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F or 3 år sidan sat eg i program komiteen for Geomatikkdagane 
2020. Desse skulle arrangerast på Scandic Lerkendal 

i Trondheim i slutten av mars. Programmet var klart, og 
konferanseølet «Geomatikk-lager» var bryggja. Men i løpet av 
februar dukka det opp eit hissig virus som fekk meir og meir 
merksemd i media. Berre nokre få veker før samlinga måtte vi,  
etter nokre hektiske dagar, avlyse konferansen. Og heile Noreg 
stengde ned. Og eg fekk i oppdrag å ta meg av ein palle med 
Geomatikk-lager!

Dette er no historie, og endeleg, i tredje forsøk vert det no Geo-
matikkdagar i Trondheim 21. - 23. mars. Eit spennande program er 
på plass, så det er berre å sjå fram mot årets viktigaste konferanse.

I 2020 var Austmann bryggeri produsent av konferanseølet. Vi 
har no teke opp att denne tråden, og i år vil det vere mogeleg å få 
smake på «Geomatikk-ale» produsert av Hogna bryggeri på Singsås.

I sekretariatet har våre tilsette ein travel kvardag. Dei har 
 ansvaret for ein omfattande aktivitet sentralt. I tillegg er dei ei  
viktig støtte for lokalavdelingane i ulike arrangement rundt omkring 
i landet. Aktiviteten er stor, og etter gode innspel på årets leiarkon-
feranse har  styret vedteke å utvide sekretariatet med ein person til. 
Dette vil kome alle ledd i GeoForum til gode. No startar arbeidet 
med å få tak i rett person!

I det heile var årets leiarkonferanse, som vart arrangert i midten 
av januar, ei veldig positiv hending. På leiarkonferansen deltek alle 
lokallagsleiarane, leiarane i faggruppene, sekretariatet samt styret 
med vararepresentantar. I år hadde vi også med oss ein av dei 
kritiske revisorane.  På leiarkonferansen  er det mykje entusiasme. 
Dei tillitsvalde i organisasjonen brenn for faget og for aktiviteten 
til Geoforum, både lokalt og sentralt. På denne samlinga kjem det 
gjerne fram mange gode innspel om kva vi kan jobbe med framover 
og korleis vi bør organisere oss. Etter slike samlingar sit ein som 
styreleiar att med ei god kjensle av å vere leiar for ein samstemt og 
positiv organisasjon!

Og endeleg ser det ut til at vi skal få på plass eit nytt medlems-
register i Geoforum. Først og fremst vil dette lette arbeidet for 
sekretariatet. Men for deg som medlem vil det etter kvart føre til 
at du kan logge deg inn på «Min side» på geoforum.no. Der vil det 
sjølvsagt liggje kontaktinformasjon, der du sjølv kan gjere naud-
synte adresseendringar etc. I tillegg vil du her få tilgang til materiale 
som er «eksklusivt» for deg som medlem i Geoforum. Eit døme på 
dette er «Kart og Plan» som no har heildigital distribusjon.

Med dette vil eg ynskje alle som skal delta strålande Geomatikk-
dagar i Trondheim!   

Gode ting i vente!

RAPPORT FRA BESTIKKET

Tekst Terje Midtbø
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To skal bli tre 

Så er det bestemt at vi skal utvide sekretar-
i atet fra to til tre stillinger. Sekretariatet 

har i alle år utført administrative oppgaver 
for lokalavdelingene som påmelding og 
utfakturering. 

Lokalavdelingene har nå så stor aktivitet at 
sekretariatet ikke rekker unna med andre 
gjøremål og egne aktiviteter, og det skal det  
nå gjøres noe med. 

Mitt klare mål har vært at sekretariatet må 
strekke oss langt for å legge til rette for lokal 
aktivitet. Vi skal bidra slik at de frivillige i  
lokalavdelingene kan bruke tiden sin på å 
skape aktiviteter. 

- Vi hopper litt i stolen når vi ser det kommer 
en e-post fra lokalavdelingene. Dette sa jeg 
til en tidligere ansatt for å illustrere service-
innstillingen vi har ovenfor medlemmer og 
tillitsvalgte. 

Det er opprettet tettere bånd mellom lokal-
avdelingene og sekretariatet de siste årene. 
Mens vi tidligere hadde en årlig møteplass  
– lederkonferansen, har vi nå flere Teams 
 møter for informasjon- og erfaringsutveksling. 
Der har det kommet frem at lokalavdelingene 
ønsker tydeligere føringer fra sekretariatet 
slik at vi fremstår som en samlet organisasjon 
med samme profil. 

Lokalavdelingene har hatt forskjellige  
prismodeller for deltakeravgift på lokale  
arrangement. På lederkonferansen i januar var 
det enighet om en tilnærmet lik modell. Det 
innebærer å videreføre rabatten for medlem-
mer.  Mens det tidligere har vært en lavere 
rabatt for ansatte hos bedriftsmedlemmer, 
fjernes nå rabatten for ansatte hos bedrifts-

medlemmer. Årsaken er i hovedsak at vi 
ønsker flere medlemmer (personlig medlem-
skap), bedriftsmedlemmer har andre fordeler. 
En av fordelene er å legge ut stillingsannonse 
på våre nettsider. Dette er gratis og forbehold 
bedriftsmedlemmene. Vi ser en markant øk-
ning av å benytte seg av denne muligheten.  
70 stillingsannonser ble lagt ut i 2022. Med 
tanke på at vi er 224 bedriftsmedlemmer er 
det bra.   Stillingsannonser blir også med i 
nyhetsbrevene som sendes ut, og vi registrerer 
at det er en av de mest leste i nyhetsbrevene.
 
Det er også gledelig å observere at bedrifts-
medlemmene melder seg raskt på som utstil-
ler på sentrale og lokale arrangement. 12 av 
18 utstillingsplasser på Geomatikkdagene var 
utsolgt mindre enn ett minutt etter at de ble 
lagt ut. På lokale Geomatikkdager er det det 
ofte 10 utstillere. Der utgjør nærmere 10 % av 
deltakerne. Det oppfyller vårt mål om å være 
møteplass innen geomatikk.  Det er også  
gledelig at det har blitt flere bedriftsmed-
lemmer i 2022 – økt med fem, også antall 
medlemmer har økt. 

Flere lokale geomatikkdager står for tur de 
nærmeste månedene. GeoForum Innlandet og 
GeoForum Rogaland har 50 års jubileum i år. 
GeoForum Sogn og Fjordane markerer 40 års 
jubileum på plan- og kardtager i Loen i mars, 
to år forsinket.

Så gleder jeg meg til vi sees, alle mann alle på 
Geomatikkdagene i Trondheim i mars.   

http://www.geoforum.no/posisjon/
https://geoforum.no/wp-content/uploads/2023/02/Produksjonsplan-Posisjon-2023.pdf
https://geoforum.no/wp-content/uploads/2023/02/Produksjonsplan-Posisjon-2023.pdf
https://geoforum.no/wp-content/uploads/2023/02/Produksjonsplan-Posisjon-2023.pdf
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«Alt skjer et sted - Nasjonal geo-
datastrategi», ble vedtatt i 2018 og 
gjelder fram til 2025. Geodatastra-
tegien framhever viktigheten av 
geografisk informasjon for å løse 
flere samfunnsutfordringer, og 
setter retningen for arbeidet med 
å videreutvikle den geografiske 
infrastrukturen. Strategien har som 
visjon at Norge skal være ledende i 
bruk av geografisk informasjon. For 
å oppnå dette, er det utarbeidet fire 
hovedmål og en tilhørende hand-
lingsplan med tiltak som støtter opp 
under målene. 

Flere av forutsetningene som lå 
til grunn da strategien ble utarbei-
det, har endret seg de siste årene. 
Teknologisk utvikling har lagt til 
rette for bruk av nye datakilder og 
mulighet for kobling av ulike typer 
data. Europeiske initiativ, strategier 
og regelverk for bruk av deling av 
data, legger grunnlaget for nye ram-
mebetingelser som norske aktører 
må forholde seg til i større grad enn 
før. Et endret situasjonsbilde, og at 
man er halvveis i strategiperioden, 
 dannet bakgrunnen for hvorfor 
Kommunal- og distriktsdeparte-
mentet ønsket å gjennomføre en 
evaluering av strategien i 2022. 

Midtveisevauleringen er gjen-
nomført av Menon Economics 

på oppdrag fra Kommunal- og 
distriktsdepartementet. Det er blitt 
benyttet dokumentstudie, spørreun-
dersøkelser og intervjuer for å samle 
inn data og informasjon. En rekke 
aktører har blitt involvert i infor-
masjonsinnhentingen. Tiltakseiere, 
medlemsbedrifter i Geomatikk-
bedriftene, nasjonalt geodataråd, 
fylkeskommuner og kommuner er 
noen av aktørene som ble intervjuet 
eller fikk tilsendt spørreundersø-
kelse. 

Funnene fra evalueringen viser at 
målene i Nasjonal geodatastrategi 
fortsatt oppleves som relevante, og 
at strategien er med på å understøt-
te arbeidet med å løse samfunnsut-
fordringer der tilgang til geografiske 
data er avgjørende. Strategien har 
vært samlende og bidrar til et felles 
målbilde for statlige, kommunale og 
private aktører som bruker eller for-
valter geografiske data. Menon vur-
derer at strategien i begrenset grad 
er forankret hos aktørene i geoda-
tasektoren. I etater og direktorater 
som har ansvar for tiltak i hand-
lingsplanen, er strategien godt kjent 
på saksbehandlernivå, men i mindre 
grad på ledernivå. I privat sektor 
og i kommunal og fylkes kommunal 
sektor, er det lavere kjennskap til 
strategien og den er i mindre grad 

forankret i interne organisasjons-
planer eller strategier. 

Evalueringen viser at handlings-
planen gir en oversikt over relevante 
tiltak og aktiviteter som gjen-
nomføres i geodatasektoren, men 
henvend er seg i begrenset grad til 
sentrale utfordringer på geodataom-
rådet som skisseres i strategien. 

Menon vurderer at årsaken til 
dette, skyldes mangel på meka-
nismer og kriterier for prioritering 
av tiltak. 

Basert på funnene i evaluering-
en, gir Menon tre anbefalinger for 
videre oppfølging av strategien 
fram mot 2025. Menon anbefaler at 
tiltakene i handlingsplanen får en 
tydeligere prioritering, og at det bør 
etableres mekanismer og kriterier 
for prioritering av tiltak. Videre 
viser Menon til at det er behov for 
styrke forankringen av strategien,  
og anbefaler at arbeidet med forank-
ring særskilt rettes inn mot ledelsen 
i virksomheter som har ansvar 
for tiltak i handlingsplanen. Etter 
strategi perioden, anbefaler Menon 
at det utarbeides én datastrategi 
som gjelder for alle typer data på 
tvers av sektorer og forvaltningsni-
våer. Dette kan, ifølge Menon, bidra 
til økt tverrsektorielt samarbeid og 
forankring, og bedre og mer helhet-
lig oppfølging. 

Kommunal- og distriktsde-
partementet vil i samarbeid med 
Kartverket, samordningsgruppen 
for geografisk informasjon og til-
takseiere se nærmere på funnene og 
anbefalingene fra evalueringen.  

Midtveisevaluering av  
«Alt skjer et sted - Nasjonal  
geodatastrategi» fram mot 2025
Midtveisevalueringen av Nasjonal geodatastrategi viser at strategien har vært samlende og 
bidrar til et felles målbilde for virksomheter som forvalter og bruker geografisk informasjon. 
Evalueringen viser at det er flere forbedringspunkter, og det legges fram anbefalinger for 
videre oppfølging av strategien fram mot og etter 2025. 
Tekst: Martin Vestnes Sæter, Kommunal- og distrikstsdepartementet

Anbefalinger fra Menon Economics til videre oppfølging 
av Nasjonal geodatastrategi



T idligere har vi på Geomatikkdagene 
diskutert den store utbredelsen av 

geomatikk i ny teknikk. Men hvordan 
påvirker nyskapning geomatikkbran-
sjen? Vi ønsker å vise hvordan nytenk-
ning fra flere brukere og bruk av ny 
teknologi, utfordrer geomatikkbransjen 
til utvikling. Årets hovedtema er derfor 
"Geomatikk i innovasjon - innova-
sjon i geomatikk". Geomatikkdagene 
2023 håper å vise at geografiske data 
er en naturlig del av det nasjonale 
kunnskapsgrunnlaget og bidrar til å 
utvikle og støtte dette. Ny kunnskap 
og nye ferdigheter er ofte knyttet til en 
spesifikk geografisk plassering. Å vite 
nøyaktig hvor denne plasseringen er 
kan være avgjørende for å forstå saken, 
se sammenhenger, analysere årsaker og 
virkninger, samt foreslå betydningsfulle 
endringer. 

