaket kan gi store samfunnsøkonomiske
besparelser.
https://www.kartverket.no/grafikk/stormflo/stormflo-animasjon.html
https://kartverket.no/Kunnskap/vannstand-og-havniva/Hva-er-stormflo
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Forsker Kristian Breili og sjefsingeniør Oda Roaldsdatter Ravndal fra
Kartverket har vært sentrale i utviklingen av tjenesten Se havnivå i kart,
som synliggjør konsekvensene av havnivåstigning og stormflo.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland
lanserte Se havnivå i kart i Bergen 16. november sammen
med kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup.

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
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Fra 1992 har det vært en tradisjon med skitur
fra fredag til søndag første helgen etter påske
med gode venner fra Kartverket, kommunen og
oppmålingssjef fra nabokommunen. Privat foto.

En entusiast har satt sine
spor i Hamar kommune
Reidar Sætveit er leder for Geomatikk i Hamar kommune. Han har satt Hamar
kommune på kartet ved å være foregangsmann i bruk av ny teknologi og metoder.
tekst: Marianne Meinich

Han snakker om hva vi har fått til og hva
vi skal få til - hans engasjement og entusiasme er slående. Til jul går han av med
pensjon etter 24 år som leder i Hamar
kommune. Hans ansvarsområde innen
geomatikk innebærer forvaltning av
matrikkelloven, oppmåling, seksjonering
og forvaltning av digitalt planarkiv.
12
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Hamar kommune på kartet
Reidar Sætveit ble ansatt som oppmålingssjef i Hamar kommune høsten 1994 -samme år som det var OL på Lillehammer. Det
ble gjort store investeringer og oppgraderinger i de tre Mjøsbyene Lillehammer,
Gjøvik og Hamar i forbindelse med OL.
- Det ble fart på digitale kart da Reidar

ble sjef høsten 1994 og vi var nok ganske
tidlig ute med det, sier medarbeider gjennom mange år Jan Ola Pedersen.
Selv sier Reidar med et noe beskjedent
smil at Hamar kommune var tidlig ute,
men at de ofte var nummer to i å ta i bruk
ny teknologi.
Hamar kommune var blant de første

kommunene med digitale kart, digitale
ortofoto i 1997 og samme år kjøpte de den
første RTK-baserte GPS som den første
av kommunene i Hedmark og Oppland.
Han bidro til at de var av de første kommunene som gikk over til EUREF 89 og andre
kommune som gikk over fra NN1954 til
NN2000 som høydegrunnlag. De var tidlig
ute med skråfoto og Hamar kommune var
også blant de første kommunene som tok
i bruk nettbrett til oppmålingsforretninger,
dvs. papirløse oppmålingsforretninger.
Han er stolt av å ha bidratt sterkt til
at kommunen snart har et heldigitalt
byggesaks- og oppmålingsarkiv som blir
tilgjengelig for de ansatte, innbyggere og
andre interesserte.
Inspirasjon fra tillitsverv
Gjennom de mange tillitsvervene han har
hatt, har han skaffet seg ny kunnskap og
hentet inspirasjon som han har tatt med
seg til Hamar kommune og sine medarbeidere. Hans medarbeider Jan Ola Pedersen
er tydelig på at inspirasjonen Reidar fikk
gjennom sine tillitsverv har vært medvirkende til at Hamar har vært en foregangskommune. Selv fremhever Reidar det gode
kollegiale samarbeid i avdelingen.
Reidar Sætveit var leder av GeoForum
Hedmark og Oppland fra 1995 til 2002,
tillitsvalgt i GeoForums faggruppe kommunegruppa, leder av samordningsforum
for GAB (grunneiendom- adresse - og bygningsregisteret) i flere år. Geovekst kommune ble opprettet etter initiativ av Frode
Mærli i KS i 2002, og Reidar ble foreslått
som KS-representant i Geovekst Kommune i Geovekstforum, og representerte
der kommunesektoren fra 2002 – 2017,
siste året som leder. Reidar har vært leder
i Geodatautvalget i Hedmark og Oppland
i en lang periode. Han var også med i
styret i foreningen GEOLOK som etablerte
standarder for samspill mellom kommunenes sakssystem, GIS og GAB som nå er
erstattet av Matrikkelen. Han har vært med
i flere programkomiteer for Kommunal
geomatikkonferanse, og var med å utarbeide gebyrmal for arbeider etter matrikkelloven etter initiativ fra kommunegruppa

i GeoForum. Dette for å nevne noe.
Hans omgjengelige vesen og evne til å få
folk med seg trekkes frem. Likevel er han
tydelig når det trengs og med hans faglige
argumenter får han ofte gjennomslagskraft for sine synspunkter, for Reidar er
først og fremst en fagmann. Omgjengelig,
fremoverlent, glad i mennesker, positiv og
optimist blir trukket frem som egenskaper.
Selv sier han:
– Den optimismen kan nok irritere både
medarbeidere og familien - det er alltid
bare en liten bakke igjen av turen, og jeg
sier at nå skinner det opp når det er en liten blå flekk av klar himmel på en dag med
lavt skydekke.
Interkommunalt samarbeid
Reidar fremhever tidligere Fylkeskartsjef
Georg Langerak i Hedmark og Oppland
som var en foregangsmann for å etablere
interkommunale samarbeid. Alle kommunene i Hedmark og Oppland er i dag
i et forpliktende geodata-samarbeid med
andre kommuner– et fruktbart samarbeid
som roses av flere, og Reidar har vært leder
for samarbeidet GIS på Hedmarken fra
opprettelsen som prosjekt i 2005 og
fram til i dag.
Bakgrunn
Reidar er født i 1951 i Jondal i Hardanger
som yngst av 5 søsken. Han var den eneste
av søsknene som fikk muligheten til å
studere. Han var ferdig utdannet ved Landbrukshøgskolen på Ås i 1978, arbeidet 1,5
år i Jordskifteverket, deretter 15 år i NIT
(Norsk informasjonsteknologi- Kommunedata) før han fikk jobb i Hamar kommune
som leder for oppmålingsavdelingen i
1994. Familien flyttet til Løten, der familien
fremdeles bor med alle voksne barn og
barnebarn i umiddelbar nærhet.
Som assistent for jordskiftelandmåler på
ungdomsskolen og sommerjobb som stikningsassistent på kraftanlegg i hjembygda
fikk han kjennskap til faget. Utearbeid om
sommeren i kombinasjon med innearbeid
om vinteren passet han godt, selv om det
ganske fort var slutt på utearbeidet etter at
han ble yrkesaktiv.

Skitur med geomatikere
Reidar er glad i mennesker og mens han
viser meg rundt i sentrum av Hamar en
novemberdag kommer vi i snakk om familie, gode venner og tradisjoner. Samtalen
kommer raskt innom både årlige rakfisklag og skiturene første helg etter påske
med kollegaer, ansatte og pensjonister fra
Kartverket og pensjonert oppmålingssjef
fra nabokommunen. Skiturene har vært en
tradisjon siden 1992.
Etter 24 år takker Reidar av til jul og
overlater skuta til en Smart city-sjef som
har overtatt Reidars arbeidsområde.
GeoForum takker Reidar for hans entusiasme og bidrag for å fremme geomatikk
både lokalt og nasjonalt gjennom mange år.
Hans personlige egenskaper har i stor grad
medvirket til dette.
Asbjørn Borge, tidligere virksomhetsleder for geomatikk i Fredrikstad kommune
Reidar har en oppriktig glede av å lære om
ny teknologi og utvikling og higer etter å
selv ta den i bruk. Han er omgjengelig og
inkluderende og får folk med seg. Han er
kritisk når det trengs og sier tydelig fra uten å støte noen i sin argumentasjon. Jeg
vil spesielt fremheve hans jobb i Geovekst
– der han han gjort en fabelaktig innsats
og jeg fikk glede av å samarbeide med han i
dette arbeidet i flere år.
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KODEDAG: Hedda Ryvang og Helena Rustad fra Veienmarka skole i
Hønefoss var blant 220 elever som benyttet seg av tilbudet om kodedag for
skoleklasser under #hack4no. (ALLE FOTO: Per Anders Bjørklund)

Vinnerne av #hack4no 2018
Vinnerlagene på #hack4no 2018 finner de tryggeste veiene, digitaliserer gjestebøkene i fjellpostkassene, viser havnivåendringer tilbake i tid og gjør det enklere
å bakgrunnssjekke dine folkevalgte. I alt 39.500 kroner ble delt ut i premier da
ide- og hackekonkurransen ble avsluttet lørdag kveld.
Tekst: Sveinung Engeland, Kartverket.

