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RAPPORT FRA BESTIKKET

Økende behov for felles og samvirkende
geografisk infrastruktur til krise- og
beredskap

V

i er stadig vitne til kriser, både
her hjemme og ute i verden.
Flom, skred, ekstremvær og ikke minst
pandemi, som vi alle har friskt i minne.
Det er åpenbart at vi som samfunn må ha
gode krise- og beredskapsplaner på alle
plan. For å lykkes med dette må vi få til
et bredt samarbeid. Som vi kanskje har
merket i den perioden vi forhåpentligvis
nå legger bak oss, har vi behov for å
møtes, være kreative, løse nye problemer.
Vi har blitt digitale og «mer» effektive på
ganske kort tid, noe som leder oss til nye
og forhåpentligvis bedre måter å jobbe
på. Klimaendringer, miljøutfordringer,
pandemier og andre eksterne trusler
krever at alle løfter samtidig gjennom
felles løsninger.
Tettere samarbeid krever mer til
stedeværelse, et felles utfordringsbilde
og forståelse for at alle i samfunnet
har en rolle i en krise- og beredskaps
situasjon. De store krise- og beredskapsaktørene er avhengige av gode planer,
rutiner og gode data fra statlig og kommunalt hold så vel som fra privat bransje.
Geomatikk-bransjen bidrar med en
grunnleggende faktor i dette bilde. Data
som både det offentlige og private samler
og forvalter kan gi gode svar på spørsmål
som: Hvor skjer det, hvilke konsekvenser kan det få og hvordan forhindrer vi
dette? En annen forutsetning for å lykkes
er at vi benytter et felles datagrunnlag

når krisen inntreffer. Med andre ord, at
vi står i det samme kartet når flere skal
koordineres.

Tekst: Tomas Martin Holtan

Samvirke tenker jeg derfor bør
dekke forhold rundt etablering av
felles systemer, tilganger og deling av
geografiske data inn i ulike verktøy
som blir brukt. En infrastruktur med
godt definerte geografiske data som
er spesielt tilrettelagt for krise- og
beredskapssituasjoner med tilhørende
delingsplattform(er) er et mål vi bør
kunne oppnå med det tilfanget vi har
av digitale stedfestede data i Norge.
Vi må bort fra situasjonene der de ulike
aktørene bygger sitt eget system for sitt
virke i sin sektor, med lite tanke
på utveksling av data mellom etater.
Privat bransje samler inn og sitter på
mange typer data som med fordel kunne
ha vært en naturlig del av den nasjonale
infrastrukturen. Tilgjengeliggjøring av
disse dataene gjennom gode samarbeidsog forretningsmodeller vil være en
naturlig del av den fremtidige geografiske
infrastrukturen.
For å bli best i verden på bruk av
geografisk informasjon har vi behov for å
se ut over egne behov. Vi må se det store
bildet der vårt felles datagrunnlag bidrar
til å trygge liv og verdier.
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ndelig kan vi møtes igjen! Første «fysiske»
samling var i Drammen i midten av
oktober. GeoForum Buskerud og GeoForum
sentralt inviterte til hver sin fagdag med
plan- og bygningsrett som tema. Godt å være
tilbake å merke den gode dynamikken som
oppstår når vi treffes, både gjennom møte
foredragsholder og deltakere, men kanskje
aller mest i møte mellom deltakerne. Erfaring
deles og meninger utveksles – godt å oppleve
felleskapet igjen! Webinar gir ikke den samme
energien som møte mellom mennesker.
Nå er det fysiske konferanser som
gjelder. Den Kloke Teknologi, Geodesi- og
hydrografidagene, FOSS4G No og Plan, bygg
og geodata -Kommunal geomatikk – alle de
faste konferansene vi arrangerer hver høst.
Til våren blir det lokale geomatikkdager igjen.
Det er en deilig hektisk aktivitet i GeoForum!
Maskinlæring er hovedtema i denne
utgaven av Posisjon. Artiklene viser et
mangfold av muligheter i bruk av tilgjengelige
data, kombinert med andre geografiske data
og AI. Alt fra å synliggjøre ulik vegetasjon
og arealbruk, kulturminner, kartlegging av
plastavfall, oppdatere kart, og ikke minst hvor
man kan oppnå fiskelykke.
Kartkonkurransen er alltid en del av
Geomatikkdagene. Overraskende nok
var det flere som stemte ved digital
gjennomføring enn vanlig. Gratulerer til
eMap som vant folkejury pris med sitt kart
over Lyngsalpene og Kartverket Sjø som
stakk av med fagjuryens pris med Havnekart
Langesund – Herøya. Både vinnerne og
noen flere innsendte forlag blir sendt til ICA
konferansen i Firenze i desember. Norge har
hatt vunnet flere priser internasjonalt og på
den måten satt Norge på kartet.

All ære til programkomitéen som har
planlagt Geomatikkdagene som skulle vært
i Trondheim både i 2020 og i 2021, for så
å bli omgjort til digital konferanse. Vel
gjennomført av Siri Oestreich Waage som
leder av komiteen, Sverre Røed-Bottenvann
og øvrige medlemmer av komitéen.
Sverre har fått ett års permisjon fra
GeoForum og begynner i Tekna fra
1. desember. Han har satt avtrykk etter
seg og tilført organisasjonen økt grad av
profesjonalitet både i gjennomføring, form
og uttrykk. Dette har han selv tatt initiativ
til – han trives best når uttrykket blir helt
bra! Med sin gode fremstillingsevne og
væremåte er det en fryd å oppleve han som
vert for flere av organisasjonens konferanser.
Nyhetsbrevene han sender ut er delikate
og vi har hatt glede av hans gode penn i
Posisjon. I tillegg bidrar Sverre med de andre
arbeidsoppgavene som har blitt flere med
mindre bemanning i sekretariatet. Nå er det
slik at han har fått permisjon fra sin stilling
etter åtte år i sekretariatet. Han er hjertelig
velkommen tilbake hvis han ønsker det. Jeg
ønsker han til lykke i Tekna!
Prosessen har startet med å finne en som
kan fylle rollen på sin måte, i første omgang
som ett års vikariat. Jobben i sekretariatet
er givende. Det beste med jobben er kanskje
å få arbeide for medlemmene, og å være en
pådriver sammen med frivillige som ønsker
å gjøre en innsats for GeoForum. Kjenner du
noen eller kan dette være noe for deg? The
show must go on, -og det gjør det!

AKTUELT

Hedrer smart bruk av stedsdata
Smart bruk av stedsdata bidrar til at fritidsfiskere finner gode fiskeplasser, ulovlig
aktivitet til sjøs blir avdekket, og kommunene kommer raskere i gang med klimatilpasningen.
Nå hedres to gründerbedrifter og en statlig etat med diplom fra kommunal- og
moderniseringsminister Nikolai Astrup og Nasjonalt geodataråd.
Tekst: Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

adferd, og dette brukes til bedre å forstå
fremtidig adferd. Løsningen støtter opp
under bærekraftmål 14 om livet i havet,
ved at den blant annet kan avdekke ulovlig
fiske. Algoritmene har også potensial for
bruk også på andre områder, for eksempel
til å avdekke avskoging, menneskehandel,
smugling og utslipp.

Alle tre vinnerne med statssekretær Heidi Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og leder i
Nasjonalt geodataråd, Roar Skålin til venstre.

D

iplomvinnerne er Fiskher AS, Vake og
Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE).
- Det er utrolig inspirerende å se hvor
mye nyttig stedsdata kan brukes til og
hvordan det bidrar til verdiskaping og en
bærekraftig utvikling, sier kommunal- og
moderniseringsminister Nikolai Astrup. I
tillegg til diplom, heder og ære får diplomvinnerne 30 000 kroner.
Det ble delt ut diplomer i tre kategorier
Beste kommersielle tjeneste eller produkt.
Diplom går til Fiskher AS. De har utviklet en app som forteller fritidsfiskeren
hva man kan fiske hvor og hvordan. Ved
hjelp av Kartverkets kartløsninger har
Fiskher kartlagt hele Norges kyst, merket
44 000 fiskeområder (17 fiskeslag) og laget
et innovativt produkt for fritidsfiskere.
Løsningen tar i bruk kunstig intelligens
for å kjenne igjen fisk. Løsningen bidrar
til bedre opplevelser, økt kunnskap, bedre
fangst og lettere innrapportering av fangst
til Miljødirektoratet der det er krav om det.
Algoritmene for kunstig intelligens kan ha
nytte for andre som arbeider med gjen-

kjenning og kategorisering av fisk. Appen
bidrar til å nå FNs bærekraftmål 14, som
handler om å bevare og bruke havet og de
marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.
Data til ny kunnskap
Beste løsning som kombinerer data til ny
kunnskap. Diplom går til Vake. De har
utviklet en løsning som gir innsikt i skjult
skipstrafikk gjennom storskala analyse av
satellittdata. Av ulike grunner forsøker enkelte skip å unngå å bli sporet. Vake lager
en løsning som avdekker skjult aktivitet
på havene gjennom sammenstilling og
analyse av satellittdata. Til dette benyttes algoritmer basert på maskinlæring, og
satellittdataene kombineres med andre
datakilder, som AIS (Automatic Identification System for skip). Vake sin tilnærming
er å starte med problematiske skip, som
har kjente sporingshull, anomalier eller
usikkerheter. Løsningen drar nytte av
de enorme mengdene med data fra EUs
Copernicus Sentinel-2-satellitter sammen
med skipets AIS-sporing. Gjennom dette
bygges en oversikt over skipenes historiske

Beste tiltak i offentlige sektor
Diplom går til Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) for en løsning
som gir automatisk genererte innspill ved
varsel om oppstart av detaljreguleringsplaner. Løsningen gjør eksisterende kunnskap enklere tilgjengelig for kommuner
og utbyggere slik at de blir bedre rustet
til å ivareta naturfarer og klimatilpasning i planarbeidet. De får en skreddersydd tilbakemelding til hver enkelt plan
som summerer opp potensielle farer og
utfordringer. Det gis videre veiledning om
hvordan man skal gå fram for å planlegge
bebyggelsen slik at den oppnår tilstrekkelig sikkerhet mot disse farene, også i et
fremtidig klima. Løsningen bidrar til en
mer effektiv og forutsigbar planprosess
og gjør samtidig samfunnet bedre rustet
til å ivareta naturfarer, vassdrag og klima
i femtiden. Metodikken kan overføres til
andre offentlige etater som gir innspill til
reguleringsplaner. Løsningen støtter opp
under flere av bærekraftmålene, herunder
god livskvalitet gjennom å leve i trygghet
fra naturfare, tilgang til rent vann og gode
sanitærforhold, og bærekraftige byer og
tettsteder.

