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RAPPORT FRA BESTIKKET

Tekst: KÅRE W. CONRADSEN 

Inspirasjon er hentet fra noen tiår i 
geomatikkbransjen og den nye trenden 
fra svenske vitenskaplige publikasjoner 
som gjerne skal inneholde noen sitat fra 
tekstene til Bob Dylan.

Seilbåten er klargjort for tokt. Høst-
turen skal gå fra Vallø båthavn ved 
Tønsberg til Koster.

Detaljert sjøkart er nedlastet via app 
fra internett og med innebygd gps viser 
nettbrettet båtens posisjon. Etter korrek-
sjoner ved hjelp av simkortet i nettbrettet 
anslås nøyaktigheten til omtrent en halv 
meter. I moderne båthavner har hver båt 
sin egen bås og i kartet på nettbrettet 
er faktisk båten posisjonert mitt i båsen 
som er snaue 4 meter bred. Dette er billig 
tilgjengelig teknologi og utstyr som i 
løpet av kort tid har revolusjonert nytten 
av geografisk informasjon. Dessuten 
er det gøy å bruke slike dingser. Min 
første erfaring med GPS var i 1989 på en 
fjelltopp ved Gjøvik. Med en relativt tung 
og kostbar GPS-mottaker var det mulig å 
få signaler fra 3 satellitter samtidig på et 
nøye valgt tidspunkt. Siden 1994 har sys-
temet vært fullt operativt med minst 24 
satellitter plassert i bane rundt jordklo-
den. Som kjent kan posisjon nå fastset-
tes med svært god nøyaktighet overalt i 
verden og til ethvert tidspunkt.

På vei ut Oslofjorden fylles seilene med 
bris fra nord. Medvind er alltid behage-
lig og gir en god følelse. Blowing In The 
Wind. Det er god sikt og allerede rett syd 
for Bollærne kan radiomasten på Nord-
Koster ses i horisonten.

På denne turen er målet hele tiden i 
siktet. Men ved dårligere siktforhold ville 
det vært en forutsetning å navigere etter 
elektroniske kart med en forhåndsbe-
stemt kurs. Kompass og papirkart skal 
selvfølgelig være tilgjengelig om bord 
som en reserveløsning eller backup som 
det kalles i andre sammenhenger. 

En rolig seiltur gir tid til ettertanke og 
kan sette ting i riktig perspektiv. 

Informasjonen fra KS og Kartverket  
i forrige nummer av Posisjon om hhv. 

digitaliseringsarbeidet innen plan, bygg 
og geodata og ny nasjonal geoportal er 
viktige bidrag til regjeringens moderni-
seringsagenda om fornying, forenkling 
og forbedring. Dette vil føre til positive 
endringer for mange aktører i samfunnet 
som benytter geografisk informasjon. 

Geosynkronisering og geointegrasjon 
har en stund vært mantra for ønsket om 
raskere og bedre behandling av byg-
gesøknader og plansaker i kommunene. 
Tiden er nå inne for å å utnytte ny tek-
nologi og dermed skape solide synergi-
effekter. Dette er god synliggjøring av 
geomatikkfaget og sørger for omdøm-
mebygging, budsjettmidler, teknologisk 
videreutvikling og rekruttering. The 
Times  They Are A-Changing.

Det er stø kurs i retning kommune-
sammenslåinger i alle regioner her i 
landet. Dette vil føre til større fagmiljø 
og tilby interessante arbeidsplasser for 
nyutdannede geomatikere med høy 
kompetanse. 

Årets tildeling av Nobelprisen for 
medisin til professorparet fra NTNU og 
en britisk forsker for å ha oppdaget at 
enkelte hjerneceller bidrar til at hjernen 
kan tegne et kart over området rundt oss 
kan med litt velvilje ses på som en positiv 
link til geomatikkbransjen. Det er viktig 
å benytte de gode historiene til synliggjø-
ring og omdømmebygging.

Et par dagers opphold på Koster uten-
for turistsesongen er en god opplevelse. 
Man kan forholde seg til de nære og 
enkle ting i tilværelsen.

Seilturen tilbake til Tønsberg går ru-
tinemessig og det er som vanlig deilig få 
øye på Slottsfjellstårnet.

All Along the Watchtower.

Stø kurs, No Direction Home

Bob Dylan



4                POSISJON  NR. 5 - 2014

LEDER

Posisjon (C)
GeoForum 2010
ISSN 0804-2233
Opplag: 2900

Ansvarlig utgiver:
GeoForum
Kvernberggata 5
3510 Hønefoss

Telefon: 32 12 31 66

E-post:  geoforum@geoforum.no

Styreleder: Steinar Wergeland

Daglig leder og redaktør: 
Marianne Meinich

Forsidebilde:
GeoKlar 2014 avholdes på Sundvolden hotell. 
Foto: Marianne Meinich.

Abonnement: kr 250,-

Bestilles hos: 
GeoForum

Layout og trykk: 
GRØSET™

Neste nummer utkommer uke  51
Tidsfrist for annonser og  redaksjonelt stoff 
er 24. november 2014.

GeoForum
Organisasjon for geomatikk

Ved MARIANNE MEINICH
marianne@geoforum.no

Takk for alle tilbakemeldingene!
Mange har svart på medlemsundersøkelsen som er 
sendt til våre medlemmer i disse dager. Undersøkelsen 
gir GeoForum verdifull informasjon i vårt arbeid. 

GeoForum arbeider for å synliggjøre geomatikkfa-
genes betydning i samfunnet og skal fremstå som en 
fellesarena for egne medlemmer og andre med interesse 
for geomatikk. Klarer vi dette? Flere enn 70 % mener vi 
klarer det i noen grad, 25 % i stor grad, 4 % i liten grad, 
og noen har ikke svart. Hvilke tiltak skal GeoForum 
gjøre for å synliggjøre geomatikkfagenes betydning?

Alle innspill blir vurdert om de skal tas med i neste 
års arbeidsprogram. 

Mye interessant lesestoff i medlemsundersøkelsen, 
både om Posisjon, hva vi kan forbedre på de nye nett-
sidene, lengden på Geomatikkdagene og ikke minst hva 
GeoForum bør jobbe mer med. 

Det fremkommer at ikke alle er like fornøyd med å 
motta Posisjon elektronisk. Vi sender Posisjon i papirut-
gave til de som ønsker. Gi meg bare beskjed. 

GeoForum har som mål å nå nye brukergrupper. 
Beredskapskonferansen GeoKlar er et godt eksempel 
på det. Flere fra politiet, forsvaret, Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og fylkes-
mannen er påmeldt. For å nå nye brukergrupper er 
GeoForum avhengig av nye kontakter og nye nettverk, 
og vi ber om at dere sprer informasjon om konferan-
sen til deres nettverk. GeoKlar er en ny konferanse i 
GeoForums regi. Kartverket, i samarbeid med Sverre 
Røed-Bottenvann i GeoForum har på kort tid planlagt 
konferansen. Med GeoKlar ønsker vi å vise hva som 
brukes av geodata i beredskapsarbeidet i dag, hva som 

faktisk finnes – og hvilke data man kan se for seg i frem-
tiden, sier Tomas- Martin Holtan i Kartverket. Det var 
naturlig å legge konferansen til Sundvolden hotell som 
er sentralt i forhold til Gardermoen og Oslo. Egen buss 
blir satt opp hvis flere ønsker det. Sundvolden hotel er 
kjent for å være «trygghetens hotell» i forbindelse med 
22. juli 2011. Det var også der Sundvolden-erklæringen 
ble lagt frem som et resultat av hovedforhandlinger etter 
stortingsvalget i fjor høst. 

Geomatikkbransjen er engasjert i beredskap og 
tilgjengelighet. Enkel tilgang til enhver tid oppdatert 
geografisk informasjon er en av GeoForums fanesaker. 
Jeg ser frem selve konferansen og etterspillene den får.

Kommunal geomatikkonferanse har meget få på-
meldte per dags dato. Mange har gitt tilbakemelding om 
at den har er et godt program. Jeg håper fremdeles på 
bedre oppslutning.

Neste nummer er årets siste nummer av Posisjon. 
Send meg gjerne et tips om hva du ønsker å lese om.

 Ha det godt!

Annonsepriser: http://www.geoforum.no/omGeoForum/posisjon/priser-for-annonsering
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Bedre beredt med «GeoKlar»

GeoForum og Kartverket ønsker å 
stimulere til bedre beredskap og økt 
samhandling mellom beredskapsaktører 
gjennom en ny, nasjonal 
beredskapskonferanse hvor geodata 
står sentralt.

Tekst: SVERRE RØED-BOTTENVANN

10. desember arrangeres den nasjonale 
beredskapskonferansen «GeoKlar 2014» 
på Sundvolden Hotel i Hole kommune. 
Konferansen er i sin helhet viet beredskap 
og geodata, og er et samarbeid mellom 
GeoForum og Kartverket. Konferansen i 
desember er den første i en forhåpentligvis 
lang rekke «GeoKlar»-konferanser i årene 
som kommer.

Hva kan bli bedre?
– Med GeoKlar ønsker vi å vise hva som 
brukes av geodata i beredskapsarbeidet i 
dag, hva som faktisk finnes – og hvilke data 
man kan se for seg i fremtiden, sier Tomas-
Martin Holtan i Kartverket.

– Vi er ikke ute etter å skjønnmale dagens 
situasjon, men håper at foredragsholderne 
setter fingeren på hva som mangler i data-
grunnlag fra for eksempel Kartverket for 
at beredskapsarbeidet kan bli enda bedre. 
Noe av problemet er at data finnes, men 
av forskjellige grunner ikke er tatt i bruk, 
fortsetter Holtan, som er leder av program-
komiteen.

Nødetatene er representert gjennom et 

bredt sammensatt program, med foredrags-
holdere fra DSB, beredskapsansvarlige hos 
fylkesmenn, Politidirektoratet, helseforetak 
og brannsjefer. De vil forhåpentligvis fortelle 
om systemer og geodataløsninger som fun-
gerer i dag, hva som ikke fungerer like godt 
– og ikke minst hva som kan føre til bedre 
beredskap når ulykken først er ute. 

Teknologiens potensial
Konferansen inneholder også en livedemo, 
ledet av Tore Jensen i Geodata as, som skal 
vise hvordan ulike beredskapsetater kan 
samarbeide på en felles plattform. 

– Med denne livedemoen håper vi å 
kunne vise et konkret eksempel på hvordan 
man kan bedre samhandlingen og bered-
skap ved å jobbe med like systemer, sier 
Tore Jensen. 

Programmet er for øvrig bygd opp av 
en både plenum- og parallelle sesjoner, og 
målgruppen er ansatte både i offentlige virk-
somheter, leverandører og private firma. 

– Vårt mål med denne konferansen er å 
øke den generelle kunnskapen om tekno-
logiens potensial i sikkerhets- og bered-

skapssammenheng med spesiell vinkling 
mot bruk av geodata. Dersom flere forstår 
viktigheten av dette, har vi nådd målet vårt, 
sier Holtan. 
Se program og mer informasjon på 
www.geoforum.no 

10. desember arrangerer GeoForum og Kartverket den nasjonale beredskapskonferansen «GeoKlar» på Sundvolden 
hotel i Hole kommune. Foto: Sundvolden hotell

Formidlingsdirektør Tomas-Martin Holtan i Kartverket 
sier at målet med «GeoKlar» er at flere forstår viktig-
heten av bruk av geodata i beredskapssammenheng. 
Foto: Kartverket
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AKTUELT

Forslag til statsbudsjett 
for 2015
Digitalisering står sentralt i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015. Hvilke 
føringer legger statsbudsjettet for geomatikkbransjen?

Tekst: MARIANNE MEINICH. Teksten er hentet fra forslaget til statsbudsjettet 2015.

Regjeringen vil fornye, forenkle og forbedre 
offentlig sektor. Digitalisering av offentlige 
tjenester og arbeidsprosesser er viktig for å 
gi bedre tjenester og en mer effektiv offent-
lig sektor. Målet er en enklere hverdag for 
folk flest. Regjeringen vil legge til rette for 
raskere og enklere prosesser for plan- og 
byggesaker. Kommunal- og moderniserings-
departementet har ansvar for planlegging og 
kart- og geodatapolitikk,  fornying av offent-
lig sektor og IKT-politikk.

