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VELKOMMEN TIL STAVANGER!

Det er 15 år siden sist vi arrangerte 
Geomatikkdagene i Stavanger. På utstill-
ersiden fant man den gang navn som FB 
Engineering, Mapaid, C-MAP Norway 
og Unico Mapping – firmaer som har 
gått inn i historien eller gjenoppstått 
under nye firmanavn. At utviklingen går 
sin gang ser man også av foredragene 
fra 2003. Marianne Meinich, nåværende 
leder i GeoForum, jobbet da i Hole kom-
mune og holdt foredrag om «Tildeling av 
offisielle gateadresser i Hole kommune». 
Blant konklusjonene ble det pekt på at 
«mange adresseregistre må oppdateres, 
bygg er registrert på feil eiendom i GAB 
– og DEK er mangelfull».  Temaet for 
årets konferanse er Det digitale skiftet. 
Programkomiteen har forsøkt å finne 
foredrag og foredragsholdere som viser 

til praktiske erfaringer fra gjennomførte 
prosjekter, som i sum forteller hvordan 
geomatikk spiller en sentral rolle for 
digitaliseringen av samfunnet. Vi har en-
dret litt på strukturen i programmet, slik 
at det nå er rekordmange 67 foredrag 
totalt som skal presenteres. Vi håper alle 
deltakerne finner mye de liker – selv om 
det kanskje fortsatt er utfordringer med 
adressering og mangelfull «DEK».

Tusen takk til foredragsholdere, 
utstillere og deltakere som tar turen til 
Stavanger. Vi håper dere alle får mye 
igjen for dagene på Clarion Energy!

For prograkomiteen
Sverre Røed-Bottenvann
GeoForum

Alt på ett sted

Felles nasjonal 
portal for geodata

NORGES STØRSTE 
PORTAL FOR 
EIENDOMSINFORMASJON

Enkel og rask bestilling på nett

- Kart, nabo- og eierlister
- Ferdigattester og bygningstegninger
- Kommunale avgifter
- Meglerpakker med ligningsverdi
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LARS FURU KJELSAAS, 
student NTNU 

SISSEL SKOVLY, 
Kartverket
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GeoForum
Organisasjon for geomatikk

13.03. 2018

08:00 - 10:00 REGISTRERING/UTSTILLING/SERVERING AV KAFFE OG EN MATBIT

10:00 - 10:15 Velkommen v / programkomiteen

10:15 - 11.00 Key note v/ Silvija Seres: Digitalisering og geomatikkbransjen

11.00 - 11.30 Me, Mybot and AI - bedre kommunikasjon med mindre innhold. Richard Hovdsveen, Prokom

11.30 - 12.00  Ryfast - verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen 

12.00 - 12.15 Pause

12.15 - 12.35 Åpen post

12:35 - 13:00 Den hyperspektrale byen i 3D. Stein Moen, Oslo kommune

13:00 - 14:00 Lunsj

14:00 - 15:30 Utstillingsvandring  
- farmers market

 Rep.møte GeoForum i møterom Share (2. etg)

S1 - Anvendt teknologi S2 - Marine data og løsninger S3 - Matrikkel

Møteleder Sissel Skovly,  
Kartverket

Lin Knarvik,  
Stavanger kommune

Jorunn Kragset,  
Norkart

15:30 - 15:50 Smarte byer trenger geodata. 
Terje Linløkken, Geodata

Arealverktøy for havforvalt-
ning. Geir Arne Håland Nordhus, 
Kartverket

Matrikkelen – er matrikkel-
systemet egnet for morgendagens 
elektroniske saksbehandling?
Hanna Sofie Nystad, 
Kristiansand kommune

15:50 - 16:10 Interaktiv utforming av 
digitale terrengmodeller. 
Rengifo Ortega, NVE

Med et hav av AIS data – hvordan 
optimalisere forvaltningen? 
Frode Skjævestad, Kystverket

Kvalitetsanalyser og mulighet 
for maskinell oppdatering av 
matrikkelen. Siri Lajord, Norkart

16:10  - 16:30 Kan kunstig intelligens avsløre 
ulovlig bygging? Mathilde 
Ørstavik, Norkart