#hack4no 2018 ble holdt i Hønefoss 26. og
27. oktober og samlet i alt 650 studenter,
IT-utviklere, gründere, designere, kodeinteresserte barn og ungdommer og andre
kreative mennesker. Til sammen 20 etater
og teknologivirksomheter, med Kartverket
og Universitetet i Sørøst-Norge i spissen,
står bak arrangementet.
Barna og ungdommene hadde workshoper om blant annet programmering av
roboter og klær (!), og lagde blant annet
spill, Youtube-videoer og droner.
Samtidig konkurrerte de voksne deltakerne om å utvikle de beste appene og
løsningene med innslag av åpne data fra
det offentlige.
13 lag
I alt 13 lag sto igjen til slutt og ble vurdert
14

POSISJON NR 4 - 2018

av juryen som besto av teknologiekspert
og investor Silvija Seres, programansvarlig
Henrik Hatlebrekke i StartupLab, kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup, direktør
Bente Brunsgård i Tekna og teknologievangelist Michael Palermo i HERE Technologies.
Alle lagene har beskrevet sin ide og løsning på #hack4nos side på Devpost. Dette
er vinnerlagene:
Trygge veier
Team Safe Roads vant førsteprisen på
20.000 kroner satt opp av Kartverket og
HERE Technologies. Laget består av fem
traineer i Geodata AS: Aleksandra Zietara,
Fredrik Bore, Adrian Tuft Isdal, David
Lange og Maria Frøystein. De har laget en
webbasert løsning som bruker maskinlæringsalgoritmer til å forutse hvilke

vegstrekninger som til enhver tid er ekstra
utsatte for trafikkulykker. I sine analyser
har de blant annet matet inn historiske
data om vær, veier og registrerte ulykker.
Juryleder Anne Cathrine Frøstrup
karakteriserte det som et svært gjennomtenkt konsept.
– Laget bruker flere typer offentlige data,
og det er potensial for enda mer. Det har
definert brukerbehovet godt og jobbet bra
med brukerperspektivet, tenkt samfunnsnytte og levert et godt, gjennomtenkt konsept som har stort potensial, oppsummerte
hun juryens begrunnelse.
Digitaliserer fjellpostkassene
Andrepremien på 3000 kroner gikk til en
løsning som digitaliserer de tradisjonsrike
gjestebøkene som er utplassert i postkas-

VINNERE: Team Safe Roads stakk av med
førstepremien under årets Hack4no på Hønefoss.
Kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup overrakte
prisen til de glade vinnerne, David Lange, Adrian
Tuft Isdal, Aleksandra Zietara og Fredrik Bore.

ser på mange fjell. Laget mener det er på
høy tid at papirbøkene byttes ut med en
digital versjon, og overbeviste juryen om at
de har funnet en elegant og velfungerende
løsning.
– God og riktig teknologibruk og en løsning med stort potensial også i andre land,
uttalte juryen blant annet.
Laget består av Torkel Velure, Maria
Atkina, Aleksander Gjerrud og Ivarr
Warren Reyna.
Spesialpriser
Juryen delte også ut to spesialpriser på
2000 kroner hver.
Kristoffer Hagen og Harald Stavestrand
vant den ene prisen for ArkHav. De viser
hvor høyt havnivået har vært bakover
i tid, og også sammenhengen med
arkeologiske funn.
Terje Andersen og Trond Henriksen
klarte å sjarmere juryen og kapre den
andre spesialprisen for Finn folkevalgte,
en løsning som gjør det enklere å finne
ut mer om akkurat de politikerne som
representerer deg.
Dataeiernes priser
Fire dataforvaltere og etater delte ut sine
egne priser:
• Norsk Romsenters pris på 5000 kroner
for beste bruk av satellittdata fra Copernicus-programmet, gikk til laget SatLab:
Magne Bugten, Annette Primstad og
Sverre Horn. Løsningen deres analyserer,
filtrerer og levere spesialtilpassede
rapporter fra Copernicus.
• Enturs pris for beste løsning for beste
løsning som gjør det enklere å reise
kollek-tivt, gikk til Topptur-laget, som
består av Robert Sasak, Mari Heide
Hellan og Anne-Ragnhild Einbu. De har
utviklet en løsning som både hjelper deg
å finne raskeste kollektivtilbud til fjells,
og som gir deg navn og data om fjell og
kulturminner ved hjelp av AR (augmented reality) via mobilkameraet.
• Riksantikvarens pris på 2500 kroner for
beste bruk av etatens data gikk til ArkHav
(se omtale tidligere i artikkelen).
• NAVs pris på 2500 kroner for beste bruk
av etatens data gikk til Livar Bergheim.
Hans løsning Enhetsinfo hjelper deg
å oppdage og analysere din drømmeoppdragsgiver.

GJESTER FRA DEPARTEMENTET: Leder Tomas Martin Holtan i formidlingstjenesten
i Kartverket, kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup, statssekretær Lars Jacob Hiim
og gruppeleder Kari Strande i kommunal- og moderniseringsdepartementet.
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GIS-dagen i Kristiansund
Arrangement på Atlanten vidaregåande skule på GIS-dagen er blitt ein
tradisjon. Elevane ble i år sendt ut for å samle inn søppel på strendene
og kartla dette ved bruk av app på elevanes mobil.

Siril Hafstad viser elevane korleis appen
skal brukast ved kartlegginga av søppel
dei skulle plukka på stranda.

Tekst og foto: Sven Michaelis, Kartverket Molde

Plan- og temadatautvalet i Møre og
Romsdal (som består av representantar
frå Geoforum, Fylkesmannen, fylkeskommunen, Statens Vegvesen, Molde kommune og Kartverket) markerte i år igjen
GIS-dagen med å arrangere ein fagdag i
samarbeid med Atlanten vidaregåande
skule i Kristiansund. 23 elevar frå Geofag
deltok saman med lærarane frå skolen.
GIS-dagen ble for første gong hold under
et tema som er aktuelt for tida og området,
tema på GIS-dagen ble «Søppel i havet».
Som innleiing fekk dei ein gjennomgang av
kva GIS/geodata er og kva utdannings- og
yrkesmuligheiter som finst innan fagfeltet.
Som døme på praktisk bruk av faget og
temaet fekk vi deretter fleire spennande
innlegg frå eksterne foredragshaldar om
Maritimt forsøpling (Fylkesmannen i Møre
og Romsdal), om Søppel på havbotnen
(Havforskingsinstitutt i Bergen) og om GIS
i kvardagen (Geodata i Trondheim).
Dagen fortsettet med den tradisjonelle
online GIS-quiz med utgangspunkt i dagens foredrag og i ortofoto frå distriktet.
Premiar sponsa av Geoforum Møre og
Romsdal gav elevane ein ekstra motivasjon
til innsats.
Etter lunsjen som ble sponsa av
organisatorane vart elevane sendt ut
i 4 puljar for å kartlegge og samle inn
forskjellige typar søppel langs strendene i
nærleiken frå skulen. Kartlegginga skjedde
ved hjelp av en applikasjon på elevenes
mobilt. Elevane gjennomførte oppgåvene
med stort engasjement, etter en liten time
16
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var fleire store sekker fylt med søppel frå
strendene. Lærarane i skulen kunne følgje
med på elevens innsats via «operation
desktop» i skulen. Gruppa med flest
regsitreringa ble premiert etterpå.
Dagen slutter med ein oppsummering

og den tradisjonelle GIS-dagens kake.
Tilbakemeldingane frå skulen er positive,
og dei ser gjerne at arrangement av denne
typen fortsettar som ein årviss tradisjon.
Takk til alle som bidrog til ei vellykka
arrangement.