Programmet
Blant nesten hundre innsendte forslag 
til foredrag har komiteen sydd sammen 
et veldig bra konferanseprogram. Pro-
grammet kan dere se presentert på de 
neste sidene. To sesjoner slippes snart 
som egne nyheter – følg med i innbok-
sen deres for nyhetsbrev om det.

Innovasjon 
Kartverket har jubileum, og skal fortelle 
om sine 250 år med innovasjon. Før det 
kommer Carly Morris fra Geovation 

London for å fortelle om deres innsats 
for åpne data, samt engasjement for 
innovasjon i geomatikk. Geovation er 
en organisasjon som fremmer innova-
tiv bruk av lokasjonsdata til fordel for 
innbyggerne. Geovation samarbeider 
med blant annet Ordnance Survey, 
Stor britannias svar på Kartverket. 

Fremtiden
Siste dagen kan en få et lite innblikk i 
fremtiden innen geomatikk. Student 
og medlem i programkomitéen, Harald 
Witsø  (NTNU geomatikk) har regien 
for en fremtidsrettet diskusjon med 
 studenter og erfarne bransjerever om 
vyer og bekymringer rundt fremtiden 
innen geomatikk. Kanskje får vi en 
diskusjon som fører til nye perspek-
tiver rundt vedvarende utfordringer i 
bransjen. 

Studenter
GeoForum har tradisjon for å tilby 
studentmedlemmer gratis deltakelse 
på Geomatikkdagene. De får med dette 
en unik mulighet til å møte bransjen 
og se hva geomatikere i arbeidslivet 
jobber med gjennom faglige foredrag. 
Vi ønsker at flest mulig studenter fra 
Trondheim og andre studiesteder kom-
mer på Geomatikkdagene. Det vil bli 
muligheter til å delta på det ordinære 
konferanseprogrammet og/eller delta 
på en spesialtilpasset samling på et-

termiddagen den 22. mars (programmet 
her er ikke helt klart enda). Mer infor-
masjon om dette og påmelding kommer 
på nettsiden til Geomatikkdagene.

Deltakelse for planleggere  
– Bygg broer, ikke vegger
GeoForum har i mange år invitert plan-
leggere til våre arenaer for å bygge bro 
mellom de ulike fagmiljøene. Plan, bygg 
og geodata har det til felles at kartet 
ligger til grunn for både saksbehandling 
og beslutninger og vi tror at felles sam-
lingspunkter kan gi rom for diskusjoner 
og ny innsikt for alle. Det vil i år også 
være gratis deltakere for planleggere en 
av dagene. Mer informasjon om påmel-
ding for disse kommer senere.

Aktiviteter
Som tradisjonene tilsier, blir det o-løp. 
Oppmøte i hotellets resepsjon, men 
mer informasjon vil også bli gitt i 
fokant. Scandic Lerkendal, hotellet hvor 
konferansen finner sted, er veldig høyt 
med mange etasjer. Kanskje vi får til et 
trappeløp? Følg med i nyhetsbrevene 
når mars nærmer seg. I tillegg er det 
knyttet stor spenning til om det blir 
GeoPils eller ikke. Husker dere talen til 
styreleder Terje Midtbø i fjor?

Utstilling
Geomatikkdagene har mange faste 
poster – og utstillingen er blant de vik-
tigste. Det er allerede påmeldt mange 
utstillere. Dere treffer de alle på stand  
i området utenfor konferansesalen.  
Kanskje de har noen morsomme  
konkurranser og premier!

Geomatikkdagene 2023 i Trondheim
Geomatikk i innovasjon – innovasjon i geomatikk. Det er årets 
tema for Norges største uavhengige konferanse om teknologi, 
data og løsninger som bruker geografisk informasjon.

Carly Morris, sjef for Geovation,  
som kommer til Geomatikkdagene.

Morten 
Goodwind, key 

note første 
dagen på 

konferansen. 
Foto: Yukikio 

Lwazaki
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Key note: Morten Goodwind
Morten Goodwin er professor i kunstig 
intelligens ved Universitetet i Agder, 
professor 2 ved OsloMet, medgründer 
og CTO i AIVEO, sjefforsker i AI:hub, 
nestleder ved Senter for kunstig 
intelligensforskning (CAIR), og en av 
Norges fremste eksperter om kunstig 
intelligens. Han veksler mellom å være 
professor, underviser, samfunnsdebat-
tant, formidler, forfatter og CTO. Han 
er aktiv i flere store forskningsprosjekter 
innen grunnleggende og anvendt AI-
forskning innen en rekke fagfelt, blant 
annet innen geomatikk og kartana-
lyse sammen med Statents Kartverk, 
Norkart og Norsk landbruksrådgivning, 
men men også innen landbruk, helse 
akvakultur, kulturproduksjon, utdan-
ning, industrioptimalisering, naturlig 
språkbehandling og anbefalingsmotorer.
 

Hemmeligheten med å få til god  
kunstig intelligens for kartdata
De seneste årenes fremgang i kunstig 
intelligens- og maskinlæringsforsknin-
gen har åpnet opp for fantastiske nye 
muligheter innen bildebehandling og 
geodataanalyse. Oppgaver som for kort 
tid siden krevde manuelt arbeid, gjøres 
automatisk av en godt trent maskinlæ-
ringsalgoritme i dag, som å oppdage og 
segmentere objekter fra satellitt- og fly-
foto eller avdekke endring i stedbundne 
data -- med ekstremt høy presisjon. Mu-
lighetene i fremtiden er allikevel langt 
mer enn de vi ser i dag. Visste du at det 
allerede er veldig god kunstig intelligens 
for å rekonstruere nøyaktige 3D-mo-
deller fra flyfoto, oppdage anomaliteter 
i landskapet eller automatisk fjerne 
skygger fra satellittbilder? Det er til og 
med kunstig intelligens som automatisk 
analyserer og forstår komplekse sam-
menhenger fra kartdata, fra geofysiske 

fenomener til trafikkflyt, fra skredfore-
bygging og arealplanlegging.  Å skape 
virkelig god maskinlæring i er allikevel 
langt fra trivielt. I foredraget vil Morten 
Goodwin avsløre hemmeligheten med 
å få til pålitelig kunstig intelligens og 
røpe hvilket behov som oppstår i nær 
fremtid. Det er ingen tvil om at kunstig 
intelligens er kraftig verktøy for geogra-
fisk analyse.  

Kom og besøk oss 
på stand nr 1 på 
Geomatikkdagene

Møt oss på vår stand på Geomatikkdagene, og få informasjon om 
blant annet om vår nye løsning Eiendomsinnsyn.  
 
All eiendomsinformasjon samlet på et sted.

På Geomatikkdagene treffer du blant annet disse utstillerne:

Morten Goodwind, Foto: Humanist Forlag
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                 T I R S DAG  2 1 .  M A R S
08:00 - 10:00 REGISTRERING/UTSTILLING/SERVERING AV KAFFE OG EN MATBIT

P L E N U M

10:00 - 10:15 Velkommen v / programkomiteen

10:15 - 10:35 Carly Morris, Geovation London: Connecting the dots - how to use geospatial innovation to power economy, 
society and the environment

10:35 - 11:00 Morten Goodwin: Hemmeligheten for å få til god maskinlæring for geodata og kart

11:00 - 11:20 Kystverkets Digitale Virkelighet, Odd Sveinung Hareide, Kystverket

11:20 - 11:50 Kartverket 250 år med innovasjon, Johnny Welle, Kartverkssjef m.fl.

11:50 - 12:15 P A U S E

12.15 - 12.35 David Norheim, Leder Innovasjonsarbeidet, Brønnøysundregistrene

12:35 - 13:00 Beste geomatikkoppgaver

13:00 - 14:00 L U N S J

14:00 - 15:30 Utstillingsvandring Rep.møte GeoForum

S1 - Innovasjon – poten-
sial, barrierer og løsninger

S2 - Satellittdata / Fjernmåling S3 -Klima og miljø

Møteleder: Reidun Kittelsrud Møteleder: Stefan Ekehaug Møteleder: Cathrine Marstein Engen

15:30 - 15:50

Innledere og paneldebatt
Mer informasjon her publi-
seres som en egen nyhet

Copernicus satellittdata i NVE. Solveig 
Havstad Winsvold, NVE

Norge i rødt, gul og grønt: Kart-støt-
tet ROS-analyse av klimaeksponert 
forurenset grunn som kan true sår-
bare områder. Jan Ketil Rød, NTNU

15:50 - 16:10

NTNUs observasjonspyramide. Geir 
Johansen, NTNU

Skreddeteksjon - en casestudie av et 
glasialt landskap av Alexandra Jarna, 
NGU/NTNU (vil holdes av hennes 
veileder Jan Ketil Rød)

16:10 - 16:30

Rask og smidig visning og bruk av laser-
data i 3D - fra helt enkle til mer kompli-
serte anvendelser. Dagrun Aarsten, 3D 
analyse

SMELT- Snøbehandling utført mil-
jøvennlig med energinøytraliserende 
lagring og teknologi. Tor Olav Almås, 
NoIS

16:30 - 16:45 P A U S E

16:45 - 17:05
Bruk av luftbåren batymetrisk lidar for 
hydrografiske oppmålinger. Charles de 
Jongh, Field

Kartgrunnlag for arealregnskap. 
Linda Aune-Lundberg, Nibio

17:05 - 17:25
Stormskadekartlegging - Hva skal vi 
gjøre ved den neste stormen? Floris 
Groesz, Field

Havvind blir til med geografisk tek-
nologi i bunn. Tore Hustoft, Geodata

19:30 Utstillernes aften. Presentasjon av utstillerne

20.00 Middag

GEOMATIKKDAGENE 2023
PROGRAM  
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 O N S DAG  2 2 .  M A R S
P L E N U M

Møteleder: Reidun Kittelsrud

09.00 - 09.30 Bærum kommune og innovasjonspartnerskap. Tore Gulli, Bærum kommune

09.30 - 10.00 Tjenestedesign som verktøy for bedre varsling av naturfare. Kjersti Nordskog, Agenda Kaupang

10.00 - 10.30 Havneprosjektet - offentlig-privat samarbeid som innovasjonsdriver v/Lars Fredrik Gyland Kartverket

10.30 - 11.00 P A U S E

S 4 - Datafangst S 5 – Medvirkning S6 – Fellesløsninger

Møteleder: Trond Arve 
Haakonsen

Møteleder: Cathrine Marstein Engen Møteleder: Reidun Kittelsrud

11.00 - 11.20

Kontroll av sporets belig-
genhet med nøyaktige 
posisjonstjenester og mobil 
laserskanning. Jon Haugland 
fra Bane NOR, Kristian Kihle 
fra Kartverket og Kim Kooy 
fra Field

Kartlegging av ferdselshindringer i 
strandsone. Elisabeth Bergstrøm, Fred-
rikstad kommune

Fellesledningsrapportering til det 
offentlige, kan vi få til det? Kartverket 
og nasjonal kommunikasjonsmyn-
dighet

11.20 - 11.40
Datafangst med QGIS og 
QFIELD. Anne B. Nilsen, 
NIBIO

Innbyggerinvolvering i arealplanpros-
sesen. Kristin Brekke, Student NTNU/
Norkart

Fra sensor til samfunn. Heidi Liv 
Tomren, KS og Alexander Salveson 
Nossum, Norkart

11.40 - 12.00

Kontroll av bevegelser med 
3d-scanning. Laila Dalen, 
Solli og Hoff

Innovasjon i praksis - Hva skjer når du 
spør brukeren? Sommerstudenter + 
Astrid Hvattum, Geodata

Geografiske grunndata – opplegg og 
samvirke for de viktigste fellesdata-
ene.  Arvid Lillethun og Knut K. 
Bjørgaas, Kartverket

12:00 - 12:20 P A U S E

12.20 - 12.40

Dronetjenesten i Trondheim 
kommune - Bruk av droner 
sparer Trondheim kommune 
for millioner hvert år og har 
åpnet flere nye muligheter i 
offentlig forvaltning. Bendik 
Hassel og Frode Hansen, 
Trondheim kommune

Datadrevet innbyggerdialog. Lise Bard-
off, Kristiansand kommune

Samarbeid og finansiering av felles-
løsninger (tiltak 28 NGS). Hildegunn 
Norheim, Nibio

12:40 - 13:00

Grønn laser i innsjøer og 
vassdrag. Resultater og erfa-
ringer fra nasjonalt prosjekt 
for evaluering av grønn laser 
i ferskvann. Christian Malm-
quist, Kartverket

Kartportaler og medvirkning for inn-
byggerne i Ålesund. Knut Helge Skare, 
Ålesund kommune og Kjell Sandal Nor-
consult Informasjonssystemer.