Marine grunnkart i kystsonen.
Njål Abrahamsen, Kartverket

Matrikkelnytt fra  
Turid Ellingsen, Kartverket
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16:30 - 16:45 Kaffepause

 16:45  - 17:05 Parkering på en lufthavn. Effek-
tiv datafangst av parkerings-
skilt og helhetlig skiltplanleg-
ging. Even Stangebye, Avinor

Kartlegging av kystsonen med 
luftbåren multispektral baty-
metrisk laser. Bernt Larsen, 
TerraTec

Feilslått matrikkelføring med 
påfølgende konsekvenser. 
Torleiv Lohne, TerraTec

17:05 - 17:25

Redusert vanntap ved hjelp av 
maskinlæring. Frøydis Sjøvold, 
Powel

Demonstrator for visualisering 
av batymetriske data. 
Sølvi Tunge, ECC
Svein Skjæveland, ECC
Terje Wiesener, Kongsberg Digital

Utfordringer med bygnings-
delen i matrikkelen
Jan Inge Torgersen, 
Stavanger kommune

17:25 - 17:45 Neste steg i digitaliseringen 
av geomatikkbransjen. Anders 
Tiltnes, Infrakit

Digitalisering av Den norske los. 
Gudmund Jønsson, Kartverket

Utfordringer med bygnings-
delen i matrikkelen
Jan Inge Torgersen, 
Stavanger kommune

17:45- UTSTILLERNES AFTEN 

20:00 - 22.00  MIDDAG I UTSTILLINGEN
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07.45 - 08.30 MORGENAKTIVITET

09.00 - 09.30

Plenum
Møteleder  

Sverre Røed-Bottenvann

Handlingsplan nasjonal geodatastrategi,  
gevinstrealisering. Erik Perstuen, Kartverket

09.30 - 10.00 Open spatial data infrastructure – a backbone for digital  
government. Thorben Hansen, Styrelsen for 

Dataforsyning og Effektivisering

10.00 - 10.30 Kunstig intelligens i tidlig fase eiendomsutvikling. 
Ruben Schmidt, Spacemaker

10.30 - 11.00 Pause/utstillingsvandring

S4 - 3D-visualisering S5 - Store datamengder S6 - Samferdsel

Møteleder  Lars Furu Kjelsaas, 
student NTNU 

Geir Arne Nordhus, 
Kartverket Sjø

Svenn Rune Systad, 
Stangeland Maskin

11.00 - 11.20 Kommunikasjon med 3D 
i byutvikling. Mario Gil Sanchez, 
Oslo kommune

Maptrends – mobilitets-
analyser gir ny innsikt 
i reisestrømmer. 
Leif Thure Rudlang, Delfi Data

Erfaringer med georadar. 
Tor Melø, Terratec

11.20 - 11.40 Praktisk bruk av mobile map-
ping innendørs.
Morten Brunes, 
Scan Survey AS

Nye trender i fjernmåling. 
Floris Groesz, Blom

Datafangst - meir effektiv leve-
ranse av digitale data til NVDB. 
Sara Beate Aspen, 
Statens vegvesen

11.40 - 12.00 Bordkart - utvidet virkelighet 
på møtebordet. Robert Nordan, 
Norkart

Nasjonal detaljert høydemodell 
- status og gevinstrealisering. 
Håkon Dåsnes, Kartverket

Brukererfaring med droner
Jon Erling Aasen, Stangeland
Maskin AS
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15.03. 2018

S9 Geodatapolitikk 
og standardisering S10 - Bransjeerfaringer S11 - Klima og beredskap

Møteleder Ivar Maalen-Johansen, 
NMBU

Wenche Fjeldavli, 
GeoForum

Marianne Meinich, 
GeoForum

09:00 - 09:20 Geonorge - nasjonal felles-
løsning for digitalisering 
av offentlig sektor. 
Kåre Kyrkjeeide, Kartverket

Kartverkets klekkeri for apper 
og digitale ideer.
Sveinung Engeland, Kartverket

Overvåkning av norske vannres-
surser med Sentinelsatellittene.
Solveig Havstad Winsvold, 
NVE/UiO

