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P å grunn av kort frist, og at eg 
skulle ut og reise, vart redaktøren og 

underteikna einige om at denne spalta 
kunne utformast som eit reisebrev i 
Posisjon sitt julenummer. Den aktuelle 
reisa gjekk til Kina, nærmare bestemt 
Lanzhou. Dette er ein by på vel 3 mil-
lionar innbuarar, langt vest i det som er 
den mest befolka delen av Kina. Der var 
eg invitert til mellom anna å halde eit par 
gjesteforelesingar ved Faculty of Geoma-
tics ved Lanzhou Jiatong University.

Det var ei lang, og særdeles interessant 
reise. Ein følte verkeleg at ein var i Kina 
når reisa gjekk vidare 2,5 timar med fly 
vestover frå Beijing. Eg trur knapt nok at 
eg såg eit vestleg ansikt før eg var tilbake 
på den internasjonale flyplassen i Beijing 
ei veke seinare. Bortsett frå på reklame-
plakatar då.

Med på turen var Hongchao Fan. Han er 
professor i fotogrammetri/3D model-
lering her ved NTNU. Og som namnet 
tilseier har han kinesisk bakgrunn. Eit 
reisefølgje som kan språket og har mange 
kontaktar er gull verdt. Etter ei lang reise, 
og litt søvn, bar det direkte til universitetet 
for første gjesteforelesing. Der vart vi møtt 
med store «roll-ups» med reklame for 
forelesingane våre. Så kl. 9 var det i gang 
med eit 90 minutt foredrag, med «jetlag».  

Etter mitt foredrag fekk eg ei omvising 
på campus. Av alle ting så trefte vi på o-
løparar! Det viste seg at det var ein klasse 
på universitetet som hadde o-løp i gym- 
timen. Eg sikra meg sjølvsagt eit kart.  
I det heile verka det som at det var stort 
fokus på «fysisk fostring» ved universi-
teta, med store idrettsanlegg inne  
på campus.
 
Neste dag vart eg spurt om å halde ei 
forelesing for andreårsstudentar. Dette 
gjekk føre seg i eit klasserom med bilete 
av Mao på veggen, og 40 forventningsfulle 
studentar. Og her var det dei bakarste 
pultradene som stod tomme, med unntak 

av ein «mystisk» kameramann. Timen, 
som varte i 50 minutt, både starta og 
slutta med heftig bruk av ei ringjeklokke.

Elles  vart vi svært godt mottekne av 
vertskapet, med lunchar og middagar 
som hadde mange spennande rettar. Eg 
fekk også innføring i kinesiske tradisjo-
nar for skåling. I det heile fekk vi ei sær-
deles god oppvarting. Det er ikkje tvil om 
at tittel som  professor og visepresident 
i ICA vekkjer mykje meir åtgaum i Kina 
enn her på heimlege trakter. Og då hadde 
eg ikkje ein gong nemnt at eg er styreleiar 
i Geoforum:-) Sidan eg var framand i 
byen vart eg også «guida» rundt av ein 
masterstudent som tolk. «Adjutanten» 
var i tillegg utrusta med kreditt frå uni-
versitetet, og tok seg av betaling av alle 
drosjer, restaurantar etc.

Ut i veka var det sett av tid til å besøkje 
Xi’an, som er den gamle hovudstaden  
i Kina. Dette er ein by som er vel verdt  
å besøkje. Turen til Xi’an gjekk med lyn-
tog  i 3 timar. Reisa starta og enda i svært 
godt dimensjonerte jernbanestasjonar. 
Og ein kan vel seie det slik at det er ei 
stund til GDPR er innført i Kina. Her  
vart pass og ID registrert før ein i det 
heile kom seg inn eller ut, av stasjonane.

I Xi’an fekk vi oss ny guide. Det var 
Mong, ein tidlegare studiekamerat av 
Hongchao. Han var fantastisk gjestfri 
kartograf som tok seg av alt det praktiske. 
Byen er mellom anna kjent for ein stor 
og godt bevart bymur. Og ikkje minst for 
Terrakottakrigarane. Desse vart funne 
ca. 70 km utanfor byen, og det var ei stor 
oppleving å få sett desse «live». I den 
grad ein kan snakka om «live» når det 
gjeld over 2000 år gamle leirfigurar  
i full storleik.

Som reisebrev kunne dette ha vore mykje 
lenger. Men eg trur eg skal stoppe her, 
med siste meldinga eg fekk frå «adju-
tanten»: May a favorable wind send you 
safely home. 

Reisebrev frå Kina

Tekst: Terje Midtbø

RAPPORT FRA BESTIKKET
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Ved MARIANNE MEINICH
marianne@geoforum.no Jubileumsåret 2019 

Selv om vi nå er i full gang med planlegging 
av neste år, er det godt å sette seg ned  

å «puste på en stund», som de synger i Jule-
kveldsvisa, og ta et tilbakeblikk på 2019. Det 
er mye å glede seg over, samtidig som vi alltid 
har noe å strekke oss mot.

Årets store begivenhet var utvilsomt 50 års 
jubileet. GeoForums 50 første år er en milepæl 
i organisasjonens historie. Jubileumsarrange- 
mentet i juni var en hyllest til alle medlem-
mene, tillitsvalgte og samarbeidspartnere som 
har støttet GeoForum med arbeidsinnsats og 
engasjement gjennom mange år. 

Tildeling av æresmedlemskap skjer sjeldent. 
Kari Strande ble utnevnt til æresmedlem 
under åpningen av Geomatikkdagene på 
Sundvollen i år.  Hun har siden midten av 
1970-tallet vært aktiv i GeoForum og frem-
met GeoForums arbeid. Hun var tidlig opp-
tatt av tette bånd mellom lokalavdelingene og 
GeoForums styre og sekretariat.

Møteplasser er nødvendig for å skape sam-
hold og samhandling. Jeg opplever et enda 
sterkere samhold mellom lokalavdelingene, 
styret og sekretariatet etter at vi startet med 
jevnlige møter på Skype. Gode ideer blir til, 
og det gir rom for erfarings- og informasjons-
utveksling. Møtene er en kilde til inspirasjon  
i arbeidet for GeoForum. Fagdagen Plan, bygg 
og oppmåling med Fredrik Holth og Einar 
Bergsholm har hatt bred deltakelse og gått for 
fulle hus i 9 lokalavdelinger. Fagdagen er et 
resultat av et godt samarbeid mellom lokal- 
avdelingene, sekretariatet og de to foredrags-
holderne. Tilskudd til kompetansemidler fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartemen-
tet har gjort det mulig å tilby gratis deltaker-
avgift eller lav deltakeravgift for medlemmer 
på fagdagene. Det har resultert i at flere har 
meldte seg inn som medlemmer.  Deltakelsen 
på disse fagdagene sier noe om hva mange 
medlemmer innen offentlig sektor er opptatt 
av – hvordan forstå og praktisere ut fra 
Matrikkelloven, Plan- og bygningsloven og 
Forvaltningsloven spesielt.

GeoForum i samarbeid med Geomatikk-
bedriftene skal gjøre en ekstra innsats for  
å nå ut over medlemsmassen og vårt fagmiljø. 
Vi vet at bruk av geodata er essensielt for 
andre brukere. Det kreves likevel en bevisst-
gjøring av hvilke data som finnes og hvordan 
man tar det i bruk. Tema i denne utgaven 
er bruk av satellittdata til samfunnsmessige 
formål. Det viser gode eksempler på bruk 
av tilgjengelige satellittdata -takk til alle 
bidragsytere.

Vår faggruppe Geografisk IT arrangerte 
FOSS4G Norge på GIS-dagen i november.  
Her vises hvordan åpen programvare og geo-
grafiske data brukes av stadig flere og til flere  
formål. Dette er en konferanse som har et 
stort potensial ved å nå stadig flere brukere. 
Flere foredrag fra denne konferansen kan 
«selges» inn på andre konferanser.

GeoForum Telemark har også hatt 50 års 
jubileum i år. Dette ble markert under mid-
dagen på de Regionale geomatikkdagene til 
Telemark, Vestfold og Østfold i november.  
Til stede var Thor Inge Rødseth som stiftet  
Telemark Karttekniske forbund den 13.11.1969. 
Han ble hedret til stående applaus. Selv var 
han overrasket over den store oppslutnin-
gen foreningen har i dag. Thor Inge Rødseth 
hadde laget en nydelig kniv med slire som  
ble forært GeoForum Telemark i forbindelse 
med jubileet.

Velkommen alle nye medlemmene! Vi har 
det siste året fått 137 nye medlemmer og har 
nå en medlemsmasse med 2081 medlemmer.  
Medlemskap i GeoForum er med på å støtte 
opp om arbeidet i organisasjonen og den 
frivillige innsatsen spesielt.

Da gjenstår det det å takke alle  
medlemmene for i år. 

Riktig god jul og et godt nytt år!    

Link til produksjonsplan med annonse- 
priser. Redusert annonsepriser for 
bedriftsmedlemmer. 
http://wpstatic.idium.no/geoforum.
no/2019/01/Produkjsonsplan-2019.pdf

SV
ANE

MERKET



AKTUELT

Hele Kartverket gjør seg klar for  
kommune- og regionreformene 
Nedtellingen har startet før kommune- og fylkessammenslåingene 
er et faktum. Kartverket har rigget til hele organisasjonen for å innfri 
samfunnets forventninger til leveranser 1. januar 2020. 
Tekst: Synne Storvik, Kartverket
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K artverkssjef Anne Cathrine Frøstrup 
understreker at det gjøres et stort 

stykke arbeid i Kartverket om dagen. Hele 
organisasjonen jobber intenst før nyttår. 

– Det er store forventninger til Kartver-
kets leveranser ikke bare på grunnbok og 
matrikkel, men også til andre tjenester og 
datasett som vi har ansvaret for. Det er satt 
i gang et omfattende stykke arbeid, og jeg 
har stor tro på at vi skal levere i henhold 
til oppsatte planer, sier kartverkssjef Anne 
Cathrine Frøstrup. 

Helhetlige leveranser fra Kartverket
Formidlingsdirektør Tomas Martin Holtan 
og IKT-koordinator Bernt Audun Strømsli 
for kommune- og regionreformene leder 
Kartverkets «helhetlige leveranser til kom-
mune- og regionreformene». Prosjektet 
har som mål å se på samlede leveranser fra 
etaten. 

– Vi jobber koordinert internt, for å 
levere på best måte eksternt. Vi ønsker 
å belyse Kartverkets overordnede rolle 
som profesjonell dataeier, og at vi samlet 
sett kan levere godt ved årsskiftet. Det er 
mange som går vakt på jule- og nyttårshel-
gen – og samlet sett har vi god beredskap 
på våre leveranser ut, sier formidlings- 
direktør Tomas Martin Holtan. 

Lojale mot frister
IKT-koordinator Bernt Audun Strømsli 
for kommune- og regionreformene sier 
Kartverket har god dialog med eksterne 
leverandører og brukere, og at han har inn-
trykk av at det jobbes godt i kommunene 
og blant profesjonelle leverandører  
og andre statlige registereiere. 

– Jeg ser at det jobbes godt også eks- 
ternt. Den gode dialogen med leveran- 
dørene er ekstremt viktig å beholde un-

derveis i løpet, og også på nyåret. Det er 
viktig for alle at vi sammen skal lykkes med 
denne store omleggingen, som Norge står 
overfor, sier Strømsli. 

11 fylker og 43 nye kommuner
1. januar 2020 får Norge 43 nye kommuner 
og 6 nye  fylker, når kommune- og fylkes-
reguleringene trer i kraft. 311 av landets 
kommuner får nye kommunenummer. 

Kartverkets helhetlige leveranser omfat-
ter tjenester og dataleveranser til private og 
offentlige virksomheter over hele landet. 
Det er estimert 110 millioner endringer i 
matrikkel og grunnbok knyttet til kommu-
ne- og fylkesreguleringene. Dette arbeidet 
ivaretas av i eget prosjekt i eiendoms-
divisjonen. 

Les mer om kommune- og region- 
reformene: 

www.kartverket.no/kommunereform

Publisering av datasett fra Kartverket til 
kommune- og regionreformene

Informasjon om distribusjon av FKB-data 
og Sentral FKB ved kommune- og region-
reformene

Publisering av datasett fra Geonorge i 
2020-versjon  

Kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup. 
Fotobyline: Per Anders Bjørklund 

https://www.kartverket.no/kommunereform/nyheter-kommune--og-regionreformene/slipp-av-data/
https://www.kartverket.no/kommunereform/nyheter-kommune--og-regionreformene/Informasjon-om-distribusjon-av-FKB/
https://geonorge.no/aktuelt/Nyheter/Se-siste-nyheter/nye-datasett-kommune-og-regionreformen/


TEMA: SATELLITTDATA 

Snø til glede 
og frustrasjon
NVE benytter satellittdata for å kartlegge 
snømengde. Det gir viktig informasjon for 
å gi flomvarsel i smeltesesongen
Tekst: Rune Solberg (NR) og Nils Kristian Orthe (NVE)

S nø er en viktig komponent i vannets 
kretsløp i Norge. Snø er en verdifull 

ressurs i vannkraftsektoren, der rundt 
halvparten av tilsiget i høyfjellet kom-
mer fra snø. Raskt smeltende snø er også en 
trussel da det kan føre til flom, spesielt hvis 
smeltingen kommer samtidig med mye regn. 

Store mengder snø i rasfarlig terreng  
fører dessuten hver vinter til farlige 
snøskred. Snø er også viktig i den såkalte 
energibalansen om vinteren og gjennom 
smeltesesongen. Snøen reflekterer mes-
teparten av energien fra Solen tilbake til 
verdensrommet, mens snøfritt terreng  
absorberer mye av sollyset. Dermed er 
snøen også med på å styre vær og klima.

I prosjektet «Snøtjeneste» utvikler  
Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) og Norsk Regnesentral (NR) satellitt- 
produkter. NR står for algoritmer og 
utviklingen av programvare rundt algo-
ritmene, mens NVE har operasjonalisert 
produksjonslinjen for å lage satellittpro-
dukter. Denne kjøres i dag operativt hos 
NVE. Prosjektet er støttet med midler fra 
Norsk Romsenter gjennom det nasjonale 
programmet for tjenesteutvikling innenfor 
Copernicus. 