GIS-DAGEN I BERGEN

Bergens nye møteplass for GISbrukere i akademia og arbeidslivet
GeoForum Hordaland i samarbeid med Institutt for Geografi ved Universitetet i Bergen,
Høgskulen på Vestlandet og Geodata AS inviterte til et dagsseminar på GIS-dagen.
Tekst: Vegard Eriksen

Det møtte 60 studentar og 37 andre. Det var eit
godt og velbalansert program med eit breidt og
fagleg uavhengig fokus. Komiteen la i år vekt på
å fremje tema og aktørar som tidlegare ikkje har
blitt løfta fram. Tilbakemeldingar frå fjoråret tilsa
at tema for årets GIS-dag vart meir retta mot
praktisk bruk av GIS samtidig som vi ville få fram
det nyaste og mest spennande som skjer i faget.
Studentane skal ha spesielt mykje skryt.
Muntlege tilbakemeldingar på studentsenteret
«Muntlig» etter arrangementet tilsa at studentane
i år var dei mest interessante foredraga. Studentane hadde innlegg frå studentoppgåver. Foredrag
frå arrangementet er lagt ut her http://geoforum.
no/foredrag-fra-gis-dagen-i-bergen-2018/

Birgitte Nordheim og Helene Helland presenterte masteroppgaven om Fotgjengeranalyse rundt bybaneholdeplasser.

Oslo Kongressenter, 27. februar - 1. mars 2019

Bli med på Geotek 2019
- en konferanse om geografiske data og teknologi

Se program og meld deg på:
www.geodata.no/geotek
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Bedre samarbeid om
ledninger i grunnen

Flere departement, statlige instanser og
bransjeorganisasjoner er medlem i samarbeidsforumet.
GeoForum er representert ved Gro Gjervold.

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen ble etablert i 2013. Det er et
forum for bransjeforeninger, myndigheter og private med interesse for
samordning av ledninger og annen infrastruktur i grunnen.
Tekst: Magnar Danielsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Mitt inntrykk er at forumet har bidratt
til et godt samarbeidsklima, uttaler leder
for forumet, fagdirektør Magnar Danielsen
i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
En av de viktigste gjennomslagene som
ledningseierne har oppnådd er endringene
som er kommet i ledningsforskriften under
veglova. Ledningseierne mente lenge at
denne forskriften i for stor grad favoriserte
veimyndighetene og ikke ivaretok ledningseiernes behov. Etter at forskriften ble
endret 1. januar 2018 har det blitt en bedre
balanse mellom veginteressen og ledningsinteressen om tilgang til knappe arealer i
veggrunnen. Siktemålet med endringene
har også vært å få like regler for hele landet
og mest mulig ensartet praksis i kommunene. Ikke minst viktig er det at kostandene ved anlegg og flytting av ledninger nå
synes å bli blitt redusert bl.a. som følge av
endrede krav til gravedybder.
Det er fortsatt ikke ro om de nye reglene.
Ledningsaktørene er misfornøyd med at
18
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vegmyndigheten i mange kommuner ikke
etterlever intensjonene i ledningsforskriften,
og at de heller ikke har oppdaterer sine graveinstrukser. Vegmyndighetene på sin side
etterlyser mer klarhet i kravene til overdekning og vil også ha bedre informasjon om
hva som ligger i kravet til "full istandsetting"
av vegen etter graving. De mener ledningseierne heller ikke følger opp forpliktelsene
de har om å utlevere informasjon til vegeier
om hvor ledningene ligger.
En annen viktig endring som er underveis, er forskrifter til plan- og bygningsloven § 2-3 om innmåling, dokumentasjon
og utlevering av geografisk informasjon om
ledninger og annen infrastruktur i grunnen. Formålet er å legge til rette for bedre
og mer effektiv planlegging og utbygging
gjennom enklere tilgang til mer nøyaktige opplysninger om slik infrastruktur.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med sikte på at utkast til
forskrifter kan bli sendt på høring i 2019.
Forskriften vil bl.a. regulere hva som skal

regnes som ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag, hvem
som skal regnes som anleggseier, krav til
dokumentasjon av slike anlegg, inkludert
krav til innmåling, stedfestingsnøyaktighet
og pålitelighet krav til informasjonsinnhold
og utvekslingsformater, plikt til å utlevere
og tilbakerapportere informasjon og annen
behandling av slik informasjon, frister for å
utlevere og tilbakerapportere informasjonen og for påvisning, og adgangen til å ta
vederlag for å utlevere og tilbakerapportere
informasjon og for påvisning.
Spesielt det siste punktet - vederlag og
brukerbetaling - har skapt mye debatt blant
ledningsaktørene. Det er delte meninger blant ledningsaktørene om det skal
kunne kreves brukerbetaling eller ikke, og
aktørene har i tur og orden bedt om møte
med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er først og fremst spørsmålet
om brukerbetaling for utlevering av dokumentasjon og påvisning av ledninger i felt,
som engasjerer aktørene.

LuxSave – totalsystem for effektiv
styring, dataforvaltning og drift
av kommunale gatelys

REGIONREFORMEN:

Kommunene er ikke
i mål med IKT-arbeidet
– sett inn ressurser nå
Alle kommuner som blir påvirket av fylkessammenslåing får nytt kommunenummer
fra 1. januar 2020. For å få oversikt over
konsekvenser av dette, må kommunene
gå gjennom sine fagsystemer.
Tekst: Bernt Audun Strømsli, Kartverket

En undersøkelse som Kantar TNS har
gjennomført for Kartverket viser at det
fortsatt gjenstår mye arbeid for kommunene. Mange kommuner har ennå ikke
kartlagt sine fagsystemer eller hatt dialog
med sine IKT-leverandører viser underBernt Audun Strømsli er teknisk
søkelsen, dette bekymrer Kartverket.
koordinator for kommune- og
regionreformen i Kartverket.