Fremtidens eiendomsregister - En-
klere bruk og deling av eiendomsin-
formasjon. Hannah Cook, Kartverket
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13:00 - 14:00 L U N S J

14:00 - 15:00 UTSTILLINGSVANDRING

S7 - Teknisk Maskinlæring S8 - Veien mot fulldigital planprosess, 
i samarbeid med KS/KDD/Dibk

S9 - Marine grunnkart i kystsonen, 
i samarbeid med Kartverket

Møteleder: Harald Witsø Møteleder: Heidi Liv Tomren, KS Møteleder: Nicolien Haasbroek, 
Kartverket

15:00 - 15:20 Robot og Matrikkel, Mat-
hilde Ørstavik, Norkart

Denne sesjonen tar for seg digitalisering 
av planprosessen og ser på hva som 
er planlagt for fellestjenester på plan-
området i 2023. Hvilke muligheter har 
kommunene nå med ny standard og nye 
verktøy? Innledning om konkret bruk av 
nytt format og digitale planer. Geodata 
fortsetter om deres ide for forslagsbasen/
samhandlingsrom. Deretter blir det en 
sofasamtale fra Geomatikkbedriftene. 

Foredragsholderne slippes som egen 
nyhet senere.

15:00 – 15:15 Marine grunnkart slår 
på lyset under vann. Hanne Hodnes-
dal (Kartverket)
15:15 – 15:30 Sameksistens forutset-
ter arealkunnskap. Jon Arne Grøttum 
(Sjømat Norge)
15:30 – 15:45 Sparer tid og kostnader 
med marine grunnkart. Kirsten Red-
mond Kristensen (Statsforvalteren i 
Rogaland)
15:45 – 16:00 Bruk av marine 
grunnkart i kommunal arealplan: Lin 
Knarvik (Stavanger kommune)

15:20- 15:40

Bruk av kunstig intelligens 
for raskere oppdatering av 
arealressurskart (AR5) i 
NIBIO. Misganu Debella-
Gilo, Nicolai Munsterhjelm, 
Jonathan Rizzi, Nibio

15:40 - 16:00
Fjernmåling og kunstig 
intelligens med open-source 
verktøy, Stian Rostad, Field

16:00 - 16:20 P A U S E

16:40 - 17:00

A model-driven approach 
for reconstruction of LoD2 
buildings from ALS point 
clouds. Hongchao Fan, 
NTNU

Fra punktmålinger til heldekkende 
naturkart. Genoveva Gonzales-Mire-
lis, Havforskningsinstituttet

16:40 - 17:00

Forbedring av punktskyer 
med signalbehandling og 
maskinlæring. Eivind Hovde-
gård Furdal og Lars Martin 
Hodne, NoIS

Satsningsforslag: Nasjonal kartleg-
gingsprogram for hele kysten. Kjersti 
Løvseth Ruud, NGU

17:00 - 18:30 A K T I V I T E T E R

19.30 - 20.00 Utdeling av premier fra utstillere og aperitiff

20:00 Festmiddag - velkommen til bords
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TO R S DAG  2 3 .  M A R S
S10 - Fremtidens bruk av 
geomatikk

S11 - ITS og Navigasjon S12 - Geomatikk som beslutnings-
grunnlag

Møteleder: Reidun Kittelsrud Møteleder: Petter Arnesen Møteleder: Kjersti Nordskog

09:00 - 09:20 GirlTech Fest: Hvordan 
introduserer du geomatikk 
til 150 jenter på barneskolen? 
Ingfrid N. Karlsen, Norkart 
og Karine Gystøl, Kartverket

Den digitale veien. Per Roald Andersen, 
Statens Vegvesen

Beredskapsdashboard - ei felles 
løysing for betre situasjonsforståelse. 
Knud Hillers, Bergen kommune.

09:20 - 09:40

Om bruk av droner i NVEs 
arbeid med skred. Andrea 
Taurisano og Simon Oldani, 
NVE

Geolocating Road Objects in Road 
Scene Images using NVIDIA Drive and 
Haversine Formula. Mamoona Birkhez 
Shami, NTNU

FKB Dyrkbar jord som beslutnings-
grunnlag. Linda Aune-Lundberg, 
NIBIO

09:40 - 10:00

Eksempler på bruk av sen-
sorteknologi i en kommune. 
Geir Anker, Fredrikstad 
kommune

Modi er et stort EU prosjekt med over 30 
partnere der ITS Norway, SVV, Kartver-
ket, SINTEF m.fl. norske partere er med 
i viktige roller. Ragnhild Wahl, MODI

Utvikling av landsdekkende aktsom-
hetskart for områdeskred iht terreng-
kriteriene i kvikkleireveilederen. 
Christian Godoy, NVE

10:00 - 10:15 P A U S E

10:15 - 10:35

«Geomatikk 2.0» 
Student og medlem i pro-
gramkomitéen Harald Witsø 
(NTNU geomatikk) har 
regien for en framtidsrettet
diskusjon med studenter og 
erfarne bransjerever om vyer 
og bekymringer rundt frem-
tiden innen geomatikk.

HYPOS-prosjektet. Randi Fagerholt og 
Gunhild Berget, Sintef

Moderne data inn i en 70-talls 
risikomodell. Haakon Nordkvist, 
Kystverket

10:35 - 11:00

Kontinuerlig oppdatering av NVDB ved 
hjelp av maskinlæring og smarttelefon. 
Alexander Svindseth, Vegvesenet

NADAG: viktige grunnforholdsdata 
for infrastruktur og geofare. Inger 
Lise Solberg, NGU

11.00 - 11.30 P A U S E  M E D  U T S J E K K

11.30 - 11.55 Kåring av beste kart – Terje Midtbø og Kristoffer J. Kristiansen

11.55 - 12.20 Med kunnskap skal landet bygges, v/FoU-forum for geografisk informasjon

12.20 - 12.50 Anders Martinsen, UAS

12:50 - 13:00 Takk for i år v / styreleder i GeoForum

Programkomité
Reidun Kittelsrud, Kartverket
Alexandra Jarna, NTNU/NGU
Cathrine Marstein Engen, Norconsult
Kjersti Nordskog, Agenda Kaupang
Petter Arnesen, SINTEF,

Harald Witsø, student NTNU  
Stefan Olav Ekehaug, Kystverket
Wenche Larsen, Trondheim kommune
Trond Arve Haakonsen, Statens Vegvesen,
Birgitte W. Schumacher, GeoForum
Marianne Meinich, GeoForum
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Jubileet markeres på lokale 
geomatikkdager på Lille-
hammer 21.-22. februar.
Georg Langerak, tidligere fylkeskart-
sjef, og Reidar Sætveit, tidligere leder 
for byggesak og oppmåling i Hamar 
vil åpne arrangementet med å ta et 

historisk tilbakeblikk på faget og hvor-
dan dette utviklet seg i årene de var 
yrkesaktive. De vil også snakke kort om 
lokalavdelingens bidrag gjennom årene.

Flere enn 100 er påmeldt.  Styret har 
også invitert flere tidligere tillitsvalgte i 
lokalavdelingen. 

I tillegg til et bredt faglig program, 

blir det festmiddag, utdeling av den 
legendariske Laila prisen, før det spilles 
opp til dans.

GeoForum Innlandet har i flere år 
samarbeidet tett med Kartverket Inn-
landet – et fruktbart samarbeid.

Vi gratulerer!   

GeoForum Innlandet 50 år

GeoForum Trøndelag samlet 70 deltak-
ere til fagdag og lokale geomatikkdager 
i Namsos i februar, til sammen tre 
dager. Leder i GeoForum Trøndelag, 
Alexandra Jarna var svært fornøyd med 
både fagdagen og de lokale geoma-
tikkdagene som er viktig møtepunkt 
med mange gode temaer. Selv om 
hun gjerne skulle ønske seg noen flere 
deltakere, var nesten halvparten av 
kommunene i Trøndelag representert.  
Programmet var planlagt av følgende 
komité: Samuel Schiess, Norkart,  Ane 
Bang-Kittilsen, NGU, Lars Mardal, 
Kartverket, Ida Løseth, Melhus kom-
mune, Bjørnar Hagen Sævik, Namsos 
kommune.  

GeoForum Buskerud, Oslo og Akers-
hus samarbeider om å arrangere lokale 
geomatikkdager. I år var nærmere  
100 deltakere samlet på Storefjell i Gol 
kommune. Her var det satt av god tid 
til pause midt på dagen til ute aktivite-
ter - svært godt organisert. Det var lagt 
opp til parallelle sesjoner begge dagene. 
Vel gjennomført!

Begge lokalavdelingene gjennom-
førte årsmøte under konferansen.  
På årsmøtene ble det trukket ut et 
medlem som fikk gratis deltakelse på 
Geo matikkdagene.

GeoForum Sogn og Fjordane inviter-
er til lokale Plan- og kartdagar i Loen 
i mars, GeoForum Nordland i Bodø 
samme måned. 

Lokale geomatikkdager

Uteaktiviteter på Storefjell. Foto Marius Garnås

GeoForum Buskerud og Oslo og Akershus samarbeider om 
å arrangere lokale geomatikkdager. Bak fra venstre: Lasse 

Mederud, Geir Wamstad, Ann-Karin Isaksen, Magnus Haugstad, 
Kjetil Sæheim og Åsmund Stemme. I midten: Francisca Quayson, 
Tor Haugland, Ingrid Eriksrud Presthagen, Anne Alu Brøto. Foran: 

leder i GeoForum Oslo og Akershus Andreas Dyken og leder i 
GeoForum Buskerud: Marius Garnås

Storefjell Resort hotel 1001 
moh. Foto Marius Garnås.



POSISJON  NR.  1 - 2023   13

På Geomatikkdagene 2023 vil det for 26. gang bli avholdt en kartutstilling. 
Det kåres vinner av Folkejuryens pris og vinner av Fagjuryens pris. 
Vinnerne får premie, diplom og hederlig omtale. De beste produktene deltar på den 
internasjonale kartutstillingen i Cape Town, Sør-Afrika, 13.-18. august 2023. 

 

 

Alle deltagerene ved Geomatikkdagene vil få tilsendt epost med «link» for stemmegiving. 
Hver deltager har én stemme hver.  

Fagjuryen presenterer årets kartutstilling torsdag 23. mars.  

  

FRIST  FREDAG 1. MARS

STEMMEGIVING

INNLEVERING

KRITERIER FOR DELTAGELSE

PRESENTASJON

ADRESSER

GeoForum
Organisasjon for geomatikk

Trondheim og Nidelva                                     Foto: Terje Midtbø

«Beste kart» - utstillingen

Geomatikkdagene 2023
     Scandic Lerkendal, Trondheim 21.- 23.  mars

Man kan delta med papirkart, kartplott, digitale kart og kart på Web og på mobil plattform. Juryen vektlegger
nytenking, god kartogra� og hvor godt produktet kommuniserer med brukeren. Arrangøren vil samle
digitale bidrag som er web-basert på PC-er i utstillingsområdet. For applikasjoner som krever spesielt utstyr
er det opp til bidragsyter å stille med dette i utstillingsområdet eller eventuelt på egen stand. Det forutsettes
at bidragene gjøres kjent for juryen på forhånd. Utstillingen vil også være tilgjengelig på 
utstilling.cartography.no. Påmelder må på forhånd ha avklart med eventuelle andre rettighetshavere.
Bidrag som har deltatt tidligere eller er revidert, kan ikke delta.