Fiskher vant pris for sin innovative app for fritidsfiskere.
Illustrasjon: Fiskher
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Den siste store kartleggingen
av vår planet
Menneskets behov for kunnskap har gjennom århundre vært den drivende kraften bak
oppdagelsesreiser og ekspedisjoner, og dermed til kartleggingen av vår planet. På land
setter satellitt- og LIDAR-teknologi oss i stand til å kartlegge terrenget på centimeternivå.
For havområdene snakker vi om en oppløsning på flere kilometer.
Tekst: Evert Flier, Kartverket | Illustrasjoner: GEBCO

H

avet, havstrømmene, prosessene mellom havet og atmosfær
en påvirker i stor grad vær og klima.
Bedre kunnskap om havets dybde og
terreng vil medføre at vi kan forbedre
våre klimamodeller. Med dagens kart
leggingstempo vil det ta mer enn 150
år før vi er ferdig. Men ting skjer. Dr.
Mathias Jonas, Secretary-General International Hydrographic Organization har
uttrrykt at: «Getting to know the ocean
is the greatest mapping adventure of
our times. Many underwater mountain
ranges, volcanoes, canyons have yet to
be discovered and named.»
GEBCO
På slutten av 1800-tallet eksploderte
interessen for naturens verden med
ekspedisjoner til de mest avsides
liggende delene av verden. Det handlet
om å identifisere og klassifisere nye
plante- og dyrearter, steiner og sedimenter, samt bedre forstå prosessene
som skapte dem. Med denne økte
interessen oppsto behovet for å kunne
beskrive havbunnen bedre. I 1899
startet en gruppe geologer og oseanografer under ledelsen av Prins Albert av
Monaco forberedelsene for produksjon
av en global havbunn kartserie. Fire år
senere, i 1903, ble GEBCO-programmet født, den globale dugnaden for å
kartlegge verdens havbunn og å gjøre
denne kunnskapen offentlig tilgjengelig gjennom en ny global kartserie. Alle
sjøkartverk ble bedt om å bidra med
dybdedata, og i 1905 ble den første
GEBCO-kartserien produsert, dog med
svært lav kvalitet. Med årene fulgte
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Illustrasjonen viser områder GEBCO har data. Områder i blått viser status i 2014, altså før starten på
Seabed 2030-prosjektet, og oransje viser status for 2021.

ytterliggere fire papirkartversjoner av
GEBCO frem til det første digitale verdenskartet av havbunnen ble publisert
som GEBCO Digital Atlas i 1994. Samtidig gjennomførte man flere organisatoriske endringer. I 1929 overtok en da 8
år gammel International Hydrographic
Organisation ansvaret for GEBCO. I
1974 kom GEBCO under samlet ledelse
av IHO og UNESCO Intergovernmental
Oceanographic Committee.
Komplekst og kostbart
Havet dekker svimlende 362 millioner
kvadratkilometer av jordas overflate der
mesteparten av dyre- og planteliv, geologien og terrengformasjonen gjemmer
seg under havoverflaten. Der landmass
ene globalt har en gjennomsnittshøyde
på 800 meter har verdenshav en
gjennomsnittsdybde på 3.7 kilometer.
For de fleste kyststater er kartleggingen av nasjonale farvann en kompleks,

tidkrevende og kostbar aktivitet. Flere
internasjonale samfunnsøkonomiske
studier har beregnet at det er lønnsomt
å drive med havbunnskartlegging.
Kunnskap som fremskaffes er en
forutsetning for bærekraftig utvikling av hav- og kystområder. Men hva
med kartleggingen av internasjonale
farvann, «the high seas»? Det er denne
utfordringen GEBCO i snart 120 år
har prøvd å adressere. Til tross for økt
engasjement og bidrag fra et voksende
internasjonalt nettverk og en stadig
bedre kartleggingsteknologi er fremgangen svært beskjeden. Derfor har en sett
seg nødt til å skru opp ambisjonsnivået.
President Kennedy gjorde det da han
i 1961 i sin tale fortalte verden at USA
skal ha en person på månen før slutten
av 60-tallet. Mr Sasakawi, styreleder
for den Japanske veldedighetsorganisasjonen the Nippon Foundation, kom i
2016 med et forslag som er kanskje enda

AKTUELT

GEBCO grid uten polene

mer ambisiøst; å kartlegge 100 prosent
av verdens h
 avbunn innen 2030. Et
år senere ble The Nippon Foundation GEBCO Seabed 2030 prosjekt
etablert med samme ambisjon. Målet
er at mesteparten av verdenshavene
er kartlagt innen 2030 med et 400m
grid, men med en høyere oppløsning
for de grunneste områdene og lavere
oppløsning for de dypeste områdene.
Ved oppstart av prosjektet i 2017 var
status at vi kun hadde seks prosent
ferdig kartlagt basert på direkte, fysiske
målinger. Resten av GEBCO-kartet,
som ser så fint ut når du zoomer ut, er
basert på satellittgravimetri og ekstrapoleringer. Seabed 2030 jobber med å
øke bevisstheten rundt vår manglende
kunnskap havområdene for å øke kartleggingstempoet.
FNs havforskningstiår
FNs havforskningstiår for bærekraftig
utvikling (2021-2030) er FN-programmet som tar sikte på å fremskaffe
kunnskap for å reversere den negative
utviklingen av havets helse (forsuring,
forsøpling, tilstanden til plante- og
dyreliv). FNs tiår er tydelig på at en av
de viktigste bærebjelkene for denne
kunnskapen er kunnskap om havets
dybde og terrengformasjoner. FNs tiår
har formelt fremhevet Seabed 2030
som en strategisk viktig aktivitet og
Paris Peace Forum har utpekt Seabed
2030 som et av prosjektene som blir
fremhevet på sin kongress i november
i år. Fire år etter oppstarten av Seabed
2030 har vi økt datadekningen med 15
prosent. Et fantastisk resultat tatt i be-

traktning at det har tatt 114 år å komme
til 6 prosent. Av de 15 prosentene er 13
prosent tilgjengeliggjøring av allerede
eksisterende data. Bare to prosent av
økningen er basert på nye målinger,
selv om kartleggingsaktiviteten er på et
historisk sett svært høyt nivå. Med en
to prosents økning i løpet av fire år, og
med 80 prosent som gjenstår, så vil det
ta flere generasjoner før man blir ferdig.
Men det er lys i enden av tunnelen.
Miljøvennlige seildroner
Ny teknologi i form av ubemannede
seildroner har bevist å kunne gjøre
jobben til kraftig reduserte kostnader
og på en miljøvennlig måte. Tidligere i år har en 22m lange ubemannet seildrone (Saildrone Surveyor)
gjennomført en vellykket jomfrutur
fra San Francisco til Hawaii. Saildrone
Surveyor har to multistråle-ekkolodd
fra Kongsberg om bord som kan kartlegge havbunnen ned til 7000 meters
dybde. I løpet av 28 dager ble 22000
km2 havbunn kartlagt ved bruk av
vind- og solenergi. I tillegg til havbunnkartlegging kan denne teknologien
brukes til innsamling av andre viktige
data, for eksempel havbunngeologien,
vannkolonnedata, fiskebestand, mete
orologiske data og til monitorering av
økosystemene i havet.
Sammenheng mellom klima og hav
Å fremskaffe seg kunnskap for å bedre
forstå endringene er første steget mot
å adressere verdens klimautfordringer.
Det er påvist en direkte sammenheng
mellom klima og havets tilstand. Men

Batymetrisk kart over Arktis

i tillegg til vitenskapelige og rasjonelle
begrunnelser kan vi stille oss følgende
spørsmål: Har ikke vi en forpliktelse
overfor menneskeheten å fullføre
arbeidet til våre eventyrlystne forfedre,
Leiv Eiriksson, Willem Barentsz, Roald
Amundsen og flere til, til å oppdage
den gjenstående delen av vår planet.
Å få regjeringer, vitenskap og industri
til å samarbeide mot målet om bedre
kunnskap om havet, til den siste
store kartleggingen av vår planet, er
hovedoppgaven til GEBCO.
Evert Flier er internasjonal koordina
tor Sjø i Kartverket og Chair Joint
IHO-IOC GEBCO Guiding Committee.
For mer informasjon om temaet, se
www.gebco.net, www.seabed2030.org
og www.saildrone.com

Bruk av Saildrone gir nye muligheter for rimeligere og mer
miljøvennlig kartlegging. BILDE: Courtesy of Saildrone
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Matrikkelenheter med ikke fullført
oppmålingsforretning skaper krøll
I dag finnes det over 10 000 matrikkelenheter registrert i matrikkelen med
ikke fullført oppmålingsforretning. Blant disse finnes et økende antall der
fristen kommunen har satt er gått ut.
Tekst: Leikny Gammelmo, Kartverket

K

artverket registrer at det er en
økende andel av matrikkelføring
uten fullført oppmålingsforretning
(MUF) som går over den fristen kommunen har satt for fullføring, og det
ser ut til å være feilføring av sakstypen. Dette får konsekvenser både for
kommunen og rekvirenten. MUF kan
bli gitt på visse vilkår og krever en
søknad fra rekvirenten og tillatelse
fra kommunen. Dette kan gi en god
fleksibilitet for eiendomsutviklingen,
men det må benyttes i henhold til
regelverket for ikke å føre til feil og
usikkerhet.
Hva har det å si for kommunen
og partene
En MUF skal kun gis hvis saken tilfredsstiller vilkårene i matrikkelloven
og matrikkelforskriften. Rekvirent
skal sende inn en søknad og kommunen skal behandle den og fatte et
vedtak (tillatelse eller avslag). Er det
gitt en tillatelse skal reglene i lov og
forskrift følges i det videre arbeidet.
Hvis kommunen ikke overholder fristen for fullføring skal deler av gebyret
tilbakebetales uoppfordret. Reglene
for tilbakebetaling av gebyr ved oversittelse av frist gjelder for MUF og det
skal tilbakebetales uten at rekvirent
må be om det, jf. matrikkelforskriften
§ 18.
For rekvirenten vil en sak som ikke
fullføres være en risiko i form av at
saken ikke er avklart og det kan være
flere skifter av hjemmelshavere før
det gjennomføres en oppmålings
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Utsnitt av matrikkelen som viser en grunneiendom opprettet med MUF
Kilde: Kartverkets matrikkelklient.

forretning med møte i marka. Videre
kan grensene endre status. Etter lov
endringen som trådte i kraft 1. januar
2021 vil de nye grensene regnes som
fastsatt slik de er ført i matrikkelen etter at møtet med partene, innmåling
en av grensene og føringen av dette i
matrikkelen er gjennomført, eller det
har gått to år, jf. matrikkelforskriften
§ 25 femte ledd.
Tabell 1 viser hvor mange matrikkel
enheter som er opprettet med MUF
og ikke registrert som fullført i matrikkelen. Tabell 2 viser fordelingen av
de samme ut fra hvilket etableringsår
de har f.o.m. 2010.
Legger inn frist for oppmåling
I matrikkelen skal saksbehandleren
som fører matrikkelen legge inn
en frist for oppmåling. Denne skal
fremkomme av tillatelsen til MUF og
være en realistisk frist for fullføring.

Er fristen i første omgang satt til
kortere enn 2 år kan det innvilges ny
søknad om utsettelse, men fortsatt
innenfor maksimalfristen. Ved å
føre dette riktig tror Kartverket
både dataene og statistikken kan
bli bedre og gi et mer riktig bilde av
virkeligheten, og det vil være til fordel
for partene.
I august er det for eksempel fire
seksjoner som har MUF hvor fristen
er satt til 01.01.0001 noe som må
være en åpenbar feil. Det er over 100
eksempler på frist som er satt før
etableringsdato, noe som også må
være feil. Noen få matrikkelenheter
skulle vært fullført samme dag som
de er etablert, noe som enten er feil
eller at de ikke skulle vært etablert
med MUF. Hvis kommunen kan
fullføre samme dag er en ordinær
oppmålingsforretning det som skal
benyttes. Det samme må vurderes

hvis fristen settes kortere enn den
generelle 16 ukers fristen. Av de som
er opprettet med en frist på 1 dag eller
flere, er over 8 000 innenfor fristen på
2 år og i overkant av 1 200 har frist på
over 730 dager. En siste utfordringer vi
vil trekke frem er MUF hvor fristen er
oversittet, dette gjelder i overkant av
3 200 matrikkelenheter.
Særlige grunner og gjennomføring
i flere trinn
Når det foreligger særlige grunner, kan
kommunen etter søknad fra den som
har rekvirert forretningen, føre ny
matrikkelenhet inn i matrikkelen uten
at oppmålingsforretningen er fullført,
jf. matrikkelloven § 6 andre ledd og
matrikkelforskriften § 25. Søknad
om MUF skal følge rekvisisjonen
og kommunen skal saksbehandle
søknaden og gjøre en konkret
vurdering av den.
For å gi tillatelse skal søknaden
innfri kravene om særlige grunner.
Med særlige grunner menes
blant annet tilfeller der det er
hensiktsmessig at grensene først blir
endelig merket etter at området er
opparbeidet med veger eller annen
infrastruktur, og grensene for enheten
er fastsatt i vedtatt reguleringsplan
eller liknende. Hvis det ikke gis en
tillatelse skal søknaden avslås og
rekvirent kan påklage vedtaket.
Dersom kommunen godkjenner
rekvirentens søknad om MUF må
denne oppmålingsforretningen
gjennomføres i flere trinn, jf.
matrikkelforskriften § 25 med
merknader:
1. Når kommunen har opprettet
den nye matrikkelenheten skal
de sende melding om dette til de
som ellers skulle vært varslet om
oppmålingsforretning. Noen av
meldingene til berørte eiere og
festere vil måtte suppleres med
utdrag av matrikkelen dersom
føringen og opprettelsen berører
deres matrikkelenhet. I denne
fasen kan kommunen velge å
ta med partene ut i marka for å
endelig fastsette og koordinatfeste
grensepunktene, men utsette
nedsetting av grensemerker. I