Elektronisk tinglysning
Regjeringen har foreslått bevilgninger 
som gjør det mulig å realisere flere nye 
digitaliseringsprosjekter. Et eksempel på 
digitaliseringsprosjekter som er igangsatt er 
elektronisk tinglysing som vil kunne gi store 
tids- og kostnadsbesparelser for brukerne. 
Det er lagt opp til at Kartverket har et nytt, 
fullverdig elektronisk tinglysingssystem 
ferdig i 2016. Regjeringen foreslår 24 mill. til 
utvikling av løsning for elektronisk tingly-
sing i Kartverket. 

Nye IKT- og digitaliseringstiltak i stats-
budsjettet for 2015
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har 
gjennom de siste ti år utviklet og forvaltet 
ByggSøk, et system for elektronisk søknad 
i byggesaker. Over 300 kommuner er i dag 
knyttet til ByggSøk og nær 70 pst. av alle 
byggesaker utarbeides nå i dette systemet. 
Etter oppdrag fra departementet har DiBK 
utarbeidet en strategi for framtidens digitale 
byggsektor, ByggNett. Regjeringen foreslår 
en økt bevilgning på 15 mill. kroner i 2015 
for å øke graden av digitalisering i byggesek-
toren i henhold til strategien som er utarbei-
det for ByggNett.

Regjeringen vil vurdere økt bruk av IKT 

for å få til mer standardisert planbehand-
ling. Det skal derfor arbeides videre med et 
felles nasjonalt rammeverk for å håndtere 
prosesser og dataflyt i planleggingsfasen. 
Det er blant annet ønskelig å styrke lokal 
medvirkning i planprosesser ved å tilrette-
legge for at digital plandialog innføres i alle 
kommuner. Alle arealplaner fremstilles i dag 
digitalt, og mange kommuner har etablert 
digitale planregistre som gir god oversikt 
og enkel tilgang til planinformasjon for 
publikum. Det er fortsatt mange kommuner 
som bare har analoge planregistre eller som 
ikke har planregister i det hele tatt. Regje-
ringen vil derfor arbeide for at alle kommu-
ner etablerer digitale planregistre. Dagens 
datamodell for arealplan skal moderniseres 
slik at den også omfatter romlige planer, 
dvs. at planer inneholder informasjon i tre 
dimensjoner. Modellen skal i tillegg kunne 
håndtere standardiserte digitale planbe-
stemmelser tilpasset elektronisk byggesaks-
behandling. Det er foreslått 10 mill til tiltak 
for å fulldigitalisere, forenkle og automati-
sere planprosessene i kommunene.

Kart- og eiendomsdata
Kart- og eiendomsdata er nødvendig for 
areal og ressursforvaltning, klimaovervå-
king, planlegging eiendomsforvaltning, 
samfunnssikkerhet og beredskap, navigasjon 
og transport, næringsutvikling m.m. Gode 
basis geodata og tematisk informasjon er i 
dag tilgjengelig for hele landet. Utfordringen 
er å holde dette oppdatert. Det er fortsatt 
behov for mer nøyaktige og detaljerte 
høydedata, som er særlig viktig i forbindelse 
med skred- og flomfarekartlegging. Frem-
deles er en del av de tematiske geodataene 
for lite detaljerte og har for lav dekningsgrad 
til å være nyttige i den kommunale saksbe-

handlingen. Slike datasett er også viktige for 
innholdet i det offentlige kartgrunnlaget.

Langs kysten og ved Svalbard er det 
fortsatt mange områder som mangler gode 
dybdemålinger. Det pågår kontinuerlige 
målinger for å bedre sjøkartene, og det er 
viktig at arbeidet videreføres. Internett og 
digitale kart gir enklere tilgang til informa-
sjon og større mulighet til medvirkning i 
plan- og vedtaksprosesser. Kart viser ikke 
lenger bare hvor ting er, men fungerer 
også som et analyseredskap i planlegging 
av utbygging, transport, næringsutvikling 
og bærekraftig utvikling. Utviklingen går 
i retning av mer bruk av datamodellering 
innen bygge- og anleggsnæringen. Det må 
derfor tilrettelegges for bedre samvirke av 
ulike typer data med selvbetjeningsløsnin-
ger og nedlastingstilgang. Dette vil gjøre 
det enklere for innbyggere og næringsliv. 
Det legges også vekt på et godt samarbeid 
med kommunesektoren, bl.a. i arbeidet med 
grunndata, verktøyutvikling, digitalisering 
og standardisering for deling og viderebruk 
av plan- og arealdata.

Finansminister Siv Jensen foto: Rune Kongsro

Statsbudsjettet 2015 
(Illustrasjon: Linda Astor/

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

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

• Digitalisering og arkiv
• Datafangst i felt
• Konsulenttjenester
• Eiendomsskatt og matrikkel
• Utviklingstjenester

PMS 280
PMS 398

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

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

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

Kommunal geomatikkonferanse på Gardermoen

GeoForum inviterer til kommunal 
geomatikkonferanse den 8. og 9. desember. 

Målgruppen for konferansen er de som arbeider 
med kart, plan, oppmåling og matrikkel. 

Fornying, forenkling og forbedring, hva betyr 
det for kommunene? Gratis kartdata, hva da 
med Geovekst? Selvkost, hva kan tas med for 
plan-, bygge- og oppmålingssaker? Stedfestede 
reguleringsbestemmelser, nøkkelen til automa-
tisert byggesak. Dette er noen av temaene på 
konferansen. I tillegg vil Geovekst ha sin års-
samling der. 

 
For mer informasjon, program og påmelding:
http://www.geoforum.no/event/kommunal-
geomatikkonferanse-2014/
 
Påmeldingsfrist er allerede 5. november. Faktura 
for deltakeravgift har forfall i januar 2015.

Kommunal geomatikkonferanse. Foto:  Even Stangebye
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Strammere budsjett for Kartverket
Tekst: KARTVERKET

Kartverket får 12,3 millioner kroner mer til 
drift og 10,4 millioner mer til investeringer i 
forslaget til statsbudsjett for 2015. 

De økte driftsmidlene er imidlertid ikke 
nok til å dekke økte kostnader. I alt får 
Kartverket 764 millioner kroner, hvorav 718 
millioner kroner til drift. 

- Vi får et budsjett som er et godt redskap 
for videre drift og utvikling av Kartverket. 
Men det innebærer at vi fortsatt må vurdere 
nøye hvordan vi bruker midler, hvordan 
vi kan gjøre ting smartere og hva vi skal la 
være å gjøre, sier kartverkssjef Anne Cath-
rine Frøstrup. 

Hun ser mange positive signaler i bud-
sjettproposisjonen, og poengterer at den 
vitner om stor tillit til Kartverket.

- Kartverket blir beskrevet som viktig 
i oppbyggingen av landets geografiske 
infrastruktur, og proposisjonen gir uttrykk 
for svært god forståelse for Kartverkets 
oppgaver og utfordringer, sier hun. 

Økt investeringsramme
Investeringsmidlene foreslås økt fra 15,3 
til 25,7 millioner kroner. De økte investe-
ringsmidlene er ikke øremerket bestemte 
prosjekter, men det handler om å fornye og 
utbedre utstyrsparken, altså i hovedsak IKT-
investeringer. 

Kartverket har de siste årene hatt utfor-
dringer med å møte investeringsbehovet 
og vil ha et stort investeringsbehov i 2015, 
fastslås det. 

Satsinger
Regjeringen poengterer i statsbudsjettet at 
elektronisk tinglysing vil være den viktigste 
satsingen for Kartverket neste år.

I tillegg vil bygging av jordobservatoriet 
i Ny-Ålesund, ny geoportal, det offentlige 
kartgrunnlaget og arbeidet med Mareano 

være viktige satsinger i 2015, går det fram av 
budsjettproposisjonen. 

Digital høydemodell
Statsbudsjettet gir også grønt lys for et pilot-
prosjekt for en nasjonal, digital høydemo-
dell.

Kartverket og Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet vil, i samarbeid med 
andre fagetater, gjennomføre en pilot som 
grunnlag for å vurdere etablering av en 
nasjonal digital høydemodell, heter det i 
proposisjonen. 

Erfaringer fra piloten vil klargjøre spesi-
fikasjoner og grunnlaget for videre samar-
beid.

Sjømåling
I statsbudsjett-forslaget poengteres det blant 
annet at det er produsert sammenhengende 
elektroniske sjøkart for hele norskekysten, 

men at det fremdeles mangler tilfredsstil-
lende dybdemålinger i mange kystområder. 

Nye målebåter vil sikre raskere sjømålin-
ger og videre databearbeiding. Det er imid-
lertid utfordrende å få til gode dybdemålin-
ger i grunne sjøområder, og ulike metoder 
for slik datafangst skal derfor testes. 

Ny-Ålesund
Til utbyggingen av Kartverkets nye obser-
vatorium i Ny-Ålesund på Svalbard foreslår 
regjeringen å sette av 20,7 millioner kroner i 
2015, mot 65 millioner kroner i år. Nedgan-
gen skyldes at utbetalingene varierer fra år 
til år i takt med fremdriften av prosjektet, 
og mye av det som er bevilget for 2014, skal 
overføres til neste år. 

Utbyggingen har en samlet kostnadsram-
me på 355 millioner kroner.

Synspunkter fra KS, Plan, bygg og geodata
KS ser det som positivt at det er 
avsatt 10 millioner kr til å digitalisere, 
forenkle og automatisere plan- og 
byggesaksbehandlingen i kommunene

Det foreslås å bevilge 10 mill. kroner til å 
digitalisere, forenkle og automatisere plan- 
og byggesaksbehandlingen i kommunene. 
KS er glade for at det legges til rette for 
enklere prosesser for plan- og byggesaker. Vi 

har i flere år ønsker oss bedre dataflyt i
planleggings- og byggefasen. KS ser fram
til at samarbeidet mellom Direktoratet for
byggkvalitet og KommIT på dette området 
går videre også i 2015.

Kommenterer statsbudsjettet: Kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup. Foto: Morten Brun

Statsbudsjettet 2015 
(Illustrasjon: Linda Astor/

Grafisk form AS)
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Uttalelse fra Geomatikkbedriftene
Samlet sett får Kartverket et strammere 
budsjett i 2015 enn i 2014. 

Geomatikkbedriftene (GB) legger merke 
til at Kartverkssjefen sier at budsjettet er et 
godt redskap for videre drift og utvikling 
av Kartverket. Samtidig presiserer hun at 
Kartverket fortsatt må vurdere nøye hvor-

dan midlene brukes, hvordan ting kan gjøre 
smartere og hvilke oppgaver man ikke skal 
gjøre. GB synes det er positivt at Kart-
verkssjefen har en offensiv holdning til det 
fremlagte budsjettet. 

I tillegg ser det ut til at Kartverket kom-
mer i gang med nasjonal høydemodell, 
noe som GB ser på som svært positivt. Det 

samme gjelder utvikling av metoder for 
sjøkartlegging i grunne områder, som er ak-
tiviteter som kan drive teknologiutviklingen 
og dermed vår bransje framover.

Øystein Halvorsen, leder av GB

Geir Hansen, administrerende direktør, Geodata: 

Smart Sanner satser på digital befaring
Jan Tore Sanner bevilger 25 millioner 
kroner over statsbudsjettet til digitalisering 
av bygg- og anleggsprosesser. Her er den 
smarte måten å bruke pengene på. 

Store fremskritt til tross - vi har bare 
sett begynnelsen på hva «IKT-alderen» vil 
endre og forbedre. Et av hovedområdene 
for forbedring og forenkling er innenfor 
samhandling mellom det offentlige og inn-
byggerne. Offentlig forvaltning er ekstremt 
informasjonsintensivt arbeid. Tilgang til, 
sammenstilling av og samhandling rundt 
informasjon er kritisk for å kunne ta riktige 
beslutninger og overholde alle lover og re-
gler. Her har samfunnet et enormt potensial 
for produktivitetsøkning.  