Skal du delta med papirkart må det sendest inn 1. stk kart for opphenging (helst ubrettet). Hvis man ønsker 
å delta med en hel kartserie, skal kun ett av kartene i serien sendes inn. Det må også sendes inn digital 
versjon av kartet. En �l i full oppløsning til bruk for juryen, samt en �l med redusert oppløsning for 
presentasjon på Web (Max 25 MB). For Web-baserte produkter må Web-adressen sendes inn. Eventuelle 
apper på håndholdte enheter må gjøres tilgjengelig for juryen. Det skal i tillegg sendes inn en beskrivelse 
av kartet/websiden/appen med f.eks. produksjonsmetode og adresser, maks. en A4-side pr. produkt. 
Denne beskrivelsen må leveres sammen med fysisk produkt og samtidig som pdf-�l. På utstillingen vil 
beskrivelsen vil være tilgjengelig sammen med produktet.

Papirkart med relevante opplysninger sendes til:  
«Beste kart» v/Terje Midtbø, IBM/Geomatikk, Høgskoleringen 7, 7491 Trondheim 
Lenker til nettsider, samt alle relevante opplysninger, sendes til:
Terje Midtbø, NTNU, terjem@ntnu.no
Kristo�er J. Kristiansen, krisjokri19@gmail.com
Øystein Dokken, Kartverket, oystein.dokken@kartverket.no

Vi håper på mange bidrag til kartutstillingen!

GeoForum Innlandet 50 år

Lokale geomatikkdager



H istorien vår er like fascinerende 
og spennende som den er lang. Vi 

har siden starten og kartleggingen av 
norske grenser mot Sverige for 250 år 
siden stått på skuldrene til våre forfedre 
og hatt deres ambisjoner og innovative 
visjoner om stadig å fornye oss og bruke 
ny teknologi. Vi kan si at vi har gått fra 
målebordsmetoden til fjernanalyse og 
satellittobservasjon i kartleggingen av 
landet vårt, samtidig som vi har fått 
utvidet porteføljen med sjøkartlegging, 
tinglysing og matrikkel. Vi er unike i 
global sammenheng som har en sam-
mensatt portefølje av både sjø og land 
og eiendomsinformasjon, sier kart-
verkssjef Johnny Welle. 

Geopolitisk mandat
Det var ikke et rett og flatt land den 
dansk-tyske generalen Wilhelm von 
Huth fikk i oppdrag om å måle opp i 
1773.  Med sin beliggenhet på toppen 
av Europa mellom 58° og 71° nord med 
et landskap preget av høye fjell, dype 
daler og lange fjorder ble det en svært 
krevende oppgave å måle opp landet. 
Norge var i union med Danmark frem 
til 1814. Det politiske forholdet til 
nabolandet Sverige ble svært anspent 
da Gustav 3. ble konge i Sverige i 1771. 
Den dansk-norske kongen ønsket derfor 
å forberede seg i tilfelle krig. Wilhelm 
Von Huth forslo å kartlegge norske 
områder mot grensen til Sverige, og 14. 
desember 1773 ble Norske Grændsers 
Opmaaling etablert. 

Fra militær kartlegging  
til økonomisk kartverk 
Kartleggingen på slutten av 1700- og 
begynnelsen av 1800-tallet ble først og 
fremst gjort ut fra militære behov, og 
markerte starten på 250 års nær relasjon 
mellom Kartverket og Forsvaret. Det 
betyr at de fleste kartene som finnes fra 
tiden før 1850 er oppmålt og tegnet av 
yngre offiserer. Som grunnlag for kart-
leggingen ble det etablert et nettverk av 

trigonometriske punkter på fjelltopper. 
Førstegangsbestigningene av flere av 
toppene i Rondane og Jotunheimen ble 
dermed gjort av unge oppmålingsoffi-
serer. Etter Napoleonskrigene endret de 
sikkerhetspolitiske forholdene i Norden 
seg vesentlig. Norge kom i union med 
Sverige, og Danmark var ikke noen stor 
militær trussel for den nye unionen.  
Det betød også at det ble økt fokus på 
kartlegging for sivile formål. 

Kartleggingen av Norge
Dreiningen av fokus medførte også 
endringer i ledelsen av den geografiske 
oppmålingen. Christopher Hansteen var  
professor i astronomi og anvendt mate-
matikk ved Universitet i Christiania og 
var en sentral person i norsk og interna-
sjonal vitenskap på 1800-tallet. Han ble 
også direktør for Norges Geografiske 
Oppmåling fra 1817. Han ble sentral i 
utviklingen av oppmåling og kartlegging 
i Norge. Hansteen var hovedmannen 
bak grunnleggelsen av Det astronomiske 
observatorium i Oslo som ble åpnet i 
1834. Mot slutten av Hansteens periode, 
la NGO en plan for å fullføre kartleg-
gingen av hele Norge. Det skulle vise 
seg å ta over hundre år før Norge hadde 
én kartserie som dekket hele landet, 
og det skjedde ved fullføringen av den 
topografiske kartserien M711 (Norge i 
1:50 000) i 1988.

–I fjor ferdigstilte vi nok en kartleg-
ging av hele landet, nemlig nasjonal 
detaljert høydemodell. Denne gangen 
brukte vi tiden fra 2016 til og med 2022. 
Altså radikalt mye kortere enn 100 år. 
Da P.A. Munch tegnet sitt Norgeskart 
på 1860-tallet så drev han både med 
kartografi og kunst, som nå er grunnla-
get for kartet en digital tvilling av hele 
Norge, sier direktør Knut K. Bjørgaas 
for landdivisjonen i Kartverket. 

Rivende teknologiutvikling
–Geodesien har hele tiden vært en 
del av Kartverket sin grunnstamme og 

oppmålingshistorie, og har en like sterk 
posisjon i dag. Vi har sett en rivende 
utvikling i både arbeid og teknologi fra 
basismålinger og bruk av teodolitt til 
moderne satellittgeodesi, permanente 
GNSS-stasjoner og posisjonstjenester, 
sier direktør Per Erik Opseth fra geode-
sidivisjonen.

Geodesien har hele tiden ligget i front 
hva teknologi og arbeidsmetoder angår.  
Som landets første etat tok Kartverket 
GPS i praktisk bruk i 1985-86. Fra 1991 
ble all etablering av grunnlagsnett utført 
med satellittbaserte metoder. Fra slutten 
på 1990-årene startet Kartverket etable-
ring av permanente GNSS-stasjoner. 

–Vi ser at nøyaktig posisjon er viktig 
i utvikling av nye tjenester og produkter 
og får stadig nye bruksområder. I dag 
brukes teknologien vår også til posisjons-
bestemmelse av automatisert transport. 
Kartverket har ligget i front hva tekno-
logi angår, og det skal vi fortsette med, 
sier direktør Per Erik Opseth. 

En moderne og innovativ etat i 250 år
Kartverket har utviklet seg fra en militær virksomhet grunnlagt i en 
anspent geopolitisk tid til dagens moderne virksomhet, der geodata 
og eiendoms informasjon er en helt kritisk del av vår felles digitale 
grunnmur.
Av Per Christian Bratheim og Synne Storvik

 Fra målinger på Dyrhaugstind i 1933, der tung bør i 
bratt terreng krevde iherdig innsats.
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Fra rikskartverk til sjøkartverk  
– og tilbake igjen
–Den første offisielle oppmålingen av 
Norskekysten fant sted i 1705- 06 lenge 
før Norges geografiske oppmåling ble 
etablert. Det var kongelig sjøkartdirek-
tør for Danmark og Norge Jens Søren-
sen som kartla kysten fra Svinesund til 
Arendal, sier direktør Birte Noer Borre-
vik i sjødivisjonen.  Norges geografiske 
oppmåling var helt fra starten et riks-
kartverk med seksjoner for landkartleg-
ging, hydrografi og geodesi. Første kart 
som ble trykket og gitt ut var et sjøkart 
over Trondheimsfjorden i 1835, mens 
første trykte landkart kom 10 år senere. 
Sjøkartverket ble skilt fra NGO i 1932, 
men etatene ble gjenforent 1986. 

Den rivende teknologiutviklingen 
kan også sees på sjøsiden.  

–Vi har gått fra målinger med hånd-
lodd til bruk av multistråle ekkolodd, 
som gir flatedekkende målinger med 
mange punkt pr kvadratmeter. I år 
får Hydrograf nytt ekkolodd med en 
rekkevidde på over 2000 meter. Vi har 
hatt gode resultater med bruk av grønn 
laser-teknologi for dybdekartlegging på 
grunt vann. Vi har også testet ubeman-
nede overflate fartøy styrt fra Irland 
og droner med grønn laser. Teknolo-
giutviklingen har vært enorm også på 
sjøsiden, sier Borrevik. Nå ser hun frem 
til en sammenhengende terrengmodell 
mellom sjø og land. 

-Teknologien ser så lovende ut at en 

sømløs overgang mellom sjø og land 
kan bli en realitet i nær framtid, sier 
direktør Birte Noer Borrevik. 

Med røtter tilbake til vikingtiden
–Eiendomsdivisjonen er det yngste 
medlemmet i kartverksfamilien, men 
røttene våre strekker seg helt tilbake til 
vikingtiden da rettigheter ble lest opp 
på tinget, sier direktør Hannah Cook i 
eiendomsdivisjonen. 

Selv om rettsvern og tinglysing har 
en lang historikk, ble eiendomsrett 
først formalisert i Norge rundt 1665 
da matrikkelen ble opprettet. Senere i 
1738 ble det opprettet et realregister 
med alfabetisk oppføring etter gårdens 
navn. Det er først i 1838 at eiendom-

mer blir oppført med navn, gårdsnum-
mer og bruksnummer, nesten slik 
vi kjenner det i dag. Men først med 
matrikkelloven i 2010 får vi en nasjonal 
matrikkeldatabase. 

Fra lov om tinglysing i 1935 til ting-
lysingsreformen av 2002 har arbeidet 
gått fra en manuell til en mer heldigital 
arbeidsflyt. Tinglysingen ble etablert 
på Kartverket i perioden 2004-2007, 
da tinglysingsfunksjonen i landets 87 
tingretter en etter en ble overført til 
Hønefoss. 

Dagens eiendomsregister har en 
sentral funksjon for sivil beredskap, 
stabile finans- og eiendomsmarkeder 
og ikke minst for bærekraftige plan- og 
byggesaksprosesser.   

Observatoriet 
Wergmann 1837

 Kartverkets jordobservatorium i Ny-Ålesund kombinerer flere teknikker for å skape et presist grunnlag for moderne posisjonsbestemmelse. FOTO: Bjørn Owe Holmberg
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«Bruk av droner til luftbåren inspeksjon er mer miljøvennlig, støyer 
mindre, er sikrere enn bruk av bemannede løsninger, samler og overfører 
data smartere og mer sikkert, samt er en mer skalerbar løsning enn 
bemannede løsninger.»

Dronedata– allsidig og bærekraftig
KVS, nå Field Group, benytter drone 
til inspeksjon av strømlinjene og 
infrastruktur, men også til andre 
oppdrag. De har flere nettselskaper 
i Norge som kunder og er også store 
i USA. Bruk av droner har hatt stor 
vekst siden 2016 og får stadig flere 
bruksområder.
Tekst: Marianne Meinich
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J immy Bostrøm i Field Group frem-
hever spesielt den miljøvennlige 

faktoren ved bruk av droner. 
- Droner har lav støy og lite utslipp. 

Når vi inspiserer linjenettet viser opp-
takene ville dyr som er helt uforstyrret 
av droneaktiviteten i nærheten. Bruk av 
helikopter til samme oppdrag er både 
mer krevende, har større begrensnin-
ger og risiko i tillegg til at de er mindre 
miljøvennlig (bruk av droner reduserer 
CO2 utslippet med mer enn 90%).