Så langt i prosjektet har vi arbeidet med 
snødekning, dvs. lage kart om hvor snøen 
befinner seg. Videre er det planer om å 
måle snøegenskaper som snøtemperatur, 
snøfuktighet, kornstørrelse og rimfrost. 
Det er egenskaper som påvirker hva som 
skjer med snøen de nærmeste dagene.  
Målingene er basert på to typer optiske 
satellitter, Sentinel-2 og Sentinel-3. Sen-
tinel-3 tar bilder daglig og gir oppløsning 

på noen hundre meter, mens Sentinel-2 
har delvis dekning over Norge nesten hver 
dag i 10 m oppløsning. Vi bruker disse 
satellittene i kombinasjon for å overvåke 
totalbildet hyppig og samtidig gi detaljin-
formasjon når denne er tilgjengelig.

NVE har integrert satellittproduktene 
inn i sin kartinfrastruktur fra ESRI. Dette 
gir mulighet for å distribuere satellitt-
produktene til f.eks. http://xgeo.no, som 
er NVEs beslutningsstøtteverktøy for 

varsling og beredskap. Snødekningsgrad-
produktet er spesielt viktig for flomvars-
lerne i smeltesesongen på våren. Det er også 
mulig å gjøre interaksjon med snødeknings- 
produktet via http://xgeo.no. Vilkårlig 
polygon kan tegnes for at det skal beregnes 
snødekningsgrad i valgt område. Dette er 
funksjonalitet som gir flomvarslerne bedre 
oversikt over snøsituasjonen. Dette brukes 
f.eks. til å sammenligne med snøsituasjo-
nen i NVEs hydrologiske modeller. 

Eksempel på kart som viser 
snødekningen 29. april 2019 basert 

på Sentinel-3. Det markerte området 
(gult) viser hvor det er beregnet 

snødekningsgrad dynamisk. 
Skjermdump fra http://xgeo.no

Eksempel på kart som viser fargebilde zoom inn til sørlandskysten  
fra Sentinel-2 29. april 2019. Skjermdump fra http://xgeo.no
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• Koordinering av planer - KGrav
• Søknadsbehandling - Vei og VA
• Samordnet gravemelding og kabelpåvisning
• Dokumentasjon av ledningsnett
• Råte- og tilstandskontroll av stolper

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

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

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

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

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

Sentinel satellittbilder til å kartlegge og overvåke breer

Sentinel-2A og 2B er optiske satel-
litter som tar bilder i det synlige 
og infrarøde spekteret. Bildene 
har 10-20-60 m pikselstørrelse, og 
bildene tas hyppig. Disse bildene har 
vi brukt til å beregne brehastighet for 
de største breene, og resultatene viser 
hastighet på over 1m/dag for de 
raskeste breene. Bilder fra Sentinel- 
2 er også godt egnet til å overvåke 
utviklingen av bresjøer. Vår kartleg-
ging viser over 300 bresjøer som er 
i direkte kontakt med breen. NVE 
arbeider nå med å kartlegge dagens 
breomkrets fra Sentinel-2-bilder fra 
2018 (Nord-Norge) og 2019 (Sør-

Norge). Den forrige heldekkende 
kartleggingen av norske breer ble 
gjort med Landsat satellittbilder med 
30 m pikselstørrelse fra 1999-2006. 
Mange norske breer har endret seg 
mye siden forrige kartlegging, slik 
som vist i eksemplet for brearmer fra 
Jostedalsbreen, hvor Nigardsbreen 
har smeltet tilbake rundt 600 meter. 

I Norge er breer en energiressurs, fordi smeltevann fra breene brukes til kraftproduksjon. 
Når breene smelter tilbake kan sjøer dannes i brekanten eller eksisterende sjøer bli større. 
I prosjektet Copernicus bretjeneste ser vi nærmere på hvordan bilder fra Sentinel-2-satel-
litten kan brukes til å kartlegge og overvåke breer og bresjøer.
Tekst: Liss M. Andreassen og Teodor Nagy. Seksjon for bre, is og snø, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Sentinel-2 bilde som viser deler av Joste- 
dalsbreen, 27. august 2019. Svart linje viser 

breomkrets i 2019, gul linje breomkrets i 2006 
fra forrige brekartlegging. Blå farger er is, lysblå 

er snø. Områder med breprekker kan tydelig ses. 
Både Tuftebreen og Nigardsbreen har smeltet 
tilbake betydelig.  /Sentinel Copernicus 2019/
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Satellittdata.no - gratis  
satellittdata til norske brukere
Aldri før har verden hatt tilgang til så store mengder frie og åpne satellittdata som  
genereres og distribueres gjennom EUs Copernicus-prosjekt som også Norge er en del  
av. Fra dagens Sentinel-satellitter produseres rundt 30.000 produkter hver dag, og frem  
til nå har nesten 200PB med data blitt lastet ned av brukere over hele verden . Disse  
satellittene følger et operasjonelt program som vil fore Europa (og resten av verden)  
med daglige og konsistente observasjoner av jorden i flere tiår fremover.
Tekst: Trygve Halsne (Meteorologisk Institutt) og Solveig Havstad Winsvold (Norsk Romsenter)

1   https://scihub.copernicus.eu/
2  https://gist.github.com/hevgyrt/d5d29f5b2d691d8ed3c4b3cd65e2009e
3   https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-1-sar/data-formats/safe-specification
4  https://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/docs/
5  http://cfconventions.org/
 6  https://www.opendap.org/

D isse jordobservasjons-dataene er svært 
godt egnet til å gjøre tidsserieana-

lyser. Sentinel-2 satellittene (A og B) har  
et optisk instrument som måler 13 fre-
kvenser i det elektromagnetiske spekteret 
fra synlig lys til kortbølget infrarød. Ved  
å utnytte protokoller som OPeNDAP,  
som blir beskrevet mer i detalj senere, kan 
man enkelt bygge opp en data-kube som 
spenner både tid og rom som vist i Figur 
1. Ved hjelp av protokollen kan man enkelt 
strømme de delene av satellittbildet som 
er relevante for analysen, og neglisjere 
resten. I dette tilfellet har man fokusert på 
å bestemme omkretsen til isbreen Søndre 
Folgefonna automatisk i Python. Figuren 
viser endringen i breareal for fire ulike 
år. Skriptet er åpent tilgjengelig som en 
jupyter-notebook. I dette tilfellet ble bare 
ca. 0.2% av alle pikslene i produktene brukt 
i analysen. På satellittdata.no finnes det 
enda flere eksempler på praktisk og enkel 
bruk av Sentinel data.

Det er Norsk Romsenter som koordine-
rer norges deltakelse i Copernicus. De har 
ansvaret for å implementere og forankre 
programmet nasjonalt. I samarbeid med 
norske partnere har romsenteret etablert 
et nasjonalt bakkesegment som fokuse-
rer på tilgang til Copernicus-produkter 
og -tjenester for norske brukere. En 
del av dette er satellittdata.no som er 
den nasjonale portalen med tilgang til 
Sentinel-produkter over norske områder. 
Den tekniske utviklingen og driften av 

portalen gjøres av Meteorologisk Institutt. 
satellittdata.no er stadig under utvikling, 
og frem til nå har man i hovedsak fokusert 
på rask og effektiv distribusjon av data 
samt tilrettelegging av data for effektive 
og sømløse bruksmønster. Dette gjøres 
ved å tilby data i orginalformatet, SAFE, 
og ved å tilby en del av produktene i 

NetCDF-format  som også følger en mye 
brukt standard konvensjon (CF ) for 
beskrivelse av dataene. Sistnevnte åpner 
for å samstille data fra ulike kilder (som 
modell-data og in-situ observasjoner) 
samt å bygge tjenester direkte på dataene 
ved å strømme data vha. OPeNDAP,  
som beskrevet i eksempelet over. 

Arbeidsflyt for å beregne 
omkrets av Søndre 

Folgefonna for en tidsserie 
på fire år. Øvre venstre, øvre 
høyre, nedre høyre og nedre 
venstre viser henholdsvis 1) 
Falsk-fargekompositt som 
viser dekning av Sentinel-2 
produktet i tile T32VLM, 2) 

visualisering av “data-
kube”-konseptet der man 

aggregerer et produkt i tid 
over samme område kun 

bestående av de dataene 
man trenger, 3) konturen 

av Søndre Folgefonna 
tegnet i rødt ekstrahert ved 

hjelp av terskelverdier fra 
Normalised Difference Snow 

Index og 4) polygoner som 
viser isbre-konturen fra  

fire forskjellige år.

TEMA: SATELLITTDATA 



InSAR Norge: Følg med  
hvor landet beveger seg
Jordens overflate er i stadig endring. I karttjenesten InSAR 
Norge kan alle følge med på disse små og store bevegelsene.
Tekst: Maria Bredal, Forsker Geofarer og jordobservasjon NGU

H er finner du informasjon om bevegel-
sen på over 2 milliarder punkter i hele 

Norge. Dataene kommer fra radarsatellittene 
Sentinel 1A og 1B, som er en del av EUs 
romprogram Copernicus. Satellittene, som 
begynte å levere data i 2015, kan estimere 
bevegelse ned på millimeterskala.

 InSAR Norge ble lansert høsten 2018 av 
Norges geologiske undersøkelse (NGU), 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) og Norsk Romsenter. NORCE 
research og PPO.labs har vært med å 
utvikle tjenesten. Dette er første gang en 
landsdekkende karttjeneste av denne type 
er tilgjengelig og åpen for alle. 

InSAR Norge gir rask oversikt over store 
områder. Dette er et godt grunnlag for å 
avdekke hvilke områder som bør under- 
søkes nærmere.  For eksempel kan man 
raskt avgjøre hvor ustabile fjellpartier 
befinner seg. Kunnskap om deformasjonen 
og bevegelseshastigheten er viktig for å 
kunne avgjøre hvor stor faren for fjellskred 
er. Denne informasjonen er igjen viktig for 
å få til en langsiktig arealplanlegging. 

InSAR har også vist seg nyttig i for-

bindelse med store bygge- og samferds-
elsprosjekter. På en effektiv måte, uten 
behov instrumentering, kan man overvåke 
endringer i grunnen som kan oppstå som 
følge av byggeaktivitet. Sammen med 
annen geologisk og geoteknisk kunnskap 
kan vi se at et hus eller en bro setter seg, 

og samtidig forstå hvordan og hvorfor slike 
setningsskader oppstår. Ved tidlig å opp-
dage bevegelser og sette i gang nødvendige 
tiltak, kan man unngå at konstruksjoner 
og infrastruktur berøres, og på den måten 
forhåpentligvis spare samfunnet for ekstra 
kostnader til vedlikehold i framtida. 

Med radarsatellittene Sentinel 1A 
og 1B kan man måle bevegelser på 

jordoverflaten med millimeterpresisjon 
(Bilde: ESA)

Fredrikstad er en av flere byer i Norge 
hvor man ser innsynkning. I karttjenesten 

InSAR Norge kan man enkelt finne fram 
til områder av interesse og se på de 

prosesserte dataene.
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Satelittobservasjon 
 av vulkansk aske
Tekst: Arve Kylling, Senior scientist, Norsk institutt for luftforskning

14. april 2010 begynte den islandske vul-
kanen Eyjafjallajökull å sende aske opp til 
nesten 8 km høyde. Først i slutten av mai 
samme år falt vulkanen til ro. Lokalt på 
Island ble en rekke bønder berørt, men 
størst følge fikk utbruddet for de omlag 
10 millioner flyreisende som ble aske-
faste da europeisk luftrom ble periodevis 
stengt. Utbruddet synliggjorde behovet 
for å vite hvor den luftbårne asken er og 
hvor den vil ta veien. Vulkansk aske kan 
detekteres av infrarøde kameraer som ser 
forskjellige infrarøde "farger" (kanaler). 
Noen kanaler er mer følsomme for aske 
enn andre, samtidig har vulkansk aske 
en annen bølgelengde-signatur enn vann 
og isskyer. Dette kan brukes til å finne 
hvor asken er. Ved bruk av modeller for 
infrarød stråling, kan man også si hvor 
mye aske skyen inneholder. Under og et-
ter utbruddet arbeidet en rekke forskere, 
blant annet fra NILU - Norsk institutt 
for luftforskning, for å tilrettelegge og 
tilgjengeliggjøre sine forskningsresultater. 
I Norge fikk vi nytte av dette i mai året 
etter da Grímsvötn-vulkanen på Island 
hadde et kraftig utbrudd. Norske forskere 
benyttet seg da av infrarøde satelittbilder 
fra det geostasjonære SEVIRI-instrumen-
tet kombinert med askevarslingsmodeller 
til å beregne hvor asken var og hvor den 
ville transporteres. Dette arbeidet viste 
at asken fra  Grímsvötn ikke ville berøre 
norsk luftrom og man unngikk dermed 
å stenge det. Dette til glede både for 
reisende og flyselskaper.

I dag er vi langt bedre forberedt ved 
et eventuelt vulkanutbrudd  enn vi var i 
2010. NILU og Meteorologisk institutt 
analyserer rutinemessig infrarøde bilder 
fra geostasjonære og polarbanesatelitter 
for aske. Videre kjører vi askevarslings-
modeller som forteller  hvor asken vil 
være flere døgn fram i tid. Disse resulta-
tene vil i en askesituasjon gjøres tilgjen-
gelig for flyoperatører i norsk luftrom 
sammen med annen informasjon som 
brukes i flyplanlegging. 

