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Den 3dje Ekstraordinære Internasjonale
Hydrografiske Konferansen ble avholdt i
Monaco i tiden 11. til 15. april i år. Ca. 200
delegater fra 61 medlemsland møtte i tillegg
til observatører fra ventende medlemsland og
12 andre internasjonale organisasjoner.
På den ordinære XVI Internasjonale
Hydrografiske Konferansen i Monaco i 2002
ble Strategic Planning Working Group
(SPWG) gitt i oppgave å foreslå mulige forbe-
dringer til IHO-konvensjonen og andre doku-
menter, som skulle resultere i en mer moderne
og strømlinjeformet organisasjon. Direktør
Frode Klepsvik fra Sjøkartverket fikk den pre-
stisjetunge oppgaven å lede gruppen.
Essensen i forslaget fra SPWG innebærer en
endring av konvensjonen som, når ratifisert,
vil medføre en helt ny struktur. Denne vil be-
stå av en generalforsamling, et råd og et sekre-
tariat. Sistnevnte vil erstatte dagens byrå og bli

ledet av en generalsekretær assistert av
to direktører. 
Rapporten fra SPWG var ute på høring i
medlemslandene før konferansen, og en
del forslag til endringer var kommet inn,
med forslaget fra Chile som det mest ra-
dikale. Bortsett fra tre land som reser-
verte seg, Chile, Argentina og Uruguay,
var det full konsensus på konferansen
om forslagene fra SPWG. Konferansen
ble dyktig ledet av prof. dr. Peter Ehlers
fra Tyskland, som har en stor del av æren
for at forslagene ble vedtatt uten vote-
ring. 
Direktør Frode Klepsvik høstet mange
lovord for en dyktig ledelse av og solid
arbeid i arbeidsgruppen. Forslaget vil nå
bli sent ut til de enkelte medlemslands
myndigheter for ratifisering. To tredeler av
medlemslandene må ratifisere forslaget for at
det skal være gyldig.
SPWG fikk av konferansen i oppdrag å arbei-
de videre med en del spørsmål, og utarbeide

en plan for iverksettelse av forslagene frem til
den ordinære konferansen i 2007.
Lørdag 16. april var det en ekstraordinær se-
sjon hvor flomkatastrofen i Sørøst-Asia ble
diskutert.

Miljøverndepartementet har oppnevnt et råd
for Norge digitalt. 

MANDAT
Rådets mandat er i fire punkter:

* Gi råd om viktige prinsipper for orga-
nisering, styring og samfinansiering av
samarbeidet i Norge digitalt.

* Bidra til å utvikle den nasjonale geo-
datapolitikken.

* Bidra til å profilere Norge digitalt og
den samfunnsmessige betydningen av
forvaltningssamarbeidet på tvers av 
forvaltningsnivåene og i alle fagmiljø-

er.
* Gi råd om opprettelsen av utrednings-

grupper og felles prosjekter etter be-
hov.

SAMMENSETNING
Rådet har følgende sammensetning:
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen, Hedmark.
Rådmann Nils Korsvoll, Suldal kommune.
Vegdirektør Olav Søfteland, Statens vegvesen.
Direktør Jon Lea, Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap.
Etatsdirektør Elle de Vibe, Oslo kommune,
Plan- og bygningsetaten.

Oberst Øyvind Bergene, Forsvarets militærge-
ografiske tjeneste.
Direktør Nils Karbø, Norsk institutt for jord-
og skogkartlegging.
Direktør Petter Skarheim, Utdanningsdirek-
toratet.
Direktør Janne Sollie, Direktoratet for natur-
forvaltning.
Assisterende direktør Hans Terje Ylvisåker,
Bergenshalvøens Kom-munale Kraftselskap.
Energibedriftenes Landsforening.
Det første møtet i rådet ble holdt 28. april.

Råd for Norge digitalt

Direktør Frode Klepsvik, leder av Strategic
Planning Working Group.

Hydrografisk konferanse
i Monaco 

Med oppfordringene ”Meld deg inn i
GeoForum” og ”Delta i GeoForums faglige
nettverk” samt tilsagnet om gratis medlem-
skap ut 2005 satser nå GeoForum hardt for å
få nye medlemmer. Det gjelder både personli-
ge medlemmer og bedriftsmedlemmer.

Kanskje kjenner du som personlig medlem av

GeoForum andre personer som muligens kan
tenke seg å bli personlig medlem av organisa-
sjonen. Det går an å spørre vedkommende! De
som melder seg inn før 1. juli får tilsendt gra-
tis kompass.
Er din kommune eller statsinstitusjon eller ditt
firma bedriftsmedlem? Kanskje ikke? Det går
an å ta spørsmålet opp.

Vervekampanje –
gratis medlemskap ut 2005
GeoForum er overbevist om nytten av medlemskap i organisasjonen, og
gir sine medlemmer flere fordeler enn før! Det gjelder både personlige
medlemmer og bedriftsmedlemmer.

FORDELER SOM PERSONLIG MEDLEM:
* Redusert deltageravgift på kurs og konferanser – ytterligere redusert for studenter, 

pensjonister, arbeidsledige og uføretrygdede. 
* Inkluderer abonnement på ”Posisjon” og ”Kart og Plan”.
* Deltagelse i faglige nettverk gjennom GeoForums lokalavdelinger. 
* Stipendordning for personlige medlemmer.
* Faglige studietilbud.
* Informasjon om arrangementer direkte til medlemmene.
* Gratis CV og jobbsøknad på geoforum.no.
* Redusert pris på kartprodukter.

HVA GJØR GEOFORUM?
* Driver nyhets- og informasjonsarbeid
* Fremmer nettverksbygging og samarbeid? Bidrar til heving av faglig nivå gjennom 

kurs og konferanser
* Fremmer undervisning og forskning
* Samordner synspunkter og påvirker politiske organer
* Deltar i internasjonalt arbeid
* Utgir tidsskriftet Posisjon
* Driver bransjeportalen www.geoforum.no

FORDELER SOM BEDRIFTSMEDLEM:
* Redusert deltageravgift på kurs og

konferanser for ansatte.
* Rabatt på annonser i bransjetidsskrif-

tet ”Posisjon” og på geoforum.no.
* Gratis stillingsannonser på geofo-

rum.no.
* Fortrinnsrett og rabatt som utstiller på

GeoForums arrangementer.
* Inkluderer abonnement på ”Posisjon”

og ”Kart og Plan”.
* Gratis torg for salg og kjøp av brukt ut-

styr på geoforum.no.
* Påvirker faglig utvikling i Norge

gjennom GeoForum.
* Deltagelse i faglige nettverk gjennom 

GeoForum.

Gratis medlemskap ut 2005! Normalt koster
medlemskapet for personlige medlemmer 
kr. 340 per år og for bedriftsmedlemmer 
kr. 3000 per år.

HVORDAN BLI MEDLEM?
Innmeldingsskjema på:   www.geoforum.no
-eller-
Telefon:   32 12 31 66
-eller-
E-post:  geoforum@geoforum.no

Interessert i å verve? Ververe får vervepremier!

Vervebrosjyrer finnes i GeoForum!



Omsider fikk Miljøverndepartementet og regje-
ringen i vår av gårde en odelstingsproposisjon
om en lov om eiendomsregistrering, nemlig
Ot.prp. nr. 70 (2004 – 2005). Proposisjonen er
behandlet i Stortingets energi- og miljøkomité
med Leif Frode Onarheim (H) som saksordfø-
rer. Dato for komiteens avgivelse av innstilling
var 03. juni. I Stortinget vil heldigvis lovbe-
handlingen bli sluttført i vårsesjonen 2005.
Debatten i Odelstinget er berammet til torsdag
09. juni og tilhørende lagtingsbehandling 14.
juni.

Den største spenningen er vel knyttet til lovut-
kastets § 38 Godkjenning som landmålarføretak
og vedtak om kommunal einerett, sjuende ledd,
hvor det, som kjent, står: 

”Kommunestyret sjølv kan i lokal forskrift be-
stemme at berre kommunen kan ta på seg opp-
gåver som landmålarføretak etter lova. Før for-
skrifta kan tre i kraft eller opphevast, skal fyl-
kesmannen og sentral matrikkelstyresmakt vere
orientert. Kommunen har då plikt til å utføre
alle oppdrag om oppmålingsforretning sett fram
av nokon som har krav på å få oppmålingsfor-
retninga matrikkelført i kommunen. Slik oppmå-
lingsforretning skal utførast etter reglane for
landmålarføretak etter lova her med unntak av §
22 sjuande ledd.”

Paragraf 22 sjuende ledd gir en begrensning
når det gjelder matrikkelføringen: 

”Ansvarlig landmålar eller tilsette i landmå-
larføretak som har utført oppmålingsforretning,
kan ikke matrikkelføre opplysningar om ved-
kommande forretning.”

Reglene for landmå-
lerforetak knyttet til oppmå-
lingsforretning er tatt inn i lo-
vens § 38 første og annet
ledd, som sier:  

(Første ledd) ”Verksemd som tek
på seg oppgåver som landmålarfø-
retak etter denne lova, skal vere godkjent av

sentral matrikkelstyresmakt.” 
(Annet ledd) ”Landmålarføretaket må ha an-

svarleg landmålar på kvar faste kontorstad.
Landmålarføretaket må ha forsikring eller stille
anna sikker trygding som dekkjer det ansvaret
landmålarføretaket kan pådra seg i samband
med utføringa av oppmålingsforretningar.”

Opprettholder energi- og miljøkomiteen,
Odelstinget og Lagtinget lovutkastets § 38 sju-
ende ledd, vil, av det ovenstående, kommunene
være underlagt nøyaktig de samme bestem-
melser som private firmaer, som skal utføre
oppmålingsforretninger. Det er, uansett hvilken
mening man måtte ha på dette punktet, en viss
garanti for at oppmålingsforretningene blir ut-
ført på en kvalitetsmessig forsvarlig måte.

Hva som blir den endelige ordlyd i loven, vites
ikke når dette skrives, men godt skal det uansett
bli å få en avklaring, så alle aktørene på området
eiendomsmålinger har noe konkret å forholde
seg til framover.

Vel, sommeren er her etter en til dels våt og
kald vår. Dette nummeret av Posisjon er det sis-
te før sommerferien. Vi får håpe at det blir mye
godt vær så alle vender tilbake på jobb brune,
friske og opplagte enten man skal være på sjøen,
på stranda, i skogen, på fjellet eller i Syden. Jeg
vil benytte anledningen til å øn-
ske alle en vel fortjent fe-
rie, – og en riktig god
sommer!
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“NGOs avde-
lingssjef kaptein
Wold måler med
Jäderins invar-
strengapparat
med
trommel inn-
kjøpt fra Sverige
i 1905.