Når man skal godkjenne et utbyggings-
prosjekt, enten det er et lokalt leilighets-
prosjekt eller et større infrastrukturprosjekt 
innenfor vei og jernbane, er det et massivt 
sett av planer og lover som må overholdes.  I 
tillegg skal en rekke instanser, fra mannen i 
gata, til kommune, fylkesmann og direkto-
rater, konsulteres og høres. Man må sjekke 
forhold opp mot reguleringsplaner, areal-
planer, natur og miljø, skred- og flomfarer, 
biotopisk mangfold, fortidsminner og en 
rekke lovverk relatert til disse.   

I et demokrati er dette en selvfølge, men 
resultatet er lange saksbehandlingsproses-
ser over flere år med en enorm bruk av 
samfunnets ressurser. En enorm ressurs-
bruk, ofte for veldig få meter ny motorvei, 
eller et lite antall nye boliger. Jeg er en stor 
tilhenger av Jan Tore Sanners mantra om å 
fornye, forenkle og forbedre – og gjennom 
det skape et «smartere» samfunn. Men 
selv om det er mulig å forenkle mye vil det 

fort bli en vanskelig balansegang opp mot 
å bevare sentrale demokratiske prinsipper 
i forvaltningen og samfunnet vårt. Det her 
digitalisering av forvaltningen vår kan gi et 
betydelig bidrag.

La oss ta eksempelet ovenfor og se på 
hvordan Sanner burde benytte de 25 millio-
ner kroner de har bevilget til igitalisering av 
bygg- og planprosesser i forslag til Stats-
budsjett til å gi innbyggere, saksbehandlere 
og høringsinstanser tilgang til en «Digital 
befaring» de kan gjennomføre fra sofa-
kroken på et nettbrett. «Digital befaring» 
handler om å gå fra å måtte manuelt sjekke 
hvilke lover og regler som skal overholdes, i 
verste fall å gjennomføre fysiske befaringer 
i et område, til å automatisk koble relevant 
informasjon, lovverk og reguleringer basert 
på geografi. I stedet for at man som søker 
eller saksbehandler skal måtte ha kunnskap 
om alt som må sjekkes ut og kjennskap til 
alle lover og regler sørger en App (selvfølge-
lig) for å sy sammen data fra ulike kilder. 
Det vil si all offentlig informasjon, planer 
og lovverk relevant for et gitt område kan 
sammenstilles og presenteres i en App som 
er enkel å bruke – selv fra sofakroken. Man 
kan samhandle rundt informasjonen og søk-
naden med kommentarer og «likes» (gud 
forby) som vi alle etter hvert er kjent med 
fra sosiale medier. En «digital befaring» er 
en slags geografisk søkemotor som lar deg 
få tilgang til å kunne inspisere alle relevante 
informasjonsslag for det som skal utredes 
og behandles. Dette er ikke science fiction 
eller CSI eller krever år med innovasjon 
og utvikling. Dette er teknologi, data og 
tjenester som er tilgjengelige i dag og mulig 

å realisere innenfor denne regjeringens 
valgperiode. 

«Digital befaring» vil kunne redusere 
antallet søknads- og utbyggingsprosesser 
som aldri burde vært behandlet, det vil 
kunne redusere tid brukt på å lete i lovverk 
etter relevante bestemmelser og tid brukt 
på å lete etter informasjon i ulike etaters 
IT-løsninger. Samtidig vil det være med å 
styrke demokratiet og øke innbyggernes 
innsyn og mulighet til å delta. 

Kort sagt et «smartere samfunn» hvor 
regjeringen kan oppnå at «digitaliserings-
prosjekter skaper en enklere hverdag for folk 
flest og fjerner tidstyver for medarbeidere 
og innbyggere». Og ikke minst sparer oss 
skattebetalere for mye penger og frustra-
sjon. Vi gleder oss til å få bidra til å skape et 
«smartere samfunn». 

Statsbudsjettet 2015 
(Illustrasjon: Linda Astor/

Grafisk form AS)

Geir Hansen
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Den Kloke Tegning 2014

3D, BIM, konstruksjoner, anlegg og infrastruktur er alle viktige stikkord under Den 
Kloke Tegning. Årets konferanse avsluttet med å si noe viktig også om menneskene 
som skal jobbe i kontorene og bo i byene som utvikles.

Tekst og foto: SVERRE RØED-BOTTENVANN

Den Kloke Tegning (DKT) 2014 samlet 250 
deltakere på Gardermoen 14. og 15. oktober. 
Konferansen ble gjennomført for 11. gang – 
og som vanlig sørget en engasjert program-
komite for et variert og spennende program. 

Teknologitrender
Linus Bille jobber i det svenske konsulent-
selskapet HiQ, og som årets nøkkeltaler 
åpnet han konferansen med et interessant 
foredrag om teknologi og teknologitrender. 
Han pekte på vår hang til å tro at tekno-

logien har kommet så langt at det ikke vil 
skje mer enn små forbedringer i årene som 
kommer, når det er mer sannsynlig at vi får 
se masse ny og grensesprengende teknologi 
som vi ikke engang ser konturene av i dag. 
Tonen var satt for en forsamling som i stor 
grad ivrer for å bruke ny metodikk og nye 
verktøy for å oppnå smidigere prosesser og 
klokere måter å jobbe på.

Åpen Mikk
Deler av konferansens første dag deles 
i to sesjoner; «bygg» og «utomhus», og 
deltakerne fikk høre både om Jernbanever-
kets objektbibliotek, arbeidet med den nye 
terminalen på Gardermoen og BIMs inntog 
i gruveindustrien.  

Nytt av året var «Åpen Mikk», DKTs 
variant av lyntaler. Sju personer fikk fire 
minutter til rådighet for å vise et konkret 
prosjekt hvor 3D eller BIM er brukt på en 
innovativ. Innslaget var meget vellykket, på 
tampen av en lang dag på konferanse var det 
kjærkomment med et temposkifte.

Driftsleder Narvestad
Under festmiddagen fikk vi besøk av en 
kar som er over gjennomsnittet opptatt av 
bygg, orden og regler; driftsleder Narvestad, 
spilt av Robert Stoltenberg. Narvestad tok 
opprop blant deltakerne, og inviterte også 
ei kvinne hjem på fiskegrateng – under 
forutsetning av at hun tok med seg rødbe-
tesalat. Stoltenberg kom også tilbake senere 
på kvelden, da i karakter av Yngve Freiholt, 
som var mer opptatt av mote enn modelle-
ring. Stoltenberg er en glimrende underhol-
der, som bidro til at festmiddagen ble riktig 
så fornøyelig. 

Fra BIM til bolyst
Konferansen ble avsluttet med et foredrag 
fra Erling Dokk Holm, dekan ved Mar-
kedshøyskolen, og fast spaltist i Dagens 
Næringsliv. Dokk Holm er en ivrig sam-
funnsdebattant, og har klare meninger 
om urbanisering og byutvikling. Han fikk 
deltakerne til å løfte blikket fra model-
lering og prosjektering, til å se hva det er 
innbyggernes behov i byene er. Dokk Holm 
greide på elegant måte å fortelle at flotte 
modelleringer og kloke arbeidsprosesser er 
fånyttes, dersom prosjektene ikke resulterer 
i attraktive bo- og virkeområder. 

Den Kloke Tegning 2015 skal arrangeres på 
Gardermoen 26. og 27. oktober.

Erling Dokk Holm, dekan ved Markedshøyskolen, minnet 
om at modellering er vel og bra, men at man ikke må 
glemme dem som skal ta i bruk byggene og byene som 
utvikles.

Linus Bille fra konsulentselskapet HiQ åpnet konferansen 
med å fortelle om globale teknologitrender.

Jan Tore Bugge fra Cad-q er leder av programkomiteen 
til DKT. Han og resten av komiteen sørget for et meget 
spennende program og begivenhetsrike dager på 
Gardermoen.

Robert Stoltenberg underholdt under middagen – 
her som Yngve Freiholt. Kaja Knutsen fra Rambøll 
er hjelper i bakgrunnen.
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Ta kontakt for mer informasjon
Kjell Sandal
Telefon: 454 04 670 
E-post: kjell.sandal@norconsult.com

Verktøy for den moderne landmåler 

ISY WinMap Landmåling er et moderne og brukervennlig 
verktøy for å beregne og dokumentere landmålingsdata 

> Over 60 kommuner har på kort tid valgt løsningen
> Integrasjon mot Matrikkelen
> GeoIntegrasjon for lagring i sak/arkiv
> Lagring av data i åpne databaser
> Avanserte konstruksjonsfunksjoner og hjelpeberegninger
> Analyser og rapporter

Les mer på www.nois.no

Den nye visjonen skal motivere og minne om retningen Kartver-
ket skal gå. 

- Der skjer enormt mye på den teknologiske siden, og måten 
vi jobber på vil endre seg. Kartverket skal være en del av det 
nye landskapet i årene som kommer, og jeg tror vi kommer til å 
spille en viktig rolle, sier kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup.

En ledestjerne
En god visjon skal være en ledestjerne for medarbeiderne. Den 
skal virke motiverende og minne om retningen organisasjonen 
sammen skal gå. Den skal også gi støtte til å ta de riktige beslut-
ningene i hverdagen.

- Den nye visjonen vår er kort og enkel å huske, og den står 
støtt. Det nye landskapet sier noe om den fremtiden vi alle går i 
møte, sier Frøstrup.

Strategier og handlinger
Visjonen underbygger Kartverkets hovedmål. Kartverket skal 
formidle og forvalte stedfestet informasjon og videreutvikle 
et sterkt fagmiljø som kan videreutvikle en digital modell av 
virkeligheten.

- Jobben med visjonen er bare begynt, og Kartverket vil i tiden 
som kommer jobbe intensivt med konkrete strategier og hand-
linger som skal bidra til at vi når målene våre, sier Frøstrup.

Det nye  
landskapet

Kartverkets nye visjon, ”Det nye landskapet”, skal vise våre 
medarbeidere veien inn i en fremtid som er i endring.

Tekst: KARTVERKET
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NOU 2014: 6
– Revisjon av eierseksjonsloven – presentasjon av enkelte temaer i utredningen
Et regjeringsoppnevnt utvalg overleverte 18. august 2014 til kommunalministeren sin 
utredning om revisjon av eierseksjonsloven. 

Tekst: HUGO TORGERSEN er jurist og seniorrådgiver i Kartverket.  Han har vært medlem av utvalget til revisjon av 
eierseksjonsloven.»

Av utvalgets mandat fremgår at en rekke 
spesifikke temaer skulle behandles; temaer 
som i stor grad har betydning for kommu-
nenes arbeidsoppgaver i seksjoneringssaker. 
Utvalget kunne dessuten utrede seksjone-
ringstemaer som ikke var spesifikt nevnt i 
mandatet. Utredningen inneholder en rekke 
temaer som har å gjøre med kommunenes 
arbeidsoppgaver i seksjoneringssaker. Et 
sentralt tema i utredningen er i hvor stor 
grad reguleringslovgivningen skal gjelde for 
eierseksjonsloven som tradisjonelt har vært 
betraktet som en privatrettslig lov.  Ett av 
flere overordnede hensyn i mandatet har 
vært at eierseksjonsloven skal fungere godt 
for myndigheter som skal ta stilling til sek-
sjoneringsbegjæringer og klager.  Et annet 
slikt hensyn har vært at regelverket i størst 
mulig grad skal hindre konflikter sameierne 
imellom.  En forundersøkelse gjennomført 
av Høgskolen i Bergen, har vært sentral i 
utvalgets arbeide.  Utredningen er på høring 
frem til 15. desember.  Kommunal- og mo-
derniseringsdepartmentet satser på å avgi 
en lovproposisjon i 2016.  

Tvangsseksjonering
Utvalget foreslår innført en seksjonerings-
rett for sameiere i en ikke-seksjonert, 
bebygd fast eiendom der en sameier har en 
eksklusiv bruksrett til bolig.  Et slikt sameie 
benevnes et irregulært seksjonssameie og 
er en ulovlig sameieform.  Unntak finnes.  
Slik sameier skal få en rett til å få eiendom-
men seksjonert, selv om de øvrige sameiere 
motsetter seg seksjonering.  Slikt krav om 
seksjonering fremmes for tingretten.  Der-
som tingretten tar kravet tilfølge, oppnevner 
den en medhjelper til å forestå seksjone-
ringen.  Medhjelperens oppgaver blir noe 
i likhet med medhjelperens oppgaver ved 
tvangssalg.  Seksjonering skal kunne skje 
selv om standardkravene til bruksenheter 
ikke er oppfylt.  Dersom slikt standardkrav 
ikke er oppfylt på seksjoneringstidspunktet, 
skal den enkelte sameier få et pålegg om å 
utbedre bruksenheten innen en frist.  Påleg-
get skal tinglyses på den aktuelle seksjon.  