Vulkanutbrudd fra Eyjafjallajökull i 2010

TEMA: SATELLITTDATA 
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Operasjonell flomtjeneste 
ved NVE med Sentinel-1
Ved utsending av flomvarsel på 
oransje eller rødt nivå, aktiveres 
nå automatisk en satellittjeneste 
som analyserer bilder av det poten-
sielt flomutsatte området. NVE og 
beredskapsapparatet kan da i løpet 
av kort tid se bilder og flomarealer 
av berørte områder, og få en bedre 
totaloversikt over flomsituasjonen.
Tekst: Søren Elkjær Kristensen, Senioringeniør Seksjon for 

Geoinformasjon Hydrologisk avdeling NVE

S entinel er navnet på en rekke jord-
observasjonssatellitter under EUs 

Copernicus program. Norge er med  
i Copernicus gjennom den europeiske 
romorganisasjonen European Space Agency 
(ESA). Sentinel-1 er radarsatellitter som 
tar bilder uavhengig av lys- og skyforhold. 
De ble skutt opp i 2014 og 2016. 

Satellittkartleggingen
Tjenesten er utviklet av Norsk Regnesentral 
og NVE med støtte fra Norsk Romsenter. 
Etter uttesting hos Norsk regnesentral, ble 
den operasjonalisert hos NVE i 2019.

Ved å sammenlikne satellittopptak før 
en flom med opptak under en flom, får vi 
et bilde av endringene i et område som 
følge av oversvømmelse. På det beste ser 
vi endringer i detektert flomareal fra for-
middagsopptak til ettermiddagsopptak 
fra satellittene.

Prosesseringstiden fra opptak til 
ferdige kartprodukter er mindre enn 
24 timer. Dette er vesentlig raskere enn 
tidligere, da man var avhengig av flybil-
der. Flybildeopptak krevde at man måtte 
sjekke at fly var tilgjengelig, rekvirere 
dette, det aktuelle området måtte være 
skyfritt evt. ha høyt nok skydekke og det 
måtte være dagslys.  Klaffet alt dette, tok 
det likevel opp til flere uker før flybildene 
var klare til bruk. 

Sentinel-1 har en 5 dagers repetisjons-
syklus. Det betyr at det kan gå opp til 5 
dager etter en passering før det er dek-
ning igjen over samme område. Man-
glende bildedekning er en begrensende 
faktor som kan medføre at flomhendelser 
med kort varighet ikke blir registrert.

Bruksområder
Produktene fra tjenesten har flere bruks-
områder. I NVE benyttes data fra tjenesten 
innen beredskap, varsling og forvaltning. 

Karttjenesten xgeo.no kobler ulike data-
kilder for å gi NVE en best mulig oversikt 
over flomforløpet. Fjernmålte data er et 
godt supplement til andre data. 

Figur 1: Flomsituasjon 
på Sørlandet 2017. 
Endringer mellom 

to SAR-opptak vist 
slik at endringer 

kommer frem i rødt 
(oversvømte områder)

Figur 2: Bruk av Flomtjenesten innenfor NVEs forvaltningsområder
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Overvåking av skogressurser 
fra verdensrommet
Overvåking av skog- og jordbruksområder er nødvendig for å forstå 
endringene av arealressursene som skjer fra år til år. Norsk institutt 
for bioøkonomi (NIBIO) har et nasjonalt forvaltningsansvar for å 
kartlegge og overvåke skog- og jordbruksarealer.
Tekst: Arnt Kristian Gjertsen, arealundersøkelser NIBIO

F or å kunne følge med på hva som skjer 
av årlige endringer trengs det data. 

Med Sentinell-satellittene i det europeiske 
Copernicus-programmet har vi fått en 
svært nyttig datakilde som muliggjør 
løpende overvåking av jord- og skogbruks-
arealer. Det er særlig Sentinel-satellittene 
Sentinel-1 og -2 som vi har store forvent-
ninger til. Disse ble operative i hhv. 2014 
og 2015. Sentinel-1 er en radarsatellitt 
og Sentinel-2 en optisk satellitt. Senti-
nel-2 består av to like satellitter som til 
sammen avbilder landarealet hver 5. dag. 
Bildene har i alt 13 kanaler, inkludert blått, 
grønt, og rødt lys, samt infrarøde kanaler. 
Oppløsningen er 10 m for fire kanaler i det 
synlige og nærinfrarøde området og 20 m 
for fem kanaler i det nærinfrarøde og mel-
lominfrarøde området. Tre kanaler har 60 
m oppløsning og disse brukes i korreksjon 
for atmosfærisk påvirkning av de andre 
kanalene. 

NIBIO har med støtte fra Norsk 
Romsenter utviklet en metode for årlig 
kartlegging av nye snauflater med data fra 
Sentinel-2. Metoden løser også utfordrin-
gen med skydekke, som er et stort problem 
for optiske data. Vi bruker alle opptak 
gjennom vekstsesongen og beregner statis-
tikker som så brukes videre i analysen. Me-
toden er ikke basert på kunstig intelligens, 
som er avhengig av treningsdata, men 
bruker istedenfor en enkel metode basert 
på terskling av det statistiske bildedataset-
tet. I figur 1 vises et plott av en tidsserie for 
et punkt der skogen ble hogd i tidsrommet 
høst 2017 og vinter 2018; i figur 2 vises 

hele snauflata slik den framgår i det statis-
tiske datasettet. 

Vi har utviklet en metode for automatisk 
figuravgrensing som lager vektorkart med 
nye snauflater, og kartet skal oppdateres 
hver høst i årene framover. Til nå har vi 
produsert nye snauflater for årene 2017, 
2018 og 2019. Dette blir et viktig underlag 
for CORINE Land Cover, som inngår i den 
Europeiske arealovervåkingen. 

Den røde prikken er innenfor en snauflate som 
ble hogd mellom 2017 og 2018. Tidsserien for 
pikselen under prikken er vist i figur 1. De blå 

arealfigurene er automatisk generert.

Tidsserie for en piksel der arealet 
ble snauhogd mellom 2017 og 2018. 

Statistikken NBR viser en klar 
nedgang i verdi, noe som indikerer 

fjerning av trær og vegetasjon.

TEMA: SATELLITTDATA 



Fjernmåling av is på innsjøer
Tekst: Øystein Rudjord (NR) og Ånund Kvambekk (NVE)

H vert år går et titalls mennesker 
gjennom isen i Norge, noe som 

fører til flere dødsfall. Isdekket har 
også stor betydning for habitatet i 
innsjøene da lysforhold og omrøring 
av vannmassene endres betydelig. 
Overvåkning av innsjøer er derfor en 
del av mandatet til Norges Vassdrags 
og Energidirektorat (NVE). Men Norge 
har faktisk flere hundre tusen innsjøer 
(flere enn Finland!). Overvåkning av 
alle innsjøene er ikke realistisk mulig 
uten å benytte seg av satellittdata. NVE 
har derfor i samarbeid med Norsk 
Regnesentral utviklet en tjeneste for 
overvåkning av is på innsjøer ved hjelp 
av de europeiske satellittene Sentinel-2 
og Sentinel-3. 

Sentinel-3 er en velegnet optisk 
satellitt for overvåkning. På våre bred-
degrader får vi dekning for hele Norge 
hver dag pr satellitt. Oppløsningen er 
på 300 m som gir oss informasjon om 
isdekningen på svært mange innsjøer 
i Norge.  I tillegg gir den spektrale 
informasjonen fra båndene mulighe-
ten til å estimere isdekningsgraden 
innenfor hver piksel. Et eksempel på 
isdekningsprodukt fra Sentinel-3 kan 
sees i figur 1.

Sentinel-2 er en annen slags satellitt. 
Her går det en del dager mellom hver 
gang vi får dekket et område (10 dager 
ved ekvator. Litt mindre her i nord.). 
Til gjengjeld får vi en oppløsning på 10 
m, som gir mer detaljinformasjon om 
strukturer i isen. Figur 2 viser et satel-
littbilde fra Sentinel-2 fra samme sted 
som figur 1.

Hverken Sentinel-2 eller Sentinel-3 
kan se gjennom skyer. Sentinel-2 gir 
oss best detaljer og kan brukes på små 
innsjøer, mens de hyppigere passasjene 
av Sentinel-3 gir oss flere skyfrie bilder 
og dermed bedre tidsnøyaktighet.
Ved kontinuerlig overvåking ved hjelp 
av satellitter får vi gode tidsserier av 
isdekningen, noe som også gir et viktig 
klimasignal. Produktene er tilgjenge-
lige i xgeo.no. 

Figur 1: Isdekningsprodukt fra Sentinel-3 18. April 2019. Tyrifjorden er isfri, men det er 
is igjen I Steinsfjorden og I Nordmarka. Sammenlign isdekningen med figur2.

Figur 2: Sentinel-2 bilde fra 18. April 2019 sammen med fotografi av Steinsfjorden 
tatt fra åsen over innsjøen. Foto sendt inn til regobs.no av Radiosugge.
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AKTUELT

Før hang kablene  
mellom epletrærne
–  Da jeg gikk inn i bransjen hang fortsatt kablene mellom epletrærne. Det var tydelig 
at noen hadde behov for kart, forteller Paul Hinsch, gründer og daglig leder i Micado AS, 
som i dag er markedsledende på dokumentasjonsløsinger for fibernett.
Tekst: Knut-Anders Løken

S uksessen Micado AS er en god norsk 
gründerhistorie, og Paul Hinsch var i 

rett alder da datateknologien utviklet seg 
for hjemmebruk. – Jeg kjøpte min første 
hjemmedatamaskin, en VIC-20, i 1981. 
Denne hadde 5 kb minne, og til sam-
menlikning har en moderne smarttelefon 
ca 13 millioner ganger mer. Program-
meringsspråket var linjebasert Basic, men 
alt jeg hadde programmert ble borte når 
strømmen ble skrudd av. Gleden var stor 
da jeg fikk en kassettspiller jeg kunne lagre 
programmene på. 

Vekkerklokkens mysterium
Paul har noen typisk trekk som sær- 
preger en teknologigründer, og som 
6-åring skrudde han i stykker sin første 
vekkerklokke. – Jeg måtte vite hvordan 
den virket, og gikk snart løs på telefonen. 
På Fagerborg vgs valgte jeg kombinert 
grunnkurs elektro-svakstrøm, og her lærte 
jeg å lage en digital temperaturmåler. Jeg 
hadde en vinballong i kjelleren, og strakk 
en 25 meter lang telefonledning fra termo-
meteret opp til min VIC 20 på gutterom-
met i annen etasje. Der gikk alarmen hvis 
temperaturen sank under 27 grader. Dette 
måtte til hvis hurtigvinen skulle rekke å bli 
ferdig gjæret før helgen.   
 
Fra seismografer til Telenor 
Micados gründer vokste opp på Smestad  
i Oslo med foreldre som var frelste orien-
teringsløpere. Lenge før lille Paul skjønte 
noe av kart og kompass ble han sendt ut 
i skogen, og det lå i kortene at en senere 
gründeride måtte handle om teknologi  
og kart.  

– Men orientering ble ikke min favo-
rittøvelse, forteller Paul. – Jeg fant mer 
glede i fartsfylt idrett, og satset mest på 
skihopping.   

I 1985 begynte Paul på Oslo Ingeniør-
høyskole, på linjen for teknisk kybernetikk, 
og begynte sin yrkeskarriere hos arbeids- 

givere som trengte en allsidig Petter 
Smart. – Jeg jobbet ett år på Svalbard for 
Norsk Polarinstitutt hvor jeg skiftet papir 
på seismografene, kalibrerte klokken, og 
fanget reveunger for radiomerking. Min 
neste arbeidsgiver leverte røykvarslere, og 
siden ble det navigasjonssystemer for båter. 
Til slutt endte jeg i Telenor hvor jeg fikk 
jobb som prosjektleder for dokumentasjon 
og GIS for kabel-TV i Telenor Avidi, kjent 
som Canal Digital i dag. Men da doku-
mentasjonsprosjektet gikk mot slutten, 
bestemte Telenor at vi skulle sitte i åpne 
lokaler på Fornebu. 

 Alvorsprat med kona 
Tanken på et åpent kontorlandskap var 
uutholdelig for en dedikert programmerer 
som Paul. Dermed tok han en alvorsprat 
med sin kone. 

– Jeg mente at tiden var inne for å 
starte for meg selv. I en tidligere jobb, for 
gründerbedriften TechnoGuide, jobbet  
jeg med å programmere 3D visning av  
oljeforekomster. Da firmaet ble solgt til 
Schlumberger fikk gründerne ut flere hun-
dre millioner. Selv hadde jeg 0 aksjer. Penger 
har aldri motivert meg, men jeg fikk viktig 
læring. Det er mulig å starte opp et selskap 

Gründer Paul Hinsch 
har tatt vare på 

sin aller første 
hjemmedatamaskin, 

en VIC 20. Gode 
minner til tross, 

det var ikke mulig å 
lagre programmene.
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hvis du har en PC, en god idé, og i tillegg  
– høy kompetanse. I mellomtiden hadde 
jeg også hatt min første kartjobb. Jeg pro-
grammerte kartløsninger for Fjellanger 
Widerøe. Erfaringen fra Telenor Avidi 
pekte nok også mot kart og kabler, men 
jeg hadde ingen konkrete tanker om hva 
jeg skulle finne på. Likevel var min kone, 
Anne, positiv til at jeg kunne slutte i job-
ben for å lage ett eller annet dataprogram, 
uten krav til inntjening det første året. Vi 
var i småbarnsperioden, men hadde akku-
rat økonomi til å klare oss på en inntekt.  
 
En folkevogn-løsning 
Paul hadde med seg nyttig kunnskap fra 
jobben i Telenor. Han visste at dokumenta-
sjonsløsningene for kabel-TV var store og 
kostbare, og dermed uaktuelle for mindre 
kabel-TV selskaper. Han bestemte seg 
derfor for å utvikle en «folkevogn-løsning» 
for dette markedet: – I 2002 hang det 
fortsatt TV-kabler mellom epletrærne i 
villastrøkene, og få hadde god oversikt over 
hvor alle kablene var. Jeg ringte potensielle 
kunder, og ble satt videre til dansken Peter 
Thorsen, som laget beregningsprogram-
mer for kabel-TV-nett. Han ønsket å få til 
en kartkobling til sitt program. Da tok jeg 
med kona på danskebåten, og på tilbake-
turen fikk jeg et langt arbeidsmøte med 
Thorsen. Dermed var grunnlaget lagt for 
programmet MICADO, og i mars 2003 
fikk vi solgt første den lisensen til Modum 
Kabel-TV. 