så fall må partene varsles om
oppmålingsforretning.
2. Dersom kommunen i trinn 1
ikke velger å ta med partene ut
i marka må dette gjøres som
trinn 2 og resultatet må føres i
matrikkelen innen fristen som
kommunen har satt, maksimalt
2 år etter at matrikkelenheten
er opprettet. Partene må varsles
om oppmålingsforretning og
det kan nå være andre parter
enn de som fikk melding i trinn
1. Er det under denne delen av
oppmålingsforretningen forsvarlig
å sette ned grensemerker, gjøres
dette og saken ferdigstilles.
3. Kommer kommunen i trinn
2 til at grensemerkingen må
utsettes ytterligere, må det
varsles om og gjennomføres
oppmålingsforretning for å sette
ned endelige grensemerker innen
3 år. Det må også denne gangen
gjøres en grundig vurdering av
hvem som er parter og som skal
kalles inn til forretningen.
Ved MUF er det én oppmålings
forretning som gjennomføres i to eller

tre trinn. Det er vesentlig at partene
involveres i de ulike trinnene. Partene
har imidlertid ingen oppmøteplikt.
Resultatet skal føres i matrikkelen og
matrikkelbrev/relevant informasjon
sendes partene, med opplysninger om
klagefrist, jf. matrikkelloven § 46.
Følges opp av Kartverket
og statsforvalteren
MUF hvor fristen kommunen har
lagt inn i matrikkelen er oversittet
følges tett opp av Kartverket og
statsforvalteren. I henhold til
matrikkelforskriften § 26 kan stats
forvalteren besørge fullføring av en
oppmålingsforretning som ikke er
fullført innen oppgitt frist. Oversikter
over alle MUFer som er registrert
i matrikkelen kan hentes ut fra
nettsiden for datakvalitet*.
Dersom fristen på to år oversittes,
skal den nye grensen regnes som
fastsatt slik den ble matrikkelført ved
opprettelsen av enheten. Fullføringen
av oppmålingsforretningen må da
skje etter reglene for klarlegging av
eksisterende grense. Dette gjelder
ikke for matrikkelenheter merket
«Jordskifte krevd».

Tabell 1: Antall matrikkelenheter med ikke fullførte oppmålingsforretninger fordelt på matrikkelenhetstype
pr. 1. august 2021 (rapport tilgjengelig på Last ned matrikkelrapporter | Kartverket.no).

Type

Grunneiendom

Festegrunn

Anleggseiendom

Seksjon

Jordsameie

Annen
Matrikkelenhet

Antall

9053

271

18

835

11

1

Tabell 2: Antall matrikkelenheter med ikke fullførte oppmålingsforretninger fordelt på etableringsår f.o.m. 2010
da matrikkelloven trådte i kraft pr. 19. august 2021 (De resterende er ført med etableringsdato før 2010).

År

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Antall

65

62

72

52

128

160

331

497

800

1716

3222

2980

*https://www.kartverket.no/eiendom/lokal-matrikkelmyndighet/datakvalitet/
last-ned-matrikkelrapporter
FAKTABOKS:
Ved bruk av MUF er fristen for fullføring av en oppmålingsforretning 2 år. Da skal det være
gjennomført en oppmålingsforretning med partene i marka og nye grensepunkt skal være merket
og målt. I hvert fall er det nesten slik, hvis det viser seg at fullføringen vil å ta mer enn to år, er
det kun merkingen som kan gjenstå. Møtet med partene og innmålingen av grensen må være
gjennomført, og opplysningene om dette må være ført i matrikkelen, innen to år
(se matrikkelforskriften § 25).
Når en sak er fullført skal avkryssing for «Ikke fullført oppmålingsforretning jf. § 6» og dato for
fullføring slettes i matrikkelen.
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AKTUELT

Kvalitetsheving av matrikkelen
Bærum kommune har satt i gang et prosjekt for å få hevet kvaliteten på eksisterende bygning og eiendommer. Gevinsten vil være en eiendomsdatabase som gir
bedre saksbehandling, analyser og politiske beslutninger.
Tekst: Inghild L. Andersen, Bærum kommune

TRE KONSEPTER BLE VURDERT:
Konsept A – Beholde matrikkelen slik
den er
Kvalitetsheving av eksisterende bygg
og eiendommer vil tar mye lenger
tid og fortsatt gi dårlig kvalitet
på analyser og som grunnlag for
saksbehandling både for interne og
eksterne brukere.
Konsept B – Manuell oppdatering av
matrikkelen
Flere eiendommer får korrekte
eiendomsgrenser. Oppdatering av
byggesaker i samsvar med våre arkiv.
Medfører bedre analyser, saksbehandling og et klargjort register for
fremtidige digitale løsninger
Konsept C – Maskinell oppdatering
av matrikkelens bygningsdel
Maskinell oppdatering passer ikke for
alle typer bygg og mye av datafangst
en/bokdata ville ikke bli fanget opp.
Prosjekteier innstilte på å gå videre
med konsept B – manuell oppdater
ing.
Beskrivelse av valgte konsept
Konseptet er valgt på bakgrunn i den
kompleksitet som ligger i kvalitets
hevingen av data i matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle registeret
over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Matrikkelen
er et av tre basisregister og skal sikre
at kvaliteten holder et forsvarlig nivå
og kommuniserer godt med nasjonale
felleskomponenter. Det overordnede
målet med matrikkelen er at det blir
ført et ensartet og pålitelig register
over alle faste eiendommer i landet.
Prosjektet har ssom mål at ca 10 000
byggesaker skal kontrolleres og oppdateres. Her må flere arkiv granskes
10
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for å få innhentet de data som skal
oppdateres. Ca 200 eiendommer
med usikre og fiktive grenser, hvor
eiendomsgrensene vil bli fastlagt ved
bla oppmålingsforretning eller på
annen måte etter lovverket.
Eksterne prosjektmedarbeidere
Ved å etablere et prosjekt med
eksterne prosjektmedarbeidere vil
ikke linjen bli berørt og daglig drift
kan opprettholdes i organisasjonen.
Prosjektet skal gå over 2 år og består
av 2 landmålere og 6 saksbehandlere,
1 prosjektleder på 50 % og 1
fagansvarlig på eiendomsdelen.
Prosjektet har tett samarbeid
med byggesaksavdelingen for
avklaringen på gamle byggesak, og
et tett samarbeid med Vann- og
avløp når det gjelder endringer av
boligareal, som igjen kan medføre
endringer i kommunale avgifter.
For bygningsdelen blir det sendt
ut et orienteringsbrev til eiere av
samtlige bygg som prosjektet tar.
Her kommer det tydelig frem hvilke
data matrikkelen innehold om
bygningen før kvalitetshevingen,
og en rapport som viser bygget
etter kvalitetshevningen og hvilke
byggesaker som er bakgrunnen for
oppdateringen.
Ulike kilder
For prosjektets eiendomsdel vil
kilder fra matrikkeldata, arkiver
i dag, historiske arkiver og andre
eldre arkiver samt økonomisk
kartverk (ØK) bli brukt for å finne
dokumentasjon på eiendommen.
For eiendomsdelen blir det send ut
et orienteringsbrev om prosjektet til
eiere av eiendommer som prosjektet
skal ta med. De vil bli gitt informasjon

om hvilken metode som vil bli
valgt for å etablere eiendommen
som for eksempel kan være
oppmålingsforretning.
I brevene henvises det samtidig
til Bærum kommune sin nettside
som har informasjon om prosjektet:
https://www.baerum.kommune.no/
tjenester/plan-bygg-og-geodata/
seksjonering/er-du-eier-av-eneiendom-eller-en-bygning/
Effektmål
Redusere saksbehandlingstider.
Være klar til å ta i bruk nye digitale
løsninger som ebyggesak, eplan og
innbyggerportal. Gi bedre grunnlag
for kommunale avgifter og gi bedre
og korrekt eiendomsinformasjon
til innbyggere, meglere, utbyggere,
arkitekter og eiendomsutviklere, og
statlige aktører som Posten, SSB,
folkeregisteret m.m.
Resultatmål
Bærum kommune får en
eiendomsdatabase som inneholder
korrekte opplysninger på bygninger,
som areal pr. etasje, pr. bolig, antall
leiligheter, type bolig. Eiendommer
innenfor tettbebygd strøk blir dannet
med grenser.
Gevinst
Muligheter til kvalitetsheving av
bygg og eiendom på kort tid, som
igjen gir et godt grunnlag for god
saksbehandling, analyser, statistikker,
politiske beslutninger, fremtidige
digitale løsninger og bedre grunnlag
for kommunale avgifter. Gevinsten
vil øke ytterligere når prosjekter er
ferdig og nye digitale løsninger tas i
bruk.

Ny bok forteller historien om
hvordan fjellene våre ble målt
og satt på kartet.
Tekst: Fri Flyt | Foto: Ole Magnus Grønli

I den nye boka, Høyde over havet av Sveinung
Engeland, er for første gang hele den norske
høydemålingens historie samlet mellom to permer

Den lange dragkampen om
Norges høyeste fjell
D

ovrefjell med Snøhetta ble regnet
som Norges høyeste fjell helt
fram til 1800-tallet og gikk for å være
både 5 000 og 20 000 meter høyt.
Den første høydemålingen av fjellet
med barometer ble gjort i 1801 og
bommet med «bare» drøye 220 meter.
I 1825 ble Snøhetta «degradert». Da
ble Store Skagastølstinden utpekt til
Norges høyeste fjell. Snøhettas stor
hetstid og «fall» blir skildret utførlig
i en ny bok som tar for seg fjellenes
ukjente historie, historien om hvordan fjellene våre ble målt og satt på
kartet. Til slutt var det Galdhøpiggen
og Glittertinden det sto mellom i
kampen om å være Norges høyeste fjell. Men også der ble det gjort
grove bommerter av landmålere med
utilstrekkelige måleinstrumenter og
-metoder. Først i 1984 ble det endelig
fastslått at Galdhøpiggen er Norges
høyeste fjell, og den avgjørende mål
ingen var ikke planlagt, nærmest et
innfall som nesten skapte rabalder på
Kartverkets hovedkontor.
Ny bok
I den nye boka, Høyde over havet
av Sveinung Engeland, er for første
gang hele den norske høydemålingens

historie – og litt til – samlet mellom
to permer. Den handler om elleville
spekulasjoner, nasjonal ære, pinlige
bommerter, blodslit og spektakulære naturopplevelser. Men også om
nysgjerrigheten og pågangsmotet til
menneskene som meter for meter
kartla hele fjellheimen vår. Basert
på nye observasjoner og stadig mer
nøyaktige instrumenter har fjellene år
for år fått nye høyder på kartene. Og
jakten på høydemeter og -centimeter
er ennå ikke slutt, for kloden er hele
tida i endring, og målemetodene blir
bedre. Forfatteren har selv målt de tre
høyeste fjellene i Norge på nytt, og
alle høydene er blitt justert med fra
noen centimeter til flere meter.
Vardebyggere og satellitter
Sentralt i fortellingen er naturlig
nok landmålerne i det som den gang
het Norges geografiske Opmaaling,
dagens Kartverket. Engeland har selv
jobbet som kommunikasjonsrådgiver
i Kartverket i ti år og har hatt tilgang
til et stort arkivmateriale, blant annet
gamle feltdagbøker og rapporter.
Gjennom grundige studier av de
gamle landmålernes og karttegneres
metoder har han laget en spennende

fortelling om jakten på de høyeste fjellene i Norge – og også gått litt utenfor
landets grenser. Med sitater fra gamle
tekster og et unikt bildemateriale
tar boka oss med både i høyden og
dybden. Fra de første feltarbeiderne
fra Opmaalingen som sammen med
lokale vardebyggere sleit og frøs
seg gjennom ukesvis med håpløse
arbeidsforhold høyt til fjells – til våre
dagers detaljerte digitale kartlegging
av terrenget fra fly og satellitter.
Ingen høyder er konstante
De gamle landmålernes klatrebragder
og utholdenhet var fullt på høyde
med datidens modigste tindebestigere. Boka gir svar på det meste av det
du har lurt på om gamle kart og fjellenes høyder – og enda mer om det
du var uvitende om at du ikke visste.
Hvor høyt er for eksempel havet? Noe
av det mest fascinerende er likevel å
lære at ingen høyder i verden er helt
konstante eller helt sikre – uansett
hvor grundig de er målt opp. Boka gis
ut på forlaget Fri Flyt. Forfatteren er
historiker, journalist og fjellentusiast.
Fjellklatrer og mangeårig sakprosaforfatter Jon Gangdal har vært redaktør
for boka.
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TEMA: MASKINLÆRING