Rapport fra bestikket

torbjorn@geoforum.no

Foto NGO/Statens
kartverk”

På kalenderen min kan ein få inntrykk at vå-
ren skal vere godt i gang. I skrivande stund er
det lite som tyder på dette utanfor vindauga.
Vi får håpe at noko anna er tilfelle når du les
dette…? Men i og med at kalenderen varslar
vår er det òg eit faktum at GeoForum 2005 er
gjennomført. I år var konferansen plassert
sentralt i Oslo og samla til saman rundt
440 deltakarar. Konferansen vert i desse
dagar evaluert av deltakarane, og viss ein
skal gje ei svært kort samanfatting av
tilbakemeldingane så er stikkorda bra
program/foredrag og dårleg mat. Det før-
ste punktet må vi byggje vidare på i ko-
mande konferansar – og det andre punktet
må vi forbetra til neste år då GeoForum
2006 skal arrangerast i Kristiansand. Det
spørs om ikkje lokalavdelinga på
Sørlandet må ta ein runde med prøvesma-
king for å kvalitetssikre serveringa…?

GeoForum er ein medlemsorganisasjon
der både privatpersonar og bedrifter vil kunne
stå som medlemar. Styret har i løpet av våren
prøvt å fornye profilen på dei to medlems-
gruppene, mellom anna slik at personmedle-
mar og bedriftsmedlemar vil ha noko ulike
fordelar av sitt medlemskap. I den samanheng
har vi fått utarbeida to sett med brosjyrar som
skal nyttast for å verve nye medlemar. Ei er
retta mot personmedlemar, medan den andre
er retta mot bedriftsmedlemar. 

For at det skal vere lettare for deg som alt er
medlem å tipse eller ”verve” ein kollega vil
alle nye medlemar resten av året sleppe å beta-
le kontingent for 2005. Fleire medlemar i
GeoForum vil på sikt vere med på å auke akti-
viteten og gje større tilbod til alle. Så viss du
kjenner til ein potensiell ny medlem: gje
han/ho eit hint. For å auke medlemstalet er vi

avhengig av støtte frå dei som alt er medlem.
Innmelding skjer til dømes på www.geofo-

rum.no. Har du bruk for brosjyrar, er det
berre å ta kontakt med sekretariatet.

Sidan GeoForum er ein med-
lemsorganisasjon som skal kun-
ne gje ulike tilbod til ulike
medlemsgrupper er det ynskje-

leg å få innspel frå medlemane
om kva dei ventar å få att for sitt

medlemskap. Vi planlegg difor å ta i
bruk web-teknologi til ei ”meinings-
måling” retta mot alle medlemane i
GeoForum i løpet av året. Det heile
skal vere tilrettelagt slik at det vil
vere enkelt og raskt å kome med ei
tilbakemelding via web. Dei som
alt har vore innom evalueringa et-
ter GeoForum 2005 vil kjenne att
grensesnittet. Vi håpar mellom
anna at resultatet skal vere med på å

gje innspel til kva kurs medlemane
kunne tenkje seg, kva tid på året som passar
best samt kvar i landet det bør arrangerast. 

Eit anna spørsmål som vil dukke
opp er korleis dei kommunalt tilsette
medlemane ser på at kommunal kart-
og oppmålingskonferanse dei to siste
åra har vore ein del av GeoForum-
konferansen. Det er kjent at den først-
nemnte av desse har vore etterspurt i
ein del samanhengar. Så når det duk-
kar opp ein e-post (med web-link) frå
Kari på Hønefoss i sommar (eller tid-
leg på hausten) håpar vi at så mange
som mogeleg tek seg tid til å gå
gjennom spørjeskjemaet.

Elles vil eg enno ei gong minne om

den siste tenesta på www.geoforum.no. Der
har det i menyen (til venstre) dukka opp ei
overskrift: ”Torg”.  Dette håpar vi skal verte
eit samlingspunkt for ledige stillingar og ledig
arbeidskraft innan bransjen. Bedriftsmedlem-
ar kan her leggje ut stillingsannonsar heilt gra-
tis. I tillegg kan dei nytte ”torget” til kjøp og
sal av brukt utstyr. Gratis er det òg for person-
medlemar som ynskjer å annonsere si arbeids-
kraft på denne sida. Prosedyre for å leggje ut
annonse: Klikk på ”logg inn intranett” i høgre
meny, viss du ikkje alt har brukarnamn kan du
fylle ut registreringsskjema. Etter at sekretari-

atet vårt har autentisert med-
lemskapen, vil du få til-

sendt passord via e-post.
Når du i neste omgang
koplar deg på intranet-
tet, vil du i venstre
meny få tilgang til å

leggje ut dei aktuelle an-
nonsene.   

God sommar! 

terjem@geomatikk.ntnu.no

Lov om eigedoms
registrering m.v.
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TEKST: ANNE SVANEVIK OG KARSTEN LIEN,
STATENS KARTVERK

Lov om stadnamn, som omhandler skrive-
måten av stedsnavn i offentlig bruk, ble ved-
tatt av Stortinget 18. mai 1990 og trådte i kraft
1. juli 1991. Allerede etter få år kom det kri-
tikk mot loven, fordi den la opp til en svært
byråkratisk saksbehandling og fordi det en del
steder ble tatt lite hensyn til lokale synspunk-
ter på skrivemåten.

I 1995 ble det reist et spørsmål om dette i
Stortingets spørretime, og daværende kultur-
minister Åse Kleveland lovte at det skulle set-
tes i gang et arbeid med evaluering og revisjon
av loven.

Dette arbeidet ble igangsatt i 1997.
Kulturdepartementet sendte da ut en spørreun-
dersøkelse om loven. Ei arbeidsgruppe for
evaluering av stedsnavnloven ble så nedsatt,
med representanter fra departementet, Statens
kartverk og navnekonsulenttjenestene. I til-
legg deltok Språkrådet i perioder.
Arbeidsgruppa la fram sin rapport i januar
2001.

Rapporten ble sendt på høring, og den fikk
stort sett bred tilslutning. Særlig var det enig-
het om forenklinger i lovverket. Etter dette ar-
beidet departementet med et forslag til en-
dringer i loven, og dette ble sendt på høring i
februar 2004. Kultur- og kirkedepartementet
la så 17. desember 2004 endelig fram en odel-
stingsproposisjon om endringene i lov om
stadnamn 
(http://www.dep.no/kkd/norsk/dok/regpubl/ot
prp/043001-050015/dok-bn.html).

Familie-, kultur- og administrasjonskomite-
en i Stortinget gikk i innstillingen inn for de
fleste endringene i loven (http://www.storting-
et.no/inno/inno-200405-059.html). Bare to av
forslagene fra Kultur- og kirkedepartementet
var komiteen i mot. De ville beholde regelen
om at det ”ved fastsetjing av skrivemåten av
stadnamn skal takast utgangspunkt i den
nedervde lokale uttalen”, ikke ”den lokale ta-
lemålsforma” som departementet hadde fore-
slått. Dessuten mente komiteen at opplysning-
er fra SSR skal være gratis for brukerne.

Dette ble vedtatt av Odelstinget 18. mars
2005: 
(http://www.stortinget.no/otid/2004/o050318-
02.html). Vedtaket i Odelstinget ble deretter

godtatt i Lagtinget 12. april, og lovvedtaket
blir sendt til Kongen i statsråd. Det er for øye-
blikket knyttet stor usikkerhet til når endring-
ene i loven vil tre i kraft. Det vil ikke skje før
forskriften til loven blir endret.

HVA BLIR SÅ DE VIKTIGSTE ENDRING-
ENE I LOVEN?
Forenklinger i saksgangen har vært det mest
sentrale punktet i hele prosessen. Dette blir nå
gjennomført ved at sakene bare skal behand-
les én gang av navnekonsulentene, mot tidli-
gere to (ref. § 6). Det er Statens kartverk som
er vedtaksorgan i de fleste sakene. For
Kartverket betyr dette at saken kan sendes di-
rekte til kommunen for uttalelse, mens det i
dag er nødvendig å la navnekonsulentene avgi
ei foreløpig tilråding før saken sendes til kom-
munen.

Loven vil nå få en formålsparagraf, noe som
har vært savnet. § 1, første ledd, gjengis her:

”Formålet med denne lova er å ta vare på
stadnamn som kulturminne, gi dei ei skrift-
form som er praktisk og tenleg, og medverke
til kjennskap til og aktiv bruk av namna.”

§ 1 har også fått et tillegg som vil sikre hen-
synet til samiske og kvenske stedsnavn:

”Lova skal sikre omsynet til samiske og
kvenske stadnamn i samsvar med nasjonalt
lovverk og internasjonale avtalar og konven-
sjonar.”

Finsk er nå endret til kvensk i de paragra-
fene der dette er brukt, med unntak for skog-
finske stedsnavn på Østlandet. Mens kvenske
stedsnavn skal tilpasses finske rettskrivings-
prinsipper, kan skogfinske stedsnavn fortsatt
tilpasses norske.

Det skal også legges større vekt på primær-
funksjonen til navnet. Dette vil få betydning
når f.eks. en kommune skal fastsette et vei-
navn, hvor første del av navnet er et gårds-
navn. I slike saker kan det nå bli nødvendig å
reise sak på skrivemåten av gårdsnavnet sam-
tidig. Her gjengis deler av § 4:

”Når same namnet er brukt om ulike nam-
neobjekt på same staden, skal skrivemåten i
primærfunksjonen som hovudregel vere ret-
ningsgivande for skrivemåten i dei andre
funksjonane.”

Kartverket vil nå overta som det eneste ved-
taksorganet på statlig nivå. Ref. § 5:

”Statens kartverk gjer vedtak om skrivemå-
ten av andre stadnamn dersom ikkje anna er

fastsett i lov eller forskrift.”
Kommunene og fylkeskommunene vil ha

vedtaksrett som etter gjeldende lov.

Det skal nå legges særlig vekt på det ønsket
eieren har med hensyn til skrivemåte, når den
skriftformen han eller hun ønsker, ligger
innenfor regelverket. I § 6 er det kommet føl-
gende tillegg til regelen om at eier eller fester
har rett til å uttale seg i saker som gjelder
bruksnavn:

”Eigar eller festar har òg rett til å uttale seg
i saker som gjeld gardsnamn, når skrivemåten
av gardsnamnet skal vere retningsgivande for
skrivemåten av bruksnamnet. Synspunkta til
eigaren skal tilleggjast særskild vekt.”