09:20 - 09:40 Forvaltning av dronedata 
– hva skal til?
Håkon Dåsnes, Kartverket

Hva om søppelbøtter kan skape 
flere arbeidsplasser i helse-
vesenet? Lukas Wedemeyer  
Kristiansand kommune og 
Alexander Nossum, Norkart

Gratis data fra himmelen
 – hva skjer? 
Terje Wahl, Norsk Romsenter

09:40 - 10:00 Samspillet GIS/BIM 
– Hvordan går det egentlig? 
Sigve Pettersen, 
buildingSMART

Snøskredvarsel på Varsom.no. 
Bjørn Lytskjold, NVE

Olja lyn: felles situasjonsbilde i 
nær-sanntid ved akutte oljeut-
slipp. Silje Berger, Kystverket

10:00 - 10:15 Kaffepause

10:15 - 10:35 Modeller, formater og tjenester 
– standardisering nasjonalt og 
internasjonalt. Morten Borre-
bæk, Kartverket

As built dokumentasjon mot 
BIM. Per Kverneland, Geograf 

Preikestolen – kartlegging av 
strukturer og stabilitetsvur-
deringer. Katrine Mo, student 
NTNU / NGU

10:35 - 11:00 Produktspesifikasjon og kon-
troll av bygningsskanning.
Ivar Oveland, NMBU

En levende 3D-bymodell. 
Elisabeth Bergstrøm, 
Fredrikstad kommune

Konsekvenser av klimatren-
der og muligheter for bruk av 
geodata. Inger Hansen Bauer, 
Meteorologisk institutt

11.00 - 11.30 Pause med utsjekk

Plenum

11.30 - 11.55 Hvilke støvler trenger vi i fremtiden og hvordan unngå å fylle dem med vann? 
Torstein Nielsen, beredskap Stavanger kommune 

11.55 - 12.20 Kåring av beste kart!
Terje Midtbø, NTNU og Kristoffer Kristiansen, Kartverket

12.20 - 12.50 Slik jobber vi med det digitale skiftet; HoloLens, Bylab, 
publikumsinvolvering. Vesa Jäntti, Bodø kommune 

12:50 - 13:00 Avslutning v/ styreleder i GeoForum
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12:00 - 12:20 Kaffepause

12.20 - 12.40 Erfaringer med bruk av 
Cityplanner. Roy Sjonfjell, 
Stavanger kommune

Kartleggingspotensial i NDH-
data. Joakim Husefest, TerraTec 

Datafangst til NVDB i den kom-
munale verden. Per Ola Roald, 
Trondheim kommune

12.40 - 13.00 3D er det nye 2D. Tore Jensen, 
Geodata

Ny oversikt over skogressur-
sene i Norge – basert på data 
fra satellitt og NDH. Jostein 
Frydenlund, NIBIO

Trenger autonome biler kart? 
Gjermund Jakobsen,
 HERE Technologies

13:00 - 14:00 Lunsj

14:00 - 15:00 Utstillingsvandring

S7 Digitalisering i praksis S8 Plan og DOK

Møteleder Bjørn Egil Goa, 
Statens vegvesen, 

Kåre Conradsen, 
Tønsberg kommune

15:00 - 15:20 Fellestjenester BYGG – 
digitalisering av 
byggesaksprosessen. 
Olaug Nesheim, Dibk

Bruk av digitale planbestemmelser - pilotprosjekt. 
NN, Bodø kommune.
Vesa Jäntti, Bodø kommune  

15:20- 15:40 eByggesøknad effektiviserer 
søknadsprosessen, Tor Olav 
Almås, Norconsult informa-
sjonssystemer

Geosynkronisering av plan. 
Jon Anders Bordal, 
Kartverket

15:40 - 16:00 Prosess og brukerinvolvering 
– operativt digitalt kvalitets-
sikringssystem. Tom Rune 
Utheim, Stangeland Maskin AS

Erfaringer med Geosynkronisering Plan i kommunene, 
Roger Kvilhaugsvik, Norconsult informasjonssystemer

16:00 - 16:20 Kaffepause

16:20 - 16:40 Det digitale rettsmøtet. Arnulf 
Sørum, Jordskiftedomstolen DOK - kan det brukes til noe? Bjørge Stavik, Aukra kommune.