Bilde 1: Et utsnitt av området med
gran, løv, små og store trær

Bilde 2: Prøveflatene er maskinelt beregnet
med grenseverdi analyse

Bilde 3: Resultatet av analysen i DL/CNN. For
hver klasse, her bartrær, får vi et raster lag med
statistisk sannsynlighet for klassen

Analyse av dronedata
med maskinlæring
Biodrone AS er en erfaren RO3 droneoperatør med dronetjenester til jord- og skogbruk som sitt primærområde. Selskapet har i dag avdelinger i både Trøndelag og
Innlandet, og opererer med ulike typer droner og sensorer, både RGB, IR og LiDAR.
I tillegg er selskapet det eneste som leverer sprøyting, gjødsling og såing med
drone i Skandinavia.
Tekst og bilder: Atilla Haugen, Biodrone

M

ed den høye oppløsningen på
dronedata, kan man analysere
og finne objekt på bakken som er vanskelig med fly og satellittbilder. Det er
fullt mulig å telle skogplanter, skille
mellom treslag og beregne høyden på
plantene. Alt etter behov, opererer
Biodrone med GSD fra 0.5 cm til
10 cm, og varierer mellom multikopter og fixed-wing droner. Med
IR bilder kan vi lettere skille treslag,
skille løv- fra bartrær, skille skog fra
bakke og kartlegge sunnhet på vege
tasjon - enten det er skog eller vekster
i landbruket. Med IR er det lettere
å skille mellom mange treslag som
gran, furu, sitkagran, contorta, bjørk,
eik og osp.
Biodrone har tatt i bruk programvaren eCognition for analyse
av dronebildene. Det gir mulighet
for valg av analyse metode tilpasset

12
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oppdraget. Med programvaren kan
vi gjøre grenseverdi analyse, maskin
læring og Deep Learning Convolutional Neural Network (DL/CNN). Med
IR bilder kan vi bruke grenseverdi
og maskinlæring for analyser med
høy kvalitet som går raskt. Med RGB
bilder bruker vi DL/CNN i kombinasjon med de to første metodene.
Bilde 1 viser et utsnitt av området
med gran, løv, små og store trær.
Bilde 2 viser prøveflater tatt i skogen.
Prøveflatene er maskinelt beregnet
med grenseverdi analyse i eCognition.
Vi har lagt inn sikkerhetsmargin slik
at vi er sikker på at klassene vi finner
er korrekte.
Ut fra disse prøveflatene kan
eCognition lage flere tusen treningsbilder for hver klasse til bruk i DL/
CNN. Ankepunktet ved bruk av
DL/CNN er behovet for flere tusen

eksempler for hver klasse. Siden
programmet kan automatisk generere
mange tusen eksempler, blir jobben
enklere. Bilde 3 viser resultatet av
analysen i DL/CNN. For hver klasse,
her bartrær, får vi et raster lag med
statistisk sannsynlighet for klassen.
Høy sannsynlighet gir lysere farge.
Ved å bruke eCognition sin tretopp
funksjon, finner vi høyeste punkt i
hvert tre og kan telle antall trær og
bestemme treslag for hvert enkelt tre.
Med bruk av andre funksjoner kan vi
beregne høyde og kronestørrelse og
med dette anslå diameter i brysthøyde. Med den fantastiske kombinasjonen mellom svært gode data,
avanserte skreddersydde algoritmer
og fagkompetanse på jord-og skogbruk er denne typen verktøy svært
godt mottatt av næringen.

Kartlegge skog med maskinlæring
TerraNor utviklet en applikasjon i eCognition for automatisk kartlegging av skog for Sveaskog og
Skogsstyrelsen. Prosjektet kartla alle trær med bestemmelse av treslag, syke og døde trær. Målet
med å kartlegge syke trær var å finne de trærne som kunne angripes og skades av barkbiller.
Tekst og foto: Nils Erik Jørgensen, Terranor

B

arkbiller angriper først svekkede
trær. Der kan de formere seg slik
at de kan angripe og skade friske trær.
Prosjektet brukte bilder fra både fly
kamera Leica ADS 80 og satellittsensor GeoEye. Til kartlegging av eldre
skog er fly og satellitt likeverdige.
Bilder med rundt 50 cm oppløsning
passer best. Begge sensorene har fire
kanaler med RGB+IR. Prosjektet
hadde tilgjengelig DTM og DSM fra
lidar. Ved å beregne nDSM (trehøyder) kunne vi enkelt dele skogen inn
i plantefelt, ungskog og produksjonsskog. Bilde 1 viser studieområdet med
ir kanalen i PCens røde fargebånd. IR
kanalen er nødvendig for å klassifisere
treslag og skille vegetasjon fra ikke
vegetasjon.
IR og maskinlæring
Første steg var å dele vegetasjon inn i
plantefelt, ungskog og produksjonsskog (mature forest), bilde 2. Vi analyserte kun den voksne produksjons
skogen for treslag og sunnhet. I
ungskog telte vi trær og bestemte
treslag. I plantefeltene laget vi kart
over løvinnslag for å beregne behov
for skogkultur.
For å kartlegge enkelt trær kan

Bilde 1: R kanalen er nødvendig for å
klassifisere treslag

vi benytte både nDSM og optiske
bilder. På bilde 3, ser vi hvordan hvert
tre fremstår som en lysende prikk.
eCognition har en egen funksjon for å
finne det lyseste punktet på treet. Ved
å utvide treet fra dette punktet til vi
kommer til neste tre eller til bakken,
kan vi lage polygon for treet. Nå har vi
et komplett kart for hvert eneste tre i
skogen. Løvtrær skiller vi fra bartrær
ved hjelp av IR fargen. Løv har vesentlig større IR verdier enn bar.
Maskinlæring bruker vi til å skille
gran, furu, syke trær og døde trær.
Normalt må man ut i skogen for å
skille syke fra døde trær. En erfaren
skogkartlegger kan skille gran fra
furu på IR-bilder. På bilde tre ser vi
hvordan syke og døde trær har blå
farge. Rødfargen vi ser på resten av
skogen skyldes at nålene reflekterer
lys i IR-kanalen. Syke og døde trær
har ikke samme refleksjon av IR lys.
Da dominerer blått og grønt lys. På
samme måte som grusveier og fjell
fremstår som blå.

met informasjon til å trene modellen. Å trene modellen betyr å lage en
statistisk modell. I tillegg til fargene
RGB+IR, kan vi bruke vegetasjonsindekser som NDVI, SAPI, NDSI
eller egne indekser i den statistiske
modellen. I maskinlæring finnes en
rekke metoder. eCognition støtter fem
metoder: KNN, SVM (Support Vector
Machine), Bayes, Decision Tree og
Random Forest. Hvilken metode som
er best avhenger av data og antall
prøveflater. I skogkartlegging er SVM,
Decision Tree og Random Forest
gode modeller. Merk at modellene
vil gi forskjellig resultat. eCognition
har Deep Learning / CNN fra Google
Tensorflow. Med mange prøveflater
vil DL / CNN kunne gi svært gode
resultat. Etter trening kjørte vi Apply.
Resultatet ser du i bilde 3, øverste del.
Mission accomplished!

Ulike metoder
Ved å registrere prøveflater i mange
trepolygon med registrering gran,
furu, syke og døde trær får program-

Bilde 2: Vegetasjonen er delt inn i plantefelt,
ungskog og produksjonsskog.

Bilde 3: Resultatet av
analysen
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TEMA: MASKINLÆRING

Detekterte tjæremiler i landskapet

Rester av en tjæremile visualisert i en terrengmodell (til venstre) og i en
spesialvisualisering av den samme terrengmodellen (til høyre).

På jakt etter kulturminner
i de finske skoger
Sammen med Finnish Heritage Agencey (Museovirasto) og Oulu Universitet leter Blom
Norway etter kulturminner i Finland. Det brukes LiDAR-data og kunstig intelligens for å
detektere rester av blant annet tjæremiler og fangstgroper.
Tekst og bilder: Floris Groesz, Blom Norway

R

ester av tjæremiler er verdifull
kulturarv og må forvaltes med
aktsomhet. For å kunne gjøre det må
man i det minste ha oversikt over
hvor de ligger. Utfordringen er at
tjærmilene er vanskelelige å se, både
i terrenget og ovenfra i flybilder. Spesielt fordi de ofte ligger i skogen eller
er dekket av lav vegetasjon. Derfor er
det ingen i Finland som er i nærheten

Tjærebrenning i Finland (foto: Museovirasto)
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av å ha oversikt over hvor tjæremilene
ligger eller hvor mange de har. Uten
oversikt kan man heller ikke ha en
fornuftig forvaltningsplan.
Flere titusen tjæremiler
Den gode nyheten er at LiDAR-data
lett kan avdekke disse tjæremilene.
De detaljerte terrengmodellene kan
bearbeides slik at små sirkelformete
forsenkninger og kantene rundt
disse framheves. LiDAR penetrerer
trekroner delvis og funger derfor
også i skogsområder. Det er en ting
å visualisere tjæremiler. En annen
ting er å kartlegge dem. Det finnes
mange titusenvise av dem spredt over
store områder. Derfor bruker vi deep
learning i stedet for manuell tolkning.
Universitetet har begynt å lage et
referansedatasett som består av gode
stedfestede eksempler på tjæremiler.
Datasettet brukes for å trene opp
et Convolutional Neural Network
(CNN). Nettverket predikerer da
forekomster av tjæremiler over
større områder. Disse resultatene ble
tolket og evaluert av universitetet
og deretter ble nettverket trent opp
på nytt. Slike itererasjoner gjør at
resultatene blir mer og mer nøyaktige.
Særlig falske positive kan være
problematiske; at algoritmen sier det
er mange flere tjæremiler enn at det
er i virkeligheten.