Droner brukes også i beredskap som 
ved strømutfall som skyldes uvær som 
for eksempel kraftig snøfall. Droner 
kan fly i allslags vær i motsetning til 
helikopter som har sine begrensinger. 
Selv om tåke kan gi uklare bilder, har 
Field Group erfaringer med at droner 
oppdager strømbrudd på linje i løpet 
av kort tid. Det er betydelig besparelser 
av tid og ressurser der strømbruddet 
skjer langt fra allfarvei. Tidligere var det 
behov for bruk av snøscootere og fotbe-
faring for å oppdage feil på strømnettet 
i dårlig vær når helikoptrene måtte stå 
på bakken.

Field Group har også andre oppdag 

og opplever økt interesse i bruk av 
innsamling av informasjon fra droner. 
Utarbeidelse av terrengmodeller i ulike 
oppdrag som ved utbygging, innsam-
ling av annen lineær infrastruktur som 
olje- og gassrør, vei og jernbane. Også 
laserskanning- og termografering av 
bygningsmasse blir gjort med drone.

Innsamling av data fra droner er 
innsamling av geografiske data til ulike 
formål. Det dreier seg om å samle inn, 
bearbeide og presentere geografisk 
informasjon som brukes i ulike formål, 
presiserer Jimmy Bostrøm.

Økt krav til dronevirksomhet
Norge har innført strengere krav til 
dronevirksomhet fra 2022. Reglene er 
en del av felles europeiske regelverk. 

Jimmy Bostrøm er positiv til at det er 
skjerpende krav til flyving av droner. 

Det utvikles løsninger som gir over-
sikt over hvem som er ute og flyr droner 
hvor – som Flight Radar for fly og AIS 
for skip – hvilke fly og skip som er hvor 
i sanntid og hvem som er eier. 

Field Group har god dialog med 
politiet, luftambulansen og Avinor og 
rutiner for å melde fra dagen før om 
hvor og når droneoppdrag vil finne sted 
i ukontrollert luftrom (Notam). Avinor 
har kontrollsoner rundt flyplasser 
som er strengt regulerte med tanke på 
bemannet og ubemannet lufttrafikk, 
og her får vi kun fly når tårnet gir oss 
tillatelse og da kun i korte perioder om 
gangen. 



C A L L  F O R  A B S T R A C T S

DEN KLOKE
TEKNOLOGI

2023
-  b y g g e n æ r i n g e n s  i n n o v a s j o n s k o n f e r a n s e  -

1 6 . - 1 7 .  O K T O B E R  2 0 2 3
C L A R I O N  H O T E L  T H E  H U B

Vi inviterer med dette bransjen til å sende inn forslag til foredrag til
høstens konferanse. Vi ønsker forslag fra dere som brenner for

teknologi og som formidler dette med entusiasme. Deltakerne skal få
lære av de beste i bransjen, og programkomiteen forventer høyt nivå

både på foredragets innhold og fremførelse. 
 

Registrer ditt forslag på www.denkloketeknologi.no. 
innen 1. mai 2023.

Den Kloke Teknologi (DKT) er den viktigste møteplassen for
teknologidrevet innovasjon og tverrfaglig samhandling for BAE-næringa
i Norge. Konferansen presenterer foredrag som viser beste praksis og

smidige løsninger i bygg- og anleggsprosjekter.
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K onkurransen gikk ut på at delta-
kerne skulle utvikle et program der 

kunstig intelligens genererer kart, basert 
på både flybilder og laserdata.

– Det er et stort potensial i å bruke 
flyfoto og laserdata til å lage kart. Dette 
er data som er relativt billig å hente 
inn, og på sikt tror vi at vi ved hjelp av 
maskinlæring kan man lage vel så gode 
kart fra flyfoto som de man tegner i dag, 
forteller Eivind.

Totalt var det elleve lag med, og 
både doktorgradsstipendiater og andre 
konsulentmiljøer deltok i konkurransen 
hvor Lars Martin og Eivind til slutt gikk 
seirende ut. Til daglig jobber de to med 
maskinlæring og kunstig intelligens i 
Norconsult Informasjonssystemer.

– Det har vært en stor fordel å være 
del av et sterkt fagmiljø, og vi har fått 
mange gode tips og triks på veien, sier 
Eivind og fortsetter:

– Fremover blir det også spen-
nende å se hvilken nytteverdi innsikten 
vi har fått fra konkurransen kan få for 
kundene våre, ettersom maskinlæring 
er et felt som er i stor utvikling. Det er 
kult å ha en arbeidsgiver som lar oss 
utforske og leke oss med ny teknologi i 
arbeidstiden.

Presenterte vinnerbidraget på interna-
sjonal maskinlæringskonferanse
Lars Martin og Eivind er begge utdan-

net ved NTNU, hvor de spesialiserte 
seg innen kunstig intelligens. Derfor 
var det ekstra gjevt å få presentere den 
vinnende løsningen under «Northern 
Lights Deep Learning-konferansen» 
for 250 deltakere bestående av forskere 
og maskinlæringseksperter fra 18 ulike 
land i Tromsø tidligere i år.

– I tillegg til premieutdelingen og 
presentasjonen under konferansen, fikk 
vi også hørt på foredrag fra verdens-
ledende eksperter. De presenterte det 
ypperste av forskning innen flere typer 
maskinlæring, så det var veldig kult, sier 
Eivind.

Interesse fra utlandet
Flere steder i verden har man ikke gode 
nok systemer for å lage detaljerte kart 
over bebyggelse og terreng. Laget fra 
Norconsult Informasjonssystemer tror 

at løsningene de har utviklet kan bli 
aktuelle for bruk i land hvor det er van-
skelig å kartlegge større områder.

– AI-løsninger innen kart er interes-
sant for et smalt miljø her i Norge, men 
vi ser at det er stor interesse i utlandet. 
Under konkurransen fikk vi blant annet 
kontakt med en professor i Tanzania 
som viste stor interesse for løsningen 
vår, forteller Lars Martin.

Han understreker at det kan være 
nødvendig i Norge også:

– Selv om Norge er langt fremme i 
utviklingen av kart, kan man finne feil 
og mangler ved hjelp av ny teknologi. I 
Norge har man brukt flyfoto kombinert 
med maskinlæring til å oppdage nye 
påbygg eller garasjebygg som ikke er 
meldt inn.

Konkurransen til Kartverket ble 
utformet i samarbeid med NORA (Nor-
wegian Artificial Intelligence Research 
Consortium), AI:Hub, CAIR (Centre for 
Artificial Intelligence Research ved Uni-
versitetet i Agder), Norkart og Styrelsen 
for Dataforsyning og Infrastruktur i 
Danmark.  

Til topps i Kartverkets  
      MapAI-konkurranseLars Martin Hodne og Eivind Hovde-

gård Furdal stakk av med seieren 
i Kartverkets MapAI-konkurranse 
om bruk av kunstig intelligens i 
byggsegmentering. Løsningen ble 
presentert under en internasjonal 
maskinlærings-konferanse tidligere 
i år.
Tekst og bilde: Norconsult Informasjonssystemer. 

Eivind Hovdegård Furdal (t.v.) og Lars Martin Hodne synes det er stas å gå av med seieren i Kartverket sin 
MapAI-konkurranse om bruk av kunstig intelligens i byggsegmentering. 

Bildene viser LIDAR-data som beskriver høyde over 
bakken. Dataene ga et stort løft i segmenteringen 
når de ble brukt.

https://www.nora.ai/competition/mapai-precision-in-building-segmentation/index.html


D igitaliseringsarbeidet er organi-
sert i en rekke prosjekter i regi av 

Kommunal- og distrikts departemen-
tet, Direktoratet for byggkvalitet, 
Kartverket, SSB og KS. 

Samarbeidet mellom stat og 
kommune er godt, men vi har 
manglet et felles veikart som ser 
de ulike prosjektene i sammen-
heng og vurderer dem opp mot en 
oppdatert og omforent beskrivelse 
av hvilke behov som skal løses. Det 
veikartet har vi klart nå. 

Veikartet skal skape forutsigbarhet 
og gjøre forventningene til leveran-
sene tydeligere fra de ulike aktørene. 
Samtidig skal veikartet legge til rette 
for å realisere gevinster med redu-
serte kostnader og risiko både for den 
enkelte kommune og offentlig sektor 
samlet sett. 

Samarbeid med statlige aktører
-For å lykkes med effektiv informa-
sjonsflyt og gode digitale tjenester, 
må vi samarbeide tett med de stat-
lige aktørene, sier Asbjørn Finstad, 
avdelingsdirektør for strategisk IKT og 
digitalisering i KS. Prosjekt og initiativ 
må sees i sammenheng og koordineres 
på tvers opp mot de behov de skal løse 
og i samhandling med leverandørene. 
Viljen til å etablere et slikt samarbeid 
mellom stat og kommune oppleves 
som god. Strategisk råd plan, bygg 
og geodata, ledet av KS, har gjennom 
flere år fungert som en felles arena for 
koordinering av tiltak på tvers av stat 
og kommune.

Men omstillingsarbeidet lokalt i 
kommunene tar tid. Mange kommuner 
venter med å anskaffe nye løsninger i 
påvente av at løsningene i markedet 
blir mer modne og at kommunene 
som allerede har tatt nye løsninger i 
bruk lykkes med å ta ut gevinster som 
forutsatt. 

Realisering av gevinster  
i kommunene
-Det er derfor et særlig behov for å se 
på hvordan arbeidet på området og 
løsningene rettet mot kommunene kan 
legge bedre til rette for at tempoet i 
realisering av gevinster i kommunene 
øker, sier Heidi Liv Tomren, seniorråd-
giver i KS.  

Med dette som utgangspunkt, har 
KS gjennomført et prosjekt i tett sam-
arbeid mellom kommunene og statlige 
aktører for å utvikle et veikart. til å lede 
gjennomføringen. Arbeidet har vært 
gjennomført i samarbeid med en bredt 
sammensatt arbeidsgruppe som består 
av plan- og byggesaksrepresentanter 
fra flere kommuner sammen med 
representanter fra KS, Kommunal- og 
distrikts departementet (KDD), Kart-
verket og Direktoratet for byggkvalitet 
(DiBK). 

De har blant annet diskutert dette: 
 Hva hindrer fremdriften i omstil-

lingsprosessene i kommunene og 
hvordan kan tempoet økes?

 I hvilken grad dekker de nasjonale 
fellesløsningene behovene som skal 
løses og stimulerer de til konkur-

ranse der man ønsker private 
løsninger?

 På hvilke områder er det behov for 
tiltak for at det skal være lagt til 
rette for utvikling av gode sammen-
hengende tjenester?

 Hvordan kan utfordringen med at 
private bransjeløsninger ikke lykkes 
med å dekke behovene raskt nok, 
løses?

Etter det omfattende kartlegg-
ingsarbeidet er det utarbeidet to 
hovedgrupper av forbedringsområder: 
Funksjonelt målbilde, samt et målbilde 
for arbeidsmetoder og samhandling. 
Funksjonelt målbilde handler om ny 
eller endret funksjonalitet i økosyste-
met for å understøtte målbildet, mens 
arbeidsmetoder og samhandling peker 
på endringer i måten det jobbes med 
utviklingen av økosystemet på å forslag 
til nye arbeidsmetoder og samhand-
ling som det antas at vil bidra til bedre 
realisering av målbildet.

Under hver av de to hovedgruppene 
er det tre prioriterte forbedringsom-
råder. For funksjonelt målbilde er 
forbedringsområdene kategorisert som 
følger:

 Heldigital samhandling 
 Strukturert datagrunnlag 
 Brukervennlighet 

For arbeidsmetoder og samhandling: 
 Støtte og opplæring 
 Smidig utvikling 
 Pris-, finansierings- og insentivmo-

deller

Veikartet inneholder også en rekke 
tiltak innenfor de 6 forbedringsområd- 
ene. Disse er prioritert og nå gruppert 
i satsinger som KS nå jobber for å få 
medlemmer og samarbeidspartnere 
sammen om å gjennomføre  

 

KS har utviklet veikart for plan-, 
bygg- og geodata
Det satses mye på digitalisering innenfor plan, bygg og geodata både hos stat og 
kommune. Arbeidets mål er å bidra til en mer brukerorientert og effektiv offentlig 
forvaltning. På veien dit har KS utviklet et veikart.
Tekst: Heidi Liv Tomren, KS
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God dag
Navn:   Ingrid Eriksrud Presthagen

Familie:   samboer og katt

Stilling, og
arbeidsoppgaver:  oppmålingsingeniør i Ringerike kommune,  
  gjennomfører oppmålingssaker fra a til å

Utdanning:  bachelor i «forurensning og miljø» med   
  påbygg GIS-fag

Hvorfor valgte du i sin tid denne utdanningen? Det hørtes ut som det var 
spennende og interessante fag, og det var det også, men jeg er også veldig 
glad jeg tok ekstra fag med GIS, for på den måten fant jeg landmåling, og 
det var da jeg endelig skjønte hva jeg ville jobbe med. 

