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The Norwegian Public Roads Administration employs about 70 professionals working on land acqui-
sition, which is by far the largest professional body in Norway in this field. This article presents a col-
lection of administrative and professional tools which have been made available by the Eastern Re-
gion of the Norwegian Public Roads Administration.
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Innledning
Tidlig på 70-tallet ble de første «pionerene»
ansatt i Vegdirektoratet for å bygge opp
grunnervervsoppgaven som en egen profe-
sjon. Vegkontorene bygde relativt raskt opp
«Grunnseksjoner» som hadde grunnerverv,
landmåling, geodataforvaltning og eiendoms-
forvaltning som hovedoppgaver. De gjorde ty-
deligvis godt arbeid, for med unntak av at
geodata-arbeidet nå er overført til egen sek-
sjon, beror de andre oppgavene i det som nå
benevnes «Eiendomsseksjonene». I dag er det
ca 130 ansatte ved Eiendomsseksjonene,
drøyt halvparten har grunnerverv som ho-
vedoppgave og snaut halvparten landmåling
(eiendomslandmåling og andre måleoppdrag)
som hovedoppgave. Ved siden av grunnerverv
og landmåling er eiendomsforvaltning (av
grunneiendommer, ikke bygningsforvaltning)
en sentral oppgave. Både på grunn av antal-
let ansatte og på grunn av høy faglig aktivi-
tet, mye av det godt tilrettelagt og koordinert
fra Vegdirektoratet, representerer Vegvese-
net sterke fagmiljøer innen grunnerverv og
eiendomslandmåling.

Ved omorganiseringen i 2003 ble Vegvese-
net delt i fem regioner. I Region øst, der jeg er
ansatt, består Eiendomsseksjonen av drøyt
30 ansatte – nokså jevnt fordelt på kontorene
i Moss, Oslo, Hamar og Lillehammer. 

Formål
Et mål etter omorganiseringen har vært (og
er) å lære av hverandres gode rutiner fra de
tidligere vegkontorene i Østfold, Akershus,
Oslo, Hedmark og Oppland. Ett tiltak for å
harmonisere rutiner har vært å etablere en
egen nettside for seksjonen. Nettsida har
fått det optimistiske og fartsfylte navnet
«ResE’rne» (av Ressursavdelingen – Eien-
domsseksjonen). ResE’rne er samtidig seksjo-
nens Kvalitetssystem. Systemet oppleves som
et nyttig hjelpesystem for saksbehandlerne
på seksjonen. Det føles godt å ha etablert et
kvalitetssystem som ikke støver ned på en
plass i hylla, men som brukes regelmessig!

Alle som har tilgang til Statens vegvesens
fellesservere (alle ansatte) har i prinsippet
tilgang til sidene. De inngår imidlertid forelø-
pig ikke i noe «offisielt» system ut over Eien-
domsseksjonen. Derfor er det stort sett bare
seksjonens ansatte (landmålere og grunner-
ververe) som er brukere av sidene.

«ResE’rne»
Ved oppbyggingen av nettsida har vi prøvd å
følge tre prinsipper:

– Brukerne skal via denne siden finne sist
oppdaterte informasjon både av faglig og
administrativ art.
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– Siden skal ikke «konkurrere» med etatens
Intranett, slik at informasjon lagt ut på
Intranettet skal ikke gjentas på seksjo-
nens side.

– Brukerne forutsettes å bli godt kjent på
nettsida. «Få klikk» er derfor prioritert
fremfor lekker design.

I tillegg er den teknisk sett bygd opp svært
enkelt: Det skal være raskt å gjøre endrin-
ger. Innspill fra brukerne og endringer i om-
verdenen gjør at det cirka en gang i måneden
er noen forbedringspunkter, rettinger eller
tilføyelser. Her er det ikke behov for tunge le-
dermøtevedtak før endringene ser dagens
lys! Figur 1 viser inngangssiden til ResE’rne.

For at brukerne skal slippe å følge med
daglig på bevegelsene som skjer på nettsida,
får alle brukerne en e-post som påminnelse
hver gang endringer legges ut. Alle endrin-

ger av betydning blir dessuten listet oppe til
høyre under «Siste oppdateringer». Oppdate-
ringer gjøres puljevis, ca en gang i måneden.
Det som er gjort av endringer ved de to siste
oppdateringspuljene fremgår til enhver tid
oppe til høyre. Foreløpig er det seksjonslede-
ren som selv står for ajourføring av sidene.
Det brukes ca et halvt dagsverk på dette i
forkant av hver utsending.