Kommunenummeret har større betydning enn man skulle tro
En konsekvens av reformen er at kommunene får nytt kommunenummer. I dag finnes det hundrevis av IKT-systemer i kommunene der kommunenummeret er felles koblingsnøkkel – eks. alle
grunnskoler er knyttet til sin kommune gjennom kommunenummer i utdanningsdirektoratets databaser. Koblingene mellom
IKT-systemene er komplekse. Det er derfor viktig å få oversikt
over om og hvordan kommunenummeret er benyttet i fagsystemene. Målet med kartleggingen er å sikre at ingen data eller
datakoblinger går tapt når nytt kommunenummer skal implementeres. Kommuner som trenger bistand fra sine leverandører
begynner å få dårlig tid. Kartverket er bekymret for at leverandørmarkedet sin kapasitet dersom mange kommuner trenger
bistand innenfor samme tidsrom fram mot 1. januar 2020.
Kartverket følger opp kommunene
Kartverket koordinerer samarbeidet mellom statlige etater og
kommuner, avdekker avhengigheter mellom ulike IKT-løsninger og er et kontaktpunkt med faglig støtte for kommunene.
Kartverket har utarbeidet nettsider med en sjekkliste som skal
sikre tilstrekkelig framdrift. Vi har også dyktige medarbeidere
ved Fylkeskartkontoret som følger opp kommunene direkte, og
som håndterer spørsmål knyttet til arbeidet som må gjøres.
Kommunene må sette inn ressurser nå
Kartverkets hovedbudskap er at kommunene som ikke har
startet kartleggingen av sine IKT–systemer må starte nå.
Dette arbeidet anbefales forankret høyt i organisasjonen både
administrativt og politisk, en slik forankring er viktig for å
sikre tilstrekkelige ressurser og framdrift. Undersøkelsen viser
at personell og tid er en utfordring i dette arbeidet. Linker til
informasjon på kartverket.no: https://www.kartverket.no/kommunereform/sjekkliste/
Kommune- og regionreformene med Kartverkets sjekkliste
Pressemelding fra Kartverket – 29.10.2018

Foto: Giuseppe Milo

- Forenkler samspill mellom eier (kommune),
entreprenør og publikum.
- Data om armaturer, stolper, tennskap og kurser er
tilgjengelig og kan oppdateres fortløpende – kraftige
automatiske og manuelle registreringsverktøy
tilgjengelige for å få oversikt over installasjonene i din
kommune.
- Hendelser, som feilmeldinger fra publikum, alarmer fra
det elektriske anlegget eller planlagte oppgaver, som
skifte av armaturer kan planlegges integrert. Tekniker
kan sjekke og oppdatere arbeidsoppgaver via systemet
i felt.
- Styrer og holder oversikt over flere tusen lyktestolper
daglig for både kommunale og private kunder.
- Sparer penger og forbedrer miljøet. Kommunen eier
sine data og reduserer personavhengighet.

LuxSave Sport – automatisk
styring av fotballbane eller hall,
basert på bookingkalender

- For fotballbane – riktig lys til rett tid for trening eller
kamp. Kampdata kan hentes fra NFF.
- For hall/flerbrukshall – styr lys, ventilasjon, lås, varme.
Kan kobles mot SD-anlegg.
- Enkelt å overstyre fra smartmobil eller sms.
- Reduserer energi og driftskostnader.

Ta kontakt med LuxSave på tlf 913 22 393
eller post@luxsave.com.

www.luxsave.com
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Nordhordland digitalt
– Planregister og samspill
Å byggja nye Alver kommune, betyr store endringar i den kommunale
geografien. Ingen er betre til å arbeida med dette enn geodataavdelingane.
I eit samarbeid som Nordhordland digitalt betyr det spanande utveksling
av både geografiske kunnskaper og erfaringar. Felles utvikling gjennom
nesten 20 år set spor, med felles spor i bruk av verktøy og metodar.
Tekst: Hans Ove Kannenberg, Meland kommune, Harald J. Stanghelle, Nordhordland digitalt og Tommy Veland Lindås kommune

I et samarbeid med 10 kommunar er det
å halde orden på planar viktig når ein skal
skapa samfunnet, for alt i samfunnet høyrer
jo til en stad. Då må planar synast enkelt som
samhandling mellom kart og plan, difor er
planregisteret i https://www.nordhordlandskart.no/pr, eit samspel bygd mellom plantilsette og geodatatilsette i kommunane.
Organisert som ei arbeidsgruppe resulterte
det i eit tett samarbeid med Avinet, med
eit nytt planregister som resultat. Ein ny
måte å tenkja register på.
Kart, gjeldande planar, planer under arbeid, dispensasjonar og høyringsbasar. På
veg mot fulldigital planhandtering, eit mål
med arbeidet. Her skal alle som treng det,
henta informasjon - på en enkel og intuitiv
måte. Ei lang liste med aktørar skal også
få ein enklare hverdag med utveksling av
plandata. Mykje står sjølvsagt att, men registeret er tatt i bruk og blitt et dagleg verktøy

både internt og eksternt i kommunen.
Ein viktig ressurs i arbeidet er Hans Ove
Kannenberg som arbeider med registeret
for alle kommunane i Nordhordland digitalt. Han seier dette om registeret.
Det nye planregisteret i Norhordland
vart innført 1.1.2018. Tidligere brukte
vi Braplan som egentlig bare var et stort
katalog-system. Vi trengte noe mer. Så
bestillingen var at vi trengte en kobling på
registerdel og kart. Avinet tok utfordringen
på strak arm og leverte et produkt i slutten
av 2017. Nå har produktet vært i bruk
i nesten et år. Vi har høstet gode erfaringer
vi kan ta med oss videre. Planen er
å videreutvikle produktet i tråd med
ønsker fra både eksterne og interne
brukere i kommunen.
Nesten alle tenestegreiner har no tilpassa
kart i Nordhordlandskartet. Dette gjeld
blant anna skule, miljø, kultur, pleie og om-

sorg. Kartet er no eit dagleg nytta verktøy
for byggesakshandsaming med kopling
mellom anna til sakssystemet (Sak i kart).
En teneste for innbyggarene. Følg med
rett i kartet. Forvaltningsverktøy for fleire
område krev at datagrunnlaget i kartet er
oppdatert. Vi har rutiner som oppdaterer
bl.a. eigedomskart, bygningar og tiltak ein
gong i døgnet.
Vi har også begynt å ta i bruk GISplattformen QGIS. Et gratisprogram som
er basert på åpen teknologi. Programmet
leser en stor rekke data-format som betyr
at det blir enkelt å bruke våre egne data. Vi
ser for oss at QGIS kan bli et viktig verktøy
for bl.a. viktig analysearbeid i fremtiden.
Om det er flere kommuner som jobber
med nytt planregister, eller tenker på å
skifte system ta gjerne kontakt med oss.
Vi er mer enn villig til å utveksle informasjon med andre.

Hans Ove Kannenberg frå Meland kommune arbeider med
planregisteret for alle kommunane i Nordhordland digitalt.

FAKTA
ALVER KOMMUNE
1. januar 2020, blir Meland, Radøy og Lindås
slått saman til Alver kommune.
Alver blir den fjerde største kommunen
i folketal i Vestland fylke, etter Bergen,
Askøy og Nye Øygarden.
Innbyggjartal: 29.071
Areal: 679 km2
Kommunesenter: Knarvik
Tilsette i kommunen: 2.500 tilsette
Første rådmann: Ørjan Raknes Forthun
Høgaste punkt: Sørdalsnuten 957 moh
Djupaste punkt: Austfjorden 677 muh
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Forslag om endringer
i eierseksjonsloven
Et utvalg har foreslått endringer i eierseksjonsloven for bedre å legge til rette for utbyggingsprosjekter med forskjellige byggetrinn. Utvalget foreslår at det kan opprettes en
ny type seksjon, «utbyggingsseksjon». Utbyggeren vil på en enklere måte enn i dag få
gjennomført senere reseksjoneringer etter hvert som de forskjellige byggetrinn blir
ferdigstilt. Kommunal- og regionaldepartementet skal nå vurdere forslaget.
Tekst: Hugo Torgersen, Brauten Eiendom AS