Fiberrevolusjonen 
Allerede ved utgangen av 2003 hadde Paul 
fått 11 kunder, og nærmet seg målet om en 
selvprodusert årslønn. Men så gikk bran-
sjen mot en revolusjon.  

– Fiberrevolusjonen ble en gamechan-
ger, men heldigvis skjønte jeg hva som 
ville komme. Allerede høsten 2004 valgte 
jeg å satse på dokumentasjon av fiber-
kabler, da i tett samarbeid med MX Data. 

Her kom det stadig nye aktører til, i stor 
grad kraftselskaper, som hadde penger på 
bok og som så muligheten til å investere 
i ny infrastruktur. De kunne jo dette med 
strømkabler, og fiberkabler var «sikkert 
ikke så forskjellig». Men der var de naive, 
og måtte etter hvert innse at fiber krevde 
en annen programvare. Da sto jeg klar med 
en fiks ferdig løsning, som heller ikke var 
for kostbar.  
 
Uforskammet lett 
I dag har Micado AS solgt lisenser til 128 
aktive kunder, og vil i 2019 få en omsetning 
på ca 13 millioner, med en resultatmargin 
på hele 50%. I nesten 15 år satt Paul alene 
som utvikler, men hadde god hjelp av 
et usedvanlig datatalent, Håkon Åmdal, 
som bidro allerede fra 17-årsalderen til 
han var ferdig på NTNU. I 2008 ble Roaul 
Abrahamsson ansatt for kurs, support 
og salg, og flere var det ikke før Micado 
AS fikk Gaselle-prisen i 2017. Da kom 
Kenneth Hauklien inn som friskt blod på 
utviklersiden, og dermed fikk gründeren en 
viktig sparringspartner for enda smar-
tere løsninger. I februar 2019 ble Duska 
Stevanov ansatt på support, kurs og salg, 
og i løpet av året ønsker Micado å ansette 
en ny utvikler.  

– Til nå har det gått uforskammet lett, 
forteller gründer Paul Hinsch. – Fiberbran-
sjen i Norge er ikke større enn at mange 

snakker med hverandre, og vi har vært i 
den privilegerte situasjonen at nye kunder 
tar kontakt med oss. Men jeg velger å tro at 
jeg fortsatt er litt Petter Smart, og at mitt 
team i Micado AS også kan møte frem-
tidens behov i vår bransje. 

TEKNOLOGI 

 Mye av programvaren i Micado AS er 

laget som et tillegg til desktop-GIS 

applikasjonen MapInfo, og her bruker vi 

en kombinasjon av MapBasic, VB.NET 

og C#. Kartserver.no tjenesten er bygget 

opp av forskjellige «åpen kildekode» 

biblioteker, som f.eks. MapServer 

og OpenLayer. Back-end er skrevet 

i PHP hvor vi blant annet benytter 

Laravel som rammeverk. Front-end 

er skrevet i moderne JavaScript hvor 

vi bruker rammeverk som React, 

Backbone og Semantic UI/Bootstrap. 

Av databaselagring benytter vi en 

kombinasjon av PostgreSQL/PostGIS  

og MySQL. 

FAKTA

Micado AS styrker lagånden med 
bordtennis i lunsjen. Fra venstre: 

daglig leder Paul Hinsch, Kenneth 
Hauklien, Roaul Abrahamsson  

og Duska Stevanov.
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Ledningsinformasjon  
– strengere krav gir bedre kvalitet
VA-bransjen forventer effektivisering og kvalitetsheving 
takket være nye spesifikasjoner for dataflyt og ny VA-norm.
Tekst: Asle Kvam, Powel Environment AS

VA-bransjen har i mange år slitt med 
mangelfull standardisering og ineffek-

tive rutiner innen innmåling, registrering 
og distribusjon av ledningsdata;
• Anleggsprosjekter preget av dårlige  

og usikre rutiner for datautveksling
• Tungvinte og uklare normer for inn- 

måling, der norm/instruks varierer fra 
kommune til kommune

• Store problemer med å få inn as-built 
dokumentasjon på riktig format og med 
riktige egenskaper

• Feil og unøyaktigheter i ledningskart- 
verket som følge av delvis manuell  
registrering av as-built data

Dette stjeler tid og ressurser hos de fleste 
aktører i VA-anleggsprosjekter. Den mest 
alvorlige konsekvensen er at mange 
kommuner drifter dårlig dokumenterte 
ledningsnett med en samlet verdi på flere 
hundre milliarder kr.

Norsk Vann spesifikasjoner og ny  
Ledningsregistreringsforskrift 
Nå er det i ferd med å skje en liten revolu-
sjon i VA-bransjen innen datautveksling 
og datakvalitet! Norsk Vann, Kartverket, 
Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet, BA-nettverket, Powel og andre 
leverandører har levert solide bidrag for 
å sikre gode krav til ledningsregistrering, 
innmåling og datadistribusjon.

Den nye «Ledningsregistreringsforskrif-
ten», med tilhørende standard og produkt-
spesifikasjoner, skal sikre en nøyaktig og 
pålitelig innmåling av ledninger og annen 
infrastruktur, og gjøre det enkelt å få tilgang 
til denne informasjonen. 

Powel har høsten 2018 – våren 2019 bi-
stått Norsk Vann med gjennomføringen av 
prosjektet «Dataflyt for GIS-informasjon 
i VA-prosjekter» (Norsk Vann rapport 
237/2018). Prosjektet er påvirket av fore-
slåtte bestemmelser i «Ledningsregistre-
ringsforskriften».

Norsk Vann prosjektet har resultert  
i SOSI Ledning 4.6 GML baserte kravs- 
pesifikasjoner for dataoverføring mellom 
entreprenører, rådgivere og byggherre 

(kommune). Basert disse spesifikasjonene 
kan leverandører lage import/eksport 
løsninger. 

I Norsk Vann prosjektrapporten er det 
også anbefalt en system- uavhengig dataflyt-
løsning, der aktører i VA-prosjekter kan laste 
opp og ned data mens VA-prosjektet pågår, 
både via GML-filer og tjenester (WFS). 
Dataflytløsningen skal inneholde funksjona-
litet for validering og synkronisering, slik 
at kommunen (ledningseier) til enhver tid 
kan hente ut oppdaterte prosjekteringsdata, 
samt as-built data for deler av anlegget som 
er bygget og målt inn. Når VA-prosjektet er 
ferdigstilt, kan kommune/ledningseier hente 
ut et komplett as-built datasett. 

GML produktspesifikasjonene for 
dataflyt i VA-anleggsprosjekter er SOSI-
godkjent av Kartverket og publisert på: 
https://register.geonorge.no/produktspesifi
kasjoner?register=Produktspesifikasjoner&
text=Norsk+Vann. 

Norsk Vann oppfordrer leverandører av 
ledningskartverk programvare, samt alle 
aktører som er involvert i leveranse eller 
mottak av ledningsnett data i anleggspro-
sjekter, om å forholde seg til disse spesifi-
kasjonene. Ledningseiere bør benytte seg av 
sin mulighet til å stille krav om at data for 
både prosjekterte ledningsnett og as-built 

dokumentasjon leveres i samsvar med 
nevnte spesifikasjoner.

Ny VA-norm krever datautveksling  
i samsvar med Norsk Vann dataflyt  
spesifikasjoner
Norsk Vann jobber nå med ny VA-norm. 
Krav til anlegg som kommunen skal eie er 
planlagt ferdigstilt i løpet av 2020. Disse 
kravene omfatter både dokumentasjon av 
prosjekterte anlegg, instruks for innmåling 
av anlegg som bygges og as-built doku-
mentasjon. Ny VA-norm vil sannsynligvis 
kreve at dataflyt for prosjekterings- og 
as-built data utføres i samsvar med spesi-
fikasjoner i «Dataflyt for GIS-informasjon 
i VA-prosjekter» (Norsk Vann rapport 
237/2018). Forslag til krav er ute til en 
større høring for øyeblikket. Neste fase i ny 
VA-norm prosjektet er utarbeidelse av krav 
til etablering av vann- og avløpsanlegg, 
som skal stilles fra kommunen som myn-
dighet, og veiledning til hvordan krav både 
fra kommunen som eier og myndighet 
kan innfris. Krav og veiledning forventes 
ferdigstilt i 2021. 

Norsk Vann sine dataflyt spesifikasjoner 
vil sammen med ny VA-norm bidra til en 
betydelig effektivisering og kvalitetsheving 
i VA-bransjen.  

Dataflyt skisse fra «Dataflyt for GIS-informasjon  
i VA-prosjekter», Norsk Vann rapport 237/2018 Skissen 

 viser prinsipp for dataflyt mellom aktører i VA 
anleggsprosjekter. Sorte piler viser GML fil-basert dataflyt. 

Brune piler viser tjeneste-basert dataflyt (REST/WFS tjenester).

https://register.geonorge.no/produktspesifikasjoner?register=Produktspesifikasjoner&text=Norsk+Vann


I nfrastruktur i grunnen er omfattende, av 
vidt forskjellig art og med mange ulike 

(typer) eiere. Det gjør at også forskriften 
blir relativt komplisert i sine beskrivelser. 
Særlig komplisert er nok definisjonene 
og sammenhengen mellom hovednett 
og stikkledninger, og mellom offentlig og 
privat. Det er gitt definisjoner om hva som 
er ledning, ledningsnett, offentlig lednings- 
nett, privat ledningsnett, stikkledning 
trekkrør, anlegg, anleggseier og utbygger. 
Et viktig skille går mellom ledninger som 
er omfattet av forskriften og ledninger 
som ikke er det. Forskriften foreslår at 
ledningsanlegg med færre enn 6 tilknyt-
tede sluttbrukere ikke skal være omfattet 
av forskriften. Det betyr at veldig små 
private vannverk kan unntas fra kravene til 
innmåling. Et vann- og avløpsanlegg for en 
hyttegrend med 6 eller flere abonnenter vil 
imidlertid fort være omfattet av forskrif-
ten. Begrunnelsen for dette er å unngå 
ulempene når slike ledninger graves over. 
Ledninger for eget bruk på egen grunn 
omfattes ikke, for eksempel drenerings- 
anlegg i jordbruket.

Ledninger som omfattes av forskriften 
skal måles inn i henhold til gjeldende 
standard for innmåling av ledninger i grun-
nen. Standarden det vises til i forskriften er 
utarbeidet av Kartverket og ble satt i kraft 
våren 2019. Ledningseier har som hovedre-
gel ansvaret for at slik innmåling blir gjort 
og at dokumentasjonen blir oppbevart og 
kan gjøres tilgjengelig for alle "som har et 
saklig behov for opplysningene". 

Ledninger i offentlig veggrunn vil alltid 
være omfattet. Det gjelder alle typer led-
ninger. Infrastruktureierne vil ha ansvar for 
sine ledninger, mens vegeier vil ha ansvaret 
for ledninger til driften av vegen og liknen-
de samt eventuelle private ledninger som 
har fått tillatelse til å ligge i veggrunnen. 

Forskriftens krav til innmåling gjelder 

ved etablering av et nytt anlegg, når en 
endrer et eksisterende anlegg, eller graver 
frem et eksisterende anlegg og dette ikke 
tidligere er målt inn eller dokumentert i 
henhold til gjeldende krav. 

Forskriften fastsetter også nærmere krav 
om utlevering av opplysninger og påvis-
ning av anleggets beliggenhet på stedet. 
Utleveringen skjer vanligvis på bakgrunn 
av en mottatt gravemelding. Dokumenta-
sjonen som skal utleveres skal blant annet 
omfatte kart i digital og analog form som 
viser anleggets beliggenhet i grunnriss 
og høyde med koordinater i nasjonalt 

geodetisk grunnlag. Plikten omfatter også 
opplysninger om anlegg som er tatt ut av 
bruk. Dersom anleggseier mener at doku-
mentasjonen ikke er tilstrekkelig nøyaktig 
eller pålitelig til at vedkommende arbeid 
kan utføres uten betydelig fare for skade, 
skal anleggseieren påvise hvor anlegget er 
plassert. Plikten til påvisning gjelder ikke 
for stikkledning som anleggseier ikke har 
ansvar for at fungerer og er i drift. Dette 
betyr at noen netteiere vil måtte måle inn 
og levere ut informasjon om ledninger helt 
frem til husvegg, mens andre bare må gjøre 
det så langt ledningen ligger i veggrunn. 

Forskrift om innmåling,  
dokumentasjon
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om 
innmåling av ledninger (infrastruktur) i grunnen. Høringsfristen er 3. januar 2020. Hensikten 
med forskriften er å sikre en nøyaktig og pålitelig innmåling av ledninger og annen infrastruk-
tur i grunnen, sjø og vassdrag, og gjøre det enkelt å få tilgang til denne informasjonen.
Tekst: fagdirektør Magnar Danielsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Magnar Danielsen er fagdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Han leder også 
Samarbeidsforum for ledninger i grunnen, et forum for relevante bransjeforeninger og myndigheter 

med interesse for samordning av ledninger og annen infrastruktur i grunnen.
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K an vi gjøre dokumentasjon kvalitets-
riktig, enklere og smartere, og er den 

egentlig så viktig? Nettselskapene, både 
små og store, har mange oppgaver og i 
tillegg mange eksterne aktører som jobber 
døgnet rundt for å opprettholde den lov-
pålagte leveringsplikten. For at nettselska-
pene skal ha oversikt over hva de eier og 
hva som til enhver tid gjøres av vedlikehold 
og nyetableringer, må de ha riktig og god 
kvalitet på dokumentasjon som viser dette. 
Mye kan tyde på at nettselskapene kan 
spare store summer på automatisering av 
dokumentasjonsflyten.

Lønnsomme prosjekter kjennetegnes av 
optimalt beslutningsgrunnlag og god styring 
gjennom hele prosjektløpet.

Rapporteringer til myndighetene
Alle nettselskap må regelmessig rappor-
tere til NVE. De som har gode systemer 
som ivaretar dette, og har det på stell, kan 
trykke på knappen og dataene blir fint fylt 
ut i riktige tabeller klare for sending. Andre 
må sørge for å innhente data fra forskjel-
lige kilder, alt fra enkeltes hoder til analoge 
lister og kart. Da blir det litt mer slit å 
oppfylle kravene fra myndighetene.