En manglende oppfølging av slik plikt kan 
medføre tvangssalg av seksjonen.  Det er et 
grunnleggende syn at slik seksjonering skal 
gripe minst mulig inn i sameiernes eksiste-
rende forhold seg imellom.  Dersom kjøpe-
retten består, vil slik tvangsseksjonering ikke 
utløse kjøperett. 

Formålstjenlig avgrensning
Tolket på rett måte har kravet om «for-
målstjenlig avgrensning» som vilkår for 
seksjonering av den enkelte bruksenhet, nok 
vært et fornuftig krav.  Utvalget har erfart 
at en del kommuner har stilt vilkår om for-
målstjenlighet som ikke er hjemlet i loven.  
Begrepet har vært strukket for langt, og 
utvalget foreslår at kravet om slik formåls-
tjenlig avgrensning utgår.

Fellesarealer med referanse til plan- og 
bygningsloven
Utvalget foreslår en betydelig forenklet 
tekst i § 6 annet ledd.  Kommunen skal ved 
behandling av seksjoneringsbegjæring ikke 
lenger skjele til hvilke arealer som etter 
plan- og bygningsloven skal være felles for 
sameierne.  Begrunnelsen er at eierseksjons-
loven primært skal være en privatrettslig lov 
mellom sameiere, og ikke en lov som skal 
ivare hensynene til reguleringslovgivningen.  
En seksjon er etter sin definisjon navnet 
på en sameieandel, mer enn navnet på en 
bruksenhet.

Det er ikke heldig at kommunen, som 
seksjoneringsmyndighet, skal ta stilling til 
hvorledes parkerings- og garasjeplasser skal 
organiseres i et eierseksjonssameie.  Utbyg-
geren/sameierne antas ha større forutset-
ninger for å finne en fornuftig form for 
organisering av slike plasser.  Dog foreslås 
det at HC-plasser skal etableres på fellesa-
real, og at dette er noe som kommunen som 
seksjoneringsmyndighet skal kontrollere.  
Styret i sameiet skal så tildele HC-plassen til 
eventuell trengende.

Gjeldende regel om byfornyelse foreslås 
utgått.  Bestemmelsen har hatt liten betyd-
ning, og har i en viss grad vært misbrukt.  

Likeledes skal henvisning til vaktmester-
leilighet utgå;  det finnes i dag knapt slike 
leiligheter idet sameiene kjøper vaktmester-
tjenester av eksterne.  

At kommunen som seksjoneringsmyn-
dighet ikke skal trekke inn gjeldende regler 
i plan- og bygningslovgivningen med 
hensyn til hva som skal være felles areal for 
sameierne, innebærer ikke at kommunen 
står maktesløs overfor hva den mener er 
brudd på reguleringslovgivningen.  Dersom 
kommunen mener at eierseksjonssameiet 
organiseres på en måte som ikke er forenlig 
med reguleringslovgivningen, kan kom-
munen følge opp forholdet etter plan- og 
bygningslovgivningens regler.  Utvalget 
ser det ikke som noen inkonsekvens at en 
som søker seksjonering av en eiendom, 
får slik seksjoneringstillatelse til tross for 
at eierseksjonssameiet vil få en struktur 
som strider mot regulering etter plan- og 
bygningsloven.  I et eierseksjonssameie, som 
ved andre former for organisering av fast 
eiendom, må de involverte parter forholde 
seg til et knippe av rettsregler.  Det er ikke 
før man tilfredsstiller alle krav at man lovlig 
kan benytte eiendommen / bruksretten slik 
man har tenkt seg.

Utvalget foreslår ingen endring i kravet 
om at arealer som skal være nødvendig for 
andre bruksenheter, må være fellesareal.  
Det siktes her til arealer som felles ad-
komstvei, felles trapper og arealer for felles 
postkasser og søppelkasser.

Samsvar med arealplanformålet
Kravet om seksjonering i tråd med areal-
planformålet utgår for næringsseksjoner, 
men opprettholdes for boligseksjoner, 
fritidsboliger inkludert.  Forbrukerhensyn 
taler for at boligseksjoner fortsatt bare skal 
kunne etableres når dette følger planformå-
let.  Et mindretall går inn for at også bolig-
seksjoner skal løsrives fra arealplanformålet.  

Kjøkken, bad og wc i boligseksjoner
Flertallet i utvalget foreslår at standardkra-
vene skal videreføres.  Et mindretall foreslår 
at slike krav skal utgå;  en følge av at slike 
standardkrav utgår kan være at boliger f.eks 
kan dele kjøkken og bad og derved omsettes 
for en lavere kjøpesum enn seksjoner med 
dagens krav.  Slik lavere verdi på boligene 
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kan medføre at flere vil komme i posisjon 
som eier av bolig.

Et mindretall blant flertallet går inn for 
at det stilles tilleggskrav for etablering 
av boligseksjoner, nemlig at disse har en 
standard som verner om «liv og helse».  Det 
er her særlig tenkt på krav som skal ivareta 
slikt som rømningsveier, brannsikring og 
lysforhold.

Tidspunktet for seksjonering
Det foreslås en lovteknisk forenkling.  Både 
prosjekterte bygg og nye bruksenheter i 
bestående bygg skal kunne seksjoneres ba-
sert på rammetillatelse.  En slik ordning vil 
medføre at seksjoner kan oppstå på et langt 
tidligere tidspunkt enn hva tilfellet er i dag.  
Faren for at bruksenheter ikke blir bygget 
som planlagt, kan oppstå.  Man vil kunne 
risikere at det oppstår luftslott.  I den grad 
bruksenhetene blir oppført på en måte som 
fraviker rammetillatelsen, kan kommunen 
pålegge reseksjonering slik at «kart og ter-
reng» vil stemme.  Kommunen kan pålegge 
den aktuelle seksjonseier en tvangsmulkt, 
og mulkten vil tilfalle kommunen.  Krav om 
reseksjonering er en kommunal sanksjon i 
de tilfeller der det er minst to bruksenheter 
som er oppført slik rammetillatelsen fore-
skriver.  I de tilfeller der det ikke er minst 
to bruksenheter som er oppført i tråd med 
rammetillatelse, vil kommunens sanksjon 
være sletting av eierseksjonssameiet.  Kom-
munen skal ikke ha noen plikt til oppfølg-
ning.

Utvalget gir uttrykk for at etablering av 
anleggseiendom fortsatt skal være avhengig 
av igangsettingstillatelse.  

Kommunal saksbehandlingstid og gebyr
Det foreslås at et seksjoneringsvedtak skal 
foreligge innen seks uker.  Dersom fremlagt 
seksjoneringsdokumentasjon er mangelfull, 
skal publikum få anledning til å supplere 
begjæringen.  Saksbehandlingstiden sus-
penderes da og løper først når ytterligere 
dokumentasjon er mottatt av kommunen.  
Det kommunale saksbehandlingsgebyr kan 
reduseres i to omganger ved oversittelse av 
saksbehandlingsfristen.  Matrikkelforskrif-
ten § 18 er mønster.

Hele utvalget mener at saksbehandlings-
gebyret skal settes til selvkost.  Et flertall 

ønsker ikke å sette noen øvre grense på 
gebyret.  Et mindretall foreslår en tredobling 
av gjeldende maksimumssatser, til hen-
holdsvis ni og femten ganger rettsgebyret.  
Det vil kunne fastsettes gebyrregulativ.  
Utvalget finner grunn til å minne om at 
det følger av rettspraksis og uttalelse fra 
Sivilombudsmannen at kommunene ikke 
ukritisk kan legge seg på maksimalsatser 
ved behandling av saker.  I enkle og lite 
ressurskrevende saker kan det tenkes at 
kommunene ikke kan kreve gebyr etter sitt 
regulativ, men må finne et lavere gebyr som 
er tilpasset arbeidsinnsatsen.

Utendørs tilleggsdeler
Utvalget foreslår at man i stor grad går 
tilbake til den ordning som gjaldt forut for 
ikrafttredelse av matrikkelloven i 2010.  Et 
absolutt krav om oppmåling av utendørs 
tilleggsdeler synes ikke ha fungert tilfreds-
stillende.  Dagens ordning fremstår som 
unødvendig streng.  Det foreslås at utendørs 
tilleggsdeler i stor grad skal kunne etableres 
uten oppmålingsforretning.  Det er kun i 
de tilfeller der det oppstår «øyer» inne i et 
fellesareal, eller der en tiltenkt tilleggsdel 
har en svært enkel forankring til eiendom-
mens bygningsmasse, at det skal settes krav 
om oppmåling for å etablere slik tilleggsdel.  
Ved utmål fra bygningsmasse vil man i stor 
grad kunne unngå krav om oppmåling.  
Situasjonskart der slike tilleggsdeler er 
inntegnet, skal være i målestokk.  Det er i 
utredningen inntatt eksempler på tilleggsde-
ler som skal kunne godtas, samt tilleggsde-
ler som ikke skal kunne godtas.  Utvalget gir 
videre uttrykk for at oppmålt grense ikke er 
avgjørende for hvor en bruksrettsgrense går;  
slik oppmålt grense er dog et sterkt bevis for 
hva som er gjeldende bruksrettsgrense.

Diverse
Utvalget foreslår at ordningen med sek-
sjonering over kun én matrikkelenhet skal 
være unntaksfri.  Dispensasjonsordningen 
har medført mange problemer og ofte en 
uklar grunnbok.  Adgangen til i visse tilfeller 
å kunne seksjonere over flere matrikkelen-
heter utgår.

Det er i utredningen søkt redegjort for 
kompetansefordelingen mellom kommune 
og tinglysingsmyndighet i seksjonerings-

saker.  Grunnet tidligere omkamper ved 
vedtakelse av eierseksjonsloven og ma-
trikkelloven kan det ha oppstått uklarhet 
med hensyn til hvilken myndighet som 
kontrollerer hva i seksjoneringssaker, samt 
spørsmålet om tinglysingsmyndigheten kan 
overprøve de kommunale vurderinger.  Ut-
valget har søkt å beskrive hva som må være 
gjeldende oppfatning.

En anleggseiendom skal ikke lenger være 
en subsidiær matrikkelenhetstype.  Med 
dagens regelverk skal man ikke kunne eta-
blere en anleggseiendom dersom volumet 
mer hensiktsmessig kan inngå i et eiersek-
sjonssameie.  Ved slik hensiktsmessighets-
vurdering skal kommunen bl.a. legge vekt 
på rettslige og praktiske hensyn.  Dette er 
vurderingstemaer som fremstår som svært 
vanskelige for kommunen; slike vurderinger 
bør overlates til utbyggere og eventuelle 
andre som ønsker å organisere slikt volum 
på mest mulig hensiktsmessig måte.

Det foreslås at et eierseksjonssameie skal 
kunne innføres som rettighetshaver i et 
realregister, typisk grunnboken.  Det settes 
som krav at eierseksjonssameiet er registrert 
i Foretaksregisteret.  Etter utvalgets oppfat-
ning vil en slik ordning bidra til en ryddig 
grunnbok.

Avslutningsvis har utvalget gitt uttrykk 
for et behov for bedre regler knyttet til 
utbygging i flere byggetrinn.  En utbygger vil 
ofte måtte oppføre et større byggeprosjekt i 
flere faser.  Det vil være ønskelig å skape et 
sluttresultat som består av ett eierseksjons-
sameie beliggende på én grunneiendom.  
Ved en slik organisering vil sameierne 
kunne oppnå stordriftsfordeler, fremfor en 
løsning der man opererer med flere eiersek-
sjonssameier på like mange grunneiendom-
mer.  Utfordringen blir å finne en frem-
gangsmåte der utbyggeren ikke behøver å gi 
fra seg styringsretten over byggeprosjektet 
fortløpende med ferdigstillelse og avhen-
ding av de enkelte seksjoner.  Utvalget har 
kun gitt en skisse over problemstillingen og 
mulige løsninger, og overlater til høringsin-
stanser og departementet eventuelt å utrede 
forholdet.