16:40 - 17:00 Geonorge – teknologi og demo. 
API, moduler, verktøy. Lars Inge 

Arnevik, Kartverket

Hvor egnet er DOK-dataene til arbeid 
etter plan- og bygningsloven? 
Kjersti Nordskog, Kartverket

17:00 - 18:30 EKSKURSJONER OG O-LØP

19.30 - 20.00 UTDELING AV PREMIER FRA UTSTILLERE OG APERITIFF

20.00 FESTMIDDAG - VELKOMMEN TIL BORDS
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Workshop Geografisk 
IT

14. mars

Klokken 09-17 

Les mer her

GeoForums faggruppe Geografisk IT arrangerer workshop på  

Clarion Energy 14. mars. Det blir tre foredrag - etterfulgt av en  

halvtime hvor deltakerne løser oppgaver på egen PC.  

Det er gratis å delta, men for å holde en viss oversikt over  

deltakere bes interesserte registrere seg her:

https://geoforum.pameldingssystem.no/workshop-

geografisk-it-geomatikkdagene-2018

DET BLIR FOREDRAG OM:

- Kart og webprogrammering i Leaflet.js  (klokken 11-12)

- Geografiske analyser med Python og  

Jupyter Notebooks  (klokken 14-15)

- Tingenes internett og webapps med 

Web AppBuilder for ArcGIS  (klokken 17-18)

GeoForum
Organisasjon for geomatikk

14. mars  2018

https://www.geomatikkdagene.

no/seminar-for-planleggere/

https://www.geomatikkdagene.no/seminar-for-planleggere/
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SILVIJA SERES, 
TechnoRocks
Seres er matematiker 
og forsker med 
stor interesse for 
gründerskap og ny-
tenking i forretningslivet 
og samfunnet. Hun har tidligere vært 
leder i Microsoft og i Fast Search & 
Transfer, og jobber nå som aktiv investor 
i flere teknologiselskaper.

Digitalisering og geomatikkbransjen
Samfunnet endrer seg – og hvordan 
teknologi og geomatikk bidrar til dette er 
temaet for foredraget.

RICHARD HOVDSVEEN, 
Prokom
Hovdsveen er 
forretnings- 
utvikler i Sem & 
Stenersen Prokom.

Me, Mybot and AI
Hvordan kan en chatbot bidra til at flere 
innbyggere finner frem i den kommunale 
kompleksiteten? Få innsikt i hvordan 
innføringen av en moderne chatbot 
foregikk i Sandefjord kommune, hvordan 
vi var nødt til å tenke annerledes og hvilke 
muligheter som åpnet seg. Rett teknologi, 
god informasjon og godt samarbeid er  
tre faktorer som har vært under lupen  
i prosjektet. Tre helt essensielle faktorer 
for å lage et godt produkt.

ØYVIND ELLINGSEN, 
Statens vegvesen
Ellingsen er 
kommunikasjons-
rådgiver i Statens 
vegvesen.

Ryfast - verdens lengste og dypeste  
undersjøiske tunnel
Foredraget vil vise noen av utfordringene 

knyttet til dette gigantiske prosjektet 
– og hva det betyr for samfunnet når 
prosjektet er ferdig.

STEIN MOEN, 
Oslo kommune plan-  
og bygningsetaten
Stein Moen er 
enhetsleder i PBE  
i Oslo kommune.