Eiere av infrastruktur er avhengig av at 
alle med ansvar for input til disse syste-
mene, gjør dette med god kvalitet og etter 
gitte retningslinjer. Dette gjelder både in-
ternt i organisasjonen og eksterne aktører.

Entreprenører, montører og feltarbeidere
Både entreprenører, montører og andre 
som utfører den fysiske jobben i felt må 
overholde strenge regler og spesifikasjoner 
fra netteieren. De skal også dokumentere 
med arbeidet og benyttet materiell, skrive 
timer samt rapportere eventuelle ufor-
utsette hendelser. Noen ganger må man 
også gå i dialog med kunden om pris fordi 
jobben ikke ble som planlagt. Aktører  
i felt må også forholde seg til flere typer  
av teknologier og informasjonssystemer 
for å ivareta alle krav til utførelse av opp-
draget. Egne systemer og eierens systemer 
skal oppdateres og fremdriftsplaner skal 
følges opp.

Digitalisering og automatisering 
Vi mener at dokumentasjon kan forenkles, 
og at store deler av prosessen kan automa-
tiseres. Teknologien er tilgjengelig.

DigitalNorway håper å etablere et sam-

arbeid om digitalisering av infrastrukturen 
til nettselskapene.

Nettselskapene bruker årlig mange mil-
lioner på kostbare utviklingsprosjekter, og 
er helt avhengig av oppdatert datagrunnlag 
for å unngå kostnadsoverskridelser og tap 
av tid. Et godt gjennomført prosjekt krever 
dokumentasjon av høy kvalitet og presi-
sjonsgrad.

Riktig teknisk dokumentasjon gjør at 
avvik minimeres, kvaliteten styrkes, og 
lønnsomheten går opp.

Savnet etter felles standarder for doku- 
mentasjon av ledningsnett er stort, og 
alle håper myndighetene kommer med 
retningslinjer for dette. Mye av dagens 
dokumentasjon finnes kun i papirformat 
og på tilfeldige lagringsmedier som eies 
og driftes av det enkelte nettselskap. At 
flere nettselskap samarbeider og lager 
standarder, er alle tjent med.  Det er mange 
grunner til at dette kommer opp nå. Det 
forventes store kostnader ved drift og 
utvikling av nettet i årene fremover. God 
og riktig dokumentasjon av nettet er helt 
avgjørende.

Det å utarbeide nøyaktige anbudsgrunn-
lag, kalkyler og prosjektplaner fordrer 

Kanskje den viktigste infrastrukturen i Norge er strømnettet. Samfunnet i dag er avhengig av 
at dette til enhver tid fungerer. Vi forventer faktisk at alt vi er vant til skal fungere, faktisk gjør 
det. Alle som jobber i energibransjen vet at dette er viktig, og jobber hver dag med  
å finne effektive, økonomiske og gode løsninger til beste for oss alle.
Tekst: Tone Søfting, Rejlers

Teknisk dokumentasjon  
– et nødvendig onde?
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et godt dokumentgrunnlag basert på 
oppdatert sanntidsinformasjon. I motsatt 
fall risikerer en å benytte ufullstendig 
dokumentasjon som kan medføre kostbare 
feil og mangler gjennom prosjektfasen. 
En oppdatert digital dokumentasjon gir 
derved økonomisk forutsigbarhet for alle 
parter og risikoen for økonomiske over-
skridelser reduseres. En annen risiko ved 
dårlig dokumentasjon er misfornøyde kun-
der, frustrerte eiere og tap av omdømme. 
Ufullstendig dokumentasjon kan i verste 
fall føre til at prosjekter som var kalkulert 
med god gevinst kan bli en stor hodepine.

De nyutviklede digitale løsningene som 
det arbeides med, vil øke kvalitet på doku-
mentasjonen for nettselskapene i alle ledd. 
Informasjonsflyten mellom involverte parter 
styrkes betydelig og faren for feil og mangler  
i prosjekteringsfasen reduseres i stor grad.

Bransjen må gå i dialog med myndig- 

hetene, slik at de ser  
nødvendigheten av  
å etablere standarder og 
retningslinjer for hvor-
dan vi forholder oss til 
dokumentasjon av kritisk 
infrastruktur.

Store samfunns- 
messige gevinster
Vi trenger god dokumen-
tasjon for å opprettholde 
viktige samfunnsfunksjo-
ner, menneskers helse og 
sikkerhet, samt økonomisk 
– og sosial velferd. Strøm-
nettet er kanskje noe av 
det aller viktigste og mest 
sårbare vi har i samfunnet i dag. Det ligger 
store samfunnsmessige gevinster i et stabilt 
strømnett. Vi er opptatt av dette og kan 

være en viktig bidragsyter med kompetan-
se, erfaring og kunnskapsdeling til kunder 
og samarbeidspartnere. 

Mangelfull dokumentasjon fører ofte til økt risiko for avvik med 
påfølgende økonomiske tap, frustrasjon og forsinkelser.

G eoForum har arrangert 
Den Kloke Teknologi 

(DKT) i 16 år, og har med det 
vært frempå når det gjelder 
å vise bruk av BIM i bygg- og 
anleggsprosjekter. De siste 
årene har det kommet stadig 
flere deltakere på konferansen, 
og deltakerrekorder har blitt 
satt hvert år. På årets konfe-
ranse var Shajay Bhooshan 
fra verdenskjente Zaha Hadid 
Architects trekkplasteret, og 
han innfridde forventningene 
da han fortalte om arkitekt-
kontorets visjoner for bruk av 
teknologi for å møte urbanise-
ringen. Deltakerne fikk videre 
foredrag fra de fremste bruker-
ne av BIM / 3D-teknologi og 
VDC-metodikk i Norge.

GeoForum skal naturligvis 
arrangere DKT også i 2020, og 
konferansen arrangeres i løpet 
av oktober.

Den Kloke Teknologi satte nok en gang deltakerrekord da 
nærmere 350 deltakere fant veien til Fornebu i oktober.

Suksess for DKT
Håvard Vasshaug er en velkjent 

teknolog – og var på scena på DKT for 
å snakke om visuell programmering. 

FOTO: Marius Fiskum.



20    POSISJON  NR 4 - 2019

AKTUELT

GIS-dagen i Bergen
GeoForum Hordaland i samarbeid med Institutt for Geografi ved Universitetet  
i Bergen og Høgskulen på Vestlandet samlet over 100 deltakere på GIS-dagen.
Tekst: Gidske Leknæs Andersen

F oredragsholderne fra Statens Vegvesen, 
Bymiljøetaten og Fylkeskommunen 

viste hvordan GIS-analyser og tilhørende 
databaser er sentralt for et stadig bredere 
saksfelt, legger grunnlaget for gode be-
slutninger, for eksempel gjennom tilpasset 
geovisualiseringer til politikere, og støtter 
opp under forvaltning og vedlikehold av 
vegnettet og turstiene på byfjellene. Alle 
tre foredragsholderne hadde studert ved 
instituttet og var nå i sentrale GIS-stillin-
ger i etatene.

Instituttet stilte også sterkt med fore-
dragsholdere som er tilknyttet institut-
tet. Både Sindre Eikenes og Ole-Gunnar 
Skjolddal viste foreløpige resultater fra sine 
masterprosjekter og ga dermed tilhørerne 
et godt innblikk i hvordan satellittbilder og 
romlig eksplisitt modellering kan brukes 
til å studere geofarer og mulige effekter 
nedstrøms av hhv ekstremnedbør i Bergen 
og isbresmelting i Bhutan. Også Max Koller 
fokuserte på geofarer, og hvordan detaljerte 
terrengmodeller kan brukes til å visualisere 

før- og etter- situasjonen etter flom, og 
dermed gi økt kunnskap om selve flompro-
sessen. Max var også stand-in for Benjamin 
Robson og presenterte det pågående 
FALK-prosjektet, der satellittbilder brukes 
for å oppdatere hovedøkosystemklassifi-
seringen av Norge. Prosjektet er i regi av 
Miljødirektoratet som for tiden jobber med 
å integrere og evaluere fjernmålingsbaserte 
datasett for naturtyper i Norge.

Ansatte ved Høyskolen på Vestlandet  
stod også for to spennende foredrag. Helge 
Nysæter fortalte om det opprinnelige refe-
ransenettet i Bergen. Vårt lokale Green-
wich, altså nullpunktet for koordinatsystemet 
 og grunnlaget for stedfesting, har både 
gått gjennom det tidligere observatoriet på 
Fredriksberg og kirkespiret på Domkirken. 
Enhver by med respekt for seg selv har hatt 
sitt eget koordinatsystem, men fremtidens 
koordinatsystem vil bli knyttet til verdens-
rommet. Vel nede på jorden igjen ga siste 
foredragsholder oss et spennende innblikk 
i hvordan space-syntaksmetoden kan bru-

kes til å studere veinettets klimaavtrykk og 
potensiale for omlegging til mer gange og 
kollektivtransport.

– Programkomitéen la også i år vekt på 
å fremme tema og aktører som tidligere 
ikke har blitt løftet fram. Det var spesielt 
trukket fram som positivt at tre av store 
offentlige GIS- aktører i Bergensområdet 
Hordaland fylkeskommune, Statens veg-
vesen og Bergen kommune (bymiljøetaten) 
presenterte på same dag, sa Vegard Eriksen 
i GeoForum Hordaland.

Etter det faglige påfyllet ble kvelden 
avrundet med quiz og pizza.

GIS-dagen er et internasjonalt arrange-
ment som årlig finner sted på den 2. ons- 
dagen i november. I Bergen er arrange-
mentet et samarbeid mellom de viktigste 
høyere utdanningsinstitusjonene i Bergen; 
UiB, ved Institutt for geografi og Høyskolen 
på Vestlandet, og GeoForum. Studenter 
og ansatte fra ulike sektorer møtes og får 
et innblikk i hvordan GIS benyttes i ulike 
anvendelser og til ulike formål. 

Flere enn 100 deltakere, de 
fleste studenter, var samlet 

på Universitetet i Bergen 
for å markere GIS dagen



POSISJON  NR. 4 - 2019    21

GIS-dagen 2019 markert  
i  Kristiansund og Molde
Plan- og temadatautvalet i Møre og Romsdal markerte i år igjen GIS-dagen, med 
kartlegging av både matvarers opprinnelse og ringvirkningene av en tsunami.
Tekst: Sven Michaelis, Kartverket Molde

P lan- og temadatautvalet i Møre og 
Romsdal (som består av representantar 

frå Geoforum, Fylkesmannen, fylkeskom-
munen, Statens Vegvesen, Molde kom-
mune og Kartverket)  markerte i år igjen 
GIS-dagen med å arrangere ein fagdag  
i samarbeid med Atlanten vidaregåande 
skole i Kristiansund og Molde vidare- 
gåande skole. Elevar frå Geofag deltok  
saman med lærarane frå begge skolane.  

GIS-dagen ble igjen hold under et tema 
som er aktuelt for tida og området, tema 
på GIS-dagen i Kristiansund ble "Klima-
endringer og smarte byer", tema i Molde 
ble "Klimaendringer og skredfare". Som 
innleiing fekk elevene 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 
Klimautfordringar framover i fylke (Fylkes-
mannen i Møre og Romsdal), om Smarte 
byer (Norkart i Trondheim), om Skred og 
Skredkartlegging (Molde kommune) og om 
GIS i kvardagen (Geodata i Trondheim). 

Etter lunsjen vart elevane sendt t ut i 
4 eller 3 puljar for å kartlegge. I Kristian-
sund til matvarebutikkane til å utforske 

opprinnelse og reisevei  frå våre matvarer,  
Molde til å finne bygningar som vil bli tatt 
av en tsunami utløyst frå et stort fjell-
skred i nærleiken. Kartlegginga skjedde 
ved hjelp av en applikasjon på elevenes 
mobil. Elevane  gjennomførte oppgåvene 
med stort engasjement. I skulen kunne 
lærerane følgje med på elevens innsats via 
«operation desktop». Dagen slutta med ein 
gjennomgang av kartlegginga og ein opp-

summering av klimaavtrykk av forskjellige 
matvarene i Kristiansund og problematik-
ken med varsling og evakuering ved skred 
hendingar i Molde.

Tilbakemeldingane frå skulene 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. 

Foto: Sven Michaelis, Kartverket Molde

GIS dagen i Oslo
L okalforeningene i Buskerud og Oslo og Akershus har ikke hatt så mange arrangementer tidligere på GIS dagen, 

men i år benyttet vi muligheten til å invitere til omvisning på det nyåpnede kartsenteret på Nasjonalbiblioteket. 
Med godt oppmøte og en dyktig guide i Erling Sandmo ble dette en suksess. Det var også hyggelig at mange ble 
med ned på Aker Brygge for å spise og drikke med de som hadde deltatt på FOSS4GNO konferansen samme dag. 
Anbefaler en tur på kartsenteret snarest for de som ikke har vært der!
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Rapport fra årets  
ESRI-konferanse i San Diego
Bakgrunnen for vår reise til ESRI-konferansen i San Diego, California 2019, ble vel egen-
tlig lagt under de lokale Geomatikkdagene en gang tidlig på 2000-tallet. Der ble vi kjent 
med hverandre, nærmest ved en tilfeldighet, og siden har det utviklet det seg til et varig 
vennskap. Øyvind har sin bakgrunn fra Kongsberg våpenfabrikk/Powel og Bjørn Geirr  
har bakgrunn fra Geodesidivisjonen i NGO/Statens kartverk.
Tekst: Øyvind Roos og Bjørn Geirr Harsson

S om gode venner i en pensjonisttilvæ-
relse, fant vi det ønskelig å markere 

overgangen til skikkelige pensjonister med 
en siste deltagelse på en stor internasjonal 
fagkonferanse. Hva kunne da være bedre 
enn ESRI-konferansen i San Diego, USA? 
Den er kjent for sin imponerende dimen-
sjon, og samler kartfolk i store mengder fra 
hele verden. Dessuten foregår konferansen 
midt på sommeren, så den er ypperlig 
egnet til å kombinere med en liten ferie i 
USA. Dette utnyttet vi på beste måte. 