I en uttalelse åpner Kommunal- og moderniseringsdepartementet for at et positivt
seksjoneringsvedtak i visse tilfeller kan
oversendes Kartverket for tinglysing, før
klagefristen for vedtaket er utløpt. Kommunen må i slike tilfeller sikre seg at ingen
med rettslig klageinteresse vil klage på
vedtaket.
Et ekspertutvalg oppnevnt av Kommunalog moderniseringsdepartementet, overleverte i september rapporten «Bedre
regulering av større utbyggingsprosjekter».
Utvalget har vurdert prosesser for trinnvis
utbygging i større utbyggingsprosesser der
det skal etableres eierseksjonssameier, og
har foreslått endringer i eierseksjonsloven.
Større utbygginger blir av forskjellige
årsaker gjerne gjennomført i flere byggetrinn. Mange utbyggere velger av den
grunn å etablere flere eierseksjonssameier
på hver sine tomter. Tomter må fradeles,
og de enkelte eierseksjonssameier etableres etter hvert som byggetrinnene skrider
frem. En svakhet med flere eierseksjonssameier med ny bygningsmasse og like
strukturer vil gjerne være at sameiene ikke
oppnår de stordriftsfordeler som ett stort
eierseksjonssameie vil ha. I driftsfasen vil
de totale drifts- og vedlikeholdsutgiftene
typisk bli lavere i et tilfelle der man har ett
eierseksjonssameie, sammenlignet med
tilsvarende utgifter for flere sameier.
For å kunne oppnå denne typer stordriftsfordeler, samtidig som utbyggernes
interesser søkes ivaretatt i fasen frem til
ferdigstillelse av hele byggeprosjektet, er
det foreslått etablert en ny type seksjon;
«utbyggingsseksjon». Dette er et seksjonsformål som da vil komme i tillegg til boligseksjoner og næringsseksjoner. Det legges
i rapporten opp til at en utbyggerseksjon
ikke vil ha noen sameiebrøk, og at seksjonens bruksareal vil være definert som det

AVKALL PÅ KLAGERETT
I SEKSJONERINGSSAKER –
TOLKNINGRESUTTALELSE FRA KOMMUNALOG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET

Hugo Torgersen fra Brauten Eiendom AS
har hatt mange foredrag om seksjonering
– et tema som alltid engasjerer.

areal som skal utbygges i de etterfølgende
byggetrinn. Gitt at de neste byggetrinn
utbygges i tråd med planen, vil nye seksjoner oppstå ved reseksjonering, samtidig
som utbyggingsseksjonens bruksareal blir
tilsvarende redusert. Ved slik reseksjonering vil nødvendigvis sameiebrøken til de
opprinnelige seksjoner bli redusert etter
hvert som det kommer til nye seksjoner,
men seksjonseiernes bruksenheter forblir
de samme. Utbyggeren vil regelmessig
ikke være avhengig av noe samtykke fra
eierseksjonssameiet eller dets sameiere
for å få godkjent reseksjonering for hvert
nye byggetrinn.
Kommunal- og regionaldepartementet
vil nå ta stilling til hva som skal skje med
det fremlagte forslaget. Forhåpentligvis
vil forslaget, eventuelt i bearbeidet form,
bli sendt på høring.

Det fremgår av eierseksjonsloven § 17
at kommunen ikke skal sende et positivt
seksjoneringsvedtak til tinglysing før
klagefristen over vedtaket er utløpt.
Departementet gir i en uttalelse 30.08.2018
uttrykk for at bakgrunnen for bestemmelsen
er at man ikke skal risikere å måtte reversere
en tinglysing av et seksjoneringsvedtak med
den begrunnelse at seksjoneringsvedtaket
etter tinglysingen blir satt til side av
fylkesmannen i klagesak.
Departementet antar at seksjoneringsrekvirenten rettslig kan binde seg til ikke
å inngi klage over seksjoneringsvedtaket,
etter at vedtaket er fattet. Dette betyr
imidlertid ikke at kommunen kan sende
seksjoneringsvedtaket til Kartverket
for tinglysing før klagefristen er utløpt.
Det kan nemlig være andre parter og
klageberettigede i seksjoneringssaken som
kan tenkes påklage seksjoneringsvedtaket.
Slike klageberettigede kan tenkes være
leietagere, grunnboksregistrerte eiere
og festere, berettigede etter tinglyste
urådighetsbestemmelser og panthavere.
Ut fra hensynet bak bestemmelsen om
å avvente klagefristen, ser likevel ikke
departementet bort ifra at kommunen i gitte
tilfeller kan oversende seksjoneringsvedtaket
til tinglysingsmyndigheten, før klagefristen er
utløpt. Kommunen må da ha sikret seg at det
ikke er noen med rettslig klageinteresse etter
forvaltningslovens bestemmelser som vil
kunne påklage vedtaket.
Uttalelsen er publisert av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.
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Viktig seier for
adresseringsarbeidet i landet
Kommunene kan få lovfesta
rett til sjøl å bestemme
skrivemåten av vegnavn.
Husk høringsfristen 14. januar.
Tekst: Kari Birgit Lien, Vang kommune. Hun er sekretær
for stadnamnnemnda i Vang kommune

Lov om stadnamn med tilhørende retningslinjer og organisering har vært til offentlig
debatt og lov- og regelendringer i snart
10 år, og er nå i ferd med å lande. Bra. Siste
forslag ut er «Høring – forslag om endringer i stadnamnlova», med frist til Kulturdepartementet 14.1.2019. Forslaget bør leses
i sammenheng med de oppmjuka og nylig
vedtatte «Utfyllande reglar om skrivemåten
av norske stadnamn» av 18.10.2018.
Ingenting kommer av seg sjøl – og her er
det viktig å følge opp lovframlegget gjennom høring, vedtak og praktisering. Det er
fremma to alternativ; alternativ 2 omfatter hele alternativ 1, samt et tillegg som
presiserer vedtaksmyndighetens hjemmel
til å rå over skrivemåte. Siden kommunene har vedtaksmyndighet for vegnavn,
områdenavn med mer, er det særs viktig
at kommunene er våkne og fremmer egne
høringssvar der de støtter dette forslaget.
Hovedbudskapet i lovendringsforslaget er:
• Kommunene får større innvirkning på
stedsnavnsaker i sitt område.
• Skrivemåten Kartverket har vedtatt for
primærfunksjonen av et navn, er ikke
automatisk førende for skrivemåten
kommunene vedtar for navn kommunene
rår over (alternativ 2).
Synspunkt på sentrale
paragrafer i høringa:
• Endring i § 1 Formål og verkeområde
Utvides til også å gjelde norske stadnavn
– ikke bare samiske og kvenske. Det var
på høy tid!
• Forslag til mindre streng praktisering
av § 3 Namnevern
Ingen endring i ordlyden er foreslått. Av
forarbeidene går det fram at § 3 skal praktiseres mindre strengt enn i dag – ved at
«særlege grunnar» får utvida tolkingsrom.
Om oppmjukinga fører til flere «investornavn» til fortrengsel for innarbeida stadnamn det lokalt er ønske om å videreføre,
22
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Fra Sørre Hemsing i Vang. Stadnavnemnda i Vang med Tore Hovda, Bjørg Lerhol og Torbjørn Kjøs møtte
pensjonert navnekonsulent Boye Wangensteen, språkviter Aud Søyland fra navnenemnda i Nord-Aurdal, og
adresseringsansvarlige i Øystre Slidre og Vang; Arne Nysveen og Kari Birgit Lien. Høring av ny lov om stadnavn ble
drøfta. Seinere på kvelden samla Boye Wangensteen og Vang mållag 80 personer til foredrag om vangsdialekta.
Foto: Berit Nefstad

er det betenkelig. Oppmjukinga er positiv
der det kan rette opp eller hindre at et
stadnamn blir tatt i bruk på feil område.
Aktuelt ledd lyder (fortsatt) slik: «Eit nedervd stadnamn kan berre bytast ut med eit
anna namn som har tradisjon som namn
på namneobjektet. Unntak kan gjerast
dersom særlege grunnar talar for det.»

av offisiell adresse og namn på tettstader,
grenser, vegar, torg, bydelar, bustadfelt,
anlegg og liknande.»
Dette er svært gledelig. Det gjør vegadressering og samla ressursbruk mye mer
rasjonell og meningsfull, og det løser navnesaker som hoper seg opp i Kartverket;
de kan rett og slett trekkes!