Det vil nå bli mulig å få saker gjenopptatt,
under forutsetning av at det er kommet til nye
opplysninger (§ 7):

”Ei sak kan takast opp av dei som er nemn-
de i § 5 bokstav a til d, dersom det kjem til nye
opplysningar. Nytt vedtak skal gjerast etter re-
glane i denne lova.”

Erfaringene har vist at mange offentlige or-
ganer ikke tar i bruk de vedtatte skrivemåtene.
Derfor er det presisert at alle organer for stat,
fylkeskommune og kommune, samt selskaper
som det offentlige eier fullt ut, skal gjøre dette
av eget tiltak. Dette gjelder også i læremidler
som skal brukes i skolen. Dette er omtalt i § 9:

”Når skrivemåten av eit stadnamn er fast-
sett etter denne lova og ført inn i stadnamnre-
gisteret, skal han brukast av eige tiltak av dei
som er nemnde i § 1 tredje ledd.”

Tidligere har det kommet en rekke klager
som ikke har vært grunngitt. Dette betyr at en
ikke har visst hva klagen gjelder eller bygger
på. Synspunkter og argumenter som klageren
har hatt, har ikke blitt vurdert av klageorganet.
Konklusjonen har mange ganger blitt at det
ikke er kommet fram nye momenter i saken. I
§ 10 er det derfor kommet inn et tillegg:

”Klage skal grunngivast.”

I tillegg vil det nå bli mulig å klage over
manglende bruk av vedtatte skrivemåter eller
feilaktig bruk av stedsnavn. Det samme gjel-
der hvis det ikke blir gjort vedtak i rimelig tid
etter at saken er ferdigbehandlet. Dette er om-
talt i § 10:

”Feilbruk eller manglande bruk av stad-
namn etter § 9 kan påklagast til overordna de-
partement. Klage over manglande vedtak kan
påklagast til klagenemnda.”

HVA FÅR ENDRINGENE Å SI I PRAKSIS?
To eksempler fra aktuelle saker kan vise noen
mulige konsekvenser:

I forbindelse med revisjon av Norge 1:50
000-kartbladet 1913 I Sarpsborg, ble det i
1998 tatt opp navnesak for 179 stedsnavn i
Rakkestad kommune. Felles for de fleste nav-
na var at de hadde forskjellige skrivemåter i
offentlig bruk. Ett eksempel var de tre gårdene
med gårdsnummer 113–115, skrevet n Halum,
m Halum og s Halum på Sarpsborg-kartet.
Økonomisk kartverk hadde også skrivemåten
Halum, mens GAB hadde Harleim. Fra lokalt
hold, inklusive eierne av gårdenes, ønsket man
skrivemåten Harlem. Denne skrivemåten, som
ifølge Oluf Ryghs Norske Gaardnavne fra
1897 (se illustrasjon) er ”en forunderlig
Forening af gammel og ny Form”, brukes i
adressesammenheng i kommunen.

Navnekonsulenttjenesten tilrådde Halum. I
april 1999 fattet Statens kartverk vedtaket
Halem, et kompromiss mellom navnekonsu-
lentenes tilråding og lokalsamfunnets ønske.
Vedtaket ble påklaget av kommunen i mai
1999, sammen med 58 av de andre vedtakene i
samme sak. I klagebehandlingen holdt navne-
konsulenttjenesten på sin tidligere tilråding.
Den ble sendt til kommunen i mars 2002. Og
der ligger saken. Rakkestad kommune har be-
visst valgt å vente med å gi ny høringsuttalelse
i påvente av at endringene i lov om stadnamn
skal tre i kraft. Kommunen forventer en be-
handling med mer gehør for de lokale ønskene
med den nye regelen ”Synspunkta til eigaren
skal tilleggjast særskild vekt.”

Det andre eksempelet er fra Molde kommu-
ne. 15. april i år fastsatte Kartverket skrivemå-
ten Leirgrovvik på gårdsnummer 31 i Molde.
Skrivemåten på kartserien Norge 1:50 000 er

Leirgrovvika, mens
Økonomisk kartverk
har Lergrovik (se illus-
trasjon).

Navnekonsulenttjenesten tilrådde Leirgrovvika
ut fra at navnet er sammensatt av orda ’leir-
grov’ (leirgrav) uttalt med diftong i førsteled-
det, og ’vika’, uttalt i bestemt form. Lokalt øn-
sket man skrivemåten Lergrovik. Denne skri-
vemåten er blant annet brukt i adressenavnet
Lergrovikvegen.

Når Kartverket fant å kunne fravike navne-
konsulentenes tilråding om -vika i bestemt
form, var det ut fra Kulturdepartementets pre-
sisering på s. 10 i Ot.prp. nr. 42 (2004-2005)
under overskriften Bunden eller ubunden

form: ”Den ubundne forma [i gardsnamn] skal
nyttast dersom ho er i levande bruk i talemålet
i dag, og dessutan er godt innarbeidd i skrift.
Dersom det er vakling i bruken og lokal usem-
je, skal fråsegna frå eigaren for namn på privat
eigedom, (…) tilleggjast stor vekt.” Denne
presiseringen vil bli tatt inn i den nye forskrif-
ten til loven.

Den nye regelen om at skrivemåten i navnets
primærfunksjon skal være retningsgivende for
skrivemåten i de andre funksjonene, vil i et til-
felle som dette føre til at vedtaket Leirgrovvik
på gårdsnavnet forårsaker en endring fra
Lergrovikvegen til Leirgrovvikvegen på adres-
senavnet.

Endringer i lov om stadnamn
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Tips oss om nyheter og reprotasjer:
Telefon: 32 12 31 66
Faks: 32 12 06 16
E-post: geoforum@geoforum.no
Det er alltid artig å lese fagrelatert stoff skre-
vet av ikke fagkyndige skribenter. Skulle du
komme over noe, klipp det ut og send det til
Posisjon. 

Nytt om navn Nytt om navn

RAMBØLL 
MAPPING

NORKART

D a n i e l
Andersen (24)
er med virk-
ning fra 9. mai
ansatt som IT-
medarbeider
ved Norkarts

hovedkontor i Sandvika. Han
har en 3-årig utdanning som
bachelor i IT fra Norges IT-
Høyskole (NITH) i Oslo.
Andersen kommer fra en stil-
ling i selskapet UPC i Oslo. I
Norkart skal han inngå i sel-
skapets IT-team. I tillegg til
drift av Norkarts egne syste-
mer skal han levere IT-tjenes-
ter til Norkarts datterselskap
Geoservice, med kontorer i
Lillehammer og Trondheim,
og selskapet Blom Geomatics
med kontorer i Sandvika og
Torp. 

Vidar Brekke
(29) er ansatt
som GIS-kon-
sulent i Norkart,
Trondheims-
kontoret, med
virkning fra 11.

april. Brekke har studert og ar-
beidet i England i 9 år. Han er ut-
dannet miljøgeolog (B.Sc) ved
Staffordshire University og har
senere tatt mastergrad i geogra-
fisk informasjonskunnskap (M.
Sc.) ved University College
London (UCL) med avslutning i
2000. Brekke har arbeidserfa-
ring som GIS-analytiker for et
internasjonalt telekommunika-
sjonsselskap, NTL, med spesia-
lisering på ESRI-programvare.
Han har senere jobbet som selv-
stendig konslent og web-utvik-
ler, og blant annet utviklet flere
løsninger på ArcIMS-plattfor-
men. På Trondheimskontoret
skal Brekke inngå i den regiona-
le konsulentgruppen med ansvar
for tilrettelegging, oppfølging og
kursing av Norkarts GIS/LINE
brukere.

NORKART

Tomas Wangen
(30) er ansatt ved
Norkarts utvik-
lingsavdeling i
Sandvika med
virkning fra 1.

mai. Wangen har graden cand.
mag. i informatikk fra
Universitetet i Oslo i 2000. Han
har tidligere jobbet deltid i Norkart
med utvikling av GIS/LINE og
han har vært i øvingslærer ved
Universitetet i Oslo. I firmaet
Synapse Technologies as, hvor
han var medeier, jobbet han med
mobile tjenester basert på Java ut-
vikling. Han kommer nå fra en
stilling i NRK hvor han har arbei-
det med utvikling av NRKs WAP-
portal. I Norkart vil Wangen inngå
i gruppen som utvikler GIS/LINE.

Ivar Haugen (25)
er ansatt i
R a m b ø l l
Mapping fra mars
2005. Han er ny-
utdannet sivilinge-
niør i geomatikk

(Karttekniske fag) fra UMB (tidli-
gere NLH) med hovedkurs GIS, di-
gital kartografi, fotogrammetri og
geodesi. I Rambøll Mapping kom-
mer han til å arbeide med aerotri-
angulering, ortofotoproduksjon og
3D-visualisering. 

Inger Vikan (29)
er ansatt i
R a m b ø l l
Mapping fra juni
2005. Hun kom-
mer fra Multi-
wave Geophysical

Co, hvor hun har vært seismisk na-
vigatør siden 2002. Inger Vikan er
sivilingeniør i karttekniske fag fra
UMB (tidligere NLH) 2002. I
Rambøll Mapping vil hun arbeide
med satellittdata og terrengmodel-
lering, ortofotoproduksjon og 3D-
visualisering.

Sentrum Politistasjon
i Oslo brøyter nytt
land. Programvare fra
Geodata AS har bi-
dratt til at politistyr-
kene blir satt inn der
behovet er størst, noe
som har ført til kraftig
reduksjon av krimina-
liteten i hovedstadens
gater og tydeliggjø-
ring av politiets ar-
beid.  
- Redusert krimina-
litet og mer effektiv
bruk av ressursene er
de viktigste bidragene
bruken av GIS gir.
Selv om vi på stasjo-
nen har en enkel GIS-
løsning teknisk sett, er
gevinstene mange. For eksempel
bruker vi kartdata til å forenkle
kommunikasjonen under arbeidet,
sier førstebejent Tolloczko.
GIS gjør det også mulig å infor-
mere publikum på en lettfattelig
måte. Kriminalkart på Internett er
noe politiet vurderer å innføre. Det

Med GIS mot forbrytelser

vil gi muligheten til å kommuni-
sere direkte med publikum og øke
trygghetsfølelsen.
Sentrum Politistasjon har brukt
GIS til å samle data om utført kri-
minalitet. Som forebyggende til-
tak kan man styre patruljer til be-
stemte områder og tidspunkter. 

- GIS tilrettelegger for nye politi-
arbeidsmetoder, er tidsbespa-
rende, skaper engasjement hos og
tettere samarbeid med politikere
og interessegrupper, reduserer kri-
minalitet og gir økt trygghet, av-
slutter Tolloczko.