Vi startet turen i Los Angeles, leiet bil og 
kjørte gjennom seks stater i naturskjønne 
omgivelser nordover til Yellowstone 
National Parc i Montana. Parken ligger på 
et platå noe over 2000 m over havet, og 
imponerer med sine geysirer, varme kilder 
foruten dyrelivet. Vi kom på nært hold av 
bisonokser, bjørner og hjortedyr. Så her 
ble det mange fine fotos. Det som kanskje 
overrasket mest i Yellowstone, var at infor-
masjonstavler kunne oppgi klokkeslettet 
for neste utbrudd i geysirene. Den mest 
kjente av dem, Old Faithful, hadde utbrudd 
omtrent hvert 90. minutt. Noe av det som 
også gjorde inntrykk på oss, skjedde da vi 
overnattet i en liten landsby i nordenden 
av nasjonalparken. Her var vi to dager 
uten telefonforbindelse og opplevde et 
restaurantbesøk hvor gjestene konsentrerte 
seg om hverandre, pratet sammen, og vi 
så ikke noen som kikket ned i fanget for å 
se om det var kommet nye meldinger på 
mobiltelefonen.

Da vi kom sydover igjen til konferansen 
i San Diego, hadde vi tilbakelagt en ganske 
lang distanse med hele 5339 km. ESRI-
konferansen foregikk i San Diego Con-
vention Center, California i tiden 8. til 12. 
juli. Den samlet mer enn 12000 deltagere 
og ble arrangert i en kjempestor bygning, 
som foruten en rekke forelesningssaler 
rommet noen hundre stander for utstil-

lere, og hadde en kartutstilling som i areal 
ville dekke flere fotballbaner. Så her ville 
de norske Geomatikkdagene virke som en 
miniatyr i forhold. 

ESRI-konferansen er holdt årlig i San 
Diego siden 1997, og det velfungerende 
arrangementet viste at dette var noe arran-
gørene kunne. Betegnelsen ESRI står for 
Environmental Systems Research Institute, 
som er en internasjonal leverandør av 
GIS-software, web GIS og geodatabase-
applikasjoner. 

Det var et trangt nåløye med mye papir 
for å få identitetskortet til deltagelse på 
konferansen, men når det først var i orden, 
slapp man greit inn over alt. Konferan-
sens to mest iøynefallende slagord gjorde 
inntrykk, for det ligger så utrolig mye bak 
dem. Det ene var "The Science of Where" 
og det andre var "See What Others Can't". 
Både forelesninger og utstillingen viste 
et utall av varianter som kunne dekkes av 
disse to slagordene.

Gjennom hundrevis av stands kunne 
utstyrsleverandører vise siste nytt av utstyr 
knyttet til stedfestet informasjon. Vi for-
nemmet stemningen fra Geomatikkdagene 
i Norge, men her var mengden av firmaer 
så uendelig mye større. Man kunne trenge 
dager for å komme gjennom det hele, hvis 
man ville gå litt i dybden. Det ble vist en 
imponerende kreativitet for å synliggjøre 
alt man kunne få frem ved hjelp kart, 
statistikk og stedfeste informasjon. Et tema 
som var viet en del oppmerksomhet, var en 
oversikt over de fem viktigste dødsårsaker 
rundt om på kloden. For Norge kom hjerte- 
lidelser øverst, mens kreft og alzheimer 
kom øverst i henholdsvis Canada og Japan. 

Høydepunktet vårt på denne konferan-
sen fikk vi gjennom en forelesningsserie 
om "History of GIS". Kjente forelesere tok 
for seg i detalj det meste av det som hadde 
skjedd innen GIS fra 1960-tallet og frem 

Øyvind Roos i San Diego havn ved Kissing Sailor Statue. 
Statuen gjenskaper den berømte omfavnelsen mellom 

en sjømann og en sykepleier som feirer slutten av andre 
verdenskrig på New Yorks Times Square i 1945.
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til i dag. Et slikt tilbakeblikk viser tydelig 
hvilken fantastisk utvikling vi har opplevd 
innen faget. 

Vi ble også invitert på en hyggelig norsk 
aften, hvor et 70-talls personer deltok. Den 
ble arrangert av Geodata, Oslo, i en hygge-
lig atmosfære på toppen av en skyskraper. 

Vår konklusjon var entydig: at vi som 
pensjonister i kart- og oppmålingsbransjen 
hadde fått en meget verdig avslutning på 
vår yrkeskarriere gjennom deltagelsen 
på denne ESRI-konferansen. Nu blir det 
ikke flere internasjonale fagkonferanser 
på oss, men hvem vet om vi ikke fortsatt 
kan komme til å dukke opp på de norske 
Geomatikkdagene? 

Bjørn Geirr Harsson og Øyvind Roos ved 
inngangen til Yellowstone nasjonalpark.

Avhengig av korrekt matrikkel
Brannvesenet i Norge bruker matrikkeldata hele tiden – hver dag. Tett samarbeid med matrikkel- 
førere i kommunen sørger for god brannberedskap, men det finnes forbedringspotensial.
Tekst: Sverre Røed-Bottenvann, Illustrasjon: VIB

N år det gjelder beredskap og forebyg-
ging er vi helt avhengige av matrikkel-

data. Vi har ca. 60.000 objekter vi benytter 
matrikkeldata på, og alle skal risikovurde-
res – uansett om det er en tunnel, skole 
eller bolig. Det forteller Jan Espeseth og 
Raimon Igelkjøn i Vestfold Interkom-
munale Brannvesen (VIB). Espeseth er 
seksjonsleder for feierne, mens Igelkjøn er 
digital rådgiver.

Risikobilde
VIB holdt foredrag på lokale geomatikk-
dager i Telemark i november. Mange i 
salen ble overrasket over brannvesenets 
utstrakte bruk av matrikkeldata.

– En forskrift fra DSB sier at vi skal 
utføre vårt arbeid basert på risikoanalyser. 
Vi har et eget fagsystem som synkronise-
res med matrikkelen - og som vi bruker 
for å planlegge feiing og tilsyn. Her har vi 
også mulighet til å legge inn avtaler. En 
avtale kan være med et borettslag med 150 
seksjoner, som skal feies etter gitt intervall, 
forklarer Espeseth.

Ute på tilsyn registreres hus med skor-
stein tilknyttet ildsted, alder på huset, om 
huset ligger i tettbygd strøk – eller tettbygd 
trehusbebyggelse, hvor mange som bor i 
huset – og samlet gir dette et risikobilde 
som igjen bestemmer hyppigheten på fei-
ing og tilsyn. 

– Her bruker vi matrikkeldata for å 
identifisere objektet, og sjekker at en gitt 

skorstein er tilknyttet riktig sted. Vi benyt-
ter oss også av bygningstyper i matrikkelen 
– om det er næringsvirksomhet, eller om 
det er snakk om en enebolig eller fler-
mannsbolig, sier Igelkjøn.

Misvisende kode
Næringskoden kan også gi utfordringer, 
mener de to.

– Vi ser at næringskode blir satt ut fra 
det som har størst areal ved objektet. Det 
kan være svært misvisende for oss om det 
er et bygg hvor et lager har størst areal, 
mens det i andre delen av bygget er et 
lekeland. Konsekvensene ved brann i et 
lekeland er adskillig verre enn i et lager. 
Slik det er i dag kan vi ikke bare stole på 
det vi får fra matrikkelen, men vi må gjerne 
ut på befaring for å kartlegge om objektet 
er et lager eller om det er annen aktivitet 
der i tillegg. De forteller at eksempelet med 
kombinert lager og lekeland bør legges inn 
som paragraf 13, som særskilte objekter. 

Avvik i matrikkel
– Vi har tatt ut avvik vi ser i matrikkelen og 
gjort geodataavdelingene i våre eierkom-
muner oppmerksomme på feilene. Totalt 
har vi oppdaget feil på 3.000-4.000 fri-
tidsboliger i eierkommunene. Feilene kan 
være at vi kommer på stedet og skal utføre 
feiing, men det vi finner på stedet er et 
skur uten skorstein. Eller det vi antar er et 
gammelt skur egentlig er en fin fritidsbolig. 

Vi har godt samarbeid med matrikkelførerne 
– og det er jo en vinn-vinn situasjon for alle.

Alarmen går
En ting er tilsyn, en annen når alarmen går 
og tiden er knapp. Da må brannvesenet 
rykke ut, og i slike tilfeller må de alltid anta 
det verste, altså at det kan være mennesker 
involvert. 

– Vi bruker systemet til Locus i for-
bindelse med utrykninger, med matrik-
kelinformasjon om blant annet bommer, 
kummer og det objektet vi skal til. I 
kartvisningen vi har i bilene får vi mye god 
informasjon om stedet vi rykker ut til.

Kan forbedres
De to har konkrete ting de mener ville 
gjort matrikkelen enda bedre for brannve-
senets bruk.

– Bare i Tønsberg bygges det 200 nye 
objekter i året, men det fremkommer ikke 
av matrikkelen om det er ildsted eller 
skorstein tilknyttet objektet. Dette er jo in-
formasjon som finnes i byggesaken, og det 
hadde vært til stor hjelp for oss om dette 
var et påkrevd felt i matrikkelen. Det andre 
momentet er byggeår, forklarer de.

– I 1985 kom det ny byggeforskrift som 
krevde brannceller i hus. Brenner det i hus 
fra før 1985, er konsekvensene mye større 
enn for nyere hus. Men det finnes ingen 
oversikt over byggeår i matrikkelen, og det 
burde det absolutt vært. 
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Ny kartverkssjef
Administrerende direktør Johnny Welle ble i statsråd i dag 
tilsatt som direktør for Kartverket i et åremål på seks år.

K artverket skal sørge for at kart- og eiendomsinformasjon er oppdatert, noe som gir  
grunnlag for verdiskaping og utvikling. 

 – Kartverket har et viktig samfunnsoppdrag, og forvalter en kritisk del av vår felles  
infrastruktur, som bare vil få økt betydning i årene som kommer. Med Johnny Welle som  
ny direktør får vi en dyktig og kompetent direktør med solid ledererfaring fra teknologi- 
bransjen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

 Johnny Welle er 51 år og kommer fra stillingen som administrerende direktør i Entur AS. 
Entur er et teknologiselskap eid av Samferdselsdepartementet. Welle er utdannet økonom  
fra BI og har tidligere ledet IT-miljøene i Elkem, Orkla og Vy. 

 Stillingen som direktør for Kartverket ble lyst ut 6. september som følge av at åremåls- 
stillingen til Anne Cathrine Frøstrup utløper 31.03.2020. Det er foreløpig ikke avklart når 
Welle tiltrer i stillingen. 

 – Jeg gleder meg til å være med på den spennende digitaliseringsreisen Kartverket har 
startet. Kartverkets data og tjenester utgjør viktige byggeklosser i fremtidens digitaliserte 
samfunn, og det er avgjørende at Kartverket fortsetter å utvikle tjenester som møter brukernes 
behov. Kartverket er kjent for sin sterke fagkompetanse, og jeg ønsker å bidra til at samar- 
beidet internt og eksternt skaper verdi for brukere, kunder og samfunnet, sier Welle.   Foto: JW.

PRESSEMELDING FRA KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET

G eomatikkbedriftene er en landsdekkende organisasjon 
som arbeider for å bedre rammebetingelsene for den 

private delen av geomatikkbransjen. Foreningen har ca. 25 
medlemsbedrifter med mer enn 1.000 ansatte innen fagom-
rådet geomatikk. Foreningens formål er å ivareta medlem-
menes næringspolitiske interesser.

I det norske markedet finnes det i dag mange bedrifter 
som arbeider med og bygger tjenester basert på geografiske 
data. Det er et godt fungerende marked på mange områder 
hvor Geomatikkbedriftene bidrar til effektivisering og verdi-
økning som er til nytte for samfunnet.

Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019-2025, 
peker på at samarbeidet med privat sektor på digitalise-
ringsområdet skal styrkes for å oppnå bedre og mer effektive 
tjenester. I dette økosystemet er vi opptatt av en god rol-
lefordeling mellom offentlig og privat sektor som tar vare  
på Geomatikkbedriftenes evne og vilje til å innovere. 

Det handler om hvilke effekter og gevinster bransjen  
og det offentlige kan skape sammen, ikke hver for oss.

Vi ønsker oss flere medlemmer, mer informasjon  
om oss og hva vi har jobbet med i 2019 finner dere på  
www.geomatikkbedriftene.no 

Lederskifte i Geomatikkbedriftene
Jorunn Kragset er valgt som ny leder av Geomatikkbedriftene. Hun jobber til daglig 
som Forretningsutvikler i Norkart og har vært nestleder i styret de siste årene.
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Bytter ut våte ark  
med digital saksflyt
Den nye digitaliseringsløsningen ISY WinMap MobilOppmåling, for oppmålingsforretninger, 
har spart Vestre Toten kommune for mye tidsbruk og mange våte ark.
Tekst: Norconsult Informasjonssystemer AS

D agene der kommunenes landmålere 
måtte ut i felten med en bunke papirer 

er over. Landmålerne i Vestre Toten  
kommune har tatt i bruk ISY WinMap 
MobilOppmåling for å utføre digital  
dokumenthåndtering ute på oppmålings-
forretningen i felt. Løsningen legger til 
rette for en heldigital prosess, slik at alt 
fra søknad til signering skjer i en uavbrutt 
digital prosess. Via en nyutviklet app fra 
NoIS vil landmåleren kunne følge doku-
mentflyten og hente ut all informasjon  
på sitt nettbrett. 

– Den største forskjellen fra hvordan vi 
jobbet før, er den digitale saksflyten og at 
vi slipper å ha med oss papirer ut i marka. 
Arbeidet blir mindre omstendelig og tid-
krevende. Dessuten er det jo en ekstra  
fordel at noen vanndråper på et nettbrett 
ikke gjør noen skade på sakspapirene, 
mens de samme dråpene på et ark ville 
gjort det umulig å skrive på det i det hele 
tatt, sier landmåler Kjetil Naterstad  
i Vestre Toten kommune.