Den hyperspektrale byen i 3D
Oslo kommune og TerraTec AS har 
kjørt et felles utviklingsprosjekt 
på hyperspektral kartlegging av et 
testområde i Oslo. Vi ønsker å visualisere 
noen av de nesten ubegrensede 
mulighetene med et slikt datasett. I 
motsetning til et vanlig ortofoto med 
3 eller 4 kanaler har vi her totalt 474 
kanaler (400 – 2500 nm) med høy romlig 
og spektral oppløsning. Samtidig er 
det samlet inn høyoppløst lidar med 
eksepsjonelt god samregistrering, slik at 
punktskyen i 3D kan påføres farger fra de 
spektrale kanalene. Datasettet er unikt 
selv på verdensbasis og vekker allerede 
stor oppsikt. Pr. nå er det planlagt flere 
masteroppgaver med grunnlag i dette 
datasettet. På Geomatikkdagene vil vi da 
velge ut de mest interessante analyse- og 
klassifiseringsresultatene, med vekt på 
helt praktiske/konkrete og forståelige 
anvendelser. Forbered deg på å se det 
usynlige komme til syne, for eksempel: 
vegetasjonstyper, sjeldne plantearter, 
svartelistede arter, plantehelse/sykdom, 
grønne tak, ulike takmaterialer, asbest/
eternittak, solcellepaneler, permeable 
og ikke-permeable overflater (for 
flomanalyse), ulike typer vegdekke 
(betong/grus/asfalt), kvalitet på 
vegdekke, kvalitet på vegmerking, oljesøl, 
bergarter/mineraler, alger/klorofyll i 
vann, turbiditet i vann. Det åpnes for 
idemyldring sammen med publikum ved 
avslutning av foredraget.

TERJE LINLØKKEN, 
Geodata
Terje er ansvarlig for 
smarte byer-initiativet 
i Geodata AS.

Smarte byer med åpne 
data og initiativer
I dette foredraget presenteres hvordan 
smarte byer og kommuner kan dele 
åpne data for å invitere til innovasjon, 
transparenthet og ikke minst effektiv 
datadistribusjon. Et stikkord her er 
informasjonsflyt til de offentlige kart- og 
dataportalene Geonorge og  data.norge.no

RENGIFO ORTEGA, 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Interaktiv utforming  
av digitale terreng- 
modeller
FUDT er et dynamisk fysisk 
brukergrensesnitt (Tangible User 
Interface, TUI), som gjør det mulig for 
brukere å interaktivt utforme terreng ved 
hjelp av kinetisk sand, og i nær sanntid 
se hvilken innvirkning utformingen av 
terrenget har på fysiske prosesser. 

MATHILDE ØRSTAVIK, 
Norkart
Mathilde ble utdannet 
fra NTNU forrige høst, 
hvor hun tok en master 
i geomatikk med fokus 
på geo-informatikk. Nå 
jobber hun som utvikler hos Norkart, og 
har de siste årene, gjennom masteroppgave 
og videre arbeid hos Norkart, fokusert på 
hvordan maskinlæring kan utnyttes for å 
analysere geografiske bilder.

Kan kunstig intelligens avsløre  
ulovlig bygging?
De siste årene har det vært en revolusjon 

innen maskinlæring som har åpnet 
for en rekke nye applikasjoner, spesielt 
innen bildegjenkjenning. I Norkart har 
vi testet i hvilken grad vi kan utnytte 
dette i kombinasjon med geografiske 
data for å hente ut objekter fra fly- og 
satellittbilder. Hvor langt har egentlig 
teknologien kommet, og hvor bra 
fungerer det for automatisk uthenting av 
bygningsdata? Kan man, for eksempel, 
gjøre analyser av områder for å hente 
ut alle bygninger som ikke eksisterer i 
datasettene enda? Presentasjonen vil ta 
for seg disse spørsmålene og samtidig 
gi grunnleggende teori bak hvordan 
teknologien (“Deep Learning”) fungerer. 
Kom og se hva våre resultater viser, og 
hvordan vi tror dette kan nyttiggjøres.

EVEN STANGEBYE, 
Avinor
Parkering på en 
lufthavn. Effektiv 
datafangst av parke-
ringsskilt og helhetlig 
skiltplanlegging
Ny parkeringsforskrift gjeldende fra 
1. januar 2017 krever blant annet 
oversiktlige skiltplaner og enhetlig 
skilting for parkeringsplasser. Avinor 
er eier av 45 lufthavner og har over 
40.000 parkeringsplasser. Det viste 
seg at eksisterende skiltplaner var 
mangelvare eller for gamle og at man 
ikke hadde en totaloversikt over skilter 
og parkeringsplasser. Det ble satt i gang 
et prosjekt der man ved bruk av mobile 
enheter kunne samle inn data direkte ved 
den enkelte lufthavn. I løpet av ca 3 uker 
fikk vi samlet inn over 2500 skilt med 
plassering i kart, bilde av skilt og retning 
på skiltet. Avinor fikk da produsert 
skiltplaner relativt raskt uten store 
kostnader. Videre er disse innsamlede 
data blitt brukt til å planlegge for en 
mer helhetlig skilting, utplassering av 
ladestasjoner og parkeringsplasser for 
bevegelseshemmede.