Fagdommerne utpekte ”Norge i
bilder” som det beste produktet på

GeoForum 2005 med følgende
begrunnelse:

Fagjuryens valg av beste kart
Produktet er et inter-
nettbasert datasystem
for å vise ortofoto over
utvalgte områder.

Systemet er bruker-
vennlig og har en tilta-
lende design. Vi vil
framheve produktets
appell til allmennhe-
ten. Siden tjenesten er
internettbasert, kan
den benyttes av turister
over hele verden til
planlegging av reiser
og besøk i Norge. 
En eventuell videreut-
vikling av produktet
kan rette fokus på et
enda bedre og mer in-
tuitivt brukergrense-
snitt. Dette vil gjøre

“Norge i bilder” til en standard for
hvordan ortofotokart skal formid-
les på nettet.

Plass Deltager Tittel Stemmer
1 Søgne kommune Søgnekartet 17
2 Statens kartverk, NIJOS Norge i bilder, www.norgeibilder.no 10

og Statens vegvesen
3 Geodatasenteret 3D satellittbilde Steigen 8
4 NVE Mjøsa 1:100 000 7
5 Norsk Polarinstitutt Geological map of Billefjorden, Central Spitsbergen, 6

Svalbard, with geological excursion guide
Statens kartverk Norge 1:50 000 – med utvidet 6

sjøinnhold, kartblad Egersund
7 Kongsberg O-lag/ Orienteringskart Knutefjell 4

Luchs kart & trykk
Geodatasenteret Satellittbildekart Agder 4

9 Ugland IT Group Sørøya 2
Geodatasenteret Inngrepsfrie Naturområder i Nordland 2

11 Harald Stavestrand Arealfeil i ’Offisiell UTM (Euref89) soneinndeling for Norge’ 1
Ugland IT Group Kvaløya, Seiland 1
NIJOS Kolvik med omegn og Oldereidneset – Vegetasjonskart 1
Norges geologiske Berggrunnskart Kalhovd 1515 II, 1:50.000 1
undersøkelse (NGU)

15 NIJOS Kolvik med omegn og Oldereidneset – Beite for sau 0
Antall avgitte stemmer: 70

Beste kart på GeoForum
2005 - folkejuryens dom

Fra Sogn og Fjordane og Hordaland

Det nye programstyret for perio-
den 2005-2007 er nå utnevnt. -
Styret har en meget spennende
sammensetning, og jeg gleder
meg til å arbeide sammen med en
slik kompetent gruppe, sier pro-
gramkoordinator Vemund Riiser. 
Forskningsrådet har oppnevnt
programstyre for den tredje perio-
den i Høykoms historie siden star-
ten i 1999. Det nye styret består
av nesten bare nye ansikter.
Kontinuiteten ivaretas av Tore Bø. 
Ny styreleder er Bjørn Engum,
som har sitt daglige virke i helse-
sektoren i Finnmark. Styret har
sitt første møte 21. juni 2005. 

* Styreleder Bjørn Engum,
Hammerfest (Finnmark). 
Administrerende direktør 
Helse Finnmark.  

* Styremedlem Karin Helen 
Halle, Florø (Sogn og 
Fjordane). Regiondirektør 
NHO Sogn og Fjordane.  

* Styremedlem  Sylvi Hopland,
Verdal (Nord-Trøndelag). 
Rådmann Frosta kommune.   

* Styremedlem  Silvija Seres, 
Bærum (Akershus). Direktør 
FAST Search & Transfer.  

* Styremedlem  Tore Bø, Skien 
(Telemark). Fylkeskartsjef 
Statens kartverk Skien.  

* Styremedlem Turi Løvdal,
Kristiansand (Vest-Agder).
Fylkesutdanningssjef i Vest--
Agder.  

* Styremedlem  Haakon
Olderbakk, Brønnøysund
(Nordland). Avdelingsdirektør
Plan- og utviklingsavdelingen,
Brønnøysundregistrene.

* Varamedlem Marianne
Skogerbø, Oslo. Overingeniør
Universitetet i Oslo - IT-avde-
lingen.  

* Varamedlem  Bendik Bygstad,
Oslo. Førstelektor ved Norges
Informasjonsteknologiske
Høgskole.

Nytt HØYKOM-programstyre 

Det oppleves ved HiG en eventyr-
lig etterspørsel etter nyutdannede
geomatikere og landmålere denne
våren. Samtidig har nå HiG det
første geomatikkull (15 studen-

ter) i avgang, og disse har vært ja-
get vilt i det siste. Mange har kun-
net velge å vrake i jobbtilbud.
Noen har hatt tilbud om jobb
både to, tre, fire og fem steder

samtidig! Denne oppgangen ser
ut til først og fremst å være i stil-
linger knyttet til ulike landmå-
lingsaktiviteter og først og fremst
innen bygg og anlegg. Det er ikke

like stort tilbud om jobber innen
ren GIS. Klassebildet er tatt ved
oppstarten 2002. Noen studenter
har sluttet og andre har kommet
til.

Meget godt arbeidsmarked

Overblikk - tetthet av voldsrelaterte anmeldelser i Sentrum krets i gjernings-
perioden 1. januar til 31. oktober 2004.

Til bruk på årets Geodesi- og
hydrografidager, som gjennomfø-
res på Hønefoss 10. og 11. no-
vember, er det ønskelig med selv-

opplevde og pussige opplevelser
ved bruk av GPS. Gjerne i forbin-
delse med ferie og fritid!
Vennligst send historien til ro-

ger@geoforum.no innen 1. juli.

Etterlysning!!!!!!!!
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TEGNING: LIV BJUGAN

Misjonæren hadde sin oppvekst i en småby
midt i NISselandet. Der begynte han som
”flisgutt” og ble oppdratt til å holde må-
lebåndet stramt, med så og så kilopund strekk,
når han var ute på tomtemålinger. Det var
både tidkrevende og kjedelig. Dessuten syntes
flisgutten at det var da underlig hvor nøye
dem skulle ha det enda det ofte ble satt opp
gjerdepåler eller solide grensemerker i tomte-
hjørnene. Da skulle det vel være enkelt å hol-
de styr på hvem som eide hva uten å tegne ned
alt på millimeteren??

”DEN SYVENDE FAR I HUSET”
Av andre gjøremål var flisgutten ute i gatene
for å måle inn kumlokk slik at dem lett kunne
finne frem til kummene om vinteren. Det
hendte nemlig titt og ofte at gamle vannled-
ninger sprang lekk når det ble frost, og da
gjaldt det å få stengt av vannet fortere enn
svint! Kommunen hadde nesten ingen forteg-
nelse over hvor ledningene var nedgravd hel-
ler. Det hendte faktisk at dem måtte hente
noen på gamlehjemmet som hadde vært med
og lagt ledningene. Men da den gamle gubben
kom ut i gata så kjente han seg jo ikke igjen.
Noen av ledningene var nedgravd før krigen
må vite, og siden den gang hadde det faktisk
kommet nye hus. Isteden for den gamle kios-
ken på hjørnet hadde det kommet en stor mur-
bygning på flere etasjer. Ja, så hadde dem lagt
kantsteiner langs vegen for å sikre at ikke
fotgjengerne skulle bli overkjørt. Nei, det var
håpløst å si noe om hvor ledningene gikk.
”Dokk får bare vente til vannet kommer opp
så ser dokk vel kor dokk skal grave”, sa han.

Men det var ikke bare å grave på måfå hel-
ler, der var jo andre etater som hadde ledning-
er i bakken. Det kunne bli mange turer opp til
gamlehjemmet for å hente gamle, trauste
menn i håp om at de visste noe. Dessverre var
det også noen som hadde vandret til de evige
lednings-marker, og da var det jo ingen
”hjelp” å få.

Med disse opplevelser som ballast tok flis-
gutten fatt på sin utdannelse. Han ville bli in-
geniør og ledningskartlegger, for det mente
han at det var et stort behov for i samfunnet.

Etter utdannelsen fikk han først jobb langt
nord i landet, i en liten kommune. I og med at
dem her måtte sprenge og grave veldig dypt
for å berge ledningene for frost så var det ikke
så vanskelig å få sjefene til å forstå at de måt-
te ha ledningskart, dessuten var det heller ikke
spesielt tidkrevende å strekke målebåndet
noen ganger sammenlignet med alt annet som
ble gjort på anleggene. Teodolitten var dessu-
ten oppfunnet, og alt som kommunen var i be-
fatning med ble koordinatfestet – tomter, led-
ninger og bygninger ble nøye ivaretatt - på
kart.

Flisgutten som nå var blitt ingeniør fikk seg
jobb på hjemlige trakter igjen. Utfordringene
nå ble å dokumentere ledninger for Televerket
som grov ned ledninger i et meget stort tempo.
De hadde innført lønnspremieringssystem for
montørene for å få bukt med telefonkøen
(lenge før mobiltelefonen var oppfunnet da
sjø!)..

Det resulterte gjerne i at en del kabler ble
gravd ned temmelig grunt. Senere måtte

Televerket sette på flere gravemaskiner bare
for å senke kabler som dukket opp på jordene
hos bøndene. I byene gikk det nok bedre for
seg. Nyanlegg ble flittig innmålt, men gamle
ledninger var det nok vanskelig å skaffe ”fa-
sit” på da de måtte lyttes opp (med kabelsø-
ker), og det var ikke enkelt å skille egne kabler
fra mye annet som låg under bakken. Det ble
sagt at en god del av det som ble kartlagt like
gjerne kunne være strømførende kabler(?), og
det fikk man jo bekreftet noen ganger når det
ble graving i området.

Televerket omorganiserte støtt og stadig og
heter visst i dag Telenor med ulike etternavn –
Telenor Network, sysler visst fortsatt med
kart. Så gjør også søsterbedriften(?), Bravida
Geomatikk. De har nå tatt mål av seg til å dri-
ve kundesentre for felles gravemelding og
påvisning, hvilket er en god ide i utgangs-
punktet. Det kan være besparende på mange
måter, men det forutsetter at alle etater som bi-
drar med opplysninger om sitt ledningsnett le-
verer pålitelige data og at man stort sett bru-
ker samme datagrunnlag (underlagskart og lik
innmålingsteknikk). Ja, så er det viktig at man
benytter SOSI-kodene!

Vår ingeniør fikk nok av Telenor etter hvert
og fant nye utfordringer i energiverket. Her
var mye som det ikke skulle være når det
gjaldt ledningskart. Store deler av nettet var
tegnet på krokier som det nå var viktig å få
overført til offentlig kartverk. Bare det å få
nye medarbeidere til å tru på at navnet på
abonnenten ikke behøvde å stå på kartet krev-
de mye diplomati. 