Hvem har betydd mest for deg i jobbsammenheng gjennom årene – og 
hvorfor? Det må nok først og fremst bli min første leder da jeg fikk meg 
ordentlig «voksenjobb». Jeg var så heldig at jeg fikk et vikariat i Ringerike 
kommune, der Elin Green var leder for den flotte oppmålingsavdelingen. 
Hun ledet meg stødig gjennom alt det nye jeg måtte sette meg inn i. Tror 
ikke jeg kunne fått en særlig mye bedre leder enn henne, og hun gjorde 
overgangen fra studentlivet til arbeidslivet helt super. Jeg var så heldig 
at jeg fikk fast jobb og fikk bli her, med en fantastisk dyktig gjeng på 
oppmåling, og ikke minst gode kollegaer i de andre avdelingene man 
gjerne samarbeider med. Vi har et flott arbeidsmiljø her, og kollegaer blir 
venner man gjerne gjør ting med på fritiden også, det er en stor bonus. 

Ditt beste GeoForum-minne: Mange gode konferanser, der både det 
faglige og sosiale er viktig. Husker spesielt godt Geomatikkdagene 2022, 
da dansegulvet åpnet seg, koronaen var borte og det var liveband på scena. 
Og det at jeg turte si ja til å bli med i styret i Geoforum Buskerud, selv om 
det var veldig skummelt så angrer jeg ikke i dag. Man får være med å bidra 
til å lage samlingspunkt for bransjen, og ikke minst får bli kjent med en 
skikkelig flott gjeng i lokalavdelingene! 

Hvilken bransje skulle du ønske hadde mer forståelse for viktigheten av 
geomatikk? Skulle ønske skoler generelt visste mer om dette yrkesvalget. 
Jeg tror ikke jeg hørte ordet landmåling før jeg gikk på høyskolen. Det er 
ikke sikkert det hadde hjulpet meg den gangen om jeg visste om det, men 
det er alltid kjekt å vite om muligheter. 

Norges fineste kommune/område? Norge har så mange flotte steder at 
det er vanskelig å bare nevne en.. Men siden jeg studerte i Bø i Telemark 
tror jeg at jeg alltid kommer til å ha en dragning mot det stedet, mange 
gode minner derfra, og flott natur. Også går det nesten ikke an å ikke nevne 
Nord-Norge, for en fantastisk natur det er der. 

Når jeg ikke er på jobb liker jeg best å… enten være ute på tur eller 
klappe katta. Liker å gå turer, gå på ski, eller driste seg til å få litt fart på 
beina med en joggetur i skogen.  

SMÅSTOFF
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En rekke forbedringer  
i FKB 5.0 tar datasettene  
inn i fremtiden.
Tekst:  Niels Torger Granum

D et er ingen underdrivelse at Felles 
kartdatabase (FKB)-datasettene 

er noen av de mest detaljerte og mest 
anvendte geografiske datasettene vi har 
i Norge. Produsert for en visning ned 
til skala 1:500, med et regime der det 
årlig gjøres et titalls flykartlegginger 
for å oppdatere de 17 datasettene er 
det store mengder samfunnskritisk 
informasjon som er omfattet. Og med 
flere tusen daglige endringer gjort 
av byggesaksbehandlere, landbruks-
rådgivere, geodataingeniører og øvrige 
GIS-kyndig personell i stat, fylke og 
kommune er det oppdaterte datasett 
som er av stor nytte for mange.

Etter ett år med standardiserings-
arbeid, ett år med programvare-
utvikling og hele 15 år siden siste 
hovedversjon nærmer FKB 5.0 seg 
endelig produksjonssetting. Som eier 
av FKB-produktspesifikasjonene har 
Geovekst-samarbeidet hatt en grundig 
gjennomgang av en lang liste ønsker 
for å modernisere disse mye anvendte 
datasettene. Tverrsektorielle arbeids-
grupper og åpne høringer har sikret en 
bred forankring for de nye forbedrin-
gene. Her er et utvalg av hovedtrek-
kene i FKB 5.0

- På datasettnivå vil datasettet Led-
ningVA avvikles og objektene flyttes 
til Ledning. Datasettene Servitutt, 

 Elveg 2.0 og det tilgrensende data-
settet N5-presentasjonsdata har ikke 
blitt oppgradert til 5.0, men for Elveg 
2.0 er dette i planene senere på året. 

- En hovedendring er innføringen 
av heleid flategeometri for mange 
objekttyper, altså at flater etableres 
uten egne avgrensningslinjer slik 
som er tilfellet for alle flater i dagens 
FKB 4.6.

- Assosiasjoner er også et vesentlig 
tillegg, som gjør det mulig å vise 
relasjonen mellom objekter i data-
settet og bla. forenkler bygging av 
3d-modeller fra FKB-data.

- Det blir også mulighet for å koble 
objekter i FKB til objekter i andre 
datasett/systemer som f.eks. NVDB 
med eksternpekere.

- Eksterne kodelister gjør at håndte-
ringen av kodelister som f.eks. kom-
munenumre, kvalitet og byggtyper 
blir bedre.

- En egen tiltakstype for samferdsel 
gjør det lettere å registrere og få 
innsyn i planlagte samferdselsanlegg.

- Kvalitetskodingen er forenklet.
- Ellers er det en del gjennomgående 

endringer, særlig mange i Tiltak og 
Veg, samt nokså store endringer i 
BygnAnlegg, Ledning, TraktorvegSti 
og Vann. Ellers er det kun mindre 
justeringer i øvrige datasett.

- En harmonisering med norske og 
internasjonale ISO-standarder gjør 
det enklere å bruke dataene i flere 
sammenhenger, for eksempel open 
source programvare.

- Dokumentasjonen har også gjen-
nomgått en forbedringsrunde med 
tanke på tilgjengelighet.

Støtte for full 3d har vært ønsket 
lenge, men ble for omfattende å få til 
innenfor rammene og videreføres i en 
egen arbeidsgruppe.

Filer på versjon 5.0 vil bli tilgjenge-
lig på Geonorge før sommeren. Her 
vil vi bruke eksisterende oppføringer, 
så om du abonnerer på FKB-filer fra 
Geonorge vil de automatisk endres til 
data etter 5.0 standard. På grunn av 
endringer i antallet datasett vil det bli 
satt opp nye WMS-tjenester. Kommu-
ner og øvrige forvaltere av FKB-data 
får informasjon direkte om overgan-
gen. Endringer i distribusjonen varsles 
som datasett- og tjenestevarsler på 
Geonorge, og tidsplanene vil legges ut 
på informasjonssidene.    

En kraftig modernisering av noen 
av våre mest detaljerte vektordata

Geovekst-
samarbeidet har 
via Geovekst-
forum ledet 
arbeidet. Foto: 
Svein Arne 
Rakstang

Et aktivt forvaltet datasett. 
Kartet viser utstrekningen på 
de største av i alt 43.000 
jobber som ble gjort 
på FKB-datasettene 
bare i januar! Kilde: 
SFKB Transak-
sjoner WMS-T, 
geonorge.no

FAKTA: GEOVEKST
Geovekst er et samarbeid for å sikre 
effektiv og kvalitetssikret kartlegging, 
forvaltning, drift, vedlikehold og bruk 
av geografisk informasjon. Partene 
er Kartverket, kommunene, Statens 
vegvesen, fylkeskommunene, Energi 
Norge, Landbruksdepartementet med 
underliggende etater, Bane NOR, Telenor 
og NVE. Geovekst er blant annet eiere av 
FKB-produktspesifikasjonene.

FAKTA: FKB 5.0
Ytterligere informasjon om endringene 
ligger på informasjonssidene på nettet. 
Detaljerte beskrivelser av endringer, 
samt lenker til testdata ligger inne 
i spesifikasjonene for hvert enkelt 
datasett.
Den 27. mars blir det et webinar om 
datainnholdet, som er aktuelt å få med 
seg for alle som benytter FKB-data i 
sine løsninger.

https://forvaltningsinformasjon.geonorge.no/fkb-data/management/transaction-data?lat=7419256.899775789&lon=463826.8899187674&zoom=2.3254960250501417
https://forvaltningsinformasjon.geonorge.no/fkb-data/management/transaction-data?lat=7419256.899775789&lon=463826.8899187674&zoom=2.3254960250501417
https://forvaltningsinformasjon.geonorge.no/fkb-data/management/transaction-data?lat=7419256.899775789&lon=463826.8899187674&zoom=2.3254960250501417
https://kartverket.no/geodataarbeid/sfkb/fkb-5.0
https://kartverket.no/om-kartverket/arrangement/geodataarbeid/webinar-datainnhold
https://kartverket.no/om-kartverket/arrangement/geodataarbeid/webinar-datainnhold
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Gir premiar for smart  
bruk av staddata

E g er imponert over døma som er 
sendt inn til konkurransen. Dei tre 

vinnarane viser korleis geografiske data 
gir nyskapande tenester og produkt, 
seier kommunal- og distriktsminister 
Sigbjørn Gjelsvik.

For tredje år på rad har det 
nasjonale Geodatarådet lyst ut ein 
konkurranse innan gode eksempel 
på bruk av geodata. I tre klassar blir 
det kåra ein vinnar, vurdert etter om 
løysingane bruker staddata på ein 
nyskapande måte, om det er til nytte 
for brukarane og kan brukast på nytt i 
andre løysningar, og om løysingane kan 
koplast til FNs berekraftmål.

 
Beste kommersielle teneste  
eller produkt
«Flomkuben» frå 7Analytics gjer det 
mogleg å digitalt teikne inn tiltak el-
ler arealbruk i terrengmodellar og sjå 
korleis endringane påverkar overvatnet. 
Dette er særleg viktig i urbane strøk der 
små høgdeforskjellar som til dømes ein 
fortauskant kan ha stor konsekvens for 
om hus blir utsett for flaum. Løysinga er 
i tråd med berekraftsmål 11 (Berekraft-
ige byar og samfunn) og i noko grad til 
mål 13 (Stoppe klimaendringane) ved at 
det bidreg til klimatilpassing.

– Klimaendringane vil auke 
utfordring ane med vatn; for mykje 
vatn i form av styrtregn og vatn på ville 
vegar fordi det ikkje har nokon stad å 
gjere av seg. Dette er viktig å ta omsyn 
til når nye tiltak blir planlagt framover. 
Flaumkuben er eit verktøy som kan 
hjelpe arealplanleggarar, arkitektar og 
utbyggarar med å ta omsyn til overvatn, 
seier direktør Roar Skålin frå Meteo-
rologisk Institutt, som er juryleiar for 
Geodatarådet.

Han tykkjer at ei kåring som «Gode 
døme på geodata»-prisen er viktig for 
å stimulere til auka nyskaping innanfor 
geodatafeltet.

GLADE VINNARAR: Statsråd Sigbjørn Gjelsvik (t.v) delte ut prisen til Andrine Gran (Bymiljøetaten, Oslo 
kommune), Max Koller (7Analytics) og Floris Jan Groesz (Field Group).

VATN PÅ VILLE VEGAR: Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (t.v) la vekt på kor nyttig 
"Flomkuben" frå Max Koller i 7Analytics er for å gjere det enklare å sjå kva vegar flaum og overvatn vil ta i 
terrenget. 
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Data knytt til stadfesting kan brukast til å sikre oss betre mot flaum og til å 
kartlegge natur raskare. Både private og offentlege verksemder fekk nyleg heider 
frå kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik og Nasjonalt geodataråd.
Tekst og foto: Åsgeir Størdal, Kartverket



GODT SAMARBEID: Dialog mellom teknologar som Stian Rostad (programmerar, Field Group) og økologar 
som Hilde Riksheim Tandstad (Sállir Natur) har vore sentralt for å lukkas, meiner seksjonsleiar Floris Jan 
Groesz. 