Høringsfrist er satt til 15. desember 2014. 
Vi ber om innspill til GeoForums hørings-
uttalelse innen 4. desember.
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Tur til ESRI user conference
San Diego 14. – 18. juli 2014

Reiseskildring fra Øyvind Roos som 
mottok stipend fra GeoForum for å delta 
på ESRIS årlige brukerkonferanse.

Tekst og foto: Øyvind Roos

I midten av juli var det igjen tid for ESRIs 
årlige brukerkonferanse. ESRI internationale 
user conference er en årlig konferanse i San 
Diego, California, med utstillinger, foredrag 
og sosiale arrangement på kveldstid. Det er 
her den nye teknologien først blir presen-
tert!  Konferansen er rettet mot alle som 
er interessert i GIS og ESRI programvare. 
Dette er verdens største GIS konferanse 
med over 16 000 deltagere fra over 160 land. 
I år var det 68 deltagere fra Norge, som alle 
blir godt tatt vare på av Geodata som er 
ESRI forhandler i Norge. 

Selv var jeg i tvil om jeg skulle dra som 
privatperson i år, men siden interessen for 
kart og GIS ikke forsvinner selv om man blir 
pensjonist, var dette noe jeg ville prioritere. 
På Geomatikkdagene fikk jeg informasjon 
om at det var mulig å søke GeoForum om 
stipend, noe jeg var så heldig å få.

Jeg har vært på konferansen flere ganger 
tidligere, og jeg gledet meg til å treffe andre 

kartinteresserte, spesielt tidligere kollegaer 
fra Europa og tiden i Kongsbergfirmaet 
Sysdeco. 

Det er egne sesjoner om karthistorie 
under konferansen som «gamlekara» hos 
ESRI holder, men de fokuserte først og 
fremt på USAs karthistorie og teknologi. Vi 
hadde et hyggelig privat møte i etterkant, 
hvor jeg fikk fortelle om hva norske firmaer 
som Kongsberg Våpenfabrikk og Syscan har 
bidratt med når det gjelder kartutvikling i 
Europa. Eksempler på dette er overgangen 
fra analoge til digitale kart med utvikling av 
skannere, dedikerte terminaler og program-
vare. Dette er informasjon som de ønsker 
å inkludere i sine fremtidige foredrag om 
teamet, noe jeg synes var veldig hyggelig. 

Et tips til de som vil utforske Amerika når 

de er på vestkysten det er mulig å få rimelige 
flyreiser til Alaska om en er villig til å reise 
på odde tidspunkter. Selv benyttet jeg meg 
av dette, og er en av de 31% av turistene som 
er så heldige at de får se Mount McKinley i 
klarvær.

Tusen takk for stipendet. 

Utsikt fra båtturen med Geodata som viser konferansebygget. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal starte arbeidet med revisjon av 
kart- og planforskriften og inviterte kommunene til å komme med innspill til mulig 
endringer. 

Tekst: Ivar Lindseth, Hole kommune

Hvis en eller flere av bygnin-
gene skal oppføres så nær 
eiendomsgrensene at dette 
kan kreve dispensasjon, kan 
det være nødvendig å foreta 
kontrollmålinger av kritiske 
avstander, men ingen land-

målingsteknisk kartlegging.
Dette er fra veilederen til § 6 i kart og 

planforskriften. 
For ikke lenge siden kom det en presise-

ring fra sentrale myndigheter (husker ikke 
fra hvem) om nettopp ovennevnte, hvor 
det ble presisert at kommunene ikke har 

anledning til å kreve at utbygger rekvirerer 
oppmålingsforretning etter matrikkelloven 
selv om grensene ikke er klart definert i 
forbindelse med plan/bygge/delesaker, men 
kun har anledning til å la partene foreta og 
dokumentere nødvendige kontrollmålinger 
av kritiske avstander.

Matrikkelloven er til for å sikre og avklare 
eiendomsgrenser, slik at konflikter ikke opp-
står, og en sparer den enkelte og samfunnet 
for unødvendige problemer og kostnader. 
Matrikkellovens § 7 (Krav om klarlagt grense 
før tinglysing av hjemmelsovergang) forster-
ker etter min mening denne intensjonen yt-
terligere. Da mener jeg det blir helt feil å gå 

motsatt vei når det gjelder Kart og planfor-
skriften, ved å lettvint gjøre sammenhengen 
mellom tiltak og eiendomsgrense.

I forbindelse med søknad om tiltak, krever 
Hole kommune at hjemmelshaver rekvirerer 
oppmålingsforretning i en del tilfeller, der 
grensene ikke tidligere er koordinatbestemt 
i gjeldende nasjonale referansesystem, 
selv om vi vet at vi opererer på kanten 
av lovverket. Jeg vet vi ikke er alene om 
dette! Dersom utnytting av eiendommen 
/ utnyttelsesgraden er kritisk, krever vi at 
alle grensene gås opp. Dersom utnyttel-
sesgraden ikke er kritisk, men tiltaket er i 
nærheten av eller i kritisk avstand til antatt 
eiendomsgrense, krever vi at grensene som 
kan bli berørt av tiltaket, klarlegges gjen-
nom oppmålingsforretning. Omfanget vil 
kunne variere mye. Noen ganger vil en se 

Krav til oppmåling av eiendomsgrenser ved bygging?

Mount McKinley
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at eksempelvis skylddelingsforretningen 
stemmer bra med hekker og gjerder gjengitt 
på kartgrunnlag / ortofoto, og man kan som 
kommunal saksbehandler føle seg rimelig 
trygg på grunnlaget. Andre ganger derimot 
ligner ikke skylddelingsforretningen på eien-
dommens faktiske bruk og opparbeidelse, 
og det vil i verste fall kunne være behov for 
å gå opp hele eiendommen for å få grensene 
på plass.

Hvorfor krever vi dette?
Da vil jeg gå tilbake til matrikkellovens 
intensjoner nevnt ovenfor, og gjerne invitere 
lovmakerne med på oppmålingsforretning 
og se utfordringene i praksis. I veilederen 
står det som nevnt «foreta kontrollmålinger 
av kritiske avstander». Det høres jo fint ut, 
men fra hvor skal de kritiske avstandene 
måles? Utallige ganger opplever vi at gren-
sene ikke var så klare som partene hadde en 
formening om, når vi begynner å rekonstru-
ere eldre grensedokumenter. Ofte er det 

inngått private avtaler om overføring av 
grunn som aldri har vært godkjent av det of-
fentlige, eller at grensene over tid har endret 
seg gjennom praktisk bruk.  Dersom vi ikke 
hadde avholdt oppmålingsforretning, men 
kun stolt på noen «nødvendige kontroll-
mål», ville vi i mange tilfeller kommet svært 
galt ut, med etterfølgende konsekvenser. Vil 
da kommunen kunne komme i et erstat-
ningsansvar, siden vi har godkjent tiltaket? 
I hvert fall vil det kunne skape uvennskap 
mellom naboer med eksempelvis eiendoms-
grenser som i verste fall går tvers gjennom 
bygninger, som igjen utløser kostnader for 
berørte eiendommer i form av grensejuste-
ringer eller fradelinger / arealoverføringer.

Et annet forhold som også er verdt å 
nevne, er styrkeforholdet utbygger / nabo. 
For en utbygger er det ikke nødvendigvis 
viktig å skape gode og varige naborelasjoner, 
og vedkommende legger neppe mye ressur-
ser i å avklare de faktiske eiendomsgrensene. 
Utbyggere kjøper opp eiendommer, river 

og bygger nytt eller bygger på eksisterende 
bygningsmasse, og selger eiendommen igjen 
med mer eller mindre god fortjeneste. Er na-
boen av den forsiktige typen, er det lett å bli 
overkjørt. Under en oppmålingsforretning 
plikter landmåler å sørge for at alle parters 
interesse ivaretas (gjennom god landmåler-
skikk). I hvilken grad blir naboens interesser 
ivaretatt overfor en ressurssterk utbygger, 
når det bare skal foretas noen kontrollmål 
fra ei usikker eiendomsgrense? For det er 
dette som mange ganger er realiteten! 

Jeg ber derfor departementet revurdere 
holdningen når det gjelder avklaring av eien-
domsgrenser i forbindelse med tiltak. Det vil 
utvilsomt være konfliktforebyggende, samt 
spare samfunnet og den enkelte for unød-
vendige rettstvister, dersom det var opp til 
kommunen å vurdere / bestemme behovet 
for avklaring av eiendomsgrensene gjennom 
oppmålingsforretning i hvert enkelt tilfelle. 
Gode eiendomsgrenser gjør gode naboer, og 
er med på å sikre et samfunn i harmoni!
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Markerte byggestart i Ny-Ålesund
Bygging av Kartverkets nye geodetiske jordobservatorium 
på Svalbard er i gang, etter at kommunal- og moderniserings-
minister Jan Tore Sanner slo ned grunnpælen tidlig i oktober.

Foto: BJØRN-OWE HOLMBERG
Tekst: ANNE JØRGENSEN, Kartverket

Dette markerer byggestarten for det nye observatoriet ved Brandal-
laguna i Ny-Ålesund. Ministeren fikk selv bore ned grunnpælen og 
feste et grunnstens-skilt i messing til det som skal være fundamen-
tet for det nye observatoriet.

- Gratulerer, Kartverket! Jeg er utrolig imponert over hva man 
gjør her oppe, og ikke minst over hva disse dataene betyr både for 
folk flest og for forskere verden rundt, sa Sanner. 

Hele Ny-Ålesund hadde møtt opp for å være med på markerin-
gen sammen med representanter fra Kartverket, Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, Sysselmannen på Svalbard, Kings 
Bay og entreprenøren Veidekke Arctic, som har totalentreprisen på 
byggingen på det nye stasjonsområdet.

- De dataene som samles inn her er viktige for klimaforskere og 
for klimaovervåking og er avgjørende for at vi har nøyaktige data 
på GPS-en. Så det er stor og viktig forskning som skjer - og det er 
veldig gledelig at vi nå får på plass et nytt observatorium som også 
fører denne forskningen videre inn i fremtiden, sier statsråden.

Byggearbeidene for nytt geodetisk jordobservatorium i Ny-Åle-
sund inkluderer to nye VLBI-antenner (Very Long Baseline Interfe-

rometry), ett satellitt laserinstrument (SLR - Satellite Laser Ranging 
Instrument), ny vei og instrumentbygg. Kartverket bygger det nye 
observatoriet ved Brandallaguna i Ny-Ålesund. Hele prosjektet har 
en kostnadsramme på rundt 300 millioner kroner.  

Et nytt observatorium med ny teknologi og kombinasjon av flere 
måleteknikker vil gi bedre nøyaktighet på målingene som inngår i et 
verdensomspennende observasjons- og forskningsnettverk.

Satsingen er også tema i FN. En ekspertkomité i FN har nylig god-
kjent et forslag til resolusjon for økt globalt samarbeid om geodetisk 
jordobservasjon og overvåking av jordas form og størrelse. 

Statsråd Jan Tore 
Sanner fester 
grunnstens-skiltet 
til grunnpælen i 
Ny-Ålesund. 

Kartverkets nye geodetiske jordobservatorium: Statsråd Jan Tore Sanner får bore ned 
grunnpælen selv. 
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Årets Eiendomskonferanse ble avviklet 
på Solstrand hotell 13. til 14. okt. I 
år var det ca. 170 deltagere fra både 
stat, kommune og privat sektor. Blant 
deltagerne var det også stor spredning i 
alder fra unge studenter fra Høyskolen i 
Bergen til et par pensjonister. 

Tekst: KATHRINE FALCH. Foto: LEIV BJARTE MJØS

Konferansen startet med et foredrag av 
Frank Aarebrot om «Grunnloven 200 år, fast 
eiendom med et politisk utgangspunkt. Er 
Norge annerledes?» Et spennende innlegg 
av en engasjert mann. Videre på konfe-
ransens første dag fikk deltagerne høre 
om blant annet arv og skifte av eiendom, 
arealforvaltning og endringer i plan- og 
bygningsloven. Dagen ble avsluttet med 
festmiddag med underholdning av tre dyk-
tige elver fra Kongshaug musikkgymnas. 