FRØYDIS SJØVOLD, 
Powel

Redusert vanntap ved 
hjelp av maskinlæring
Norske kommuner har 
for høye vannlekkasje-
tap i ledningsnettet. 
Disse kan være vanskelig å finne og 
lukke slik at lekkasje-tapene går ned. Vi 
benytter maskinlæring for å få oversikt 
over normal vannføring og sammenstiller 
denne med sanntidsdata. Dette benyttes 

videre til å finne vannlekkasjer. Løsningen 
er kartbasert.

ANDERS TILTNES, 
Infrakit Norge
Tiltnes er daglig leder 
i Infrakit Norge. 
Tidligere jobbet han 
i TerraTec. 

Neste steg i digitaliseringen  
av geomatikkbransjen
Steg 1 i digitaliseringen er å ha digitale 
verktøy. I Norge er det bare de såkalte 
“Laggards” fra Geoffrey A. Moore’s 
Crossing the Chasm som ikke er på 
Steg 1. Steg 2 er å ha skybasert digital 
informasjon. Steg 3 er automatisering 
gjennom APIer. Infrakit er den eneste 
åpne og uavhenige skytjenesten som også 
er klar til bruk uten kurs eller opplæring 
utover 30 minuter introduksjon. Hvorfor 
er dette nyttig? Foredraget vil vise 
hvordan geomatikkdata på åpne format 
kan samles og lagres sentralt. På denne 
måten kan byggherre, konsulenter og 
entreprenører samarbeide om tekniske 
detaljer via internett på ulike kontorer 
og ute i felt. Akilleshælen er tilgang til 
nett, men så lenge der er nett er det håp. 
Foredraget viser ulike digitale verktøy 
som har tatt Steg 2, og hvordan man 
kan enkelt kan ta steg 3 ved å ha en åpen 
og uavhengig plattform for prosjekter 
som trenger geomatikkdata. Enkelt er 
stikkordet - om noe er komplisert vil 
ikke den teknologiske utviklen få bred 
utvidelse utover “Earl Adoptors” som 
alltid prøver “det siste nye”. Skal vi ta ut 
nytteverdien av digitaliseringen må det 
være enkelt slik at alle kan delta.

GEIR ARNE HÅLAND 
NORDHUS, 
Kartverket sjødivisjonen
Geir Arne 
jobber i marin 
infrastrukturavdeling i 
Kartverkets sjødivisjon, 
og har 8 års erfaring med produksjon av 
elektroniske sjøkart (ENC). 

Arealverktøy for havforvaltning
Kartverket, sammen med 
Miljødirektoratet og Barentswatch,  
jobber med utviklingen av et arealverktøy 
som skal gjøre det lettere for myndigheter 
å sette sammen en helhetlig oversikt 
over næringsaktivitet, naturressurser, 
miljøverdier og reguleringer i vår tre 
havområder. Arealverktøyet setter 
sammen de ansvarlige fagmyndighetenes 

karttjenester, samt legger til rette for 
enhetlige kartfremstillinger og analyse. 
Presentasjonen tar for seg nytteverdien 
av å bruke karttjenester (WMS,WFS,…), 
samt utfordringer knyttet til en slik 
tilnærming.

FRODE SKJÆVESTAD, 
Kystverket
Skjævestad leder 
Kystverkets Geodata-
tjeneste. 