• Styrking av § 4 Reglar om skrivemåten
Det er forslag om å flytte en viktig setning
fra forskriftene og inn i § 4 i loven: «Har
skrivemåten vore lenge i bruk og er vel kjend
og innarbeidd, kan ein fråvike gjeldande
rettskriving og rettskrivingsprinsipp.»
Det er svært positivt at nye særregler
ble vedtatt i oktober, og at § 4 i loven blir
presisert. Det åpner for at flere muntlige
former kan nyttes i stadnavn der de har lang
tradisjon og er godt innarbeidd i området.
Prinsippet er avgjørende for kommunene
som vedtaksmyndighet for veg/områdenavn, men bør også få virkning for nasjonale
kartserier; at kartet ikke bare speiler lokal
natur, lokale bygg og tiltak – men også får
den dialektnære skrivemåten objektet har der
det er kartfesta.

• Ny § 8 (før § 6) Kunngjering og høyring
Departementet foreslår at kommunene har
ansvaret for lokal kunngjøring når det reises navnesaker – uansett hvem som reiser
sak – slik det alt praktiseres.
Vi er enig i at det er formålstjenlig at
kommunen har ansvaret for lokal høring.
Men den som reiser sak, må pålegges en
utredningsplikt! Det bør være et krav at
den som reiser navnesak – samtidig med
oversending av saken til kommunen –
redegjør for grunnlaget for at sak blir reist,
og sine primære standpunkt for skrivemåte. Den prosedyre Kartverket har hatt i
saker vi er kjent med – at det kun oversendes en navneliste – er ikke god forvaltningsskikk, fører til skyggeboksing og stor
sløsing med ressurser.

• Tillegg i ny § 7 Avgjerder
(forutsetter alternativ 2)
Departementet foreslår et tillegg
i ny § 7, der det blir lovfesta hvem som
kan velge navn, og at det organet som
vedtar navn, også velger skrivemåte.
Første ledd i forslaget: «Kommunen
fastset namn på og vedtar skrivemåten

• Ny § 9 Tilråding
Departementet foreslår et tillegg til ny
§ 9 som pålegger stadnavntjenesten å gi
vedtaksorganet tilråding om namnevern.
Dette finner vi utelukkende positivt.
• Ny § 12 (før § 10) Klage
Departementet foreslår at klageinstansen

for manglende eller feil bruk av stadnamn
blir endra fra «overordna departement» til
«det organet som er nærast overordna».
For kommunene blir det Fylkesmannen.
Dette finner vi utelukkende positivt.
• Endring i ny § 13 (før § 11)
Stadnamntenesta
Departementet foreslår at stadnavntjenesten, som i dag bare administrativt er
tilknytta Språkrådet, blir en del av Språkrådet. Dette finner vi utelukkende positivt.
• § 14 Stadnamnnregister
Ordlyden er ikke foreslått endra. For feltet
«bruksnavn» i matrikkelen ser det ut som
forvaltningsregimet skal endres sjøl om det
ikke kommer fram i høringsdokumentet.
Kartverket har i høst varsla at feltet blir
stengt for oppdatering fra kommunene og
alt innhold samkjørt med SSR. Skal nye
navn inn, eller navn endres, må eier reise
krav til Kartverket. Kommunene har ikke
lenger adgang til å rå over dette feltet –
ikke en gang for tomter i bolig- og hyttefelt
(«villanavn») som pr definisjon ikke er
stadnamn (§2.d). Prosedyre, kostander (?)
og begrunnelse er ikke kjent, hverken for
kommunene eller eierne. «Bruksnavn» i
matrikkelen må klargjøres bedre og drøftes
med kommunene – som fra 1980 har meldt
inn/oppdatert feltet. Om Kartverket ikke
skiller på «villanavn» (bolig- og hyttetomter) og navn på garder, bruk, plasser og
andre reelle stadnamn med kulturhistorisk
og naturhistorisk verdi, må konsekvensene
avklares.

Sjøkartkonferansen
samlet «sjøkartfamilien»
Dagens og framtidens sjøkart var tema da Kartverket inviterte
maritime interesseorganisasjoner, undervisningsmiljø og
offentlige aktører til Sjøkartkonferansen 2018.
tekst: Sissel Kanstad

• «Utfyllande reglar om skrivemåten av
norske stadnamn – vedtatt 18.10.2018:»
https://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/
Stedsnavn/utfyllande-reglar-om-skrivematen-av-norske-stadnamn/

Kartverkets sjødivisjon inviterte til
sjøkartkonferanse i Stavanger 16. og 17.
oktober. For de rundt 70 deltakerne ble
det to dager med faglig innhold, diskusjoner og debatt.
Tilfredsstiller dagens sjøkart dagens
behov? Hvilke sjøkart trenger framtidens
navigatører? Hvordan skal myndighetene
sikre effektiv og sikker sjøtransport i
framtiden? Dette var tema som ble reflektert rundt og diskutert.
Spennende foredrag ble holdt av fagfolk
fra sjødivisjonen, Kystverket, Sjøforsvaret,
Redningsselskapet, NGU, Kongelig norsk
båtforbund, Kristiansand havn og dosent
Norvald Kjerstad fra NTNU Ålesund.

• Høringsuttale frå Nord-Aurdal kommune
v/Aud Søyland (språkviter, oversetter,
språkvasker, leder av stadnamnnemnda
i Nord-Aurdal kommune); https://www.
vang.kommune.no/tenester/landbrukog-teknisk/eigedom-og-oppmaling/
hoyringssvar-til-kulturdepartementetom-endringar-i-lov-om-stadnavn/

Verdifulle brukererfaringer
Temaene som skapte størst engasjement
var standarden S-102 og terrengmodeller,
kvalitet og datadekning.
– En av de viktigste tilbakemeldingene
var at vi er på riktig vei når det gjelder
testing og satsing på tette dybdekurver i
elektroniske sjøkart (ENC). Flere av fore-

Aktuelle lenker :
• «Høringsnotat med forslag til endringer i lov 18. mai 1990 nr. 11 om
stadnamn (stedsnavnloven)»:https://
www.regjeringen.no/contentassets/
e854df8b50514461bf8fac8ac7c07c9b/
stedsnavnloven_hoeringsnotat.pdf

dragsholdernes brukererfaringer bekrefter de utfordringer vi selv mener vi har.
Samtidig setter de fingeren på viktigheten
av at kvaliteten (CATZOC) blir riktig
angitt i ENC-er, og at særlig endringer i
kystkontur og kaier oppdateres, forteller
leder av konferansekomiteen Gjermund
H. Bakken.
«Sjøkartfamilien»
– Sjødivisjonen ønsker å skape en møteplass for maritime interesseorganisasjoner, undervisningsmiljø og offentlige
aktører. Sjøkartkonferansen er en arena
hvor vi møter våre brukere, og hvor vi
kan dele erfaringer, behov og tanker om
framtiden, forteller Gudmund Jønsson,
avdelingsdirektør for nautisk i Kartverket.
Det å ha en god dialog med brukerne
og andre interessenter gir Kartverket et
godt grunnlag for å tenke nytt.
– Jeg hørte to uavhengige deltakere
omtale de fremmøtte som «sjøkartfamilien». Det tenker jeg er et positivt signal,
sier Bakken.
POSISJON NR. 4 - 2018
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Fagdag om det offentlige
kartgrunnlagets juridiske rolle
Hvilket ansvar har kommuner hvis de utleverer feil kartgrunnlag?
Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) juridiske rolle var tema på
fagdag i regi av Plannettverk Trøndelag og GeoForum Trøndelag
i samarbeid med GeoForum sentralt.
Tekst: Marianne Meinich