Verktøykassa
Midt på sida, mellom to horisontale, oransje
streker, finner brukerne «Verktøykassa». Her
er det koblinger til interne og eksterne verk-
tøy og i noen tilfeller brukerveiledninger. Pr i
dag er det kobling til disse verktøyene:

– V/G-Systemet. Dette er en kartprogram-
pakke (Vesla/Geonor) utviklet av firmaet.
Koblingen har fokuset på V/G-Innsyn som

Figur 1: Inngangssiden til ResE’rne
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er program myntet på de «lette» kart-bru-
kerne – ikke landmålerne og deres avan-
serte bruk av andre programmer i V/G-fa-
milien og GIS-Line. Brukerne finner sam-
tidig kobling til brukertips for program-
met og viser blant annet hvordan dette
kartsystemet kan samspille med Gab-da-
ta. V/G-Innsyn er i ferd med å bli erstattet
av GIS-Line innsyn (også det et Norkart-
program). Mer her: www.norkart.no

– Infoland er kobling til Norsk Eiendoms-
informasjons tjeneste for visning av Gab-
data. Vi bruker denne tjenesten for å finne
navn og adresse til eiere og festere. Selv
om det ikke er dagsaktuelle data vi spør
mot, mener vi at holdbarhetsdatoen ikke
blir overskredet. I noen grad lager vi også
rapporter over omsetning av ubebygde bo-
lig- og/eller næringseiendommer for å fin-
ne fram til markedsverdien i ulike strøk.
Bruk av Infoland betales med en fast pris
årlig av Vegvesenet sentralt. Mer her: 
https://www.infoland.no

– Infotorg er Ergogroup’s tjeneste for vis-
ning av Gab-data og grunnboksopplysnin-
ger. Det er heftelser og rettigheter vi i før-
ste rekke søker fra grunnboka der. I denne
tjenesten betaler vi for hvert oppslag vi
gjør. Prisen avhenger av type opplysninger
som søkes. Mer her: 
http://www.infotorg.no

– GrSys (Grunnervervsystemet) er Vegve-
senets internutviklede saksbehandlersys-
tem (Access-basert) for grunnervervspro-
sessen. Det er et nyttig støtteprogram
både for grunnerververen, landmåleren,
utbetaleren og lederen. Det er lagt ut kob-
ling til bruksanvisning som angir hvilke
krav som settes til brukerne i Region øst
og en annen kobling som viser hvordan
systemet skal brukes ved produksjon av
brev som skal inn i etatens arkivsystem.

– SOSI-koblingen fører brukerne videre til
Kartverkets informasjonsside om SOSI.
(Det hadde ikke skadet om Kartverket
hadde lagt seg litt i selen for å lage en mer
brukertilpasset side, men dere finne den i
alle fall her: http://www.statkart.no/sosi)

– «Dyrkamarkmodell» er et Excel-basert
regneprogram for å beregne erstatning for
dyrka mark ved mindre avståelser. Pro-
grammet er utviklet ved Universitetet for

milø- og biovitenskap. Programmet og bru-
kerveiledningen kan lastes ned fra
www.umb.no/?viewID=8628. 

– «BestVerd» er et regneprogram som bru-
kes til å beregne erstatninger for skog ved
mindre avståelser. Programmet er utvi-
klet ved Universitetet for miljø- og biovi-
tenskap. Modellen kan lastes ned fra
www.umb.no/?viewID=9946

– Skog og landskap fører oss til instituttet
med samme navn. Der kan vi som Geo-
vekst-part logge oss inn i gårdskart-funk-
sjonen og få gode opplysninger om størrel-
se og arealfordeling med mer på land-
brukseiendommer. Mer her: 
www.skogoglandskap.no.

– Eiendomsverdi er firmaet med samme
navn sin tjeneste for beregning av mar-
kedsverdi for boliger og fritidseiendommer
basert på annonserte tilbud og gjennom-
førte salg. Vegvesenet betaler fast pris år-
lig for tilgang til denne tjenesten. Nettside
www.eiendomsverdi.no.
- Lovdata, Ea§yfind, Delingsloven og

Norsk lovkommentar er henvisning
til de juridiske rettskilder vi har mest
behov for:

- Lovdata gir fri tilgang på bl.a. ajour-
førte lover og forskrifter og nyere dom-
mer fra høyesterett og lagmannsrette-
ne. Abonnementsdelen inneholder en
omfattende tilgang på bl.a. eldre dom-
mer, juridisk litteratur med mer. Mer
her: www.lovdata.no

- Ea§yfind er et nett-produkt fra Gyl-
dendal rettsdata som gir oss noe av det
samme som Lovdata, men hvor vi kan
finne dypere informasjon innen noen
rettsområder som vi abonnerer på. Mer
her: http://www.rettsdata.no

- Delingsloven er sentral for landmåler-
ne, så vi har valgt å legge ut en direkte
kobling til lovteksten slik den foreligger
på Lovdata.