Med et hav av AIS data 
– hvordan optimalisere forvaltningen?
Automatisk identifikasjons system 
(AIS) er et system der skip over en viss 
størrelse er pålagt å sende informasjon 
om sin posisjon for å vise hvor og hvem 
de er. Denne informasjonen samler 
Kystverket i databaser som over tid gir 
et meg godt bilde av hvordan trafikken 
på sjøen arter seg. Dataene har mange 
ulike bruksområder. Vi kan ser på 
endringer over tid, og vi kan analysere 
skipsbevegelser, rutevalg for ulike 
skipstyper etc. Vi kan også koble denne 
informasjonen med andre registre og 
derigjennom berike dataene med f.eks 
utslippstall og på den måten etablere et 
utslippsregnskap for skipstrafikken i et 
område. Dataene brukes også som input i 
risikoanalyser. Tema for dette foredraget 
er hvordan vi samler inn, kvalitetssikrer, 
og bearbeider denne typen data slik at 
de er egnet som input til analyser. Vi vil i 
foredraget ha fokus på teknologivalg med 
tanke på optimalisering av ytelse når en 
jobber med store datamengder. Databasen 
vokse med 20-30 millioner rader pr døgn, 
og med data tilbake til 2005 begynner 
det å bli store datamengder. En av 
utfordringene er å lage fleksible løsninger 
slik at brukerne raskt får tilgang til det 
datautvalget de har behov for gjennom 
ulike selvbetjeningsløsninger.

NJÅL TENGS 
ABRAHAMSEN, 
Kartverket 
sjødivisjonen
Njål arbeider som 
direktør Marin In-
frastruktur i Statens 
Kartverk Sjø og kommer til stillingen som 
tidligere produksjonsdirektør i Statens 
Kartverk Sjø. Tidligere bakgrunn er fra 
det private næringsliv primært innen 
konsulentbransjen.

Marine grunnkart i kystsonen (MAGIN)
Hva er marine grunnkart? Har vi ikke nok 
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kart allerede? Hvorfor trenger vi marine 
grunnkart? Og ikke minst: Whats in it for 
me? Dette er spørsmål som vil bli besvart 
i foredraget. Kartverket ble gitt en oppga-
ve i sitt tildelingsbrev i 2017 og foredraget 
vil presentere funn gjort i arbeidet og hva 
som skal gjøres i tiden fremover. Marine 
grunnkart vil bety et betydelig løft for 
kommunal og regional forvaltning, for 
marine verneinteresser og ikke minst for 
næringslivet.

BERNT LARSEN, 
TerraTec
Bernt Larsen startet 
januar 2017 i tekno-
logiavdelingen hos 
TerraTec etter 10 år 
med prosesserings- og 
sensorrelatert arbeid i Blom Geomatics AS. 

Kartlegging av kystsonen med luftbåren 
multispektral batymetrisk laser
I pilotprosjektet «GLaSS – Grønn Laser 
Søre Sunnmøre 2017» har TerraTec AS i 
samarbeid med Kartverket sjødivisjonen 
tatt mål av seg å utprøve ny teknologi for 
kombinert skanning av grunne sjøom-
råder og kystnære landområder som del 
av prosjektet «Nasjonal digital høyde-
modell». Målet var å se om det er mulig 
med flybåren multispektral laser å dekke 
ca 1950 kilometer kystlinjen på Søre 
Sunnmøre med en korridor for å kom-
plettere overgangen mellom eksisterende 
terrestrisk data og sjøbunnsdata ned til 3 
til 5 meter under sjøkartnull. Norskekys-
ten byr på utfordringer rent operativt mtp 
vær og vind, tidevannsvindu, topografi 
mot sensorsystemets operasjonshøyde, 
og videre hvordan siktdyp og objektets be-
skaffenhet (i havbunnen og strandsonen) 
samlet påvirker resultatet.

SØLVI TUNGE, 
Electronic Chart Centre / 
SVEIN SKJÆVELAND, 
Electronic Chart Centre / 
TERJE WIESENER, 
Kongsberg Digital

Demonstrator for visualisering 
av batymetriske data
Foredraget forklarer bakgrunn for 
forskningsprosjektet og vil vise en 
Demonstrator for visualisering av 
batymetriske data. Den norske maritime 
næringen er internasjonalt ledende 
på mange felt. Et overordnet mål for 
sjødivisjonen i Kartverket er, på en 
kosteffektiv måte, å tilgjengeliggjøre 
maritim geografisk informasjon 