– Det er bra at både offentlege og 
private aktørar kan sende inn bidrag, 
for vi treng innovasjon og samarbeid 
begge stader. For oss i 7Analytics er det 
stort å vinne ein slik pris, særleg fordi 
det gir legitimitet til den vegen vi har 
valt: Vi er brennande opptatt av korleis 
geodata kan brukast på nye måtar og i 
nye konstellasjonar for å løyse viktige 
utfordringar, seier GIS-spesialist Max 
Koller hos 7Analytics.

Beste løysing som kombinerer  
data til ny kunnskap
I klassen for løysingar som kombinerer 
data til å gi ny kunnskap, går prisen i 
år til Field Group (tidlegare Terratec). 
Dei har utvikla ei løysing som kartlegg 
naturtypar med bruk av fjernmåling og 
kunstig intelligens. Metoden bidreg til 
tre av FNs berekraftsmål.

– Eg synes metoden er spennande 
både fordi løysinga er automatisk 
og fordi Field Group bruker opne 
laserdata frå Kartverkets Nasjonal 
detaljert høgdemodell (NDH), flybilde 
frå omløpsfotograferinga vår og opne 
Sentinel-2 satellittdata (Copernicus/
ESA). Det mest innovative er at dei 
utnyttar dei sterke sidene frå tre heilt 
ulike fjernmålingsdatasett. Metoden 
ville ikkje ha gitt så gode resultat viss 
eit av datasetta mangla, seier jurymed-
lem og kartverkssjef Johnny Welle.

– Vi har utvikla metodane saman 
med erfarne økologar frå Sállir Natur, 
som har mykje erfaring med feltkart-
legging. Det er inspirerande å arbeide 

tverrfagleg med entusiastiske folk. En 
annan viktig drivar er å utnytte eksis-
terande geodata best mogleg. Noreg 
bruker mykje ressursar på å samle 
geodata av høg kvalitet. Når grunnlags-
data allereie finnest, blir slike løysingar 
meir kostnadseffektive, seier seksjons-
leiar Floris Jan Groesz innan Remote 
Sensing i Field Group.

Tiltak i offentleg sektor
Vinnar i klassen «Tiltak i offentleg 
sektor» er Bymiljøetaten i Oslo kom-
mune. Dei har utvikla ei innsynsløy-
sing for data frå elsparkesyklar for å 
få meir kunnskap om mikromobilitet. 
Elsparke syklar er plasseffektive og kan 
gjere storbyar meir framkommelege og 
mindre avhengige av biltrafikk. Løysin-
ga bidreg dermed til FNs berekraftsmål 
11, Berekraftige byar og samfunn.

– Bymiljøetaten bruker kunnskap 
frå geodata til å gjere elsparkesyklane 
til ein integrert del av infrastrukturen 
for byreiser. Samstundes forenklar dei 
jobben med å følge opp forskrifta. Det 
er kreativt! roser juryleiar Skålin.

Kunnskapen gjer det mogleg å legge 
betre til rette for korte reiser i byen, 
ved at ein kan tolke reisemønster og 
tilbod både i notid og med historiske 
data. Løysninga er nyskapande og 
kan overførast til andre typar køyre-
tøy, kommunar, fylkar og til Statens 
vegvesen.

Mobilitetsrådgjevar Andrine Gran 
i Oslo kommunemeiner at geodata 
brukt på smarte måtar, kan hjelpe 

kommunar og innbyggarar til å gjere 
samfunnet meir tilgjengeleg for alle.

– Prisen viser at vi får til dette i Oslo. 
Vi håper det kan inspirere andre til å 
utvikle løysingar innan digital regule-
ring av køyretøy i eit offentleg-privat 
samarbeid, seier Gran.

Heiderleg omtale frå juryen
Trass i ein god vinnar i offentleg sek-
tor-klassen, hadde juryen eit vanskeleg 
val. Såpass tøff var konkurransen at det 
vart vedtatt å gi heiderleg omtale til eit 
ekstra prosjekt:

Samferdsleavdelinga i Innlandet 
fylkeskommune har oppdatert kart-
grunnlag, ortofoto og punktsky med 
dronefotografering av anleggsområdet 
i samband med at ny Einunna bru 
vart bygd på fylkesveg 29 på grensa 
mellom Alvdal og Folldal. Rådata frå 
dronebilde og laserdata er handsama i 
tråd med produktspesifikasjonane for 
ortofoto og FKB-Laser 3.0, og tilgjen-
gelege i nettløysningane Noreg i bilde 
og Høgdedata.

– Dette er eksemplarisk! Viss alle 
gjer som Innlandet fylkeskommune, 
blir det fart på datadelinga i Noreg. 
Ikkje berre tok dei i bruk ny drone-
teknologi for å løyse viktige oppgåver 
innan vedlikehald, men dei sørga også 
for å laste opp data på nasjonale fel-
lesløysingar, slik at det kjem andre til 
nytte, seier kartverkssjef Johnny Welle.

Fylkeskommunen er med i brukarfo-
rum for drone i Innlandet, der dei deler 
kunnskap og erfaringar med andre 
offentlege aktørar. Effektiv datainn-
samling og tilgjengeleggjering sikrar at 
detaljerte staddata kan nyttast på ny, i 
tråd med den store digitaliseringstakta 
i samfunnet.

Einingsleiar Svein-Inge Kvalø ved 
avdelinga for digitalisering og vegdata 
hos Innlandet fylkeskommune fortel at 
dette var eit pilotprosjekt for å sjå om 
det var mogleg å redusere kostnadane i 
Geovekst-prosjekt ved å bruke dronar. 
Samstundes ville dei vise fordelane ved 
å dele data med andre.

– På denne måten kan særleg offent-
lege etatar arbeide smartare, sikrare, 
meir miljøvennleg og spare både tid og 
pengar. Vi sett stor pris på at ein offent-
leg etat som satsar på ny teknologi og 
nye arbeidsmetodar, blir premiert for 
det. Anerkjenninga frå geodata-juryen 
betyr mykje. Det er ei oppmuntring til 
å utvikle oss vidare som fagetat, seier 
Kvalø.   
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Tradisjonen tro inviterte 
Geoforum Hordaland til 
Eiendomskonferansen  
2022 i slutten av oktober  
på Solstrand hotel & bad.
Tekst: Anne Lien, Kartverket, styret  
i GeoForum Hordaland

D ette årvisse arrangementet er et 
høydepunkt for alle som har inter-

esse for eiendomsfag her vest, og tiltrek-
ker seg også deltakere fra andre kanter 
av landet. Konferansen har i flere tiår 
vært arrangert på Solstrand Hotel, som 
ligger nydelig til ved fjorden en halvtime 
sør for Bergen. Hotellets beliggenhet, 
service og servering skapte som vanlig 
en perfekt ramme rundt en spennende 
konferanse, som kunne skilte med et 
bredt program med over 20 ulike fore-
dragsholdere.

Det startet med et flott innlegg om 
jakten på Norges høyeste fjell, der vi fikk 
høre om fjellenes ukjente historie. Der-
etter fulgte en bolk om kvalitetsheving i 
matrikkelen, et emne som alltid vekker 
engasjement og som ble fint presentert 
av Kartverket og Bergen kommune. 

Eiendomsdata har en viktig funksjon 
i nødetatenes arbeid, og Kartverket 
informerte om hvordan adkomstpunkt i 
matrikkelen kan være til hjelp.  

Bergen Brannvesen fortalte deretter om 
hvordan blålysetatene bruker adress-
er og annen eiendomsinformasjon 
for å komme raskt til riktig sted. Et 
tankevekk ende innlegg, som viser hvor 
viktig det er at vi alltid har kvalitetssik-
rede og oppdaterte data.

Om ettermiddagen bidro Høgskulen 

på Vestlandet (HVL) med gode foredrag 
om kunstig intelligens innen eiendoms-
måling og eksempler på kvalitetsheving 
i praksis. Dagen ble avsluttet med at 
vinner av årets studentstipend presen-
terte sin interessante masteroppgave 
om eiendomsgrenser og grunnerverv. 
Det var mange studenter som deltok på 
konferansen, og det var inspirerende for 
dem å se hvordan en studentoppgave 
kan ta for seg problemstillinger som er 
nyttige for eiendomsfaget i praksis.

Det ble mange gode samtaler i bas-
senget før middag, og noen hardbarka 
kommuneansatte tok årets siste bad 
i den høstkalde fjorden. Om kvelden 
ble det servert en nydelig middag, og 
praten gikk livlig rundt bordene. Leder i 
GeoForum Hordaland, Harald Stang-
helle, delte ut velfortjent oppmerksom-
het til styre og programkomité, før det 
hyggelige samværet fortsatte ut i de små 
timer.

Dag 2 startet med fokus på dro-
ner. Alver kommune presenterte sin 
allsidige bruk av dette verktøyet, og en 
av samarbeidspartene reflekterte over 
hvordan etablert og ny teknologi kan 
utfylle hverandre. En leverandør fra 
Sverige, tidligere ansatt i Lantmäteriet 

Droner, blålys og grensemerker, -og langveisfarende deltakere

Jan Erik Førde, Bergen kommune, og Ellen Marie Jenssen, Kinn kommune. Foto Gro Helland

Tommy Kristoffersen, Bergen Brannvesen. Foto Anne Lien
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Droner, blålys og grensemerker, -og langveisfarende deltakere
(det svenske Kartverket), fortalte så om 
dronebruk i eiendomsmåling i Sverige. 
Det var ganske interessant å se hvor 
forskjellig systemet for eiendomsdata er 
på andre siden av grensen, og flott å få 
et nordisk perspektiv på faget.

Kartverket ga en oppdatering av 
pågående aktiviteter innen eiendom, før 
Bergen kommune la frem sine erfarin-
ger med det nye dokumenttilsynet for 
matrikkelen. Etter lunsj var det gode 
innlegg fra Hordaland Jordskifterett om 
ingeniørens rolle samt om skjærings-
punktet mellom retten og kommunal 
tillatelse. Før deltakerne ble ønsket 
vel hjem hadde Høgskulen et artig 
skråblikk på grenser og grensemerker 
i Norden, noe som passet bra sammen 
med det nordiske temaet tidligere på 
dagen. 

I tillegg til det varierte programmet 
har Eiendomskonferansen en sentral 
posisjon som møteplass for fagpersoner 
fra mange ulike miljøer. Blant de over 
130 deltakerne var det folk fra en rekke 
kommuner, fra fylkeskommunen og 
Kartverket, Domstolene og Jordskifte-
retten, Vegvesenet, akademia og privat 
kartbransje. Geoforum Hordaland 

hadde sørget for gode pauser som ga 
rom for engasjert fagprat med gamle 
og nye bekjentskaper, og flere deltakere 
avtalte oppfølgingsmøter i etterkant. 
Eiendomskonferansen har derfor betyd-
ning ut over de to dagene den varer, 
som en pådriver for samarbeid innen 
fagmiljøet.

Vi lot oss imponere over at nesten 
30 av deltakerne kom fra kommuner 
utenfor Vestland fylke. Blant annet var 
Rogaland solid representert, og der 
var også flere deltakere fra Hole og fra 
Ringerike kommune. I pausene fikk vi 
utforsket litt hva det er som gjør at disse 
velger å dra på Eiendomskonferansen på 
Solstrand, og det var stor enighet blant 
dem.  Først og fremst ble det faglige 
programmet fremhevet som variert og 
interessant og ikke minst relevant for 
jobben, noe som gjorde det lettere å få 
gjennomslag for reisen på kommune-
budsjettet. Deretter nevnte de viktig-
heten av å treffes fysisk, få diskutere 
fag og løse utfordringer, og hygge seg 
sammen med andre innen eiendoms-
miljøet. Overraskende mange sa også 
at de hadde «arvet» deltakelsen fra sin 
forgjenger i stillingen, Eiendomskonfe-

ransen var et «must» 
som de «alltid» hadde 
pleid å dra på. Ikke 
minst fremhevet de at 
det var ekstra kjekt å 
kunne dra på konfe-
ranse på et så nydelig 
sted som Solstrand. 
Det kan vi si oss 
enige i, og gleder oss 
allerede til Eiendoms-
konferansen 2023.    