På dag to fikk deltagerne høre blant annet 
om konsekvenser av seksjonering i strid 
med plan- og bygningsloven, vegadressering 
og landmålingspraksis fra jordskifteretten. 
Helt til slutt stod «Eiendomsmåling i Øster-
rike» på programmet. 

Det ble gjort noen endringer i program-
met i siste liten, men Per Arne Arnstad og 
Børge Aadland stilte sporty opp og sørget 

for at det ikke ble hull i programmet. Geo-
Forum Hordaland takker de for innsatsen. 

GeoForum Hordaland sitt stipend ble i år 
tildelt Hjalmar Westgård og Hermod Johan-
sen begge fra Tromsø kommune. Stipen-
det fikk de for bacheloroppgaven, som de 
fullførte våren 2014 ved Høyskolen i Bergen. 
De har skrevet om «Kvalitet på delingsfor-
retninger i Nord-Norge». De har sammen-
lignet delingsforretninger fra tre kommuner, 
en fra hver av de tre nordligste fylkene.  

Styret i GeoForum Hordaland ønsker å 
takke alle som bidro til at arrangementet 
ble vellykket.  Alle foredragene er lagt ut på 
GeoForum Hordaland sin hjemmeside. 

Har du lyst til å delta på neste års Eien-
domskonferanse, som også vil bli holdt på 
Solstrand, så sett av uke 42. Har du gode 
ideer for neste arrangement og/eller lyst til å 

være med i programkomiteen for Eien-
domskonferansen 2015? Ta kontakt med 
styret i GeoForum Hordaland. Vi setter pris 
på alle innspill. 

GeoForum Hordaland

Eiendomskonferansen på Solstrand

Hugo Torgersen fenget tilhørerne med sitt foredrag om revisjon av eierseksjonsloven.

GeoForum Hordaland sitt stipend ble tildelt Hjalmar 
Westgård og Hermod Johansen for bacheloroppgaven om 
«Kvalitet på delingsforretninger i Nord-Norge».

DEL DINE 
GIS-ERFARINGER

DEL DINE
GIS-ERFARINGER
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I Proposisjon 95 S (2013–2014) Kommuneproposisjonen 2015 pre-
senterer regjeringen den helhetlige planen for hva en vil oppnå med 
en kommunereform. 

Meldingsdelen i Kommuneproposisjonen 2015, Kommunereform, 
tar imidlertid i liten grad for seg en del praktiske utfordringer som 
må løses i forbindelse med en slik reform. Praktiske utfordringer 
knyttet til IKT systemer og sammenhengen mellom disse sett i lys av 
den digitale virkeligheten vi er inne i,  omtales ikke. Som sentral ma-
trikkelmyndighet er det praktiske utfordringer og spørsmål i forhold 
til matrikkelfaget og IKT som er temaet Kartverket er opptatt av å 
synliggjøre og løse, og som dermed er temaet for denne artikkelen.

Litt historie og bakgrunn
Formannskapslovene av 1837 var starten på kommuneinndeling og 
det lokale selvstyre slik vi kjenner det i dag. I 1838 var det 392 kom-
muner i Norge, som er det laveste antall kommuner vi har hatt. 

Fram mot 1930 ble kommunene oppdelt med høyeste antall kom-
muner, 744, i 1930.

Det er 50 år siden forrige kommunereform, og i perioden fra 
1957–1967 ble antallet kommuner redusert med 290 til 454 etter 
innstilling fra Schei-komitéen.

Det har vært gjennomført noen kommunesammenslåinger siden 
den gangen, men etter vi fikk ”nye Fredrikstad storkommune” i 
1994, har sammenslåingene bestått i at to og to kommuner har slått 
seg sammen. Så vidt vi vet har alle sammenslåinger formelt sett 
skjedd med virkning fra 1. januar. Den praktiske gjennomføringen 
av disse i registersammenheng derimot, har variert fra første hele 
helg i januar og til litt ut i februar. Tidspunktet har særlig vært styrt 
av SSBs behov i forhold til statistikk.

Samtidig med det vi fra 1967 kanskje kan kalle en lang periode 
med sporadiske og spredde kommunesammenslåinger, ofte med to 
involverte kommuner, har vi hatt fremveksten av det vi forenklet 
kan kalle et ”digitalt og IKT-basert samfunn”. Det vil si at det også 
har vokst frem behov for i større og større grad å ta hensyn til og 
løse utfordringer som følger av IKT og digitalisering, når en skal 
gjennomføre en omfattende endring som det en kommunesammen-
slåing er.

I 2010 fikk vi matrikkelen og med den en helt annen løsning her 
i landet hva gjelder et av landets tre basisregistre. Samtidig med 
denne utviklingen hadde også det digitale og IKT-baserte samfun-
net utviklet seg videre. I 2012 fikk vi med Inderøy og Mosvik den 
første kommunesammenslåingen etter at matrikkelen ble innført. 

Vi hadde da også hatt fire år med stor og generell utvikling innen 
digitalisering og IKT siden forrige sammenslåing.

Erfaring fra 2012
Ikke bare for Kartverket, men også for de berørte kommuner, Skat-
tedirektoratet, SSB, NAV m.fl., ble kommunesammenslåingen mel-
lom Inderøy og Mosvik en ganske ”bratt læring” i diverse praktiske 
konsekvenser i registersammenheng, av hva en kommunesammen-
slåing heretter fører med seg. Kartverket som også var blitt nasjonal 
myndighet for tinglysing i fast eiendom fikk med seg ekstra mye 
kunnskap i denne sammenslåingen. 
Veldig kort fortalt var nå situasjonen slik at der en tidligere hadde 
hatt flere uker på seg inn i det nye året for i registersammenheng å 
gjennomføre kommunesammenslåingen, måtte en nå løse denne 
oppgaven slik at de grunnleggende registrene var oppdatert allerede 
fra morgenen av første nyttårsdag. De store tjenesteleverandører 

Faglige utfordringer og  
spørsmål fra matrikkelståsted 
ved en kommunereform
Stortinget har gitt sin tilslutning til å gjennomføre en 
kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med 
økt makt og myndighet.

Tekst: UNN D. KIHLE, Kartverket

Det finnes en Storgate i alle kommuner. Hva skjer ved kommunesammenslåing? Hvor 
mange gater kan hete Storgata i en og samme kommune? Foto: Marianne Meinich

Unn Dick Kihle, seksjonsleder  
i Systemforvaltningsseksjonen  

i matrikkel og stedsnavnavdelingen
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som NAV kunne dermed oppdatere sine interne løsninger og være 
klare til å løse sine oppgaver fra første arbeidsdag i det nye året. Det 
betød også at nødvendige endringer og kvalitetsheving som en før 
hadde kunnet bruke de første ukene av januar på, nå måtte være 
gjennomført innen kl. 16 nyttårsaften, da arbeidet med endringene i 
registersammenheng måtte igangsettes.

Vi kan kanskje si at erkjennelsen av registrenes og IKT- syste-
menes avhengigheter, samt leveranse av data fra matrikkelen som 
måtte være klare for bruk 01.01.2012, falt ned i hodet på oss i sentral 
matrikkelmyndighet (i tillegg til som nevnt flere andre). Den digitale 
virkelighet og bruk av data i et tett edderkoppnett var en kjensgjer-
ning.

Hva har Kartverket gjort med disse erfaringene?
Kartverket har gjennom en oversikt vist på Wikipedia (oppslag 
”Kommunesammenslåing”) sett at det i tiden fremover kan komme 
flere sammenslåinger samme år, og at det også kan komme sammen-
slåinger som involverer mer enn to og to kommuner. Siden 2012 har 
derfor vi i Kartverket ikke bare jobbet med å videreutvikle våre egne 
løsninger for å gjennomføre sammenslåing i registersammenheng, 
men også jobbet aktivt med å få på dagsorden at det med kommune-
sammenslåinger er viktig også å huske på de praktiske utfordringene 
i en slik sammenheng. Utfordringer vi generelt sett legger til grunn 
blir større og større, fordi det digitale samfunnet blir stadig mer om-
fattende og viktig. Derfor har bl.a. Kartverket gjennom Skate (Styring 
og koordinering av tjenester i e-forvaltning) tatt initiativ til en ar-
beidsgruppe med hovedmål å avdekke avhengigheter mellom offent-
ligere registre og tjenesteleverandører. Dette for at registereiere og 
etater (herunder kommunene selv) skal være forberedt på hva større 
kommuneendringer kan innebære. Deltakere i denne arbeidsgrup-
pen har vært NAV, Helsedirektoratet, Skatteetaten (Folkeregisteret), 
Brønnøysundregistrene (enhetsregisteret), KS (KommIT), Difi, SSB, 
Posten og Kirkerådet. Etter planen skal arbeidsgruppas rapport og 
anbefalinger være klare 1. november i år.

Med ny regjering i fjor og Stortingets tilslutning til en kommune-
reform har dette arbeidet blitt svært så aktualisert.

Noen ”matrikkelfaglige spørsmål” og oppgaver som må løses
1) Hva skal fremtidens matrikkelnummerering være?
Et viktig spørsmål med en ny kommunereform er hvordan vi skal 
håndtere fremtidig matrikkelnummerering, når f.eks. seks kommu-
ner slår seg sammen. Hvem av de seks med gnr 1, bnr. 1 får beholde 
dette, og hvordan reagerer de fem andre?

Kan vi ”fryse” dagens matrikkelnummerering?

2) Hvor mange Storgata kan det være i samme kommune?
F.eks. fire kommuner som diskuterer sammenslåing har alle Storgata 
og Kirkegata. Kanskje har flere forretninger i alle disse kommunene 
navn som bygger på vegnavnet (noen ganger også adressenummeret 
– f.eks. ”Storgata 10”).

Kan nye storkommuner ha flere like vegnavn? Hvis ikke, hvilken 
beholder navnet sitt, og hvordan komme frem til det? 

3) Nødvendig kvalitetsheving i matrikkel og grunnbok – og 
eventuelt hos andre
Eksempler på kvalitetshevinger:
• Man kan ikke ha pågående sammenslåinger av matrikkelenheter
• Matrikkelnummer på aktive matrikkelenheter må samsvare med 

grunnbok
• Oppfylle matrikkellovens forskrift § 51 i forhold til entydig adres-

sering

4) Kommunenummer
Kommunenummer benyttes utstrakt som nøkkel eller som identifi-
kator i en rekke offentlige registre, systemer og løsninger for å sam-
menstille informasjon. Korrekt sammenstilt informasjon er avgjø-
rende for forvaltningen og publikums tillit til, og bruk av, løsningene.

5) Identifikatorer generelt
Kompleksiteten for ringeffekter av identifikatorendringer bør ikke 
undervurderes og fordrer til å ha god nok tid til forberedelser og tes-
ting av systemene. Ved en større strukturell omlegging vil det være 
avgjørende at systemene og dataene kan benyttes umiddelbart og at 
dataene har meget god kvalitet. Dette fordrer god tid til forberedel-
ser og testing av systemene.

Avslutning
Det vil for mange, ikke minst kommunene selv, være mange flere 
utfordringer knyttet til IKT og digitalisering enn det som er omtalt 
her. Formålet med denne artikkelen, samt foredrag vi har begynt å 
holde på lokale kartdager, er å løfte opp også disse utfordringene. For 
det er til dels svært interessante faglige utfordringer vi skal få jobbe 
med fremover.

Fra Kartverkets ståsted er det avgjørende viktig at utfordringene 
blir kjent og erkjennes, slik at vi kan utnytte ”tidsvinduet” for å gjøre 
nødvendige forberedelser, før det som nå ser ut til å kunne bli en stor 
kommunereform i løpet av ikke så mange år frem i tid.

Når nevnte arbeidsgruppes rapport, inkludert anbefalinger, legges 
frem starter sannsynligvis ganske snart flere og interessante proses-
ser som enten er tungt inne i eller grenser inn til mange sider av 
”matrikkelfaget”.

BLOM er en ledende europeisk leverandør innen innsamling, 
prosessering og modellering av geografisk informasjon. Blom 
besitter unike europeiske databaser av kart, flybilder og 
modeller. Selskapet leverer data og ulike løsninger for tilgang 
til dataene.