Sikrer «papirene» i felt
Eiendomsoppmåling er et kommunalt  
forvaltningsansvar. Det vil si at hvis du  
ønsker å få målt opp en eiendom i for-
bindelse med fradeling av en tomt eller 
klarlegging av grenser, vil du henvende  
deg til kommunen. Du vil da sende en 
søknad om dette til kommunen i henhold 
til plan- og bygningsloven. Etter at kom-
munen har gjort et vedtak på søknaden, 
er det eiendomslandmåleren i kommunen 
som utfører vedtaket i praksis.

Men før landmåleren kan dra ut i felt for 
å måle opp de nye tomtegrensene, starter 
vedkommende arbeidet på kontoret, med 
en rekke dokumenter foran seg, blant an-
net søknaden, vedtaket, situasjonsplaner 
også videre. Før måtte landmåleren skrive 
ut alle disse dokumentene og ta dem med 
seg ut i marka når han skulle gjennomføre 
en oppmålingsforretning sammen med 
naboene til tomten. 

– I tillegg til de allerede eksisterende doku- 
mentene, produserer også en landmåler en 

rekke dokumenter under- 
veis i oppmålingsforretninger. 
Det har vært mange papirer  
å holde styr på ute i marka, 
sier Naterstad. 

Samler alt
Løsningen åpner også opp for 
en rekke andre muligheter, som 
for eksempel å tegne kartskisser 
direkte inn i appen, og en kame-
rafunksjon som lar landmåleren 
ta bilde av kart og avtaler som 
andre parter eventuelt har med 
seg på oppmålingsforretning. 
Alt samles et sted, og dermed er 
det enkelt å redigere saksdoku-
menter i forkant eller etterkant 
av en oppmålingsforretning. 

– Nå unngår vi en omstende-
lig arbeidsprosess og avverger 
brudd i den digitale informa-
sjonsflyten. Når vi har laget  
en sak i OppmålingsDialog og 
har produsert et varsel for opp-
målingsforretning, blir saken 
også opprettet i appen. Her har vi mulighet 
til å gjøre endringer og legge til vedlegg 
og alt man tidligere måtte ha på papir. Alt 
sendes direkte til saksbehandlingssystemet 
vårt og ligger klart til gjennomgang når vi 
kommer tilbake til kontoret, sier Naterstad. 

Programvaren fungerer uavhengig av 
hva slags kartløsning kommunen benyt-
ter. ISY WinMap er NoIS’ eget kartsystem, 
men programvaren er også kompatibel 
med for eksempel Norkart eller Geodata 
sine løsninger. 

Gitt viktige innspill
På den andre siden av Mjøsa, i Stange 
kommune, har NoIS’ GIS-konsulent Per 
Alhaug tidligere selv jobbet som landmåler. 
Alhaug har vært involvert i utviklingen av 
ISY WinMap MobilOppmåling.

– Det vi ser er at kommunene kan henge 
litt etter på digitaliseringen, noe som 
skaper brudd i den digitale informasjons-
flyten. Med vår løsning slipper kommu-

nene å bruke tid og ressurser på å printe 
og scanne en masse papirer. I tillegg til at 
de oppnår bedre sporbarhet og gjør færre 
feil. Vestre Toten kommune har vært veldig 
opptatt av mulighetene digitaliseringen 
gir, og det tror jeg det er mange kommu-
ner som kan lære av på dette feltet, sier 
Alhaug. 

Verktøyet OppmålingsDialog har vært i 
bruk siden 2011, men feltløsningen Mobil-
Oppmåling kom først på markedet i fjor. 
Vestre Toten kommune bestilte program-
varen med en gang og har brukt fjoråret på 
å teste ut løsningen. Dette har gitt viktige 
innspill til den videre utviklingen av pro-
gramvaren. 

– Vi har siden i fjor gått gjennom en pro-
sess med NoIS hvor vi har kommet med 
flere innspill og justeringer på program-
varen ut fra våre brukeropplevelser. Disse 
innspillene har NoIS tatt tak i og brukt for 
å videreutvikle løsningen, sier Naterstad.

Per Alhaug, Norconsult Informasjonssystemer AS
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God stemning på ISYdagene 2019
Det tradisjonsrike brukermøtet ISYdagene ble arrangert av Norconsult Informasjons-
systemer (NoIS) 4. og 5. november på Quality Airport Hotel Gardermoen. Konferansen 
arrangeres hvert år i november og samler deltagere fra hele landet.
Tekst: Merethe Wold Sagen, Norconsult Informasjonssystemer AS

N ærmere 400 interesserte hadde 
tatt turen til ISYdagene 2019 for 

spennende produktnyheter, brukertips 
og erfaringsutveksling. Arrangementet 
er en viktig arena for faglig inspira-
sjon innen digitalisering og innovasjon 
med nesten 100 foredrag fordelt på syv 
fagsesjoner. Fagsesjonene spenner over 
tema som GIS, Kommunal forvalt-
ning, Forvaltning drift og vedlikehold, 
Eiendomsforvaltning, Prosjektøkonomi, 
Entreprenørdrift og Tidligfasekalkyle og 
analyse og gjenspeiler bredden i NoIS 
sin produktportefølje.

Stort spenn på GIS-sesjonen
ISYdagene 2019 inneholdt spennende 
GIS-nyheter med mye ny funksjonalitet 
i NoIS sine forvaltnings- og web-løsninger 
i tillegg til en sniktitt på hva som kom-
mer i ISY WinMap 2020.

Presentasjon av den rykende ferske  
webapplikasjonen ISY WinMap Innbygger- 
Dialog ble godt tatt imot av GIS-del-
tagerne. Denne løsningen har mange 
bruksområder, som f.eks. å informere 
innbyggerne om hendelser i kommu-
nene eller sette opp en digital brosjyre 
med kartintegrasjon. Løsningen er også 
perfekt å bruke til å innhente innspill fra 
innbyggerne ved rullering av kommune- 
planen. InnbyggerDialog kombinerer 
geografisk informasjon, bilder, video 
og grafikk i et fortellerkart som alle kan 
forstå uten å være en GIS-ekspert. 

En stolt avdelingsleder for geodata 
i nye Ålesund kommune, Knut Helge 
Skare, presenterte kommunens planer 
for å bli en foregangskommune i digi-
talisering og teknologibasert utvikling 
av sine tjenester. Kommunen har satt i 
gang utvikling av en smart og bærekraf-
tig by og er tatt opp i FN’s Smart City 
program.

At geografisk informasjon også kan 
benyttes i større grad hos renovasjons-
selskapene er Bergenhalvøens Interkom-
munale Renovasjonsselskap (BIR) et  
eksempel på. BIR presenterte hvordan 
de har tatt i bruk GIS- temaklienter 

basert på M.App Enterprise for visuali-
sering av renovasjonsdata.

Det var stor interesse blant deltakerne 
for å se mulighetene med bruk av Pix4D 
til egen produksjon av ortofoto og 3D-
modeller fra drone og ortofoto. Anders 
Nesse fra NoIS presenterte hvordan 
man enkelt laster data fra droner opp i 
Pix4D’s skyløsning og får ferdig produ-
serte datasett på kort tid.

Deltakerne fikk også presentert en ny  
og effektiv løsning fra NoIS hvor matrikkel- 
føring gjøres med ett klikk. Informasjon 
flyter fra eByggesak og byggesøknaden.no 
direkte inn i ferdig utfylte brukstilfeller  
i ISY WinMap Matrikkel.

– Etablert en ny standard
Arrangementet er også arena for utde-
lingen av den årlige prisen ISY Innova-
tion Award. Prisen deles ut til kunder 
som utnytter NoIS sine løsninger på en 
innovativ og fremtidsrettet måte.  

Årets pris gikk til Inge Handagard og 
AF Gruppen, for deres innsats og bidrag 
i prosjektet E39 Kristiansand vest – 
Mandal øst, hvor det ble stilt tøffe krav 

til digitalisert prosjektgjennomføring.
– AF Gruppen har sammen med  

Norconsult, NoIS og Nye Veier etablert 
en ny standard for digital informa-
sjonsflyt i store samferdselsprosjekter, 
begrunner Ola Greiff Johnsen, adminis-
trerende direktør i NoIS, som delte ut 
prisen under ISYdagene 2019. 

Prosjektet E39 Kristiansand vest – 
Mandal øst ble påbegynt i oktober 2018. 
Et sentralt produkt som har blitt skapt  
i prosjektet, er en webbasert innsyns- 
løsning som inneholder all informasjon 
inkludert prosjektets BIM-modeller. 

Fornøyde deltagere
En evaluering etter ISYdagene viser at 
deltageren er godt fornøyde med arran-
gementet. I en spørreundersøkelse som 
er sendt ut til alle deltagerne, sier 98 % 
av GIS-deltagerne at de er fornøyde med 
innholdet på fagsesjonen.

Mer faglig inspirasjon til bruk av ISY 
WinMap og andre ISY-løsninger blir det 
på ISYdagene 2020 som arrangeres neste 
år 9.-10. november på Clarion Hotel og 
Congress i Trondheim. 

Kjell Sandal fra NoIS presenterer dataflyt fra byggesak til automatisert 
matrikkelføring sammen med ajourføring av Sentral-FKB.

https://www.byggesoknaden.no/#/
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V ed hjelp av egne systemutviklere og 
NTNU-studenter har Geomatikk IKT 

utviklet en AI-tjeneste for automatisk 
rydding og sortering av dokumenter i for- 
bindelse med skanning. Bakgrunnen for 
tjenesten var å effektivisere produksjons-
prosessen på eget digitaliseringssenter. 
I 2018 ble Geomatikk IKT forespurt om 
AI-tjenesten også kunne anvendes til å 
re- kategorisere allerede digitale historiske 
arkiv for Larvik kommune.

Larvik hadde som mål å få et heldigi-
talt eiendomsarkiv, tilgjengelig fra en og 
samme søkeportal. De ønsket et system 
som skulle sikre helhetlig informasjon om 
en gitt sak, være oppe døgnet rundt, og 
som skulle være lønnsomt i løpet av fem år. 
Dessuten var det selvsagt et krav at syste-
met skulle tilfredsstille alle gjeldende lover 
og regler. Disse utfordringene ville Geoma-
tikk IKT hjelpe kommunen med å løse.

Bakgrunnshistorie
Flere kommuner har i dag en uoversiktlig 
situasjon i arkivene, mye på grunn av at det 
ikke ble tatt høyde for struktur og gjenfin-
ning under overgangen til digitale arkivsys-
temer på 1990-tallet. Situasjonen har ført 
til at digitale arkiver ofte er i større uorden 
enn de gamle papirbaserte arkivene, noe 
som også var tilfellet for Larvik. Larvik 
sine skannede papirarkiver er arkivert i 
arkivsystemet braArkiv. I tillegg har de  
ytterligere to arkivdeler i sak/arkiv-systemet, 
en for historisk og en for daglig produk-
sjon. Kommunesammenslåingen med 
Lardal kommune gjør oppgaven enda mer 
kompleks, med ytterligere fragmentering  
i struktur og benevning. Det er her maskin- 
læring kommer inn i bildet.

Godt datagrunnlag for maskinlæring
Gjennom mange år har Geomatikk IKT 
ryddet og skannet tusenvis av hyllemeter 
med arkivmateriale for norske kommuner, 

noe som danner et enormt datagrunnlag 
som kan brukes til å lære opp maskin- 
læringssystemene for automatisk katego-
risering av dokumenter. Samtidig besitter 
selskapet en solid arkivfaglig kompetanse 
bygget opp over mange år med digitalise-
ring, som gjør at man kjenner til hva man 
må kunne forvente av en slik AI-tjeneste. 
Til sammen utgjorde dette et godt grunn-
lag for å kunne lykkes med å nå Larvik 
kommune sine mål.

Alt i ett søk
Det ble bestemt at det skulle gjennomføres 
et pilotprosjekt for å harmonisere de ulike 
arkivtypene til ett. Larviks digitale arkiver 
fra perioden 2007 til 2014 ble behandlet 
maskinelt og utstyrt med de samme meta-
dataene som Larviks skannede papirarkiv. 
Via GeoIntegrasjon var det mulig å utføre 
et uttrekk, en arbeidskopi, av dokumenter 
fra kommunens historiske sak/arkiv-base. 
Deretter kunne AI-tjenesten gjennom-

føre en automatisk kategorisering av 
dokumentene i henhold til Larviks valgte 
standard for struktur og kategorisering. Alt 
materialet ble samlet i ett arkiv, uavhengig 
av kilde og opprinnelse, og kategorisert og 
merket på en enhetlig måte – dette for å sikre 
alt i ett søk.

AI-tjenesten kvernet effektivt gjennom 
materialet, hvor det ble kartlagt hvilke digi- 
tale dokumenter som var lagret og videre 
tilført metadata som gjorde materialet 
søkbart på lik linje med det digitaliserte 
papirarkivet. Dette muliggjør nå søk på 
tvers av sakstyper og arkiver, på samtlige 
gårds- og bruksnummer i kommunen, fra 
en og samme søkeportal. 

Resultatet er enklere gjenfinning av 
etterspurt informasjon og en mer effektiv 
hverdag for de ansatte i Larvik kommune. 
Nå blir neste steg å planlegge tilsvarende 
prosess for produksjonsarkivet, slik at også 
dette kan verdiøkes og tilgjengeliggjøres 
sammen med de historiske dataene! 

Maskinlæring forenkler søk og 
gjenfinning av arkivmateriale
Larvik kommune opplevde, som mange andre, utfordringer knyttet til gjen-
finning av dokumenter i forbindelse med saksbehandling. Geomatikk IKT 
ønsket å hjelpe kommunen med dette, blant annet ved bruk av maskinlæring.
Tekst: Geomatikk IKT



Lokalavdelingsledere

Navn 
Andreas Dyken

Jobber 
Kartverket

Ferdig 
Utdannet i 2007

Tidligere arbeidsforhold: 
Lagerjobb i studenttida

Engasjert i lokalavdelingen siden 2011

Derfor ble jeg engasjert i lokalavdelingen 
Kartverket hadde normalt en i styret og valget 
falt på meg da en kollega flyttet til sørover.