Den teknologiske utviklingen gikk også
fremover (heldigvis?) for nå begynte man å

snakke om
d i g i t a l e
l e d n i n g -
skart, såkalt
EDB-lesbare

kart. Verktøyet eller
datasystemet som kartoperatørene nå skulle
bruke ble kalt NIS (NettInformasjonsSystem).
Navn på abonnenten og en rekke andre opp-
lysninger ble gjort ”klikkbare” og ble hentet
fra et register når man spurte etter dem.
Klikkbare attributter da gitt! Men fortsatt var
det like viktig at ledningskartet var riktig.

”Dritt inn betydde også dritt ut” – ble det
sagt av de som gikk i bresjen for fremtidens
digitale ledningskart. Derfor var det nødven-
dig og meget viktig å få forståelse for at kabler
under bakken måtte måles inn, ikke bare ”an-
tyde” omtrentlig plassering av grøftetraseene.

Noen ledningsetater må skifte ut sine led-
ninger når de blir defekte, eller ikke holder
mål lenger. (Svært lite har evig levetid).
Kloakkledninger er bare ett eksempel på dette. 

Ledningene til energiselskapene blir fortsatt
liggende i bakken selv om dem kobler dem fra
i samme nevnte situasjon. En kan jo da tenke
seg hvilket ”edderkoppvev” som dannes under
bakken etter hvert. Hva får ikke de neste gene-
rasjoner å stride med? Hvilke ledninger er
spenningssatt eller ikke, og hvor går de??

Etter ”føre var-prinsippet” begynte inge-
niøren på en gedigen misjonærjobb. Han reis-
te ut i det store NISse-landet for å fortelle
montørene hva de måtte gjøre for å forbedre
energiverkets ledningskart, kort og godt vinne
forståelse for hva samfunnet trengte i nær-
meste fremtid hva kvalitet begjærte. Han møt-
te en del motvilje i starten, men etter hvert be-

gynte han å få noen
”medarbeidere” også. 

Energiverket har i grunnen vært forskånet
for de store ulykkene som kan oppstå når noen
i villfarelse skulle bli for å grave av en strøm-
førende kabel. Viktigheten av å ha alt intakt
har jo også blitt viktigere etter hvert, hvilket
kanskje gjorde at man sendte ut kabelpåvise-
ren på de aller fleste henvendelser.

Planleggere av ulike slag trenger å vite det
meste om infrastrukturen når de skal foreta
seg noe. Det er mange i vårt samfunn som øn-
sker å se hvor stort område energiverket har
båndlagt / beslaglagt. Hvis ledningseierne
fortsatt har et upålitelig ledningskartverk så
må de fortsette å dra ut for å lytte opp på slike
forespørsler, og det er vel ikke særlig profesjo-
nelt??

Samfunnet ønsker å ta i bruk ny teknologi
der de ser nytten. Energiselskapet må saktens
ta hensyn til det, og innordne seg deretter. Det
er i alle fall flaut å representere den som er
dårligst i klassen.

Andre etater dokumenterer trekkveier for
vilt og tamrein, verna områder, biologisk
mangfold i områder hvor NTE ønsker å fram-
føre nye linjer. Det som er over bakken kan
man raskt ta seg igjen på ved befaring (når
man er ute og sykler), men det som er under
bakken er det verre med. Når en etat ønsker å
rette på en feil på sin ledning / kabel, så er det
opplagt at samfunnet tjener på at vi vet hvil-
ken side de ulike kablene ligger i forhold til

hverandre…
ikke minst

hvor vår
egen led-

ning befinner
seg. Ofte skjer det-

te på vinters tid og det
er også flaut å sette tineutstyret flere meter til
side for der man burde grave(?).

Misjonæren ble ofte beskyldt for å være et
petimeter… skjøt spurv med kanoner! osv.

Misforstått fordi oppmåleren dro rundt med
instrumenter som kunne gi deg det innmålte
punktet på centimeteren. Enda han forklarte at
det var langt viktigere å få målt inn en kabel-
grøft med målebånd mens kablene var synlige
enn å komme igjen lenge etterpå å måle med
GPS-utstyr på en opplytta trase. Det er ikke
noen enkel jobb å dokumentere jordkabelan-
legg i et fylke som har 5 småbyer med et fol-
ketall på 10-15000 innbyggere i hver og med
en avstand i ytterkant på ca. 18 mil. Det sier
seg selv at da må også målebåndet brukes!

Det er bare å erkjenne at alt kan ikke bli helt
topp over alt, men det er mulig å forbedre kva-
liteten på mye av dette over tid. Det gjelder å
være på plass med målebåndet når situasjonen
tilsier at det kreves avdekning.

Man opparbeider seg meget rask etterslep
hvis man ikke tar inn over seg at innmåling må
skje mens anlegget pågår. Dette er bare ”et
hint” til de som nå starter på bar bakke med
framføring av bredbånd (og annen infrastruk-
tur). Jeg har imidlertid en følelse av at dagens
jag etter profitt og manglende krav til doku-
mentasjon overfor underentreprenører gjør at
vi på nytt blir hengende etter – håper inderlig
at jeg tar feil!  Lykke til!

Eventyret om flisgutten som ble misjonær
for ledningsetatene
En tankevekker (?)

Det var en gang for ganske lenge siden at det kom en ”misjonær” til e-
verket. Han så for seg at noe måtte gjøres med e-verkets holdninger til
ledningsdokumentasjon. Her drev de jo daglig og gjemte farlige, strømfø-
rende ledninger under bakken, må vite, og det verste var jo at dem nes-
ten ikke visste hvor dem grov dem ned. Akkurat som Nøtteliten som ham-
strer hasselnøtter om høsten og bare finner igjen en brøkdel når han blir
sulten. Tenk det?!



beidstopper mellom 15. april og 15. september.
Arbeidsstokken representerer en samlet god kompe-
tanse. Firmaet har 13 mastergradsutdannede medar-
beidere inkludert en med doktorgrad (Leif Erik
Blankenberg). 

NØDVENDIG OMSTILLING
Nød lærer naken kvinne å spinne, sier Andreas
Holter, som slår fast at det nå er gjennomført en for-
nuftig bråtebrenning slik at ressursene kan utnyttes
bedre – og da gror graset godt etterpå! I en tre års
overgangsperiode sto staben stille lønnsmessig.
Holter mener at Blom Geomatics framover har en
unik mulighet til å være en sentral aktør i kartmarke-
det. 

UNDERLEVERANDØRER
Blom Geomatics bruker Blom Nusantara i
Bandung, Indonesia som underleverandør på deler
av kartproduksjonen. Flere norske firmaer har i dag
på tilsvarende måte ”outsourcet” deler av produksjo-
nen til lavkostland. På spørsmål om ikke dette er et
skritt på veien mot full utflagging, svarer Andreas
Holter at han ikke tror det. Han forklarer det med at
det er begrenset hva slags oppgaver som kan delege-
res. En slik oppgave er for eksempel ajourføring,
som i mange tilfeller er meget kompleks og kompli-
sert. Arbeid med terrengmodeller er derimot mer ku-
rant. I Norge har Blom Geomatics sju stereooperatø-
rer som blant annet driver med kvalitetskontroll av
dataene som kommer fra utenlandske underleveran-
dører. Generelt er kvaliteten på slike leveranser i dag
god. 

For en utenforstående synes egenskapskodingen,
som skal foregå i samsvar med FKB-og SOSI-stan-
dardene, å være et kompliserende element. Både na-
turforholdene og menneskeskapte objekter er anner-
ledes i Indonesia enn i Norge. På dette punktet kan
Holter berolige med at alle utfordringer er vel ivare-
tatt og under kontroll. Det er tatt bilder av alle norske
objekttyper – både når det gjelder natur og kultur.

Sammen med en omfattende og detaljert instruks
foregår bildetolkningen på en forsvarlig måte.
Dessuten blir Frode Martinsen og en av prosjektle-
derne jevnlig, to til fire ganger per år, sendt til
Indonesia hvor de oppholder seg 14 dager av gangen
og driver med kontroll og veiledning. I tillegg har
Blom Geomatics hatt folk fra Indonesia i Norge til
opplæring. Holter understreker også at Bloms kontor
i Indonesia daglig ledes av en erfaren norsk kartkon-
struktør.

NY TEKNOLOGI ØKER MULIGHETENE
Laserskanning og digitale kameraer er ny teknologi
på full fart inn i det norske markedet. Blom
Geomatics eier en laserskanner med integrert digitalt
kamera. I tillegg har firmaet nylig kjøpt et Vexcel
UltraCamD digitalt kamera, og har med det tatt et

stort skritt i retning av en fulldigital produksjonslinje.
Men det tar alltid mye tid og det kreves mye kapital å
utvikle ny teknologi, og her skulle vi absolutt hatt
friske forskerpenger, sukker Holter. 

UTFORDRINGER
Hvis det er noe som kan gi grunn til bekymring, sier
Holter, så er det en viss overkapasitet når det gjelder
FKB-oppdrag i Geovekst-regi. Oppdragene i 2005
utgjør ti færre årsverk enn i 2004. Men antakelig vil
det bli produsert mer ortofoto etter hvert.
Laserskanning vil også øke i omfang. For eksempel
anvender skogbruket i økende grad laserdata i sin
prosessering. Slike data kan leveres raskere enn data
fra tradisjonell fotografering og har høy nøyaktighet.

Holter mener det er nødvendig å bygge ut multi-
kompetansen i firmaet slik at flere konstruktører kan
ta seg av oppgaver knyttet til ortofotokart og terreng-
modeller.

Det er også viktig å være en god konsulent for
kundene, gi fyllestgjørende informasjon om mulig-
heter, sørge for nøktern veiledning og gi gode råd,
understreker Holter. 

STRIE ÅR 
Som daglig leder av Blom Norkart Mapping og der-
etter Blom Geomatics har Andreas Holter hatt noen
strie år med omstillinger og reorganiseringer. Det har
vært en tøff periode med lange arbeidsdager. I tillegg
var han i en del av denne perioden også leder for
GeomatikkBedriftenes Landsforening. Han legger
til at det hadde neppe gått uten en meget tålmodig
kone. Etter hvert er også barna blitt mer ”selvgå-
ende”. Men, sier han, nå har det roet seg og han har
mer tid til familien og seg selv. 