- Norsk Lovkommentar er også et pro-
dukt fra Gyldendal rettsdata der vi kan
finne grundige kommentarer til alle lo-
ver («Karnov»). Mer her:
http://www.rettsdata.no/NLK 

– PBP Eiendom er kobling til regionens
plan- og byggeprogram – som (helst) skal gi
oss en oversikt fire år fram i tid over frem-
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driftsplaner for regionens prosjekter. Over-
sikten må sies å være under oppbygging.

Arbeidsprosesser
Nedenfor «verktøykassa» finner saksbe-
handlerne flere kilder for faglig og adminis-
trativ støtte. I delen kalt «Arbeidsprosesser»
er Eiendomsseksjonens arbeidsoppgaver de-
finert. For hver arbeidsoppgave er det gitt
veiledninger der de viktigste sjekkpunkter
er beskrevet. Det gis huskelister og referan-
se til overordna regelverk og til annen rele-
vant dokumentasjon.

Etter at vi lagde vårt opplegg har Vegdi-
rektoratet gjort tilsvarende jobb for hele Veg-
vesenets virksomhet. Dette arbeidet innebæ-
rer at vår seksjons oppgaver er annerledes
definert. Vi står derfor nå foran en omstruk-
turering av denne delen av ResE’rne. Tilsva-
rende opplegg som vår seksjon har for «Ar-
beidsprosesser» vil nå inngå i etatens kvali-
tetssystem. Dette har den fordelen at det blir
større tyngde bak stoffet, men tiden vil vise
om vi også drar med oss den ulempen at det
blir tyngre å få ajourført «kvalitetsboka».

I dagens opplegg er det laget veiledninger
for disse arbeidsprosessene:

– Måling grunnlagsnett
– Grunnerverv
– Tiltaksjordskifte
– Kartforretningen
– Oppgjør
– Eiendomsopprydding
– Salg av eiendom
– Forvaltning av innløste bolig/bygg
– Strategisk kjøp

Veiledningene kan variere fra enkle flytdia-
grammer med korte beskrivelser til mer kom-
pliserte flydiagrammer med mer utførlige be-
skrivelser. Et «mellomnivå» er eksempelet fra
«Pros-1-4 Kartforretningen», se figur 2.

Hvis man klikker på en av boksene i flyt-
diagrammet kobles man videre inn i den mer
matnyttige delen, se eksempelet i figur 3:
«Gjennomføre forretningen».

Prosessbeskrivelsene er raske å slå opp i,
så vi opplever at dette elektroniske verktøyet
blir en del mer brukt enn ulike tidligere ver-
sjoner av kvalitetshåndbøker. De nytilsatte

Figur 2: Eksempel på flytdiagram: Kartforretningen.
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finner selvfølgelig god støtte her, men også
de mer rutinerte bruker dette opplegget når
de er i tvil om rutinene eller som hjelp til å
huske alle momenter som skal gjennomføres
i det enkelte prosjekt.

Eiendomsforvaltning
Som eier av alle riksveger og forvalter av fyl-
kesvegene er det svært mange grunneien-
dommer som skal forvaltes og utrolig mange
naboer vi skal forholde oss til. Forvaltning av
grunneiendommene er Eiendomsseksjonens
oppgave og vi bruker nå ca 25–30 % av våre
ressurser på disse oppgavene. Et eiendoms-
register for regionen (kun et enkelt regne-

ark!) samt noen sentrale dokumenter er
samlet i en egen «avdeling» på ResE’rne.

Maler
De fleste malene det vises til er egenproduser-
te oppsett i Word, mens noen av malene er kob-
ling til sider på internett der man kan finne
standardskjemaer. Hensikten med malene er
at brukerne der vil finne standard formulerin-
ger som andre har funnet dekkende og det kan
være viktige påminnelser om hva som bør vur-
deres tatt med i avtalen. Bruker du vegretts-
malen vil du for eksempel huske å drøfte søp-
pel- og poststativets plassering og du vil få med
grunneierens fødselsnummer, noe som er nød-
vendig dersom forhold i avtalen skal tinglyses.