Andre typer kulturminner
I det første studieområdet på 2 500
km2 hadde universitetet lett lenge etter tjæremiler og kom med cirka 700
som vi brukte til å trene opp algoritmene. Deretter oppdaget algoritmen
1600 «nye» /tidligere ukjente tjæremiler i samme området. I tillegg kom
algoritmene med cirka 5-10 % falske
positiver. Dette er et bra resultat og
vi holder på å teste ut metodene på
flere studieområder. I tillegg tar vi inn
flere andre typer kulturminner, som
fangstgroper, kullgroper og anlegg
fra andre verdenskrig (skyttergraver).
I slutten av prosjektet skal Finnish
Heritage Agencey få levert algoritmene slik at de kan analysere andre
områder selv og til slutt hele Finland,
når landet er ferdigskannet med 5
punkt/m2 LiDAR.
FAKTA
Tjæremile er en innretning til
fremstilling av tretjære. Milebrenning
er tørrdestillasjon av trevirke og vi
kjenner til beskrivelser av tjæremiler
helt tilbake til 1000-tallet, og de var i
bruk til tidlig på 1900- tallet. Tjæren ble
utvunnet av kjerneveden og røttene til
furu (tyri). Tjæren ble blant annet brukt
til impregnering av båter. (Store Norske
Leksikon)

Nye metoder for detektering av makroplast ved
bruk av droner, satellittbilder og maskinlæring
Siden 50-tallet er det produsert
mer en 8 milliarder tonn plast på
verdensbasis. En betydelig del
av denne plasten havner i havet
hvor det akkumuleres på havbunnen og langs strendene. Dette er
ikke bare et visuelt problem men
det utgjør også en fare for noen
dyr i havet og langs kysten. Noe
av plasten brytes også n
 ed til
mikroplast.
Tekst: Frank Beuchel, Akvaplan-niva

I

de senere årene har Akvaplan-niva i
samarbeid med TerraNor arbeidet med
å utvikle en metode med kartlegging og
kvantifisering av makroplast i det marine
miljø ved hjelp av maskinlæring. Denne
metoden anvendes nå i flere forsknings
prosjekter hvor en rekke sensorer blir
utprøvd og validert.
Drone og satellitt
Vi anvender luftdroner til kartlegging
av makroplast langs strender og elve
utløp i tre prosjekter i Norge og Russland
(MALINOR, DIMARC) og i Aserbajdsj
an (CRIPTIC). Ved å kombinere denne
typen kartlegging med oseanografiske
strømmodeller kan myndigheter og andre
aktører få verdifull informasjon om hvor
det samles mye marint plastavfall. Slik
kunnskap kan blant annet anvendes til å
organisere strandr yddeaksjoner. I tillegg til
drone-baserte ortho-mosaikk bilder tar vi i
bruk satellittbilder med høy oppløsning fra
World-View satellittene. Slike satellittbilder
anvendes i størst grad til identifisere tapte
fiskeredskap (såkalte ”ghost nets”) som blir
skylt opp på strendene. Vi gjennomfører
også forsøk med bruk av det autonome
fartøyet ”Waveglider” utstyrt med høyoppløselig RGB- kamera til å detektere flytende
plast på havoverflaten, som automatisk
blir gjenkjent og klassifisert ved hjelp
av maskinlæring. Waveglideren henter
energi fra sol og bølger og den kan operere

Programvaren eCognition med et bilde som waveglideren har tatt av vannoverflaten. Segmenteringen (i nedre
vindu) viser at plasten blir et eget objekt som deretter kan klassifiseres. Vinduene til høyre viser bl.a. ruleset
og features. Foto: Ragnhild Pettersen/ Akvaplan-niva

i månedsvis på sjøen og samle inn store
datamengder. I et pågående prosjekt (SEAFARER) som er finansiert av Framsenteret i
Tromsø, anvendes vi ROV video transekter
for å detektere plast fra oppdrettsanlegg
som synker til havbunnen.
Objektbasert bildeanalyse
For effektiv håndtering av data fra visuell
kartlegging anvender vi maskinlærings-baserte algoritmer i programvaren eCognition, som er en objekt-basert bildeanalyse
(OBIA). Ved hjelp av denne programvaren
kan vi automatisk skille ut bilder med plast,
og deretter klassifisere plasten i forskjellige

kategorier ut fra farge og form på søppelet.
Prosedyren i eCognition er basert på et
skript (ruleset) som tilpasses og finjusteres
underveis i prosessen. Segmentering er en
viktig oppgave i oppstarten av bildeprosesseringen. Her deles bildet inn i forskjellige
objekter og deretter analyseres objektenes
egenskaper basert på et utvalg av «features». I klassifiseringen brukes definerte
grenseverdier for å skille objektene og deretter plassere disse i forskjellige kategorier,
som for eksempel stein, vegetasjon, leire
eller plast.
Les mer: https://www.akvaplan.niva.no/
prosjekter-nettverk/

Tapt fiskeredskap
på en strand i
Finnmark. Slike garn
utgjør opp til 50%
av alt plastsøppel
langs strendene i
Nord- Norge.
Foto: Frank
Beuchel/
Akvaplan-niva
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Maskinlæringen skal
detektere bygninger og
vektorisere bygningsdetaljer.

Oppdaterer kart med maskinlæring
Våren 2019 startet et nytt prosjekt ser på hvordan produksjonen av kartdata kan bli
automatisert ved hjelp av hyperspektrale bilder, laserdata og maskinlæring.
Tekst og bilder: Mireille Gonin, Bærum kommune

P

rosjektet er et forskningssamarbeid mellom Bærum kommune,
Terratec AS, Norsk Regnesentral,
NMBU og Geovekst, representert
gjennom Kartverket og NIBIO. Finansieringen til prosjektet ble til et spleiselag mellom Regionalforskningsfond
Viken (RFF), Bærum Kommune,
Terratec og Geovekst. Prosjektet. Prosjektet finansierer en PhD stilling ved
NMBU som skal avsluttes samtidig
som prosjektet. Doktoranden har
nettopp publisert sin første Paper
Review på MDPI (https://www.mdpi.
com/2072-4292/13/17/3393).
Maskinlæring i prosjektet
Norsk Regnesentral har hatt så langt
fokus på deteksjon av bygninger og
vektorisering av bygningsdetaljer.
Dette er objekttyper med høy prioritet. Et større areal, som en takflate,
er også en god måte å optimalisere
metoder og jobbe med generelle
problemstillinger. I det siste året av

Ulike overflater har ulik signatur som gjør at de kan klassifiseres
ved hjelp av algoritmer.
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prosjektet skal Norsk Regnesentral
fortsette å sammenligne forskjellige
metoder for å komme fram til best
mulige resultater.
Skyggekorrigering
En utfordring med arbeid med hyperspektrale bilder er skygger som gjør
det vanskeligere med bildetolkning
ved bruk av maskinlæring. Signaturene fra forskjellige overflater blir svake
og upresise når de ligger i skygge.
Med hjelp av samtidige laserdata og
avanserte metoder kan disse skyggeeffektene utlignes i de hyperspektrale
bildene. Forskeren Maximilian Brell
fra GFZ Potsdam bistår prosjektet
med skyggekorreksjon. Han er en
ekspert på dette området, og er også
veileder i Ph.d. arbeidet i prosjektet.
Potensial med godt datagrunnlag
Prosjektet har siden oppstarten
samlet inn både hyperspektrale bilder
og laserdata. Nå er datainnsamlingen

ferdig, og prosjektet innehar fire datasett fra området rundt Sandvika i Bærum. Datasettene er samlet inn samtidig over tre år på forskjellige årstider.
Det er også gjort noe datainnsamling
i nærheten av Hønefoss, Hamar, Lier
og Ås for å belyse forskjellige temaer
som arealbruk og vegetasjon bedre.
Prosjektet begynner nå også å se på
muligheter for å kunne utveksle data
med andre prosjekter. Det er startet
opp et nordisk samarbeid for maskinlæring, hvor en av ambisjonene er
å dele treningsdata med hverandre.
Gjennom samarbeid og deling kan
potensialet i de verdifulle datasettene
utnyttes av flere og bidra til raskere
utvikling.
Hva forventer vi av prosjektet?
Prosjektet ble startet med ambisiøse
mål, og også avhengighet av en del
teknisk utvikling både i prosjektet og
utenfor. Hyperspektrale data har et
stort potensial, men er også lite brukt
på nåværende tidspunkt da datainnsamlingen er dyr. Prosjektet har
bidratt til mye teknisk utvikling samt
har identifisert hvilke mål som er
oppnåelige på kort sikt og hvilke som
ligger litt lenger fram i tid. Partene
i prosjektet ser at resultatene vil bli
viktige forskningsbidrag, ikke bare
for kartoppdatering, men også andre
fagområder som benytter seg av
hyperspektrale data.

Kartlegging av myr i Hordaland
I

2019 kjørte Universitetet i Bergen
analyse av myr i Hordaland
(nå Vestland) basert på Sentinel
2 og Sentinel 1 bilder for FALK
prosjektet til Miljødirektoratet.

Tekst: Nils Erik Jørgensen, Terranor

Det var forskerne Max Koller og
førsteamanuensis Benjamin Robson
Ph.d. ved Institutt for geovitenskap
som sto for analysen. Programvare
i analysen var Deep Learning /

CNN Tensorflow i eCognition fra
Trimble. Deep Learning krever mange
prøveflater for å trene modellen.
Prøveflatene ble hentet fra AR5,
statens areal registrerings database.
Den inneholder en del unøyaktige
myrer og gjelder kun myrer over
tregrensen. Likevel er antallet så
stort at analysen ble meget bra. Ved
å rotere data fra prøveflatene kan
man øke antallet prøveflater flere
hundre ganger. Resultatet av DL/
CNN analysen sammenlignet med
opprinnelig kartlegging fra AR5 viste
svært godt samsvar mellom analysen
og manuelt kartlagte myrer.
Bildet viser en myr funnet i analysen som ikke var
i AR5. Målet med prosjektet var å finne myrer som
manglet i AR5, slik at målet ble oppnådd.

Rekordmange søkere til praksisplass i KartAi
KartAi er et forsknings
prosjekt som skal heve
kvaliteten til matrikkelen
og kartbaser ved hjelp av
kunstig intelligens. Nå er
mange studenter med i
prosjektet!
Tekst: Alexander Salveson Nossum, Norkart

S

tudentene har ankommet! Før
sommeren var det rekordmange
søkere til praksisplass i KartAiprosjektet! Prosjektet har rullet siden
starten av 2021, og nå tar vi imot

mange dyktige praksisstudenter fra
Universitet i Agder. De skal jobbe
med en rekke sentrale oppgaver
sammen med fageksperter i prosjektet. Vi gleder oss til til å bli kjent med
dem- og sammen jobbe mot en mer
digital, demokratisk og automatisk
kvalitetsheving av eiendomsregisteret.
- Det som er fint med å få studenter
med på laget, er at man får et friskt
blikk på oppgavene som skal løses,
gjennom helt nye øyne. Det var en
enorm interesse fra studenter som ville være med på prosjektet. Jeg gleder
meg masse til å jobbe med student
ene på KartAI, et veldig spennende
samarbeidsprosjekt mellom både det

offentlige og private. Det sier Maléne
Peterson, gruppeleder i KartAi og
prosjektleder i Norkart AS. KartAi
(kartai.no) er et samarbeid mellom
Kristiansand kommune, Kartverket,
Norkart AS, og Universitetet i Agder.
Forskningsprosjektet har som mål å
bidra til å automatisere og effektivisere saksbehandlingen i byggesaker,
ved å heve kvaliteten til eiendomsregisteret (matrikkelen) og kartbaser
ved hjelp av kunstig intelligens. For
å oppnå dette, har studentene blitt
inndelt i tre arbeidsgrupper som skal
møtes ukentlig for å jobbe med ulike
oppgaver: Veiledninger og optimaliseringsbehov for Ai og maskinlæring;
Gevinstpotensialet oppnådd i KartAi
knyttet til nasjonale digitaliseringsstrategier og sist; Tjenestedesign av
digital proaktiv innbyggerinvolvering.
Vi er spente og gleder oss masse
til å sette i gang for fullt med KartAi
prosjektet sammen med studentene,
og til å se kunnskapene de har og hva
de kan bidra med!

Studenter fra Universitet i Agder.
Foto: Maléne Peterson
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Maskinlæring gir mer effektiv
kartlegging av endring
For skogbruk og jordbruk er oppdaterte kart en forutsetning.
Maskinlæring kan redusere manuelt arbeid med oppdateringer i AR5.
Jonathan Rizzi, Forsker, NIBIO divisjon Kart og statistikk | Johan Korsmo, CTO, Epigram | Misganu Debella-Gilo, Sjefsingeniør, NIBIO divisjon Kart
og statistikk | Mikael Toresen, Data Scientist, Epigram | Nicolai Munsterhjelm, Overingeniør, NIBIO divisjon Kart og statistikk | Åsmund Ertshus
Mathisen, Overingeniør, NIBIO divisjon Kart og statistikk

Skjematisk illustrasjon av den foreslåtte metoden. Resultatene støtter arbeidet med å vedlikeholde kartet gjennom rapporter i form av kart eller tabeller som
lister mulige endringer.