· Flyfotografering
· Laserskanning
· Kartlegging
· Skråbilder
· Databaser / visualisering

· Gatebilder
· Skogkartlegging

· 3D-modellering

· GIS-analyser

· Konsulenttjenester

· Reguleringsplaner

www.blomasa.com | Tel: + 47 23 25 45 00
E-mail: info.no@blomasa.com
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Oppsummering fra regionale geomatikkdager  
for Telemark, Vestfold og Østfold
Geoforum Vestfold arrangerte årets regionale geomatikkdager for Telemark, Vestfold 
og Østfold den 14. og 15. oktober på Park Hotell i Sandefjord. 

Det var 100 deltagere påmeldt til årets 
konferanse. I tillegg hadde Kartverket, NoIS, 
Ambita, Blinken, Norgeodesi, Leica Geosys-
tems, Geodata og Norkart satt opp stand for 
å presentere årets nyheter. 

Tradisjon tro stilte Marianne opp og 
sørget for at konferansen ble åpnet på en 
god måte. I år kunne hun stolt presentere 
GeoForums nye nettsider. Til å innlede 
konferansen fikk vi engasjerte foredrag 
fra Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold 
fylkeskommune. De fortalte henholdsvis om 
arbeidet med etablering av Færder nasjonal-
park og forklarte hva som ligger bak forkor-
telsen RPBA (Regional plan for bærekraftig 
utvikling i Vestfold). Begge foredragene 
understreket viktigheten av gode kart som 
bakgrunnsinformasjon og informasjonsbæ-
rer i prosjektene.

Michael Pande-Rolfsen fra KS KommIT 
presenterte arbeidet med modernisering av 

offentlig sektor. KS har laget mange verktøy 
og arbeidsrom for bruk av partene i proses-
sen. Det jobbes iherdig mot lovmakere, 
programleverandører og kommuner for å 
forenkle og automatisere kommunens hver-
dag og spesielt byggesaksprosess og digital 
kommunikasjon. 

Etter en god lunsj og myldring blant 
utstillerne var det på tide med en oppdate-
ring på lover og forskrifter. Vi fikk en fyldig 
gjennomgang av ny forskrift om utlevering 
av eiendomsinformasjon fra Kommunal og 
moderniseringsdepartementet. Det skal nå 
visstnok være mulig for kommunene å tilby 
samme informasjon som tinglysingstelefo-
nen (hurra!) I tillegg fikk vi en orientering 
om arbeidet bak NOUen for ny lov om 
eierseksjonering. Her er det fortsatt mulig 
å komme med innspill til arbeidet, så det er 
bare å kaste seg over NOUen folkens.

Etter mer myldring blant kollegaer og 

utstillere var det Kartverket med Arvid 
Lillethun som hadde maratonforelesing 
om DOK (Det offentlige kartgrunnlaget) 
og arbeidet med ny nasjonal geodataportal. 
Her var det mye informasjon på kort tid, så 
det kan være lurt å se igjennom presentasjo-
nene en gang til. Husk at alle presentasjoner 
finnes på GeoForums hjemmesider.

En festaften med lyrikk, historiefortelling 
og god stemning avslutten dagen. Tidlig 
(for noen) en onsdag morgen gikk vi løs 
på dag to. Tore Jensen hos Geodata hadde 
fått gleden av å vekke forsamlingen med en 
times foredrag om forvaltning og bruk av 
laserdata i ArcGis samt modellering og 3D 
presentasjon av FKB-data. I følge Tore er 3D 
gøy, engasjerer og skaper en bedre forståelse 
av situasjonen. Norge har gode 3D data, og 
det er blitt enkelt å lage 3D modeller.

Etter pause og utsjekk var vi klare til en 
fantastisk vandring blant historiske kart 
langs Oslofjorden og Vestfold. Det som er 
stort og viktig i dag, var ikke så nøye før i 
tiden. Drammen het Kopervik, Bastøy var 
mye viktigere en Horten. Vet noen forresten 
hvor musehullet er? Det er det som nå heter 
Hølen, og ligger på Østre Halsen i Larvik 
kommune. 

Etter lunsj var det NoIS og Norkart som 
presenterte sine programmer for land-
målerne før Jon Arne Trollvik presenterte 
Kartverkets prosjekt for etablering av en na-
sjonal høydemodell. Det kom ingen penger 
til prosjektet over årets statsbudsjett, men 
det vil startes et pilotprosjekt i 2015, og så 
jobbes det videre for å få på plass finansier-
ing. Her kan det nevnes at Danmark er i 
gang med 2. gangs etablering, svenskene 
har fullført sitt prosjekt, og finnene er også i 
gang med tilsvarende prosjekt.

Ingrid Tidemand Nilsen og Lukas M. 
Sleboda fra hhv. Kartverkets regionkontorer 
i Skien og Oslo orienterte om Overgangen 
til NN2000 i vår region. Deler av Østfold 
er allerede fullført, resten av Østfold og 
Grenland kommer over 1. desember i 2014. 
Vestfold skal over høsten 2015, og resten av 
Telemark i 2016. 

Fra Kartverkets matrikkel og steds-
navnsavdeling fikk vi en orientering om 
utfordringer med kommunereformen og 
sammenslåing av kommuner. Hvordan skal 
vi håndtere matrikkelnummerering når vi Militærkart over Sandefjord fra 1700-tallet



POSISJON  NR. 5 - 2014                21

Oppsummering fra regionale geomatikkdager  
for Telemark, Vestfold og Østfold

får 2 eller flere gårdsnummer 1? Hvor 
mange Storgata skal det være i kom-
munen? Det vil være behov for kvalitets-
heving i matrikkelen. Det kan ikke være 
matrikkelenheter under sammenslåing. 
Matrikkelnummer på aktive matrikke-
lenheter må samsvare med grunnboka 
og Matrikkellovens forskrift § 51 om 
entydig adressering må være oppfylt. 
Matrikkelen er en nasjonal felleskom-
ponent og utveksler data med mange 
andre registre. Endring i strukturen på 
matrikkelen krever nøye planlegging, og 
tilstøtende register må endres tilsvaren-
de. Mye å tenke på fremover altså…

Til avslutning fikk vi et flott fore-
drag om byggingen av Osebergkopien i 
Tønsberg før Marianne oppsummerte 
konferansen for oss og ønsket vel hjem.

Styret i Geoforum Vestfold håper alle 
fikk en strålende opplevelse, og ønsker å 
rette en takk til alle deltagere, foredrags-
holdere og utstillere som bidro til en 
flott og lærerik konferanse.

For Styret i Geoforum Vestfold, Odd 
Arne Bakke-Ludviksen (Nestleder)

BarentsWatch har som hovedmål å samle, utvikle og dele kunnskap om hav og kyst. 

Tekst: OLA GREIFF JOHNSEN, Norconsult informasjonssystemer

BarentsWatch skal organisere og gjøre 
tilgjengelig data, informasjon og kunnskap 
fra et trettitalls ulike statlige etater og fors-
kningsinstitusjoner, for der igjennom frem-
me samhandling og effektivisere forvaltning 
av hav og kyst. Norconsult Informasjonssys-
temer AS (NoIS) har inngått rammeavtale 
om tjenesteutvikling med BarentsWatch.  

Arbeidet med å fremme samhandling 
og effektivisering av forvaltningen knyt-
tet til hav og kyst ekspanderer. Avtalen gir 
BarentsWatch utvidet kapasitet for teknisk 
utvikling og implementering av prosjekter 
som vi og partnerne jobber med sier daglig 
leder Geir Schulstad i BarentsWatch om 
formålet med anskaffelsen, og legger til: 
- Med dette har vi fått tilgang på et faglig 
sterkt team med mye erfaring fra utvikling 
av kartløsninger på web. Norconsult sitt 
team ble utover en fordelaktig pris valgt på 
bakgrunn av faglige kvalifikasjoner, teamets 
sammensetning og et godt utført case.

Kjerneområder
Administrerende direktør i NoIS, Bård 
Hernes, ser fram til å komme i gang med 
denne jobben.

- Dette prosjektet innebærer leveranse av 
tjenester innen ett av våre kjerneområder, 
webbaserte kartløsninger. Vi har i tillegg 
spesialkompetanse på kartløsninger for ma-

ritim sektor, og prosjektet for BarentsWatch 
gir oss mulighet til å bygge videre på den 
kompetansen vi har opparbeidet til glede 
for både BarentsWatch og eksisterende 
kunder, forklarer han.

- Som leverandør gir dette oss en god for-
utsigbarhet og muligheter til å vokse videre. 
Konkurranseformen, der tilbudsprosessen 
ble avsluttet med et praktisk case, var ny for 
oss. Det er utrolig tilfredsstillende å vinne 
konkurransen der vårt team ble evaluert 
over 5 dager.

Smidig arbeidsmetodikk
Utviklingsteamet fra NoIS vil jobbe tett med 
eksisterende forvaltningsteam hos Bouvet 
for direkte leveranse i BarentsWatch kilde-
kode. Kontrakten har en øvre ramme på 25 
mill pr år og en varighet på inntil 4 år.

Anskaffelsen skal gi BarentsWatch tilgang 
til ressurser for utvikling av tjenester og 
funksjonalitet i henhold til smidig ar-
beidsmetodikk. Behovene og løsningene 
skal komme frem i dialog med brukerne 
og prioriteres av teamet og produkteier 
som oppnevnes av BarentsWatch for det 
enkelte utviklingsprosjekt. Særlig viktige 
arbeidsområder vil være kartløsninger for å 
fremstille sammensatte data fra forvaltnin-
gen og understøtte forvaltningen av hav og 
kystområdene på tvers av etatene.

Ny avtale om tjenesteutvikling 
for BarentsWatch

Produkteier Alf M. Sollund (t.v.) sammen med utviklingsteamet fra NoIS

Matrikkelevaluering
Kartverket har fått i oppgave av 
 Kommunal- og moderniseringsdepar-
tementet å evaluere matrikkelloven. 
 Evalueringen skal behandle hele matrik-
kelen, både eiendom, adresse, bygg, 
matrikkellov, matrikkelforskrift og 
matrikkelen som system. Kartverkets 
rapport er ventet i november og vil da 
bli offentlig. 
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Bartlomiej Skorowski er ansatt i Geo Survey 
AS, Oslo avdelingen.
Bartlomiej kommer fra Polen og har over 10 
års erfaring fra forskjellige prosjekter, hvorav 
fem av disse årene jobbet han i Storbritannia. 

De siste 5 årene har vært travle for Bartlomiej da han hadde 
sitt eget selskap i Polen, men han bestemte seg for å utvide sin 
kunnskap ved å starte i Geo Survey. 
Han håper at hans relevante erfaring vil hjelpe Geo Survey i å 
finne løsninger til utfordrerne prosjekter.  

Oliver Hinchey er ansatt i Geo Survey AS, Oslo 
avdelingen. Oliver er fra Melbourne i Austra-
lia, men har tidligere tilbrakt to år i Norge og 
har derfor allerede opplevd mange ting som er 
typisk norsk! 

Han har studert landmåling ved RMIT University i Mel-
bourne. 
 

John Fredén er ansatt i Geo Survey AS, Oslo 
avdelingen. John er fra Örebro i Sverige, men 
har allerede arbeidet som håndverker i 2 år i 
Norge. Han har studert til ingeniør i byggtek-
nikk ved Uppsala universitet. 

 

Kjartan Bjørset (27) er ansatt ved Nor-
karts WebAtlas avdeling i Trondheim. Han 
er utdannet sivilingeniør fra NTNU (2013), 
studieretning Ingeniørvitenskap og IKT, med 
spesialisering i Geomatikk. Masteroppgaven 
hadde tittelen «LiDAR data warehouse». Han 

har tidligere hatt sommerjobber i Norkart og hos University of 
Melbourne. Han kommer nå fra stilling som offshore surveyor 
i selskapet iSurvey. I Norkart skal han jobbe med utvikling av 
karttjenester på Web.