Det mest spennende/utfordrende som skjer 
i bransjen nå 
Få dataene fra BIM modellene inn i GIS-datae-
ne våre.

Hva er det viktigste lokalavdelingen gjør 
overfor medlemmene? 
Lage arrangementer med både faglig og sosialt 
innhold for de som holder til i fylket som skaper 
mer kunnskap og nettverk mellom medlem-
mene.

Planlagte arrangementer / fagdager 
Lokale geomatikkdager sammen med Buske-
rud i Drammen i april 2020. Planlegger også 
andre arrangementer før da. Nylig hadde vi en 
omvisning på kartsenteret på Nasjonalbibliote-
ket i anledning GIS-dagen. Det ble veldig bra. 
Anbefaler alle å ta en tur ditt.

Hvor mye tid bruker du på GeoForum 
Nok tid 

Hva har du inntrykk av at medlemmene i 
din lokalavdeling er spesielt opptatt av for 
tiden? 
Kommunereformen  

Alle våre medlemmer sokner til en lokalavdeling. Fremover vil vi presentere  
ledere i lokalavdelingene, hva de er opptatt av og hva styrene jobber med.

L okalavdelingene og lokalavdelingslederne yter en frivillig – og utrolig viktig 
innsats for GeoForum. Det er lokalavdelingene som er tettest på medlem-

mene, og det er interessant å høre hva de ulike lokalavdelingene er opptatt av.

GeoForum lokalavdeling Oslo og Akershus

Nytt om navn
Martin Vestnes Sæter begynte i 
planavdelingen i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 
som rådgiver i oktober 2019. 
Martin har en master i geografi fra 
NTNU, med spesialisering innen 
naturgeografi og GIS. Han har 
tidligere jobbet som rådgiver hos 
Rogaland fylkeskommune, hvor 
han har jobbet med ulike oppgaver 
knyttet opp mot GIS og koordine-
ring av prosjektet kartlegging og 
verdsetting av friluftslivsområder 
i Rogaland. Hos KMD vil Martin 
jobbe med å legge til rette for økt 
bruk av GIS i både saksbehandling 
og prosjekter i planavdelingen.

Steinar Ittelin er ansatt hos Kartverket 
Troms og Finnmark på kontoret i Vadsø 
Han har solid erfaring innen matrikkel, 
en kompetanse han får god bruk for også 
i Kartverket Troms og Finnmark. Steinar 
Ittelin er 44 år, og kommer fra Vestre 
Jakobselv. Han er utdannet ved teknisk 
fagskole med fordypning i landmåling på 
Gauldal Tekniske Fagskole. Steinar har job-
bet blant annet i Sør-Varanger kommune 
som prosjektmedarbeider, og 8 år i Forsva-
ret i Vadsø. De siste 8 årene har han jobbet 
som landmåler og matrikkelfører i Vadsø 
kommune. I Kartverket skal Steinar jobbe 
med blant annet matrikkel/ matrikkelhjelp 
og mot kommunene i forbindelse med 
adresseringsarbeid og lignende. Steinar 
har allsidige interesser, og er lidenskapelig 
opptatt av fotballaget Liverpool samt jakt 
og fiske. Han dyrker også det rike frilufts- 
livet som Finnmark byr på.
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Lillesand kommune er endelig  
i mål med sitt store adresseprosjekt
Arbeidet med å gi bygg som har stått uten egen adresse ble startet opp 
våren 2018, og denne uken avslutter Landmåler Sør sitt engasjement. 
Det ble behørig feiret med kake på kommunehuset i Birkenes.
Tekst: Unni Skretting, Landmåler Sør

D e har gjort en formidabel jobb. Vi er 
veldig fornøyde med resultatet, sier 

Merete Holtan, enhetsleder for teknisk 
forvaltning i Birkenes kommune. Det 
betyr at alle som har krav på det har fått 
adressenavn. Det er snakk om til sammen 
2.600 adresser og om lag 150 helt nye 
veinavn. Vi har også fått vedtak på 110 
adressetilleggsnavn, sier Unn-Rita  
Lindtveit, fagansvarlig for navnesaker  
i de to kommunene. Når man gir ny 
adresse er det som regel kun snakk om 
veinavn- og nummer, men en lov om 
adressetillegg gir folk mulighet til å få 
adresse som følger ei grend eller en gård. 
– Så er det viktig å presisere at adresse-
navn og stedsnavn er to forskjellige ting. 
Kartverket har ansvar for stedsnavnene,  
så de lever videre som før, sier Lindtveit.

Faglige råd
Veinavnkonsulent Unni Skretting forklarer 
hvordan hun og kollega Alan Hedegaard 
har gått fram: – Vi har laget forslag til 
navnevedtak der det ikke har vært et ek-
sisterende adressenavn. Vi har lent oss på 
høringssvar fra Språkrådet, historielag og 
velforeninger, samt kommunens arbeids-
utvalg for navnesaker. I saker hvor det har 
vært uenighet, har vi fått politiske vedtak. 
Vi har lyttet og vært tro mot fagfolkene, 
sier hun. Alan Hedegaard sier navnesaker 
engasjerer i befolkningen. – Det handler 
om identitet og tilhørighet, sier han. Daglig 
leder Torgeir Erdvig i Landmåler Sør sier 
Språkrådet har vært en god samarbeids-
partner. – De har gitt raske uttalelser og 
anbefalinger. 

Annerledes enn forventet
Etter avsluttet prosjekt konkluderes det 
med at prosjektet har gått smertefritt. 
Noen uenigheter har de møtt på, og noen 
adresser har fått navn de ikke hadde sett 
for seg på forhånd. – Det mest spesielle var 
nok Ågerøya. Der ble det ganske anner- 
ledes enn det vi hadde tenkt. Våre for-
slag var at alle adressene skulle få navn 
«Ågerøya» og så et nummer. I stedet endte 
vi opp med å ta i bruk lokale navn som 
Stranda, Furøysundveien, Løggenesveien 
og Flekken, navn som var godt innarbeidet 
i befolkningen, sier Skretting. – Høvåg har 
nok vært det mest krevende, sier Erdvig.

99,9 = 100?
Ifølge kaka er prosjektet 99,9 prosent  
ferdig, og mer kan det ifølge Lindtveit  
heller ikke bli.

– Det handler om regelverket for regis-
trering matrikkelen. I løpet av kort tid vil 
de nye adressenavnene implementeres i de 
fleste GPS- og kartsystemer og på veiskilt. 
– Fra vår side ligger alt til rette for det, 
sier avdelingsleder Steinar Aas i Birkenes 
kommune. 

Feiret med kake: Etter et drøyt års arbeid er adresseprosjektet til Lillesand kommune i havn. Nå skal alle stå med 
egen adresse. F.v.: Steinar Aas (avdelingsleder, Birkenes kommune), Alan Hedegaard (Landmåler Sør), Unni Skretting 

(Landmåler Sør), Torgeir Erdvig (Landmåler Sør), fagansvarlig for navnesaker Unn Rita Lindtveit i Lillesand kommune 
og Merete Holtan, enhetsleder teknisk forvaltning i Birkenes kommune. Foto: Sindre Haugen Mehl
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260 deltakere på  
Gemini brukerkonferanse
Powel er en viktig aktør i digitaliseringen av anleggsbransjen og under Gemini 
 brukerkonferanse møttes mange fra bransjen til dialog og erfaringsutveksling.
Tekst: Ingvil Snøfugl

– Vi er veldig godt fornøyd med Gemini
brukerkonferanse. Dette er årets høyde-
punkt for oss i Powel Construction, sier
Frode Solem, leder for Powel Construction.

Powel Construction er markedsledende 
leverandør av IT- løsninger for anleggs-
sektoren, som brukes i forbindelse med 
de fleste infrastrukturprosjekt i Norge. 
Løsningene selges under merkenavnet 
Gemini. Viktige nyheter som slippes i 
desember 2019, er Gemini Maskinstyring. 
Løsningen bedrer samspill og integrasjon 
mellom kontor og utstyret på anleggsplas-
sen. Det bidrar også til å understøtte den 
digitale anleggsplassen, til effektivisering 

og bedret kvalitet på prosjektgjennom- 
føringen.

Mer fokus på digitalisering
Under Gemini brukerkonferanse fikk vi 
høre Gudmund Roen, daglig leder i Hæhre 
Entreprenør fortelle om deres digitali-
seringsreise sammen med Powel.  Peab 
Anlegg snakket om hvordan Nye Veiers 
kontraktsmodell Integrert prosjektleve-
ranse hvor byggherre sitter sammen med 
entreprenør og rådgivere og arbeider mot 
felles mål i alle faser av prosjektet, har 
påvirket forberedelsene i forbindelse  
med E6 utbyggingen Kvål-Melhus. 

NCC deltok på konferansen og snak-
ket om hvordan de har jobbet sammen 
med Powel for å sikre god planlegging og 
produksjonsoppføling i sine prosjekt, mens 
Aas-Jakobsen fortalte om prosjektering 
av Stavanger Sykehus og hvordan Gemini 
Terreng ble et viktig verktøy for å model-
lere store og komplekse bygge-groper i 
forbindelse med sykehusutbyggingen.   

– Det blir ei spennende tid framover,
hvor digitaliseringen av bransjen vil ha 
hovedfokus for alle som jobber med utbyg-
ging av nye infratruktur. Vi har som mål  
å være en viktig aktør i denne utviklingen, 
avslutter Solem. 

Ambita kjøper 51 % av aksjene med virkning fra 09.09.2019. Adm.dir Stig W. Seljeseth i Ambita trek-
ker frem at transaksjonen er svært positiv og at oppkjøpet vil gi begge selskapene et strategisk løft.

Ambita kjøper 51 % av aksjene  
i 4CastGroup/Prognosesenteret AS

-Vi vil bli mer datadrevet og fremstå som
en sterkere partner for våre kunder. I til-
legg passer 4CastGroup/Prognosesenteret
AS meget godt inn i strategien til Ambita,
og begge grupperingene vil nyte godt av å
samle kreftene, og dermed bli en mer slag-
kraftig aktør i Norge, avslutter han.

Selskapene som inngår i 4CastGroup-
konsernet jobber på ulike måter med 
å utvikle digitale løsninger som sikrer 
industriell skreddersøm og økt integrasjon 
av kundenes data for å skape unikt innhold. 
Selskapets datatilgang, analysekompe-
tanse- og kapasitet vil kunne bidra til økt 
relevans for Ambitas kjernemarked.

Adm.dir. i 4CastGroup/Prognosesen-
teret Bjørn M. Birkeland trekker frem at 
Prognosesenteret AS/4CastGroup skal 
videreføre dagens produkt- og tjeneste-
konsepter, men at koblingen til Ambita vil 
bidra til å styrke selskapets tjenestespekter.

Stig W. Seljeseth i Ambita til høyre og Bjørn M. Birkelandi 

4CastGroup/Prognosesenteret til venstre.

https://www.powel.no
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Eiendomskonferansen
G eoForum Hordaland arrangerte den årlige eiendomskonferansen på Solstrand den 21.- 22. oktober. Arrange-

mentet ble gjennomført med i overkant av 120 deltakere med godt oppmøte fra både privat og offentlige be-
drifter. Flere av innleggene på konferansen handlet om reformene som gjennomføres med sammenslåing av fylker, 
kommuner, etater og jordskifteretter. Ellers var programmet variert med matnyttig faglig påfyll ifølge deltagerne. 
En del av deltagerne var tilreisende utenfor Hordaland noe som kan tyde på at programmet fanget bredt.

God dag

Navn: Elisabeth Mietinen

Stilling: Ingeniør – matrikkelfører ved  
plan- og utviklingsavdelingen i Sør-Varanger 
kommune. Jobber nå med adresseprosjektet. 
Avstandsnummerering etter vei og områdea-
dressering.

Ditt beste GeoForum-minne: 
Har mange gode minner, men det er et minne 
som jeg husker spesielt godt. Det var i 2001, 
da vi hadde lokale kartdager i Hammerfest.  
På den tiden var det lite damer på arrange-
mentene. Det var da en kar fra Kartverket 
satte inn annonse i lokalavisa: Danseglade 
menn søker danseglade damer. Og damene 
møtte opp kvelden etter, så mannfolkan  
fikk svingt seg.

Hvilket program/utstyr gjør  
arbeidsdagen enklere? 
Bruker GISLINE i mitt daglige arbeid

Viktigste blogg/apper/nettsider du  
bruker/er innom på privaten? 
Prøver så godt jeg kan å følge med på  
lokalaviser og sosiale medier.

Norges fineste kommune/område? 
Må være her i Finnmark. Fineste kommune  
er Sør-Varanger. En kommune med allsidig 
natur. Fra fiskeværet Bugøynes, stranda å 
havet i Grense Jakobselv til Pasvikdalens  
dype skoger.  

Når jeg ikke er på jobb liker jeg best å slappe 
av med håndarbeid, gå på tur i skog og mark. 
Være med barna mine og gode venninner.

Hva er kjekkest med å være tillitsvalgt? 
Du blir kjent med mange nye mennesker, 
samarbeid på tvers av fagmiljø. Nettverksbyg-
ging, lettere å ta kontakt med andre ledere. 
Delta på ledersamling og årsmøte.

Anne-Grethe Hagenes og Åge Opheim fra den nye storkommunen Øygarden 
presenterte status for mellom anna gatenamn og nye adresser.

Tore Hillestad holdt åpningsforedraget 
«Endringer—den nye normalen?»

Elisabeth har vært tillitsvalgt i GeoForum Finnmark i en årrekke, med flere ulike roller 
i styret. Elisabeth valgte å tre ut av styret ved årsmøtet i år. GeoForum takker Elisabeth 
for uvurderlig innsats i lokalavdelingen. 

tekst og foto: Vegard Eriksen



Returadresse:
GeoForum 
Hvervenmoveien 33,
3511 Hønefoss

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

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

Med ISY WinMap Pro kan du: 

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

ISY WinMap Pro 

En komplett GIS-løsning 