B

ruk av digitale data øker i hele
samfunnet. Det gjelder også
innenfor bioøkonomien, i sektorer
som skogbruk, jordbruk og mer
generelt for arealdekke og arealbruk.
I denne dynamiske konteksten er det
av stor betydning å holde kartene
oppdatert. Tilgjengelighet til fjernmålingsdata fra flere plattformer, fra
droner til fly og satellitter, med en
stadig økende romlig oppløsning og
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progressiv reduksjon av kostnadene,
gir oss datasett som er nyttige for
hyppige kartoppdateringer. Samtidig
gjør utvikling innen datavitenskap,
og særlig i definisjonen av maskinlæringsalgoritmer, det mulig med bedre
og mer produktiv bruk av slike data.
AR5
NIBIO har, i samarbeid med
kommunene, ansvaret for

produksjon og vedlikehold av
arealressurskartet AR5 for hele
Norge. AR5 er et detaljert, nasjonalt
datasett og den beste kilden til
informasjon om tilstanden i et
område. Datasettet gir informasjon
om arealtype, skogbonitet, treslag
og grunnforhold. AR5 brukes
til å kontrollere betalingen av
arealbaserte tilskudd i landbruket,
noe som utgjør ca. 3,5 milliarder

kroner årlig. Kartet har også mange
andre bruksområder, blant annet
som grunnlag for gårdskart og
innenfor arealplanlegging. Denne
mangfoldige bruken stiller strenge
krav til kvaliteten på datasettet og
ikke minst til at det holdes oppdatert.
I dag vedlikeholdes AR5 på to
måter. Kommunene oppdaterer
rutinemessig datasettet gjennom
behandlingen av plan- og byggesaker.
De endringene kommunene ikke
oppdager blir oppdatert periodisk
av NIBIO. I denne periodiske
oppdateringen brukes flybilder
med høy oppløsning (10-25
cm), hvor operatørene manuelt
kontrollerer hele kommunen. Dette
er en tidkrevende jobb, og periodisk
oppdatering for en kommune foregår
derfor med 4-6 års mellomrom.
Maskinlæring har et potensial til å
effektivisere dette arbeidet.
Manuelt arbeid reduseres
Med dagens teknologi kan nok ikke
oppdateringene av AR5 skje helt automatisk, men ved hjelp av maskin
læring kan det manuelle arbeidet
reduseres og kvaliteten forbedres.
NIBIO tester for tiden maskinlæring
med sikte på å redusere det manuelle
arbeidet. Det kan skje ved at maskinen finner arealer der det sannsynligvis har skjedd en endring. Årsakene
kan for eksempel være nedbygging
av jordbruksareal eller nydyrking.
Den som står for ajourholdet, kan da
konsentrere seg om disse arealene og
slipper å manuelt sjekke hele kommunen.
Den metoden som er tatt i bruk
benytter en dyplæringsalgoritme
kalt Convolutional Neural Network
(CNN): 50x50 meter kvadratiske
fliser hentes fra både flybilde og AR5kartet, og sammenliknes. Ved å ha
en overlapp mellom flisene kan man
motvirke kanteffekter og få en høyere
romlig oppløsning på prediksjonen.
Ut ifra det nettverket har lært om
sammenhengen mellom kart og bilde
beregnes sannsynligheten for endring
innenfor hver flis. Metoden er testet
for flere kommuner, og resultatene
er lovende. Modellen er trent på data
fra seks kommuner i tre forskjellige
fylker. Under treningen har det blitt

brukt elleve arealtyper fra AR5-klassifiseringen. Den trente modellen har
blitt brukt til å predikere endringer i
ni kommuner i de samme fylkene.
Mulige forbedringer
Foreløpige resultater viser en total
nøyaktighet på 80%, som betyr at
80% av flisene ble korrekt klassifisert.
Arealtypen med best resultat er skog,
med total nøyaktighet på 91%. På den
andre siden er åpen fastmark den
arealtypen hvor endringer er vanskeligst å predikere. Åpen fastmark er en
arealtype som omfatter varierte terrengtyper, og det er dermed naturlig
at denne arealtypen er vanskeligere å
lære å gjenkjenne. Resultatene viser
at selv om maskinlæringsmodellen
har lært seg viktige ting om sammenhengen mellom AR5 og flybilder, er
det fortsatt et stykke igjen før modellen kan brukes effektivt i AR5-oppdateringsarbeidet. Disse resultatene er

oppnådd etter første implementering
av modellen. Vi har identifisert flere
mulige forbedringer som kan øke
nøyaktigheten i resultatene. Spesielt
bør treningen forbedres med hensyn
til måten treningsdataene er valgt for
å få en mer representativ fordeling
av AR5-arealtyper og inkludere
forskjellige landsdeler (dekket av
ulike flyfotoprosjekter). Treningen
av modellen ble gjort på en medium/
liten datamaskin med en GPU og
tok noen dager. Større fliser tillater
bedre romlig kontekst og vil redusere
feil i prediksjon av noen kompliserte
klasser som åpen fastmark eller oppbygde områder, som begge er høst
avhengig av kontekstuell informasjon. Videre, trening med en bedre
maskin, med mulighet til å ta med
et større antall kommuner, kan også
bidra til å forbedre resultatene.
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AKTUELT

Digital tvilling
av Flåmsbanen
Flåmsbanen skal oppgraderes med nytt
signalsystem. Med en digital tvilling av den
20 kilometer lange banen får Siemens og Bane
NOR tilgang til alle dataene de trenger
i prosjekteringen.
Tekst og bilder: Håkon Andresen, Scan Survey

F

låmsbanen ble ferdigstilt i 1940 og
skal nå oppgraderes med Bane NOR
sitt nye digitale signalsystem, ERTMS.
European Rail Traffic Management System
er et felles system for alle europeiske
land; en modernisert og standardisert
signalteknologi skal gi færre tekniske
feil, enklere vedlikehold og en bedre
opplevelse for de reisende. Dette er
også viktig for å lykkes med det grønne
skiftet. Siemens er en viktig partner for
Bane NOR i dette som omtales som et
av Norges største digitaliseringsprosjekt.
Det er et megaprosjekt med inngåtte
servicekontrakter som løper helt til
2059. Et viktig aspekt av prosjektet er å
ha god oversikt over situasjonen langs
hele togstrekningen. Det inkluderer spor,
tunneler, stolper, svingradius, terreng
helning og mye mer.
Avansert skanning til fots
Scan Survey har jobbet med å levere 3D
data som beskriver eksisterende situasjon inn i prosjektet. Normalt setter Scan
Survey sitt bilmonterte målesystem med
to lasere, fem kameraer, GNSS og treghetsnavigasjon rett på en sporgående
arbeidsmaskin, for effektiv kartlegging av
jernbane. Den 20 km lange Flåmsbanen,
hvor 80% av strekningen har en stigning på
5,5%, gjorde imidlertid at det var nødvendig å tenke litt annerledes denne gangen.
Heldigvis besitter Scan Survey utstyr som
er mer håndterlig, og passer perfekt til
denne type oppdrag. Det er snakk om en
ryggsekk på 13 kg, som effektivt samler
inn georefererte laserdata og bilder. Ved
bruk av GNSS, IMU (treghetsnavigasjon),
og SLAM (Simultaneous Localization and
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Scan Survey har jobbet med å levere 3D data som beskriver eksisterende
situasjon inn i prosjektet på Flåmsbanen.

Mapping) får man god posisjonering på
hele strekningen, også i Flåmsbanens hele
20 tunneler. – Vi satte i gang i begynnelsen
av mai, når snøen i fjellheimen var smeltet.
Da kunne jeg pakke sekken og ta toget til
Myrdal stasjon, sier oppmålingsingeniør
Ole-Håkon Drabløs, som utførte feltoperasjonen for Scan Survey. Vel fremme på
stasjonen gikk kartleggingen av jernbanestrekningen a kkurat så effektivt som
forventet. Den to mil lange strekningen ble
gått på to kvelder, og den eneste overraskelsen var såre føtter i etterkant, forteller
Ole-Håkon Drabløs.
Ingen stans for toget
Togtrafikken på Flåmsbanen gikk som
normalt under datafangsten. Målingene ble
utført på kveldene, etter at de siste togene
hadde gått for dagen.
– Vi fikk ikke lov av sikkerhetsvakten å
gå imellom togene, da det ikke er alle plass
er på sporet man bare kan hoppe til siden.
Flåmsbanen er omgitt av rå norsk natur
som ikke alltid innbyr til en pustepause
ved sporet når det trengs, sier Ole-Håkon
Drabløs.
– Våre GNSS-løsninger benytter alle de
tilgjengelige satellittsystemene, det vil si
GPS, GLONASS, GALILEO og Beidou.
Ved å logge alle signaler oppnås det en
bedre og mer robust absolutt-posisjonering
av laserdataene.
Hvis systemet ikke lenger mottar gode
GNSS-signaler, for eksempel i tunnelene,
og treghetsnavigasjonen ikke får den
nødvendige støtten fra satellittposisjoneringen, benyttes det i stedet SLAM til
posisjoneringen. På norsk oversettes
SLAM til noe sånt som «samtidig posi-

Flåmsbanen er 20 km lang, hvor 80% av strekningen
har en stigning på 5,5 %. Det er også 20 tuneller på
strekningen, som fordret bruk av SLAM.

sjonering og kartlegging». Plasseringen
av sensoren beregnes basert på treghets
navigasjon og lasermålingene fra systemet.
Den beregnede posisjonen fra treghetsnavigasjonen drifter noe over tid, og da
GNSS ikke er tilgjengelig for korrigeringer
har systemet selvkalibreringsrutiner basert
på gjentakende lasermålinger av samme
objekt. Den beregnede korreksjonen
påføres både posisjonen og «kartdataene»/punktskyen. Dette er uproblematisk
så lenge man gir systemet mulighet for
selvkalibrering med regelmessige stopp
med noen minutters mellomrom gjennom
tunnelen.

AKTUELT

Gode resultater for prosjektet
For Siemens og deres arbeider med signal
systemet er den relative nøyaktigheten i
datasettet det viktigste. Den innbyrdes
nøyaktigheten i punktskyen ligger på 2-3
cm og dette er godt nok for identifisering,
koordinatfesting og videre vektorisering av
relevante objekter.
– I punktskyen kan kunden måle inn
og jobbe videre med detaljer som stolper,
skinner, fundamenter, svingradiuser
og hellingsgrad på banen. Man får en
god oversikt over hvor lange og brede
tunnelene er, og hva slags materiale
tunnelene er laget av. Takket være dataene
kan man finne ut hvor store tog som
kommer gjennom tunnelene, og dermed
finne ut hvilke togmodeller som kan brukes
på strekningen, forteller Bård Hauan
Andersen i Scan Survey, som har jobbet
med å bearbeide dataene fra prosjektet.
Hauan Andersen gikk gjennom datagrunnlaget etter at Ole-Håkon var ferdig.
Han påpeker at en av de store fordelene
med å ha en slik punktsky er at alle dataene
finnes tilgjengelige i modellen, og kunden

Ole-Håkon Drabløs med et viktig arbeidsverktøy: en ryggsekk på 13 kg som effektivt samler inn georefererte
laserdata og bilder.

kan selv bestemme hva de vil hente ut og
når. Med vanlig landmåling trenger man
å vite på forhånd hva man behøver av
data. Andre åpenbare fordeler er minimal
innvirkning på trafikksituasjonen (ingen
vegsperring) og positive HMS-effekter ved
at «landmålingen» i stor grad utføres «på
skjermen» i den digitale tvillingmodellen.
Fremstilling av digitale tvillingmodeller
er en stor del av hverdagen i Scan Survey.

Om man benytter bilsystemet, ryggsekken eller andre landmålingsinstrument på
stativ, avhenger av kundens behov. Og det
som benyttes i dag er helt sikkert ikke det
samme som blir brukt om noen måneder
og i hvert fall ikke om noen år.
– Den teknologiske utviklingen går i en
rasende fart, og våre kunder og samarbeidspartnere skal være trygge på at vi
leder an i denne utviklingen.