Andreas Holter ser optimistisk på framtida og
understreker at han er veldig stolt av sine kolleger.
Det er en fantastisk gjeng, sier han, alle sammen -
både piloter, kameraoperatører, prosjektledere og
konstruktører.
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OPPTAKTEN - FOTONOR ETABLERES
Fotonor ble, etter initiativ av Torleif Algerøy, etablert
i 1985 med Norkart AS og Blom ASA som hoved-
aksjonærer. Bakgrunnen var monopolsituasjonen
Fjellanger Widerøe hadde innenfor flyfotografering i
Norge. Øivind Olav Aase ble ansatt som daglig leder.
Han satset på ny teknologi med flybårne sensorer,
noe som bidro til at Fotonor ble internasjonalt kjent.
Da Fotonor flyttet fra Fornebu til Torp høsten 1998,
ble ikke alle ansatte med på flyttelasset. Høsten 1999
sluttet Aase etter 14 år i selskapet. Ny leder ble
Gunnar Lerdal.

REORGANISERING TIL BLOM NORKART
MAPPING
I en periode var det generelt tøft i kartproduksjons-
bransjen, forteller Andreas Holter. Blom ASA hadde
det tungt og Norkarts kartavdeling slet en del. Det
samme var tilfelle for Fotonor. Blom ASA og
Norkart AS ble enige om å overføre sin kartproduk-
sjon til Fotonor slik at firmaet kunne gjøre mer av det
eierfirmaene hadde gjort innefor landbasert kartleg-
ging. Det betydde at firmaet ville få hånd om hele
prosessen datafangst – prosessering – ferdigstillelse
av kartet. På denne måten fjernet man konkurransen
innad og skapte synergieffekter.

Denne reorganiseringen førte 1. september 2003
til etablering av firmaet Blom Norkart Mapping AS
med Andreas Holter som leder. Blom ASA og
Norkart AS hadde hver 50 % av aksjene. Gode per-

sonressurser ble med fra Blom og Norkart over til det
nye firmaet, men tiltaket førte til en avskalling fra 38
ansatte i de tre firmaene (Fotonor, Blom og Norkart)
til 27 medarbeidere i Blom Norkart Mapping AS.
Det nye firmaet hadde mange utfordringer. Det ble
fokusert på driften, på å utnytte synergieffekter og
ikke minst på å bruke de menneskelige ressursene på
en best mulig måte. Gründermentalitet og stå-påvilje
var stikkord i selskapet.

NYE EIERE
Den 1. juni 2004 kjøpte Blom ASA for en sum av
9,375 millioner kroner Norkarts eierdel (50 %) i
Blom Norkart Mapping AS. Bakgrunnen er at
Bloms eiere anså det markedssegmentet, landbasert
kartlegging, Blom Norkart Mapping dekket som
forretningsmessig svært interessant. Blom Norkart
Mapping AS ble dermed et heleid Blom-firma og
skiftet i oktober 2004 navn til Blom Geomatics AS.
Det kan her tilføyes at Blom ASAs to største aksjo-
nærer i desember 2003 solgte sine aksjer til Dirk
Blauuw og Gunnar Hirsti. Hirsti ble styreformann og
Blauuw administrerende direktør. Holter understre-
ker at ledelsen sammen med styret i Blom ASA,
hvor også Torleif Algerøy sitter, har en meget solid
forretningsmessig kompetanse.

BLOM-KONSERNET I DAG
Ifølge Holter er Blom ASA i dag antakelig Europas
største kartleggingsselskap. Den landbaserte virk-
somheten sysselsetter 350 mennesker. Den maritime
virksomheten dekkes av Blom Maritime. Blom
Geomatics har søsterselskaper i Danmark, England,

Finland, Sverige, Polen, Romania og Indonesia.

Blom ASAs datterselskaper: 
* Blom Maritime AS, Stavanger.
* Blom Geomatics AS, Sandvika.
* BlomInfo AS, Danmark.
* GeoTec GmbH, Danmark
* Simmons Aerofilms Ltd, England
* FM_Kartta Oy, Finland.
* PT. Blom Nusantara, Indonesia.
* BlomInfo SP, Polen.
* BlomInfo SRL, Romania.
* Geonet, SRL, Romania.
* BlomInfo AB, Sverige.
* Blom International AB, Sverige.

DAGENS SITUASJON
Holter forteller at prisene på kartleggingsoppdrag
gikk opp i 2004. Dette inkluderer oppdrag i
Geovekst-regi. En vesentlig årsak til prisoppgangen
er at firmaene i bransjen ikke lenger er villige til å
drive med prisdumping, som ingen er tjent med. I til-
legg har det vært en effektivisering og kostnadsre-
duksjon i firmaene. For Blom Geomatics var 2004 et
godt år med mange oppdrag. 

April i år har vært en drømmeperiode med foto-
start 2. april. Per månedsskiftet april/mai var firmaet
à jour med alle fotooppdrag. Blom-konsernet eier
åtte fly og har fotooppdrag i hele Norden, i Baltikum,
på Island, i Irland og i Europa for øvrig.

Det har vært en kontrollert vekst i Blom
Geomatics, som har god økonomi. Firmaet har i dag
29 medarbeidere samt tre sesongansatte for å ta ar-

en ny aktør i kartmarkedet

Andreas Holter med ”Tre kroner”, et panorama fra Svalbard, i bakgrunn.
Teknisk direktør Leif Erik Blankenberg i full gang med kvalitetskontroll etter fremkalling
av digitale bilder. En ”fremkalling” som ikke er helt de samme som det vi er vant til fra
et fotolaboratorium. 

Jon Wold har vært med i selskapet siden Fotonor ble etablert i 1985 og har en unik
kompetanse på flyoperasjoner under ulik forhold. I bakrunn sees utsnitt fra Jan Mayen,
ett av mange steder han har operert ut fra.

Alle i geomatikkbransjen har vel fulgt interessert med i den utvikling og de struktur-
endringer som har foregått spesielt på kartproduksjonssiden innenfor bransjen.
Posisjons redaktør er intet unntak i så måte og fant å ville intervjue den daglige lede-
ren av et av de firmaene som har gjennomgått den sterkeste metamorfosen de siste
årene. Firmaet heter Blom Geomatics AS og lederen Andreas Holter.

Blom Geomatics –
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-NYTT
Tips oss om nyheter og reprotasjer:
Telefon: 32 12 31 66
Faks: 32 12 06 16
E-post: geoforum@geoforum.no
Det er alltid artig å lese fagrelatert stoff skre-
vet av ikke fagkyndige skribenter. Skulle du
komme over noe, klipp det ut og send det til
Posisjon. 
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Nytt om navn
GEODATA

Nytt om navn
MERCATOR
KART

Kjetil Håkonsen
(36) er ansatt i
Mercator Kart.
Han er utdannet
som sivilingeniør
i kartfag fra
N o r g e s

Landbrukshøg-skole med hoved-
kurs i fotogrammetri og automa-
tisk aerotriangulering. Han tok sin
hovedoppgave i satellittgeodesi
med dataprogram for visualisering
av satellittbaner. I Mercator Kart
skal han bidra i alle deler av digital
kartproduksjon og utvikling av ru-
tiner, kontroll og effektivisering av
produksjonslinjene.

B e n e d i k t e
Oksrød (30)
er ansatt som
rådgiver i
Geodata AS.
Oksrød vil ar-
b e i d e

med rådgivning og gjen-
nomføring av kunde- og
markedsanalyser. Hun vil
også ha fagansvaret for
Geodatas nye analysepro-
dukt: Business Analyst.
Oksrød har en mastergrad i
GIS fra University of
Leeds hvor hun spesialiser-
te seg i markedsanalyse og
modeller for butikketable-
ring. Hun har tidligere job-
bet som kriminalitetsanaly-
tiker ved Sentrum Politi-
stasjon i Oslo.

Sarah Willand
(27) er ansatt
som lederas-
sistent i
Geodata AS.
Hun har tidli-
gere jobbet

som forsknings- og rådgiv-
ningskonsulent innen
mangfold i Center for
Corporate Diversity AS.
Willand er cand.mag. i
økonomi og juss fra UiB og
har en Master of Science in
Business fra Handelshøy-
skolen BI. Hun har spesia-
lisert seg i internasjonal le-
delse.

EINAR JENSEN, FAGDIREKTØR I
STATENS KARTVERK LAND, LEDER AV
EUREF-TEAMET
Statens kartverk har etablert et
sentralt støtteapparat for innføring
av EUREF89 kalt EUREF-tea-
met, og vi arbeider med å bistå
kommunene i overgangsprosjek-
ter. I forrige utgave av Posisjon
(2/2005) stilles det i spalten
”Rapport fra bestikket” spørsmål
ved hvorfor kommunene skal bru-
ke ressurser på denne type oppga-
ver. Vi vil gjerne benytte anled-
ningen til å presentere våre syns-
punkter for å gi et mer nyansert
bilde av saken.
I likhet med kommunene lever
Statens kartverk i en hverdag med
knapphet på ressurser, og vi har
full forståelse for at man må prio-
ritere prosjekter med størst mulig
”nytteverdi”. Vår oppgave er å
klargjøre at overgang til EU-
REF89 er til beste for kommune-
ne, og ikke et tiltak for å sysselset-
te ”millimeter-interesserte” geo-
deter.
De viktigste fordelene ved over-

gang til EUREF89 er:
* Et felles geodetisk grunnlag 

for alle typer geodata.
* Et homogent geodetisk 

grunnlag med høy kvalitet.
* Et geodetisk grunnlag tilpas-

set ny satellitt-teknologi.
Mange kommuner er fornøyd
med hverdagen slik den er i dag,
men overgang til EUREF89 må
også sees i en større sammenheng
innenfor Geovekst-samarbeidet
og konseptet for Norge digitalt.
Som helhet er det ingen tvil om at
vi i Norge er tjent med overgang
til EUREF89. Innføring av nytt
geodetisk grunnlag i Norge ble
allerede tidlig på 80-tallet ført opp
som prioritert oppgave i norsk
kartplan del 3.  Planen ble offent-
liggjort i NOU1984:4 med under-
tittel Geodesi. 
Mer enn 40 kommuner har allere-
de gjennomført overgang til EU-
REF89 uten at det er rapportert
om problemer i forbindelse med
selve prosjektgjennomføringen
eller etterpå. All erfaring så langt
tilsier fornøyde brukere som utfø-

rer sine tjenester mer effektivt og
med høyere kvalitet enn tidligere.
Dette bør være et vektig argument
for de som fremdeles befinner seg
i startgropen eller sitter på gjerdet
og venter. Motivasjonen for over-
gang til EUREF89 er ikke at dette
er et pålegg fra Statens kartverk,
men at kommunene teknisk og
økonomisk er tjent med det.
Det er etablert klare retningslinjer
for gjennomføring av overgangs-
prosjekter. Disse kan selvfølgelig
tilpasses hver enkelt kommune
med tanke på hvor omfattende ar-
beidet med overgang til EU-
REF89 vil være. Kommuner som
allerede har et homogent grunn-
lagsnett vil derfor kunne
gjennomføre overgang til EU-
REF89 med et minimum av inn-
sats og bruk av ressurser.
Vi vil for øvrig henvise til hjem-
mesiden til Statens kartverk hvor
all informasjon tilknyttet innfø-
ring av EUREF89 er tilgjengelig:
www.statkart.no, Geovekst,
Innføring av EUREF89.