Antonio Armas Diaz (39) er ansatt ved Nor-
karts WebAtlas-avdeling i Trondheim. Han er 
utdannet sivilingeniør fra Universidad de Alcalá 
i Madrid (2014), studieretning Geodesi og Kar-
tografi. I tillegg innehar han en bachelorgrad i 

geografi fra Universidad de La Laguna, Canaria Øyene (2001). 
Han kommer nå fra stilling i Nobeltek i Spania hvor han blant 
annet jobbet med INSPIRE spesifikasjoner og metadata. I 
Norkart, Trondheim skal han inngå i teamet som jobber med 
kundetjenester basert på FME og diverse andre GIS verktøy. 

Harald Huse (45) er ansatt ved Norkarts 
WebAtlas-avdeling i Trondheim. Han er utdan-
net sivilingeniør fra NMBU (1994), studieret-
ning Geomatikk. Huse har tidligere jobbet 
i Norkart i 19 år i ulike stillinger. Han var 

hovedansvarlig for etableringen Norkarts Trondheimskon-
tor og etableringen av salg og kundestøtte for Trøndelag og 
Nord-Norge. Huse kommer nå fra GIS-stilling i Asplan Viak 
hvor han har jobbet med prosjekter i FME og ArcGIS til ulike 
kunder.
I Norkart, Trondheim skal han inngå som prosjektleder i 
teamet som jobber med kundetjenester basert på FME og 
diverse andre GIS verktøy. 

Audun Toften (40) er ansatt ved Norkarts 
WebAtlas-avdeling i Sandvika. I tillegg til to 
grunnfag i henholdsvis sosiologi og psykologi 
er han utdannet Sivilmarkedsfører fra Norges 
Markedshøyskole (2001). Toften har tidligere 

jobbet åtte år i Posten Norge AS som Key Account Manager, 
med ansvar for Postens storkunder. Han kommer nå fra stil-
ling i Konica Minolta AS hvor han har hatt ansvaret for salg 
og rådgivning av Konica Minoltas digitaltrykksløsninger. I 
Norkart skal han inngå i teamet som driver salg og markedsfø-
ring av WebAtlas-løsninger mot nye og eksisterende kunder.  

Hanne Therese Jødal-Skallerud (43) er ansatt 
ved Norkarts WebAtlas avdeling i Sandvika. 
Hun innehar graden MIB (Master in Internatio-
nal Business) fra Graduate School of Business, 
Grenoble i Frankrike. Før det studerte hun 

internasjonal handel ved Høgskolen i Harstad og administra-
sjon ved Universitetet i Stavanger. Hun har tidligere jobbet i 
SuperOffice Norge AS som storkundeansvarlig. Nå kommer 
hun fra stilling i Kartverket, enheten Formidlingstjenesten. I 
Norkart skal hun inngå i teamet i WebAtlas avdelingen som 
jobber med utvikling og salg av produkter basert på eien-
domsinformasjon.

Frederic Dumont-Kristiansen (32) er ansatt 
ved Norkarts Utviklingsavdeling i Sandvika. 
Han er oppvokst i Frankrike og startet sine stu-
dier der, men fortsatte utdannelsen ved NTNU 
i Norge.  I 2007 avla han sivilingeniøreksamen, 

studieretning industriell matematikk. Han har tidligere jobbet 
4.5 år som IT-konsulent hos firmaet Compello, hvor oppga-
vene var integrasjon mot ERP-systemer og databaseutvikling. 
Han kommer nå fra stilling som utvikler i selskapet PayEx, 
hvor han har vært med på å utvikle betalingsløsninger på 
web. I Norkart skal han inngå i teamet som utvikler Web- og 
tjenestebaserte løsninger.

Gagan Kumar Gupta (39) er ansatt ved Nor-
karts Utviklingsavdeling i Sandvika. Han har sin 
utdannelse fra MD University, India (1997) hvor 
han fikk graden Bachelor in Science, Honors 
Math’s og fra All India Management Associa-

tion (1999) hvor han fikk graden Professional Diploma in 
International Systems Management. I tillegg har han ISTQB 
(International Software Testing Qualification Board) sertifikat 
fra 2009. Gupta kommer fra stilling som testleder i Santander 
AS. I Norkart jobber han som teknisk testleder i utviklingsav-
delingen.  

Stig Henning Fredheim (23) er ansatt ved 
Norkarts Utviklingsavdeling i Sandvika. Han 
er utdannet sivilingeniør fra NTNU (2014), 
studieretning Ingeniørvitenskap og IKT med 
spesialisering innenfor fagområdet Geomatikk. 

Masteroppgaven hadde titelen «VR-modelling of Data from 
Norway Digital in Combination with other 3D Models», hvor 
han utforsket muligheten for 3D visualisering av bygninger og 
terreng ved hjelp av Open Source programvare. I Norkart inn-
går han i et prosjekt som har som mål å gjøre all innsynsfunk-
sjonalitet i Norkarts løsninger tilgjengelig på alle plattformer; 
mobiler, nettbrett, web og desktop. 
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Kristian Storvoll (25) er ansatt ved Nor-
karts Utviklingsavdeling i Sandvika. Han har 
bachelorgrad fra Universitetet i Agder (2014), 
studieretning Multimedieteknologi og Design. 
Hoppgaven hadde titelen «ICA – Intelligence 

Chemical Application», hvor han var med å utvikle en proto-
type på et digitalt oppslagsverk for håndtering av kjemikalier.  
I Norkart inngår han i et prosjekt som har som mål å gjøre all 
innsynsfunksjonalitet i Norkarts løsninger tilgjengelig på alle 
plattformer; mobiler, nettbrett, web og desktop. 

Jørgen Haukland (55) er ansatt ved Norkarts 
utviklingsavdeling i på Lillehammer. Han er 
utdannet Master of Science fra Norges miljø- 
og biovitenskapelige universitet (NMBU 1986), 
studieretning skogøkonomi og bedriftsøkonom 

fra BI (1990). Han har tidligere vert ansatt i Telenor FoU og 
andre teleselskaper. Han kommer nå fra stilling i Visma hvor 
han jobbet med webløsninger for Helse og Sosialsektoren i 
kommunene. I Norkart skal han inngå i teamet som utvikler 
KOMTEK.

Emil Krukhaug (34) er ansatt ved Norkarts 
utviklingsavdeling i på Lillehammer. Han er 
utdannet ved Høgskolen i Hedmark (2000), stu-
dieretning Informatikk. Han har tidligere job-
bet i diverse selskaper som hadde sitt utspring 

i Telenors FoU avdeling på Lillehammer. Han kommer nå fra 
selskapet Enoro AS som leverer løsninger og programvare for 
Energibransjen. Det siste året har han blant annet vært utleid 
som konsulent til Norkart. I Norkart skal han inngå i teamet 
som utvikler KOMTEK.

Hans Ove Kannenberg (42) er ansatt ved 
Norkarts avdelingskontor i Bergen, seksjon 
GISLINE Tjeneste. Han innehar bachelorgrad i 
Landmåling og eiendomsdesign fra Høgskolen 
i Bergen (2012). Kannenberg har tidligere job-

bet som grafisk formgiver ved avisen Bruktbilforum, og som 
webdesigner for ulike aktører. Han kommer nå fra en stilling 
som oppmålingsingeniør i Sund kommune. I Norkart skal han 
i starten primært jobbe med GISLINE Webinnsyn og VA.

Tore Frilseth (42) er ansatt ved Norkarts IT 
avdeling i Sandvika. Han har eksamen fra NHI-
Datahøgskolen (1995), studieretning generell 
databehandling. Han har tidliger jobbet i åtte år 
på Ullevåll Universitetssykehus, IT-avdelingen. 

Han kommer nå fra stilling i Kongsberge Defence & Aero-
space AS, hvor han også har jobbet i åtte år. I Norkart skal han 
jobbe i IT-avdelingen med fysiske og vituelle servere, klienter 
og databaser. 

Tor Øksendal (35) er ansatt ved Norkarts 
GISLINE avdeling i Sandvika. Han er utdannet 
Master i Geofag fra Universitetet i Oslo (2011). 
Masteroppgaven hadde titelen «En analyse av 
massebalansemålinger på Storbreen i Joutun-

heimen». Han kommer nå fra stilling i Plan- og Bygnings-
etaten i Oslo kommune, hvor han vesentlig har jobbet med 
matrikkelspørsmål. I Norkart skal han inngå i teamet som 
jobber med GISLINE kundestøtte.

Kenneth Øyen (30) er ansatt ved Norkarts 
GISLINE-avdeling i Sandvika. Han har er 
utdannet fra Forsvarets Ingeniørhøyskole (2005) 
og Bachelor i Geomatikk fra Universitetet i Oslo 
(2008). Han kommer nå fra stilling i Terratec 

hvor han blant annet har drevet med GPS/INS, prossesering 
av data og 3D-modellering. I Norkart skal han inngå i teamet 
som jobber med konsulentoppdrag innenfor fagområdet GIS.

Norkart annonserte etter 
Norges 27 skarpeste hjerner
Tekst: TORLEIF ALGERØY

-Og fasit viser at som du roper i skogen får 
du svar.  Nye ansatte ankommer nå Nor-
karts kontorer på løpende bånd. Blant disse 
befinner absolutt noen av Norges skarpeste 
hjerner seg sier Bent Brugård, administre-
rende direktør i Norkart.

Rekrutteringskampanjen firmaet gjen-
nomførte i vår var vellykket. Særlig fokuset 
på de 27 skarpeste hjerner og Norkart som 

et rotnorsk programvarehus med fokus på 
faglig rennommé innen nyttig og innovativ 
bruk av stedfestet informasjon, -tiltrakk 
flere hundre søkere. 

Norkart har et uavhengig forhold til 
internasjonale IT-selskaper og utvikler alle 
sine løsninger i eget hus basert på egen 
kompetanse. Firmaet står fritt til å velge 
open source komponenter eller utvalgte 

komponenter fra verdens største IT-selska-
per. Norkart har programvare-lisens som 
hovedinntekt og behøver derfor ikke å jage 
konsulentinntekter på samme måte som 
enkelte av konkurrentene. Dette verdsetter 
selskapet kunder og tydeligvis også mange 
av Norges skarpeste hjerner.



Returadresse:
GeoForum 
Kvernberggata 5,
3510 Hønefoss

Ta kontakt med oss for mere informasjon
Norkart AS, Postboks 145, Løkketangen 20A, 1300 Sandvika
Telefon: 67 55 14 00,  info@norkart.no, www.norkart.no

Gjør som Alta, Bærum og 100 andre kommuner ta i bruk Kommunekart. 
Kommunekart gir rask tilgang til kommunale kartdata, plan- og eiendoms-
informasjon, og retter seg mot et bredt spekter av brukergrupper som inn-
byggere, saksbehandlere, politikere og feltarbeidere som er utstyrt med nettbrett 
eller smarttelefon. 

Kommunekart

Kommunekart gir mye 
funksjonalitet og rikt 
innhold:

  • Grunnkart, Flyfoto og 
   Hybridkart
  • Kommune-, regulerings- 
   og bebyggelsesplaner
  • Planregister
  • Plandokumenter
  • Eiendomskart
  • Eiendomsinformasjon
  • Andre kartlag
  • Søk
  • Ruteberegning
  • Hjemmelshaverinfo (pas-
sordbeskyttet) 

GISLINE Oppmålingsforretning 
forenkler arbeidt for landmåleren 
og gjør det mulig å følge opp 
sakene ute i felt. Ved hjep av 
nettbrettet får du rask tilgang til 
kart og saksdokumenter, skriving 
av protokoll og signering av 
partene.

• System for internkontroll på vann og avløp
• Kart og melding integrert i løsningen
• Kartlegging og kontroll for å nå kommunale mål
•  Rapportering som grunnlag for kontroll
• Innføre en kultur som bærer preg av læring og fornying

GISLINE VANN OG AVLØP

Oppmålings-
forretning FeltQMS er et system for 

lagring, forvaltning og 
distribusjon av geogra-
fiske data, og er kjernen 
i Norge digitalt.

GEOSYNKRONISERING

    • Sikker lagring
   • Automatisk dataflyt mellom  
   Norge digitalt-parter
   •  Kvalitetssikret iht SOSI-standarden
   •  Grunnlag for nasjonal infrastruktur    
   for geografiske data
   • Kommunikasjon over internett
   • Åpent API for oppdatering