Figur 3: Prosessbeskrivelse for «Gjennomføre forretningen»
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Hvem – hva – hvor
Dette er en enkel oppslagstjeneste der det
gis opplysninger om hvem som treffes hvor.
Vi har mye kontakt med kommunene, så via
en egen kartside kan man finne telefonnum-
mer til kommunene, kobling til kommunens
nettsider, kobling til kommunens kartsider
dersom de har lagt fkb-data ut på nettet og
opplysninger om hvilken tingrett og hvilket
likningskontor som har ansvar for denne
kommunen. Hvem innen seksjonen som har
grunnervervsansvar og eiendomsforvaltnings-
ansvar for kommunen fremgår også.

Dokumentsamling
Vegdirektoratet har bygget opp en stor doku-
mentsamling som er tematisk bygget opp.
Der er det koblinger til sentrale dokumenter

innen fagområdene. Eksempler på dokumen-
ter er håndbøker, veiledninger, rundskriv og
faglige uttalelser. Samlingen er mye brukt.
Sammen med arbeidsprosessbeskrivelsene
er denne delen et svært nyttig og viktig verk-
tøy som bidrar til å sikre høy faglig kvalitet
og likebehandling innen etaten.

Innen noen av temaene finnes det doku-
menter som har betydning kun innen vår re-
gion. Vi har derfor laget en tilleggsfunksjon
som innen hvert tema viser både de sentrale
dokumentene og de regionale dokumentene.
Det kan også være sentrale dokumenter som
Vegdirektoratet har valgt å ikke legge inn i
dokumentsamlinga, men som vi i regionen
synes er «kjekt å ha» en henvisning til. Ek-
sempelet i figur 4 er hentet fra temaet «Jord-
bruk».

Figur 4: Eksempel fra dokumentsamlingene, hentet fra temaet jordbruk.
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Faglige samlinger og kollegial 
erfaringsutveksling
ResE’rne er som nevnt et viktig verktøy for å
sikre god kvalitet, likebehandling og effekti-
ve rutiner. Et annet viktig kvalitetsverktøy
som bør trekkes fram er det gode fagmiljøet
innen eiendomsmiljøet i Statens vegvesen.
Både innen grunnerverv og landmåling leg-
ges det vekt på å opprettholde sterke fagmil-
jø. Årlig arrangeres «Grunnervervskonferan-
sen» – en konferanse som nesten alle grunn-
erververe deltar på og som holder en slik
kvalitet at mange eksterne etterspør delta-
gelse. De to siste år har Norkart i samarbeid
med vegvesenet arrangert spesialkonferanse
for vegvesenansatte og i år hadde også Leica
en spesialsydd konferanse for oss. Vi er hel-
dig stilt med hensyn til kursmidler, slik at
mange landmålere har nå deltatt på UMB’s
«Tingsrett for landmålere» og «Matrikkellæ-
re for landmålere». Juristforeningens «Det
årlige ekspropriasjonsrettskurset» er også
fyldig besøkt av vegvesenrepresentanter.
Viktigst er like vel det daglige fagmiljøet. Vi
søker å bygge opp våre grupper slik at alle

tilhører et miljø der de daglige utfordringene
kan tas opp til diskusjon. Etter omorganise-
ringen i 2003 opplever nå alle at de har flere
nære kolleger som det er naturlig å søke fag-
lige råd hos. 

Avslutning
Statens vegvesen er et forvaltningsorgan og
man kan kanskje tro at byråkratiet vil domi-
nere i en såpass stor og gammel organisa-
sjon. Slik oppleves det ikke sett fra Eien-
domsseksjonens side. Organisasjonen er hel-
ler preget av at vi i lang tid har hatt ansvar
for bygging og drift av vegene og har en
handlingsrettet kultur. Det går ofte kort tid
fra en gang-/sykkelveg er ferdig forhandlet
til den står der ferdig bygd og med målte
eiendomsgrenser. Gode kvalitetsrutiner opp-
arbeidet gjennom lang tid og et godt faglig
miljø er god drahjelp for å ta de raske beslut-
ninger som trengs. ResE’rne og de gode ram-
mene rundt faglig vedlikehold og oppdate-
ring er viktig i så måte. 