Mer fokus på stordata og fjernmåling i NIBIO
De fleste aktivitetene i NIBIO forutsetter at det foreligger romlig
data om ulike miljøvariabler. I tillegg skaper virksomheten store
mengder nye data. Dette fører til en rask økning i datavolum.
Videre hentes mer og mer data fra satellittbilder (f.eks. Copernicus
Sentinel-serie) og andre fjernmålte datakilder (e.g., fly eller
dronebaserte sensorer). Det er derfor viktig for NIBIO å ha tilgang til
avansert kompetanse for å håndtere og bearbeide romlig stordata
og utføre analyser med fjernmålingsmetoder.
I denne sammenheng har NIBIO nylig publisert en rapport
«Spatial Big Data tools and methods – A guide to possible ideas,
new opportunities and challenges for NIBIO». Rapporten er en
introduksjon til stordatateknologi og diskuterer potensialet for økt
bruk av stordatametoder innenfor instituttets arbeidsområder.
I dag benyttes stordata som tilnærming både for å løse
forvaltningsstøtteoppgaver, og til forskningsformål. Det skjer
særlig i sentrene for presisjonsskogbruk og presisjonsjordbruk.
Det er stort potensial for økt bruk av stordata innenfor instituttet.
For å realisere potensialet er det behov for god samordning mellom
organisasjonsenhetene og utvikling av strategisk kompetanse på
fagområdet.
En annen rapport («Spatial Big Data – Application examples from
NIBIO») presenterer noen eksempler fra stordatavirksomheten
i instituttet. Denne rapporten beskriver aktuelle metoder og
verktøy med praktiske eksempler. Flere relaterte arbeider blir også
publisert i vitenskapelige artikler.

Jonathan Rizzi, Forsker, NIBIO divisjon Kart og statistikk | Misganu Debella-Gilo,
Sjefingeniør, NIBIO divisjon Kart og statistikk
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Dronenes
inntog
Droner og programvare for
prosessering av bilder har blitt
bedre og rimeligere de siste
årene. Statens vegvesen har
på kort tid blitt et av Norges
største brukermiljø på droner.
Tekst og foto: Norconsult Informasjonssystemer

M

ed økt tilgang til droner har Statens
vegvesen sett nye muligheter for
datainnsamling som bidrar til å utvikle
gode veisystemer. Til dette bruker de
blant annet programvare fra Pix4D, som
på enkelt vis kartlegger et område ved å
fotografere med for eksempel en drone.
– Bruken av Pix4D-teknologi har gitt
oss mer informasjon enn det vi hadde før,
og programmet forenkler det å lage og
dele gode datagrunnlag til analyser. De
nøyaktige datasettene og visualiseringene
vi får brukes blant annet som grunnlag
for kontroll i større veiprosjekter, forteller
Tore Magnus Follinglo, ansvarlig leder for
dronevirksomheten i Statens vegvesen
Pix4D-teknologien tilrettelegger for
enkel prosessering av dronedata med bruk
av fotogrammetri.
– Fotogrammetri har blitt brukt i mange
år, men prosessene har blitt mer automati
sert etter overgangen til digitale kamera.
Pix4D bruker avanserte algoritmer til å
gjenkjenne bildemønstre og lage nøyaktige
3D-modeller og høyoppløselige ortofoto,
forteller Anders Nesse, fagekspert i Norconsult Informasjonssystemer (NoIS).
Droner der mennesker ikke strekker til
Trine Salvesen jobber i avdeling Geomatikk utbygging i Statens vegvesen, og er
sertifisert RO3-pilot. Salvesen ser mange
fordeler med dronebruk i områder som
ellers er vanskelige å kartlegge. Hun trekker frem en episode der Statens vegvesen
skulle inspisere en kulvert under E39 i
Kristiansand.
– Vi visste lite om kulverten og hva
vi kom til å finne. Eneste vei inn var et
mannhull som mest sannsynlig hadde vært
lukket siden det ble bygget i 1947. Slike
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Trine Salvesen jobber i avdeling Geomatikk utbygging i Statens vegvesen, og er sertifisert RO3-pilot. Salvesen ser
mange fordeler med dronebruk i områder som ellers er vanskelige å kartlegge.

lukkede rom kan ha mangel på oksygen
og inneholde farlige gasser, og vi så heller
ingen dokumentasjon på at kulverten
hadde blitt inspisert siden den ble stengt.
Løsningen ble å fly en liten drone med påmontert lykt gjennom mannhullet, forteller
Salvesen.
Fremover ser Statens Vegvesen for seg
å ta i bruk droner i situasjoner der det kan
være viktig å få god oversikt så fort som
mulig, som ved trafikkulykker, flom, ras
og skred.
God støtte til Pix4D
I forbindelse med innføringen av Pix4D

har Statens vegvesen fått opplæring
og rådgivning fra NoIS.
– Vi har fått god hjelp fra NoIS, og
mangler ingenting når det kommer til
praktisk støtte i bruk av programmet, sier
Follinglo.
Mange kunder av NoIS har tatt i bruk
programvare fra Pix4D de siste årene, og
Anders Nesse trekker frem at den gjennomgående tilbakemeldingen er at brukervennligheten og nytteverdien er svært god.
– Vi er glade for at dronebruk nå blir tilgjengelig for folk flest, avslutter Nesse.
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Kartutstillinga – «Beste kart» – 2021
Som resten av Geomatikk
dagane var kartutstillinga
heildigital i 2021.
Tekst: Terje Midtbø

T

idlegare år har dei digitale løysingane på
utstillinga hatt sitt eige «utstillingsrom».
I år var også ein digital versjon av papirkarta
flytta inn i same «utstillingsrommet». Utstillinga kan framleis studerast på «http://
utstilling2021.cartography.no/». I tillegg var
sjølvsagt stemmeurna «digitalisert». Alle
deltakarane på konferansen fekk e-post med
tilgang til stemmeurna. Utstillinga og stemmegjeving fungerte svært bra. Sidan første
kartutstilling i 1997 har det hendt berre ein
gong at fleire har stemt på karta. I alt 135
stemmer vart registrert. Av desse gjekk 36
stemmer til eMap sitt kart over Lyngsalpene.
Dette kartet var ein klar publikumsfavoritt
og fekk folkejuryen sin pris.
Fagjuryen sin pris gjekk i år til ein type
kart som vanlegvis ikkje er publikums
favoritt. Likevel er norske kart heilt i
verdstoppen når det gjeld denne typen kart.
Kartet det er snakk om er Kartverket, Sjø sitt
«Havnekart Langesund – Herøya». Kartet
har eit innovativt design på landsida, utan
å overskygge hovudtema på kartet. Mellom
er det avdempa stadsnamn på land utan at
dette vert for framtredande. Kartet har også
fin avtona oransje farge på tett busetnad og
nedtona kompassroser. Eit gjennomtenkt
kart.
Fagjuryen sin pris for beste digitale produkt gjekk til «yr.no» som Meteorologisk
institutt og NRK står bak. Dette er eit kart
som er nyttig for svært mange. Applika
sjonen har eit passe avdempa bakgrunnskart
der hovudtema kjem tydeleg fram. Det er
såleis tydeleg fokus på det som er viktig. I
applikasjonen kan ein også studere visuelt
gode animasjonar. Fagjuryen ser likevel eit
forbetringspotensiale i separering av tema
og betre visuell framstilling av enkeltkomponentar som t.d vind, temperatur etc.
Alle vinnarprodukta, pluss ein del til, vil
i neste omgang delta på den internasjonale
kartutstillinga i Firenze i desember 2021. I
år som tidlegare sit Kristoffer Kristiansen
og Terje Midtbø i fagjuryen. I tillegg har
Øystein Dokken, Kartverket teke del i det
praktiske arbeidet med å samle inn karta.
Fagjuryen gratulerer alle prisvinnarane.

eMap sitt kart over Lyngsalpene ble av deltakarane stemt
fram som beste kart på Geomatikkdagene 2021 og vant med
det folkejuryen sin pris.

Fagjuryen sin pris for beste papirkart gjekk til
Havnekart Langesund – Herøya, frå Kartverket.
Fagjuryen sin pris for beste digitale produkt gjekk til
«yr.no» som Meteorologisk institutt og NRK står bak.
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Norconsult informasjonssystemer har landet
kjempekontrakt innen vegforvaltning
Norconsult Informasjons
systemer (NoIS) har vunnet sin
største kontrakt noensinne,
og skal sørge for effektivt
vegvedlikehold av fylkesveier
for ti fylkeskommuner.
Tekst: Norconsult Informasjonssystemer

Ann-Kristin Rehder,
rådgiver samferdsel
i Innlandet fylkeskommune

I

juni 2020 lyste ti fylkeskommuner ut
anbud på et nytt vegforvaltningssystem.
Anbudet ble vunnet av NoIS sammen
med sitt svenske datterselskap Norconsult
Astando, og samtlige fylkeskommuner
har benyttet seg av opsjonen til å kjøpe
systemet.
- Vi i fylkeskommunene ønsket oss en
digital løsning som kunne bidra til at drift
og vedlikehold av det store vegnettet vårt
kan planlegges og styres på en mer moderne og effektiv måte enn tidligere. NoIS
ble valgt fordi de representerer både noe
kjent og noe nytt. De bygger på løsninger
vi kjenner og de har erfaring og kompetanse fra den norske vegbransjen, samtidig
tar de med seg nye og framtidsrettede
løsninger inn i prosjektet, sier Ann-Kristin
Rehder, rådgiver samferdsel i Innlandet
fylkeskommune.
Systemet gir effektivt vegvedlikehold
ved å støtte arbeid med planlegging,
gjennomføring og kontroll av vegrelaterte
aktiviteter som dekkeplanlegging, drift og
vedlikehold av broer, tuneller eller belysningsarbeid.
– Vi er stolte av at fylkeskommunene
valgte oss, og vi vil videreutvikle produktet slik at fylkeskommunene alltid har et
moderne og brukervennlig system som løser de komplekse oppgavene dette handler
om, sier Kjell Sandal, markedssjef for GIS
og kommunal forvaltning i NoIS.
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I juni 2020 lyste ti fylkeskommuner ut anbud på et nytt vegforvaltningssystem.

Velger den beste løsningen basert
på ulike scenarier
– Kartet er en fantastisk informasjonsbærer og viser tydelig hvor det er planlagt
aktiviteter slik at man enkelt kan koordinere arbeid mellom ulike fagområder.
Tanken er at ulike fag skal kunne koordinere arbeidene sine slik at tuneller, veger
eller broer stenges så sjelden og så kort tid
som mulig. Denne muligheten finnes ikke i
dag, sier Sandal.
Systemet vil hjelpe fylkeskommunene
å ta frem scenarier som gjør det mulig å
velge den beste løsningen gitt tilgjengelig budsjett ved å vurdere dem opp mot
hverandre. Systemet gjør det også mulig
å samarbeide på tvers av organisasjonen
ved at alle fagområders planlagte tiltak og
status visualiseres i et felles kartbilde.
Kan demme opp det store
etterslepet på vedlikehold
Det er et stort etterslep på vedlikehold av
veier i Norge, og store investeringer står i
praksis og råtner på rot. Det kommer tydelig frem i RIFs State of the Nation 2021.
- Vi har en stor utfordring med vedlikeholds- og utbedringsetterslep på hele det
fylkeskommunale vegnettet i landet og

målet med anskaffelsen er å få et system
som bidrar til å samordne fagområder, se
utbedring, vedlikehold og drift i sammenheng og hjelpe oss til å planlegge og ta
de riktige valgene slik at budsjettene våre
blir brukt på best mulig måte – at det blir
mest mulig penger ute på vegen – og at
ulempene for trafikantene blir minst mulig,
sier Rehder.
– Det er denne typen oppdrag vi søker
etter og kan bidra best på. Vi vil rose
f ylkeskommunene for en svært fremoverlent bestilling som vil drive dette feltet
videre. Systemet er relevant for alle som
jobber med vegforvaltning, fra byggherre
til entreprenør, og ambisjonen er å lage
en løsning som skal bidra til smartere og
mer lønnsom forvaltning av vei. Det er
fremdeles mye å gå på når det gjelder digitalisering av samferdsel, og særlig innen
vegforvaltning ser vi at det er rom for å
hente enorme gevinster, sier Ola Greiff
Johnsen, direktør i NoIS.
Rehder har tro på at fylkeskommunene
vil få en framtidsrettet digital løsning som
vil bidra til å gjøre fylkeskommunene til
enda bedre og profesjonelle vegeiere og
ser frem til at løsningen skal tas i bruk i
2022.