Fagdagen er tidlige arrangert av GeoForum
Oslo, Akershus og GeoForum Buskerud
med stor deltakelse. Samme fagdag med
tilnærmet samme program ble arrangert på Hell i Trøndelag den 30. oktober. Lokalavdelingene har etterlyst mer
samarbeid med Fylkesmann. Dette fikk
vi til i Trøndelag takket være Kartverket
Trøndelag som har et godt samarbeid med
Fylkesmann og Plannettverket Trøndelag.
Gjennom Plannettverket nådde vi flere
som ikke er medlemmer i GeoForum.
Stor deltakelse og flere som etterspurte

om fagdagen kan arrangeres andre steder
i landet. Den kan med fordel arrangeres
igjen i 2019. Stor takk til Vegard Hagerup,
Plannettverk Trøndelag hos Trøndelag
fylkeskommune og Bernt Audun Strømsli,
Kartverket Trøndelag for godt samarbeid.
GeoForum mottok tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementene
etter søknad og kunne derfor tilby lav
deltakeravgift.
Takker også foredragsholder fra NMBU,
Gjensidige forsikring, Kartverket Trøndelag og kommuner i Trøndelag.

Vegard Aukrust lokket deltakarene inn
etter pausen med klarinettspill.

FOSS4GNO 2018
– Vi har aldri
vært så mange!
Årets FOSS4GNO ble arrangert i Oslo den
18. oktober med over 90 deltakere og mange
spennende tema som presenterte siste nytt
fra miljøet rundt open-source.
Blant foredragsholderne var NRK som
fortalte hvordan kartdata fra åpne kilder
ble brukt for å lage gode visualiseringer
til sendinger. Spesielt spennende var det å
høre om hvordan åpne data ble brukt for
å lage illustrasjonen av hvordan vannmassene beveger seg i Saltstraumen. En annen
sending som også ble presentert var Fuglefjellet hvor kartdata hadde en viktig rolle.
Statens vegvesen viste hvordan de
bruker node-red som verktøy for kjapt å
vise eller eksperimentere med sanntids
datastrømmer. Vi fikk se en live demo av
hvordan du leser åpne data fra parkeringsregisteret eller ledige bysykler i Trondheim
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Adrian Tofting og Lars Henrik Berg-Jensen presenterer sin masteroppgave
ved NTNU om datakvalitet som grunnleggende problemstilling.

eller Oslo. Vegvesenet viste også frem
hvordan vi kan bruke geografisk informasjon på utradisjonelle områder. Det var et
inspirerende foredrag.
Litt senere i programmet var det selvsagt
også foredrag som reiste problemstillinger
i forhold til håndtering av endringer i store
datamengder og versjonskontroll. Dette
har betydning i mange sammenhenger,
men svært få har et bevisst forhold til de
utfordringene det egentlig gir. Vi hadde en
sesjon med spennende problemstillinger
innen maskinlæring. En mastergrad hadde
datakvalitet som grunnleggende problemstilling, en annen hadde fokus på kunstig

intelligens. Vi fikk også høre om hvordan vi
kan bruke maskinlæring til å tolke tekster
som f. eks planbestemmelser. Ganske komplekse problemstillinger ble presentert på
en pedagogisk måte for et publikum som
også viste engasjement med mange spørsmål underveis til foredragsholderne.
Dagen ble rundet av med en oppfordring
fra Malène Peterson, som hadde deltatt på
den internasjonale FOSS4G-konferansen,
om at flere måtte delta på neste års konferanse som til neste år holdes i Romania.
Da foredragene var slutt gikk flesteparten videre til sosialt samvær og GISPils
på puben.

DKT 2018
I oktober ble Den Kloke Teknologi
(DKT) arrangert for 15. gang
– og nok en gang satte BIMkonferansen deltakerrekord!
GeoForum var tidlig ute og så at BIM
kom til å bli et essensielt verktøy i BAbransjen, og har nå i 15 år arrangert DKT.
Dette har blitt den viktigste møteplassen
for rådgivere, entreprenører, byggherrer,
leverandører og andre som benytter BIM
til prosjektering og utbygging. Årets utgave
samlet rundt 330 deltakere, som fikk høre
foredrag om beste praksis og innovasjon
ved bruk av BIM i utbyggingsprosjekter. På
nyåret starter planleggingen av DKT 2019,
som arrangeres i oktober.
Dalux var en av utstillerne, som
her viser Augmented Reality på
mobiltelefon. FOTO: Marius Fiskum

Nytt om navn
Jørn Kåre Sommerseth
Jørn Kåre har jobbet i 22 år i Narvik
kommune, hovedsakelig med eiendomsmåling. Han har også vært engasjert i
søknadsprosessen ved fradeling for å
øke kvaliteten på vedtakene ved å involvere landmåler i saksbehandlingen. Jørn
Kåre har tatt etterutdanningskursene
Oppmålingsforretning og Landmåling
etter matrikkelloven ved Høgskulen på
Vestlandet, hvor han fikk stipend fra
Geoforum. Nå er Jørn Kåre styremedlem i Geoforum Nordland og gikk fra
1. juni over i ny stilling ved Narvik Vann
KF med arbeidsoppgaver innenfor drift
av ledningskartverk samt utvikling av
organisasjonens bruk av Powel sine
fagapplikasjoner.
Kristoffer Barhaug
Jeg kommer fra Fåberg, litt nord for
Lillehammer og har utdanning innen
skogbruk (bachelor) og GIS (årsstudium). Etter studiene har jeg jobbet
3 år som GIS-koordinator i Fjell kommune (2015-2018). Den 1. november 2018
begynte jeg som GIS-koordinator for
GIS-samarbeidet i Nord-Østerdal, som
består av kommunene Tolga, Rendalen,

Folldal, Alvdal og Tynset. I jobben har
jeg flere oppgaver, bla. hovedansvar for
drift og vedlikehold av kartsystemet som
kommunene bruker, utarbeide og følge
opp tiltak i kommunenes geodataplan,
utvikle den interne bruken av GIS samt
være bindeledd mot systemleverandør
og kommunenes IKT-virksomhet.
Tynset kommune er vertskap for samarbeidet hvor jeg er en del av enhet for
plan, byggesak og geodata. Jeg har blitt
tatt godt imot av nye kollegaer og ser
fram til å ta skikkelig fatt på jobben!
Ina Skåra
Ina Skåra begynte i Geodataavdelingen
i Bærum kommune 1. mai 2018. Her
inngår hun i et team som skal jobbe
for gode geodataløsninger i Bærum.
Ina kommer fra geodatasamarbeidet i
Follo hvor hun har hatt ansvar for driftsgruppen i Follo. Hun har vært engasjert
i Geoforum Oslo Akershus og er fortiden
revisor for denne samt for QGIS Norge.
Hun er også iniativtaker og leder for
Norkart brukerforening - plan og
geodata.

Lasse Andersen
Lasse Andersen begynte i Geodataavdelingen i Bærum kommune 1. mai
2018. Her vil han bidra til at kommunens
geografiske data blir brukt og formidlet
i større grad, og på tvers av kommunens mange enheter. Før Lasse startet
i Bærum kommune jobbet han som
GIS-ansvarlig for Oppegård kommune.
Tidligere har han jobbet i engasjement
hos Samferdselsseksjonen på Kartverket i Hønefoss.
Kjetil Holm
Kjetil Holm startet i Geodataavdelingen
i Bærum kommune 1. august 2018. Hans
arbeidsoppgaver vil blant annet innebære kartprosjekter og nykartlegging
av kommunen, samt å bistå med faglig
kompetanse ut mot de andre enhetene
i kommunen, slik at kommunens geografiske data blir brukt og formidlet på
en best mulig måte. Kjetil har mastergrad i geografi fra NTNU, Trondheim, og
har tidligere arbeidet i Målselv kommune som GIS-konsulent. Før han startet
i Bærum kommune kom han fra Kartverket Bergen, hvor han i 4.5 år arbeidet
med plan- og temadata.