Hvorfor investere i EUREF89?

Statens Kartverks strategiske
handlingsplan for perioden 2005
– 2010 foreligger ferdig trykt. 

SKs hovedmål er definert som å
støtte opp om og bidra til:

* En effektiv forvaltning av
areal- og miljøressurser.

* En bærekraftig forvaltning av 
ressursene i kyst- og havom-
rådene.

* Sikker ferdsel til sjøs.
* Å sikre rettighetene knyttet

til fast eiendom.
* Et effektivt eiendomsmarked.
* Trygghet og sikkerhet for

innbyggerne.
* Modernisering av offentlig

sektor.
* Rikere og tryggere fritids-

opplevelser.
* Innsyn og medvirkning for

allmennheten i offentlig plan-
legging.

* Tilrettelegging for nærings-
virksomhet og verdiskapning 
i privat sektor.

* At norsk næringsliv utnytter
SKs sterke posisjon innen
geodata-området som et kon-
kurransefortrinn internasjo-
nalt.

* Klima- og miljøundersø-
kelser.

Når det gjelder Norge digitalt, de-
fineres målet som at vi har gått fra
et spleiselag (Geovekst) med seks
aktører til et nytt konsept med
langt flere aktører hvor blant an-
net Arealis-partene deltar i samar-
beidet. Videre skal det være langt
mer samfinansiering og brukerbe-
taling, langt mer data og et helhet-
lig datagrunnlag, enklere datatil-
gang for kopling mellom fagsy-
stemer og en felles portalløsning. 

Kartverkets strategiske
handlingsplan 2005 – 2010

For den som trodde at Ejer
Bavnehøj var det høyeste naturli-
ge punktet i Danmark, må det vel
være en skuffelse å lese at det ikke
er tilfelle. Det høyeste punktet er
faktisk Møllehøj, en upåaktet bak-
ketopp med en bondegård noen få
hundre meter vest for Ejer
Bavnehøj. 
Det er vel mange som i sin skole-
tid hørte at Himmelbjerget (147
moh) var det høyeste naturlige
punktet Danmark kunne framvise.
Men det har aldri vært tilfelle.
Mange ”topper” på Jylland rager
høyere. Til og med på Bornholm
har man en topp som er høyere
enn Himmelbjerget, nemlig
Rytterknegten (156 moh). 
Inntil for 4 – 5 år siden år var

Ejer Bavnehøj ikke lenger
høyest

Yding Skovhøj ansett som den
høyeste toppen i Danmark. Da
fant man ut at Ejer Bavnehøj var
12 cm høyere. Men nå er altså
Ejer Bavnehøj blitt passert. Et ut-
gangspunkt for denne historien er
den tvil som har hersket om at
vestsiden av Ejer Bavnehøj virke-
lig var et naturlig punkt.
Boreprøver har i en dybde av 34 –
40 cm avslørt rester av murstein,

antakelig fra oppførelsen av tårnet
i 1920 – 1924. Dermed er ikke
punktet naturlig.
De fem høyeste punktene i
Danmark er nå:
Møllehøj: 170,86 moh.
Yding Skovhøj: 170,77 moh.
Ejer Bavnehøj: 170,35 moh.
Lindebjerg: 170,08 moh.
Margrethelyst: 168,78 moh.

På GeoForums representant-
skapsmøte 20. april på Radisson
SAS Hotell Plaza, Oslo, ble pro-
fessor Terje Midtbø, NTNU, gjen-
valgt som styreleder i GeoForum.
Olbjørn Kvernberg, Geodata AS,
ble gjenvalgt som nestleder og Liv
Eggen, Trondheim kommune,
som styremedlem. Dag Norberg,
HiG, ble gjenvalgt som vara for
Terje Midtbø. Nye varamedlem-
mer ble Tom A. Johansen,
Alstahaug kommune (for Olbjørn

Kvernberg), og Anne
Elisabeth Carlsen,
Stavanger kommune (for
Liv Eggen). 
Foruten Midtbø, Kvern-
berg og Eggen består
GeoForums styre i perio-
den 2005 – 2006 av
Thorleif Krøgli, Larvik
kommune, Tor Olav
Almås, Norconsult Infor-
masjonssystemer, Liv
Iversen, Statens kartverk
Steinkjer, og Ivar Sand-
vik, Gjøvik kommune.
Oversikt over Geo-
Forums styre med varaer
finnes på www.geofo-
rum.no.

Som kritiske revisorer ble Tor
Valstad, Oslo kommune, og
Torleif Algerøy, Norkart AS,
gjenvalgt. Valgkomité ble Mona
Trötscher, Geomatikk AS (gjen-
valg), Kari-Birgit Lien, Vang
kommune (gjenvalg) og Terje
Grastveit, C-Map (ny).
GeoForum hadde i 2004 et resul-
tat på kr. 10 010. Egenkapitalen
per 31.12.2004 var kr. 598 227.
Regnskapet ble enstemmig god-
kjent. 

Verken kontingentene for person-
lige medlemmer (kr. 340) eller
bedriftsmedlemmer (kr. 3000) ble
endret. 
Det foreslåtte arbeidsprogram ble
enstemmig vedtatt. GeoForums
oppgaver er gruppert i ka-
tegoriene: Fagpolitisk virksom-
het, Konferanser og kurs,
Forskning og utdanning, Inform-
asjonsvirksomhet, Internasjonal
virksomhet og Organisasjon.
I 2005 skal GeoForum blant annet
arrangere en rekke aktualitetskurs
samt gjennomføre en omfattende
vervekampanje. For det siste for-
målet er det lagd to delikate ver-
vebrosjyrer, en for personlige
medlemmer og en for bedrifts-
medlemmer. Det er definert en
rekke (nye) medlemsfordeler.
Bransjeportalen www.geofo-
rum.no vil bli utviklet videre.

Midtbø takket den avtroppende
lederen av valgkomiteen, Einar
Hulbak, for godt arbeid.
Ordstyreren Thorleif Krøgli sør-
get for en god avvikling av møtet.

Terje Midtbø gjenvalgt

Nils Erik Jørgensen, Terranor, for-
teller at TerraNor i vår holdt det an-
dre kurset i objektorientert bilde-
analyse med bruk av eCognition.
Deltak-erne kom fra Universitetet
i Oslo, Universitetet for Miljø og
Biovitenskap, Planteforsk og
Prevista. På det første kurset høs-
ten 2004, kom deltakerne fra
NTNU, FORAN, NIJOS, Mjøsen
Skogeierfor-ening og Høgskolen i
Hedmark. 
Interessen for den nye teknologien
skyldes tilgang på nye og rimeli-
gere digitale fjernmålte data. I lø-
pet av noen år kommer det 10-15
nye høyoppløselige satellittsenso-
rer som vil presse prisene på digi-
tale data ytterligere ned. 
Sammen med forbedrete digitale
data gir objektorientert analyse
bedre resultat i klassifisering av
data. Den økte kvaliteten gir en
klar økonomisk gevinst. 
I Norden har TerraNor levert sys-
temer til NIJOS, Plante-forsk og
Universitetet i Lund (Sverige). En
rekke av de største universitetene
og kartleggingsinstitusjonene
innen skogbruket har installert
programmet for test. 

Nytt vellykket
kurs

Godt sagt
En frosk faller til jorden når
du slipper den, en fugl derimot
stiger mot skyen. Om du gir
frosken vinger, blir verden
mer rettferdig for det?

GABRIEL SCOTT

Geomatikk AS har inngått avtale
med Bravida om overtakelse av
Bravida Geomatikks virksomhet.
Geomatikk AS er et nystartet sel-
skap. Bak det kjøpende selskapet

står Ketil Sandhaug med bak-
grunn fra blant andre IT-selskapet
Webcenter Unique.
Ifølge Amund Skarholt, konsern-
sjefen i Bravida, har det vært en

langvarig salgsprosess, som til
slutt har resultert i en god løs-
ning.
Ketil Sandhaug understreker at
virksomheten i Bravida fortsetter

som før. Sammen med Ketil
Sandhaug går daglig leder Knut
Bratsberg inn på eiersiden i
Geomatikk AS. 

Bravida Geomatikk AS blir Geomatikk AS
Powel Gemini introduserer Gemini
Varsling. Når akutte situasjoner opp-
står, kan Varsling benyttes til innkal-
ling av vaktpersonell, arbeidslag, en-
treprenører eller beredskapsstyrker.

Modulen sender automatisk telefon-
beskjed eller SMS til berørte abonnen-
ter. Utvalget av dem som skal varsles,
gjøres direkte i kartet eller ut fra lister.
Offentlige fagetater har ellers et

daglig behov for å varsle om
driftsforstyrrelser eller planlagte
tiltak/aktiviteter.

Powel Gemini med modulen Varsling
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TEKST OG BILDER: MARIAM ZEITOONI,
NORRKÖPING KOMMUN, SVERIGE

Tre mycket intressanta dagar genomfördes 20.
– 22. april på SAS Radisson Plaza hotell, ett
stenkast från Centralstationen mitt i Oslo. Min
dag började tidigt; upp 05.00 på morgonen för
att hinna till Arlanda, Stockholm och planet
som 07.00 skulle ta mig till Norge, Oslo och
Geoforum 2005.

Konferensen inleddes med en gemensam in-
ledningssession för att därefter övergå till
parallella sessioner fram till avslutningssessi-
onen på fredagen. Det var stor uppslutningen
på konferensen som hade lockat ca 430 delta-
gare från hela Norge, dessutom fanns där 2
danska gäster samt jag från Sverige som re-
presenterar SKMF (Sveriges Kart och
Mätningstekniska Förening). Konferensen in-
leddes på onsdagen av sessionsledaren
Olbjörn Kvernberg, vice ordförande i
Geoforum Norge och därefter hälsades alla
välkomna av Terje Midtbö, orförande för
Geoforum.

Under inledningssessionen var det mycket
intressant som sades, bland annat höll Knut
Flåthen från Statens kartverk ett föredrag om
Norge digitalt. Norge digitalt handlar om en
modell över hur alla offentliga sektorer ska
samarbeta om spridning av GIS som i sin tur
ska bidra till; fler användare, rätt information
till rätt person i rätt tid, enklare och tryggare
vardag för alla och en mer modern, användar-
vänlig och effektiv offentlig sektor. Varför
skulle man inte vara intresserad av ett sådant

samarbete kan man fråga sig? Jag personligen
ser med spänning fram emot att se hur fort-
sättningen blir.