Solstrand Hotel & bad
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Nytt om navn
Kjetil Waal er ansatt ved 

fylkeskartkontoret 
i Skien. 

Hovedfokuset 
vil være arbeid 
med Geovekst-
prosjekter i 
Vestfold og 
Telemark fylke. 

Kjetil fullførte 
sin utdannelse ved 

Krigsskolen for Hæren 
i 2014. Han har fra Forsvaret 
kompetanse på innhenting, 
bearbeiding og presentasjon 
av geografisk informasjon. Før 
oppstart i Kartverket jobbet han 2 
år i samferdselssektoren i Vestfold 
og Telemark fylkeskommune med 
forvaltning.   

Jørgen Paus er ansatt 
på Fylkeskart-

kontoret i 
Vestfold og 
Telemark 
(Skien). Han 
er utdannet 
byggingeniør 

fra Fagskolen 
i Vestfold og 

Telemark. Jørgen 
har erfaring fra Terratec (nå Field 
Group) fra 2016 til 2022 som 
flybåren sensoroperatør, prossesør 
av Lidardata og fly-planlegging 
for firmaets sensorer og flybårne 
plattformer. Jørgen har blant annet 
vært involvert i tilbudsfasen til 
Geovekst prosjekter, og har også 
deltatt i arbeidet med Nasjonal 
detaljert høydemodell i ulike faser 
fra leverandørsiden. I Kartverket 
er arbeidsoppgavene blant annet 
FKB data, mottakskontroll og et 
nyetablert droneforum i Vestfold og 
Telemark. Jørgen er glad i friluftsliv 
og trives også på sykkelsetet både 
på sti og asfalt. 



 
          

Nasjonalt geodataråd har, sa-
man med samordningsgruppa 

for geografisk informasjon, 
gjeve råd til Kommunal- og 
distriktsdepartementet om 
finansiering av geografisk  

infrastruktur, opne data-direkti-
vet (ODD) og midtvegsevalueringa 

av Nasjonal geodatastrategi.
     Nasjonalt geodataråd:  
Råd og anbefalinger til Kommunal- og 
distriktsdepartementet

Rapport:  
Dispensasjoner fra arealplaner
En ny studie laget på oppdrag fra KDD 
ser på årsaker til dispensasjoner fra 
areal planer etter plan- og bygnings-
loven. Studien inneholder bl.a. en 
analyse av i hvilke grad egenskaper ved 
planprosesser, vedtatte arealplaner og 
behandling av dispensasjonssøknader 
kan bidra til å forklare omfanget av 
dispensasjonene. I studien fremmes det 
også flere forslag til tiltak og virke-
midler som kan redusere omfanget av 
dispensasjoner. Link til rapporten
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SMÅSTOFF

H øgskolen på Vestlandet arrangerte i 
fjor høst et  internasjonalt seminar 

om eiendomsregistrering.  Et tema som 
ble løftet fram var rollen til eiendoms-
kartet som «bevis» for beliggenhet av 
grenser.  

Ikke i noe land i Europa kan det 
nasjonale eiendomskartet uten videre 
legges til grunn for utsetting av eksiste-
rende grenser. I Østerrike kan partene 
avtale at geografiske koordinater skal 
være endelig bevis, men det er det 
eneste unntaket jeg kjenner til. 

I de fleste land, og ikke minst i de 
nordiske land, er situasjonen som hos 
oss. Det kan være opptil flere meters 
forskjell mellom koordinater for gren-
sepunkter tatt ut fra kartet og koordi-
nater som fremkommer ved nøyaktig 
måling av de samme punktene i marka. 

Som hos oss er dagens eiendomskart er 
resultat av innmåling av grensepunkter 
med ulike metoder over svært lang tid. 

Slike eiendomskart omtales interna-
sjonalt som indekskart. Kartene viser 
stort sett alle eiendommer, deres form, 
naboer og omtrentlig beliggenhet av 
grensene. Kartene er gode nok for 
overordnet arealplanlegging, beregning 
av landbrukssubsidier og for flere andre 
formål. Men de kan ikke uten videre 
brukes til å ta ut koordinater for utset-
ting av eksisterende grensepunkter. Da 
må underliggende dokumenter hentes 
fram;  målebrev, jordskifteforretninger 
eller andre dokumenter fra opprettelsen 
av den aktuelle grensa.  I Sverige har 
«eiendomsloven» klare bestemmelser 
om rekkefølgen i beviskraft av ulik 
informasjon: Størst vekt har grensemer-
ker, deretter måledokumenter og først 
et stykke ned på lista kommer eien-
domskartet. 

Begrensningene som matrikkelkart-
et har er grundig omtalt i utredning-
en (NOU 1999:1), som lå til grunn 
for  matrikkelloven, men begrepet 
indekskart er ikke brukt.  En bedre 
tydeliggjøring og bred kunnskap om 
at matrikkelkartet er et indekskart, vil 
hindre misforståelser og åpne for mer 
fleksible og mindre byråkratiske måter å 
forbedre kartet på. Når matrikkelkartet 
legges over et nøyaktig ortofoto og det 
fremkommer at ei grenselinje ikke går 
i bekken, steingjerdet eller i vegkanten, 
der grensa sannsynligvis går, bør kom-
munene kunne rette kartet uten å varsle 
berørte eiere.  Det finnes flere måter og 

eksempler for mer fleksibel forbedring 
av eiendomskartet uten at det får retts-
lig betydning. Samtidig må begrensing-
ene i matrikkelkartet tydeliggjøres, 
og det må opplyses at mer detaljert 
informasjon om grensene fremgår av 
underliggende dokumenter. 

Erkjennelsen av matrikkelkartets 
begrensing innebærer at det må gjøres 
grundigere undersøkelser i byggesaker 
og for reguleringsplaner som kre-
ver nøyaktige og omforente grenser. 
Eiendomskartet kan vanskelig legges 
til grunn i automatiserte løsninger for 
plan- og byggesaker.  

Samtidig bør Kartverket ta initiativ 
for å få på plass en nettløsning som 
gir tilgang til målebrev, protokoller, 
skylddelingsbrev, jordskiftedokumenter 
og andre relevant dokumenter med de-
taljert informasjon om grenser. Det er 
neppe nødvendig å bygge opp et samlet 
arkiv hos Kartverket, men det bør være 
mulig å få tilgang til relevante doku-
menter via matrikkelen, til dokumenter 
som befinner seg hos kommunene og i 
statlige arkiver. Det finnes neppe noen 
annen realistisk strategi for å sikre 
god tilgang til bevis for beliggenhet av 
 grenser, når grensemerkene er borte. 

Massiv nymåling, med sikte på å 
 etablere et helt nøyaktig matrikkelkart, 
er helt urealistisk. Det vil koste alt for 
mye penger i forhold til nytten. Det 
er bra at matrikkelkartet langsomt 
forbedres fra nye kartforretninger og 
jordskiftesaker, men matrikkelkartet   
vil for alltid være et indekskart.    

Matrikkelkartet er et indekskart

Leserinnlegg fra Helge Onsrud

Nye råd fra nasjonalt 
geodataråd

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/kart/nasjonalt_geodatarad_rad/id2882202/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/kart/nasjonalt_geodatarad_rad/id2882202/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/kart/nasjonalt_geodatarad_rad/id2882202/
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GeoForum Sørlandet  
gjennomfører en serie 
formelle fag lunsjer.  
Hensikten er å dele 
 prosjekter og kunnskap på 
tvers av GIS/Geografisk 
IT og IT-miljøet ellers 
på  Sørlandet, samt få til 
 inspirasjon og samspill på 
tvers.
Tekst: Kartverket

Å rets første faglunsj ble arrangert 
i samarbeid med Digin og Kart-

verket Agder. Det var god deltakelse 
med representanter fra både offentlig 
sektor, Universitetet i Agder (UiA) og 
flere private firmaer.

Kunstig intelligens finner  
kartobjekter
En gruppe studenter fra Universitetet i 
Agder presenterte prosjektet sitt «Auto-
matisering av dataflyt fra nasjonale 
kartbaser mot AI algoritmer». Pro-
sjektet ligger i grenseområdet mellom 
fagfeltene geomatikk og informatikk 
og er tett knyttet opp mot KartAI-
prosjektet, og PhD-arbeidet til Sander 
Jyhne ved fylkeskartkontoret i Kristian-
sand. Studentgruppen ved UIA, består 
av Tobias Ekholt, Kasper Johan Idland 
Skjæveland, Niklas Fugledal, Ine Mari 
Bredesen, og Sondre Slettene. Student-
prosjektet er et samarbeid mellom 
TietoEvry, Kartverket, Norkart og UiA.

Studentene lager et webgrense-
snitt som henter ut data fra nasjonal 
kartdatabase og bearbeider dem 
til treningsdata for algoritmer som 
brukes av kunstig intelligens (AI). Slike 
trenings data er nødvenige for å lære 
opp maskinen til å finne kartobjekter 
fra flybilder.

Universitetet er med på utviklingen 
og i tillegg er TietoEvry med som men-
tor. Norkart bidrar med fagkompetanse 
innenfor geomatikk og har allerede 
gjennomført en fagdag om håndtering 
av geografisk informasjon for student-
ene. Prosjektgjennomføringen er i 
stor grad lagt opp slik som TietoEvry 
arbeider til daglig, og prosjektet skiller 
seg derfor ikke mye fra slik et lignende 
prosjekt ville blitt utført i arbeidslivet.

Vil du bli bedre kjent med student-
ene? Besøk deres egen nettside her.

Ny metode for oppdatering  
av høydekurver
Kartverket har store mengder inn-
samlede data som det er ønskelig å 
utnytte til bruk ved flere formål. Steinar 
Kjellevik Karlsen ved Kartverket Agder 
viste en metode for oppdatering av 
høydekurver ved hjelp av laserdata og 
bildematching.

Ved å ta utgangspunkt i laser og 
bildematching ønsker man å finne om-
råder som ikke er optimalt kartlagt. Bil-
dematching antas å holde en nøyaktig-
het innenfor 6 cm i høydemåling. Dette 
betyr at bildematching er en nøyaktig 
innsamlingsmetode i høyderetning. 
Tidligere målte bakkepunkt brukes også 
for å sammenligne resultatene.

For å finne en god modell på bak-
kepunkene, er klassifisering av dataene 
viktig. Alle punkt som ikke represen-
tere bakken fjernes fra datasettet. Når 
man har optimalisert de klassene som 
er nødvendige for analysen, utfører 
man en sammenligning. Målet nå er at 
høyde kurver blir oppdatert i de områd-
er hvor det har skjedd endringer siden 
forrige kartlegging, og spesielt i områd-
er der andre data har endret seg uten at 
høydekurvene har blitt oppdatert.

Lappeteppe-effekt
Det har over tid vært en utfordring med 
at ortofoto fra kartleggingsprosjekter 
har hatt ulikt fargeuttrykk. Realiteten 
er at det alltid vil være forskjellige lys-
forhold, men harde overganger mellom 
prosjektene kan gi inntrykk av dårlig 
kvalitet på bildene.

Ivar Oveland fra Kartverket viste 
gode eksempler på hvilke behov som 
det er ved fargekalibrering av flybilder, 
og fortalte om fjorårets pilotprosjekt på 
nettopp dette. Her kan du lese mer om 
farger i ortofoto.    

Inspirerende faglunsj på Sørlandet

STUDENTER: Gruppen fra UiA presenterte  
prosjektet sitt. Fra venstre: Tobias Ekholt, Ine Mari 

Bredesen, Kaster J.I Skjæveland, Sondre Slettene og 
Niklas Fugledal. Foto: Lars Fredrik Gyland.

https://workbyine.wixsite.com/gruppe-23
https://workbyine.wixsite.com/gruppe-23
https://www.kartverket.no/geodataarbeid/geovekst/prosjekter-i-regi-av-geovekst-forum/fargeuttrykk-i-ortofoto
https://www.kartverket.no/geodataarbeid/geovekst/prosjekter-i-regi-av-geovekst-forum/fargeuttrykk-i-ortofoto
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