POSISJON NR. 4 - 2018

25

SMÅSTOFF

GeoForum Troms
Alle GeoForums medlemmer sokner til en lokalavdeling. Vi vil
i de neste nummer av Posisjon presentere loklavdelingsledere
for å høre hva de er opptatt av og jobber med.
Tidligere medlemsundersøkelser viser at
tilhørigheten til lokalavdelingene er viktig
for medlemmene. GeoForum er basert
på frivillighet og alle tillitsvalgte gjør en
formidabel jobb for GeoForum.
GEOFORUM TROMS
Navn : Tommy Jenssen
Jobber : Harstad kommune, areal og byggesak, jobber med oppmåling og eierseksjonering.
Ferdig utdannet i 1990 Gjøvik ingeniør
høgskole landmålerlinja.
Tidligere arbeidsforhold:
Fylkeskartkontoret Nordland 1990-1991
(Kontorsted Bodø)
NIJOS (Norsk institutt for jord og skogkartlegging) 1991-2001 (Kontorsted Bardufoss).
Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett :
2001-2007 (kontorsted Harstad)
Engasjert i lokalavdelingen siden: 1995.
Derfor ble jeg engasjert
i lokalavdelingen:
Deltok på sentrale kart dager på Beitostølen i 1995 og i Tromsø i 1997. Syntes det
var spennende å få faglig påfyll og faglige
utveksling med andre som jobbet med
GIS. I 1995 fikk jeg delta etter å ha søkt
på stipend ordning. Senere i 1999 ble jeg
forespurt om å gå direkte inn i lederverv
i lokalavdelingen og takket ja til dette.
Hadde da en periode som leder i ca. 5 år
og tok på meg en ny leder periode fra og
med 2012. Er og opptatt av at man kan få til
lokale arrangement regionalt og ikke trenger å reise ut av fylket for å få faglig påfyll i
form av konferanser og fagdager.
Det mest spennende/utfordrende
som skjer i bransjen nå:
Den teknologiske utviklingen i samfunnet
som skjer nå og hvordan det påvirker kart
og oppmålingsbransjen.
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Hva er det viktigste lokalavdelingen
gjør overfor medlemmene?
Tilby gode arrangement i form av lokale
geomatikkdager og fagdager for å bygge
kompetanse.
Planlagte arrangementer /
fagdager i 2019 :
1. Fagdag plan arbeid
Fagdag innenfor planarbeid, også retta
mot teknisk sektor og konsulentbransjen.
Kontroll og innlegging av planer i kart
basen samt digitalisering av gamle reguleringsplaner.
2. Lokale geomatikkdager for GeoForum
Troms og Finnmark, vinteren 2019
i Troms fylke.
3. Fagdag innenfor seksjonering og erfaringer med ny seksjoneringslov fra 2018.
Kan bli aktuelt å samarbeide med andre
lokalavdelinger og Geoforum sentralt
om dette.
Hvor mye tid bruker du på GeoForum:
I målesesongen som landmåler bruker jeg
lite tid på GeoForum men utenom ordinær
målesesong fra november til mars/april
går det en del tid ut fra aktivitetsnivået på
lokale arrangement.
Ca. 3 ukers arbeid går nok med til
GeoForum arbeid i løpet av et helt år.
Hva har du inntrykk av at medlemmene
i din lokalavdeling er spesielt opptatt
av for tiden?
En god del av medlemmene jobber
i kommuner med oppmåling eller innenfor
plansektoren.
Tror en god del er opptatt av matrikkelloven og eventuelle endringer i lovverket
samt plan og bygningsloven for de som
jobber med dette.
Hva er styret i lokalavdelingen
opptatt av?
Faglig utvikling og nettverksbygging.
Kunne tilby arrangement som gir
faglig påfyll i hverdagen.

MIN DAG

God dag
Navn
Trym Teigene
Familie
Bor med min søster
Stilling
Geodataingeniør i avdeling for Geodata, hos
Plan og bygningsetaten, (PBE) i Oslo.
Viktigste milepæl i karrieren
Den største milepælen må nok ha vert å utføre en gradsoppgave som ikke bare blir lagt
i en skuff etter fulført grad. Etter samarbeidet
med PBE og NMBU i å konstruere en metodikk for å vise aktsomhetssoner for steinsprang, lagde jeg en brukermanual så andre
enkelt kunne benytte seg av resultatet. Etter
mange år med teoretisk opplæring var det
utrolig givende å samarbeide med andre om
et reelt problem som trengte en løsning. Jeg
lærte mye om forskjellen mellom teoretisk
og praktisk mulighet til å løse et problem, og
seansen gjorde meg en stor opplevelse rikere.
Hvem har betydd mest for deg i jobbsammenheng gjennom årene – og hvorfor?
Nå har ikke jeg vært i arbeidsmarkedet så
lenge etter fullført grad (sommeren 2018),
men vil utpeke Webjørn Finsland som en god
mentor. Både under gradsoppgaven, men
også etterpå ved ansettelse hos PBE. Webjørn
er dyktig både med fag og folk, og ser mulighetene ved det meste. «Enten går det bra,
eller så går det over» - Webjørn.
Ditt beste GeoForum-minne
Jeg har, mer tilfeldig enn noe annet, ikke vært
på noen GeoForum arrangementer enda, men
det er i ferd med å endre seg. 14. januar 2019
skal jeg holde foredrag om steinsprang under
de lokale geomatikkdagene på Norefjell.
Rykter tyder på at det kommer til å bli litt av
en affære med mange spennende foredragsholdere og aktiviteter. Jeg gleder meg i all
fall masse!

Hvilket program/utstyr gjør
arbeidsdagen enklere?
Jeg vil bøye meg i støvet for FME fra Safe
Software. Jeg har lenge ønsket meg et program som «smertefritt» kan løse irriterende
småproblemer i hverdagen som konvertering
mellom koordinatsystemer, eller bytting av filformat. Jeg fant løsningen på dette og så mye
mer gjennom FME.
Viktigste blogg/apper/nettsider/verktøy
du bruker i jobben?
Esri sin hjemmeside, i god kombinasjon med
stackoverflow blir godt brukt. Hoydedata.no
har også blitt brukt flittig det siste året.
Viktigste blogg/apper/nettsider du bruker/
er innom på privaten?
Jeg bruker Trello og Mindly for å holde
oversikten, både for prosjekter og annet.
Hvilken bransje skulle du ønske hadde mer
forståelse for viktigheten av GIS/geomatikk?
Hvis arkitekter hadde mer innsikt i hvilke
muligheter som ligger i GIS/geomatikk ville
det gjøre bruker/tilbyder-samarbeidet
mellom de to lettere.
Når logger du av for dagen?
Jeg tar kvelden kl. 1600-enkelt og greit.
Du er kommunalminister med alle rettigheter – hvor mange kommuner bør Norge ha?
Jeg har ingen sterk mening om akkurat hvor
mange kommuner det bør være.
Norges fineste kommune/område?
Kolbotn er et godt og trykt sted hvor man kan
være masse ute i naturen. Super plass!
Når, jeg ikke er på jobb liker jeg best å…
Danse swing, skyte på skytebane, spille
brettspill, og dulle med serversystemer.
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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