Statssekreteraren Eirik Lae Solberg berätta-
de om regeringen som arbetar för att framtida
trygghet, enklare och gladare vardag, mer JA
och mindre NEJ, detta föredrag ledde till dis-
kussion. Mycket intressant, men personligen
tror jag att det kommer ta lång tid innan man
är där. Tanken är mycket god och om intresse
och engagemang finns så kommer det att fun-
gera.

De andra sessionerna innehöll allt ifrån
Informationsspridning, Ny teknologi till 3D-
GIS. Sessionerna var dessutom matade med
intressanta föredrag och duktiga föredragshål-
lare.

Ett lite mer ”udda” inslag på inledningsses-
sionen var ”Mind Mapping”. Psykologen
Henrik Gutefoss som varit bosatt i USA i 6 år
pratade på och tecknade en del… men det vi-
sade sig dock under torsdagskvällens festmid-
dag att denne psykolog faktiskt var en stand-
up komiker, hette Anders och var singel!
Visste ni det? (Var det kanske bara jag som var
en dum svensk?)

Förutom innehållsrika och bra sessioner
fanns där även en utställning. Innan festmid-
dagen på torsdagskvällen delades priset för
bästa monter ut, vilket gick till Norsk
Eiendomsinformasjon AS.

Mina tre dagar i Oslo skulle jag vilja sam-
manfatta som väl-
digt intressanta,
innehållsrika, trev-
liga och sociala.
Jag kände mig väl
omhändertagen och
varmt välkomnad
och vill avsluta
med ett stort TACK
till alla som arbetat
med att samordna
Geoforum 2005
samt alla som var
där. Jag kommer
mer än gärna på be-
sök igen!

mar yam.ze i too -
ni@norrkoping.se

GeoForum 2005

TEKST: FLORIS GROESZ, NEO BV, AMERSFOORT,
NEDERLAND

”Vil Geoforum 2005 være veldig annerledes i for-
hold til nederlandske geoinformasjonskonferan-
ser”? spør jeg meg selv da jeg ankommer
“Radisson SAS”-hotellet torsdag morgen. 

Jeg har arbeidet mer enn fire år som spesialist i
jordobservasjon og GIS i Nederland og dette blir
første gangen jeg deltar på en norsk konferanse. 

Forskjellene mellom landene er store. Norge er
nesten ni ganger større og har tredjeparten så
mange innbyggere som Nederland. I Nederland er
det knapt om plassen og funksjon av områder en-
drer seg kontinuerlig. Detaljert og oppdatert geoin-
formasjon er derfor veldig viktig. Forvaltningen av
det relativt store arealet i Norge hvor det bor så få
mennesker mener jeg vil kreve en meget kostnads-
effektiv satsing på geoinformatikk. 

Likevel har konferansen overraskende mange
likhetstrekk med nederlandske geokonferanser.
Konferansen holdes på et flott sted, bedriftene viser
sine utstillinger, det er mange menn og få kvinner,
kåring av det fineste kartet og et interessant pro-
gram med presentasjoner. 

De fleste presentasjonene omhandler temaer
som jeg kjenner til. Jeg må selvsagt venne meg til
språket, men jeg forstår norsken rimelig godt. Først
snakker Lars Stalberg (NVE) om GIS-løsninger i
forhold til EU-vanndirektivet. Det er spennende å
se hvor langt implementeringen i Norge har kom-
met. I Nederland er dette meget viktig. Som delta-
land er det fullstendig avhengig av et godt samar-
beid med landene oppstrøms. Det er ikke tilfeldig
at programmet for elven Rhinen allerede siden
1987 (allerede i 1950 og 1963 er det gjort avtaler)
eksisterer som et slags forstadium av vanndirekti-
vet. 

Videre presentasjonen med tittel ”Gårdskart – en
øvelse i samordning” ved Hildegun Norheim (NI-
JOS)! Hun redegjør for produksjonskjeden, kon-
troll og oppdatering av gårdskart. Distribusjonen
skjer hovedsakelig analogt, men internett-tilpas-
ninger er også allerede i bruk. I Nederland gjøres
dette av Landbruksdepartementet. Her kan bøn-
dene ikke bare se kartene, men også korrigere onli-
ne. Kontroll av landbrukssubsidier fra EU gjøres
gjennom stikkprøver med hjelp av satellittbilder og
luftfotoer. 

Presentasjonen ”Fra fisk til kart og tilbake” ved
Astrid Espe sjokkerer meg. Ikke bare på grunn av
dramatisk overfisking i Nordsjøen, men det er også
et angrep på min selvtillit. Her sitter jeg nemlig og
tror jeg forstår norsk, og plutselig gis en presenta-
sjon på nynorsk! Takket være hennes tydelige rede-
gjørelse og bruk av mange kart blir alt likevel for-

ståelig for meg. 
Temaene kommuner, webgis, digital dokument-

behandling og digital utveksling er også aktuelle i
Nederland. Det jeg synes er påfallende, er at også
små kommuner i Norge kan investere i en god
(kostbar) geoinfrastruktur. På ettermiddagen pre-
senteres i sesjonen ”Ny teknologi”også emner jeg
er fortrolig med slik som bruk av laserskanning i
Statens vegvesen og første erfaringer fra bruken av
det nye Vecxel digital kamera av Blom Geomatics
og Terratec AS. I Nederland har Rijkswaterstaat
(ansvarlig for riksveinettet, kysten og dikene) fått
kartlagt Nederland i sin helhet ved hjelp av laser-
scanning. Produktet gir en terrengmodell (DTM)
med en måletetthet på 1 punkt per 16 m2 og en
nøyaktighet på 5 cm. Bruken av Vecxel-kameraet
har også vært vellykket i Nederland (bl. a. ved be-
driften Aerodata). 

Er det da ingen forskjeller? Hvert tema her har
mye å gjøre med høydeforskjeller. Å lage en DTM
eller ortofotoer som dekker et land som er så flatt
som en pannekake er lett. I Norge blir utfordringen
mye større. Dette gjelder også for kartlegging og
oppmålinger og selvsagt også for 3D-visualisering! 

Det jeg ikke har sett her er oppmerksomhet for
systematisk oppdatering av geodata. Det blir laget
mange nye ortofotoer, som grunnlag for kartleg-
ging. Dette omfattende arbeidet må gjøres på nytt
gang etter gang. I Nederland gjøres dette for topo-
grafiske kart på den samme tradisjonelle måten,
men stadig flere brukere av geoinformatikk stiller
etter hvert høyere krav til aktualitet. For å imøte-
komme dette oppsporer NEO BV (Netherlands
Earth Observation) systematisk endringene ved å
sammenlikne kart med høyoppløselige satellittbil-
der (grunnoppløsning 0,6 til 1,0 m). Ved hjelp av
denne informasjonen kan kunden planlegge (kost-
nadskrevende) landmålinger eller detaljerte kart-
legginger. Slik kan kvaliteten av geoinformasjonen
bli bedre uten at det koster for mye. Kundene er
blant annet kommuner, fylker, departementer og
bedrifter. 

Grunnen til mitt besøk på GEOFORUM 2005
var å orientere meg om denne bransjen i Norge.
Kommende sommer slutter jeg ved NEO og boset-
ter meg i Norge med min norske samboer. Jeg er
derfor nå på jakt etter en jobb innen geodata i
Norge og ut fra det jeg har sett på denne konferan-
sen virker det som om det også her vil være nok av
utfordringer for meg. 

www.neo.nl
fj@groesz.com

Sett gjennom 
nederlandske øyne

Sett gjennom 
svenske øyne

GeoForum 2005
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Norsk institutt for jord- og skogkart-
legging (NIJOS) har kartlagt jords-
monnet på jordbruksarealene i Oslo og
Akershus.

Dette er en del av NIJOS’ arbeid med å
kartlegge hele Norges jordbruksareal. Til
nå er det fylkene Oslo, Akershus, Østfold
og Vestfold som er ferdig kartlagt. I til-
legg er en rekke kommuner i andre fylker
ferdig. Totalt har NIJOS nå kartlagt 47
prosent av Norges jordbruksareal.

GOD JORD FOR POTET- OG KORNDYR-
KING I AKERSHUS
Andelen siltjord er relativt høy i
Akershus, og dette skyldes i hovedsak
flomavsetninger. Siltjord gjør jorda godt
egnet for dyrking av korn og potet, blant
annet fordi vannlagringsevnen er høy og
at jordbruksarealene vanligvis er for-
holdsvis flate. Potensialet for dyrking av
korn eller gras er høyt i de fleste kommu-
ner i Oslo og Akershus, mens potetdyr-
king har høyest potensial i kommunene
med mye sand- og siltjord. 

JORDA HAR GOD EVNE TIL Å LAGRE
VANN
Den gode vannlagringsevnen gir en vik-
tig buffer mot forsommertørken i Oslo og
Akershus. Hele 75 prosent av arealene i
Akershus og 85 prosent i Oslo har “stor”
eller “svært stor” lagringsevne for plan-
tetilgjengelig vann. Dette gjør at største-
delen av jordbruksarealet er mindre ut-
satt for misavling ved lite nedbør.
Kornproduksjonen går som regel bra uten
kunstig vanning på disse arealene.

STOR EROSJONSRISIKO I AKERSHUS
Flere kommuner har over halvparten av

arealet i klassene
“stor” eller “svært
stor” erosjonsrisiko.
Redusert jordarbei-
ding, som f.eks. har-
ving, direkte såing
eller pløying om vå-
ren, kan benyttes på
nesten alt jordbruks-
areal i de to fylkene.
En tiendedel av area-
let i Akershus har så
høy erosjonsrisiko at
kun permanent gras-
dekke gir en tilstrek-
kelig reduksjon i av-
renningen. 
Andelen planert eller

påfylt jord i Akershus
er blant de høyeste i
landet. I Gjerdrum
kommune utgjør den-
ne andelen over 60
prosent av det totale
j o r d b r u k s a r e a l e t .
Dette får stor betyd-
ning for erosjonsrisi-
koen fordi den øker i
takt med at det plane-
res eller fylles på
jord.
Kun en liten del av
jordbruksarealet i de
to fylkene har store
begrensninger i form
av høyt innhold av
grus, stein og blokk,
grunt jordsmonn, høy
frekvens av fjellblot-
ninger eller bratt
lende.

Jordsmonnet i Oslo og Akershus
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