SMÅSTOFF

Å halde orden på meter,
centimeter og millimeter
Landmålardag i
Nordhordland
Tekst: Harald J. Stanghelle, Nordhordland digitalt

L

andmålarar har eit godt grep om
avstand, heilt ned til det minste
mål. I siste året har det for dei som
for andre vore metermålet som var
viktigast. Ein meter rundt seg i alle
retningar, uansett posisjon, var kravet.
2020 var eit år der Landmålardagen vart erstatta av digitale møter
av mange slag, men no… No var det
mogeleg att!!!
Ei ivrig lita gruppe, Kjersti Furnes Soltvedt, Alf Kvant og Kjartan
Medaas,, har lagra energi lenge og
Landmålardagen 2021 var ei soleklar
oppgåve no som dei slapp til. Øyvind
Tolleshaug som styrte møtelyden fekk
ei oppgåve han aldri ville tenkt på i
2019. Han måtte minna folk om at det
er lov å reisa seg og finna seg noko i
koppen og frukt, tenk det hadde me
inne før. Han var viss på at året som
gjekk hadde gjort noko med oss. Som
den lune karen Øyvind er, fekk han
smilet fram og skapte ei god stund.
Mange ting var det å feira, autorisert
landmålar ikkje minst, men det viktig
aste var å feira at landmålarane kunne
koma saman og ta opp att den faglege
drøsen. Eit stort sakn.
Det faglege innhaldet hadde eit
spenn frå informasjon om autorisasjonsordninga for eigedomslandmålarar til kartlegging til FKB med drone.
Særs kjærkome var nok gruppearbeidet denne gongen, å dela erfaring og
å få.
Nytt av året var tevlinga om den
beste landmålarbilen, kven hadde
den beste idéen til innreiing og utstyr.
Tevlinga var hard og mange fekk ahaopplevingar. Nyttigt å ta med seg heim
att. Jurien hadde sett seg ut to bilar,
men sigeren gjekk til Austrheim kommune. Ikkje berre var Alf Kvant den
første som fekk koppen for autoriserte

Glade for å samlast att.

eigedomslandmålarar i Nordhordland
digitalt, han vann med bilen sin òg.
Nokre hemmelege ting skal det
vera for deltakarane, denne gongen
kom maten frå Den hemmelege pølsefabrikken. Dei kom med matvogna
si og serverte raspeballar.
Alt i alt gjer dette at det heilt sikkert vert landmålardag i 2022, nemda
er klar.

Autoriserte
syner på
kontoret,
Alf Kvant fekk
første kopp.

Og ein vinnarbil har ein landmålarsjåfør,
Alf Kvant
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Brukerforum for droner
i Innlandet fylke
Brukerforum for droner i Innlandet har
gjennomført sitt andre møte, også dette med
rundt 50 deltagere. Oppslutningen tyder på at
behovet for et brukerforum er stort.
Om forumet
Forumet skal være en møteplass for ulike dronebrukere innen
offentlige etater i fylket; en samlingsplass for samarbeid,
erfaringsutveksling og utvikling.
Mange bruksområdene for droner
Det er mange ulike bruksområder for droner; fra bruinspeksjon
og volumberegning til kartlegging av skred-områder og
oppdatering av FKB, AR5 og høydemodell.
Brukerforumet har hatt besøk fra Luftfartstilsynet som har
informert om regelverk knyttet til droneflyvning.
Ulike systemleverandører har presentert sine løsninger, og
vi har fått presentert utdanningsinstitusjonene i Innlandet
(NTNU og Raufoss videregående skole) sine opplegg knyttet til
dronebruk.

Geomatikkdagene
digital 2021
Geomatikkdagene ble arrangert digitalt
i slutten av september. Men en ny
konferanseplattform ble det en vellykket
gjennomføring, men vi gleder oss til
tradisjonelle Geomatikkdager i mars 2022!
Med 330 deltakere, seks utstillere og 70 foredragsholdere var
det mange som var pålogget Geomatikkdagene 21. og 22.
september. Siden det var et omfattende, digitalt arrangerement
med opp til fire parallelle sesjoner, inngikk GeoForum samarbeid
med Atlantic Mice om å gjennomføre konferansen på deres
plattform OnAir. Alt i alt ble det en smidig gjennomføring
og tilbakemeldinger fra deltakerne tyder på at dette ble to
vellykkede dager. Deltakerne trekker frem at det var enkelt
å hoppe mellom sesjoner og at programkomiteen hadde bra
regi på sendingen og god møteledelse. Nå ser vi frem mot
Geomatikkdagene 2022, som arrangeres på Sundvolden Hotel
29.-31. mars. All informasjon om konferansen finner dere på
www.geomatikkdagene.no
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Magnus Clausen
er leder av
brukerforum for
droner i Innlandet

Tre arbeidsgrupper
Det er nedsatt tre arbeidsgrupper, som skal jobbe videre med:
• Meldetjeneste og dekningskart for droneflyginger
• Beredskap – samarbeid om droner og personell i
krisesituasjoner
• Veiledningsmateriell for innlegging i nasjonale baser
Det er planlagt ytterligere to møter i år. Neste møte er
15. september. Invitasjon er sendt ut til samtlige samarbeids-
parter i Innlandet.
Sekretariatet i Innlandet
• Magnus Clausen, Stange kommune, leder
• Lars Hemsing, VGIS/ Vang kommune
• Svein Jetlund, Nord-Fron kommune
• Jon Arild Lien og Tore Magnus Follinglo, Statens vegvesen
• Anna McLoughlin og Steinar Johansen, Innlandet
fylkeskommune
• Bente Kristiansen, Kartverket Innlandet, sekretær

FRA REGJERINGEN.NO

Veileder for beregning av
selvkost og gebyrforskrift
i byggesaker
Formålet med denne veilederen er å hjelpe kommunene med å
utforme riktigere og likere gebyrer på byggesaksområdet. Det
skal også bli enklere for folk som skal betale byggesaksgebyr å
forstå hva de betaler for. I veilederen gis det råd og forklaringer
om hvordan kommunene skal utarbeide selvkostregnskap og
gebyrforskrift for byggesaksområdet. Den forklarer de rettslige
rammene og kommunenes handlingsrom ved fastsettelse av
gebyrer, og gir anbefalinger om utredning av selvkost. Veilederen gjelder gebyrer i byggesaker. Mange av rådene og presiseringene som gjelder for byggesaksområdet vil likevel også ha
relevans for planområdet.
Les dokumentet
Jeg vet at det kan være krevende
arbeid for kommunene å utforme
byggesaksgebyr. Jeg håper og tror
veilederen blir nyttig for kommunene,
og at det blir enklere å beregne
kostnader på byggesaksområdet,
sier Nikolai Astrup, kommunal- og
moderniseringsminister da veilederen
ble lagt frem
Foto: Fotograf Sturlason/
Utenriksdepartementet

Endelig kan vi møtes igjen på ISYdagene
Med full gjenåpning av
samfunnet synes Norconsult
Informasjonssystemer AS
(NoIS) det er stor stas å
invitere sine kunder til ISY
dagene 2021 8.-9. november i
Trondheim. I to dager blir det
faglig oppdatering, produkt
lanseringer, uformelle
samtaler, underholdning og
utdeling av ISY Innovation
Award.

Med en pandemi som stabiliserer seg på et lavt nivå er det endelig
gjennomførbart med et arrangement som ISYdagene – og vi
kan møte hverandre igjen. Brukerkonferansen arrangeres denne
gang på flotte Clarion Hotel Trondheim mandag 8. og tirsdag 9.
november.
Program og påmeldingsmulighet ble publisert i slutten av
august og responsen har så langt vært god.
- Vi er glade for at mange allerede har meldt seg på og vi ser
virkelig frem til å møte våre kunder igjen etter ett og et halvt
år med videomøter. Faglige tema har vi fått formidlet – både
via webinarer, ISYtalks og de digitale ISYdagene 2020, men
viktigheten av å møtes for å få de uformelle samtalene skal vi ikke
undervurdere, sier Ola Greiff Johnsen, administrerende direktør i
Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS).
Med årlige brukerkonferanser ønsker NoIS å legge til rette for
denne erfaringsutvekslingen mellom brukere av ISY-løsninger og
ikke minst mellom brukere og leverandør. Et to-dagers treff, med
kaffepauser, mingling og festmiddag gir gode muligheter for de
uformelle samtalene.
- Vi vet at kundene våre verdsetter denne kontakten og at

den har vært savnet. Derfor bestemte vi oss tidlig for at vi skulle
planlegge ISYdagene 2021 med fysisk oppmøte. Heldigvis ser
det nå ut til at pandemiutviklingen lar oss få gjennomføre denne
planen, sier Johnsen.
Tett program
På ISYdagene 2021 er det totalt 100 innlegg på agendaen. Det blir
foredrag både i plenum og i 9 parallelle sesjoner. På GIS-sesjonen
blir det god anledning til å diskutere ISY WinMap med NoIS og
andre brukere. Tema på agendaen er bl.a. det siste innen webløsninger, forenkling av arbeidsoppgaver innen plan, ny digital
motorvei for plandata og BIM og byggesaksbehandling. Nytt av
året er at flere av foredragene blir gjennomført som 15-minutters
foredrag. Kort, konsist og nyttig.
Velkommen til ISYdagene 2021!
Det er fortsatt mulig å melde seg på. Se agenda og meld deg på
her: https://www.nois.no/isydagene/program/

Kart og Plan digitalt
Fra og med neste nummer sendes Kart og Plan ut digitalt.
Nærmere informasjon om hvordan dere får tilgang til Kart og
Plan digitalt sendes ut i før neste utgivelse som er i begynnelsen
av desember.
Gjennom samarbeidsavtale med Tekna Samfunnsutviklerne
får alle medlemmer i GeoForum tilgang til det vitenskapelige
tidsskriftet Kart og Plan.

Vi tilstreber å ha oppdaterte opplysninger i vårt
medlemsregister. Gi oss tilbakemelding på geoforum@geoforum.
no hvis du har byttet arbeidsgiver, post adresse eller e-post. Det
vil spare oss for mye arbeid og sikrer at medlemmene mottar
informasjon fra oss.
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AKTUELT

Tusen takk til årets utstillere!
Å teste ut nye plattformer innebærer alltid en viss risiko.
Vi setter derfor stor pris på at seks utstillere var med på Geomatikkdagene 2021!
Tusen takk til årets utstillere!
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Thea Helena Le, 11 år, Heer skole - Stranden trenger våre hender

Lilja Helene Altenbrunn, 11 år, Eltoft Montessoriskole - Verden i sjødyr

Et kart over min framtidige verden
Norske barnekart er med på internasjonal utstilling.
Tekst: Kristoffer J. Kristiansen, Representant ICA-Norge

D

et Internasjonale Kartografiske
Selskapet – International Carto
graphic Association (ICA), arrangerer
kartografikonferanse hvert 2. år, i år 14.-18.
desember i Firenze, Italia. ICA har invitert
alle sine medlemsland til å delta med
tegninger til den internasjonale kartutstill
ingen. Barn og ungdom fra 6 til 16 år er
velkomne til å delta. Temaet for tegningen
er «Et kart over min framtidige verden».
Tegneutstillingen ble stiftet i 1993 til
minne om Barbara Petchenik, en kartograf
som gjennom hele sitt liv arbeidet med

kart for barn. Hun døde i 1992. Hensikten
med prisen er å fremme barns kreative
oppfatning av verden.
GeoForum, som Norges medlem i ICA,
og Kartverket inviterte barn og ungdom
til å sende inn bidrag til denne utstillingen. Norge deltok for første gang i 1999,
i år er det 12. gang. Det ble sendt inn 56
tegninger fra 4 skoler. Etter kriterier fra
ICA, valgte juryen ut 4 tegninger. Disse er
fra Heer skole i Drøbak og Eltoft Montessoriskole i Bøstad i Vesterålen.
De utvalgte tegningene blir premiert med

Sanna Gladhus Manger, 12 år, Heer skole - Framtidens galakse

en trådløs høyttaler. Alle som deltok med
tegninger, blir hedret med diplom.
Mer informasjon om utstillingen finnes
her: https://www.icc2021.net/childrensmap-exhibition/
En oversikt med bilder av tidligere
tegninger i den internasjonale utstillingen
siden 1993 finnes her:
https://childrensmaps.library.carleton.ca/

Ella Konstanse Kallstad, 11 år, Heer skole - Løvsnegl
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Returadresse:
GeoForum
Hvervenmoveien 33,
3511 Hønefoss

ISY WinMap Pro

En komplett GIS-løsning

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

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

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

Informasjonssystemer