som fremmer navigasjon sikkerhet 
og imøtekommer øvrige behov hos 
brukere og forvaltere av norske kyst- og 
havområder. Detaljerte dybdedata gir 
enorme muligheter og er etterspurt av 
mange maritime brukergrupper. Et slikt 
datalag gir muligheter for nytenkning, 
verdiskaping og innovasjon rundt 
navigasjon og navigasjon planlegging. I 
tillegg vil det kunne gi samfunnsnyttig 
verdi innenfor andre områder som 
eksempelvis analyse, planlegging, 
beredskap og i forbindelse med ulykker. 
Det har i et par år vært jobbet med å få 
testet slike data i samspill med andre 
datakilder i et reelt brukermiljø.  En 
stor begrensning har vært å få dataene 
distribuert og installert i et system 
for brukeren. I april 2017 ble “S-102 
Demonstrator” forskningsprosjektet 
etablert og det er planlagt ferdig i løpet av 
høsten 2018. Dette forskningsprosjektet 
er fokusert på identifisering av muligheter 
rundt distribusjon av batymetriske 
kartdata /S-102 data samt utvikling 
av en demonstrator som kan teste og 
visualisere dataene i tett samarbeid 
med utvalgte brukergrupper. Dette 
vil forhåpentligvis bidra til en bedre 
forståelse av hvordan en, ved å ta i bruk 
dybdedata,  kan legge et bedre grunnlag 
for ressursbesparelse, miljøhensyn, 
reduserte kostnader, økt sikkerhet 
og økt effektivitet blant brukerne av 
kartdataene gjennom en mer helhetlig 
og dynamisk oversikt over sjøgrunnen. 
ECC og Kongsberg Digital er ansvarlige 
identifisering av behov, vurdering av 
distribusjonsløsninger og utviklingen av 
demonstratoren i dette forskningsprosjekt 
mens 3 viktige samarbeidspartnere/
brukergrupper er med for å bidra med 
både innspill, vurderinger, data og testing 
av Demonstratoren. Disse 3 er Kartverket, 
Kystverket og Forsvaret. 

GUDMUND JØNSSON, 
Kartverket
Gudmund Jønsson er 
direktør for Nautisk 
avdeling i Kartverkets 
sjødivisjon. Utdannet 
innen operativ marine 
ved Sjøkrigsskolen i Bergen. 

Digitalisering av Den norske los
Farvannsbeskrivelsen Den norske los 
har siden de første beskrivelsene i 1791 
vært et viktig supplement til de norske 
sjøkartene for de sjøfarende. Den norske 
los har opp gjennom tidene gått gjennom 
flere endringer og tar nå steget inn i den 

digitale virkeligheten for å være i stand til 
hyppigere oppdatering, tilrettelegge for 
enklere og økt bruk og tilrettelegge data 
for annet bruk.

HANNA SOFIE NYSTAD, 
Kristiansand kommune
Hanna Sofie er 
oppmålingssjef i 
Kristiansand kommune.

Matrikkelen – er matrikkel- 
systemet egnet for morgendagens  
elektroniske saksbehandling?

SIRI LAJORD, 
Norkart
Siri Lajord jobber 
som fagansvarlig 
for matrikkel i 
markedsavdelingen i 
Norkart, hvor hun startet 
i 2015. Hun har til daglig hovedansvaret for 
GISLINE Matrikkel, som brukes av over 300 
kommuner i den daglige matrikkelføringen. 
Siri har hovedfag i geomatikk fra 
Universitetet i Oslo.

Kvalitetsanalyser og mulighet for maski-
nell oppdatering av matrikkelen
Er kvalitetsheving av matrikkelen en 
utopi? Nei! Det mener ikke vi i Norkart. 
Våren 2018 har vi i samarbeid med 
Dibk og prosjektet GeoLett blitt tildelt 
midler til et FoU-prosjekt for maskinell 
oppdatering av matrikkelen, med tanke 
på å heve kvaliteten på bygningsdelen 
i matrikkelen. Som utgangspunkt har 
vi utarbeidet en kvalitetsanalyse som 
sier noe om matrikkel-tilstanden i 
kommunen. Vi vet at det er tvingende 
nødvendig å få opp kvaliteten på dataene 
i matrikkelen, og ser frem til at 2018 skal 
bli matrikkelkvalitetshevingens år.

TURID ELLINGSEN, 
Kartverket
Turid Ellingsen 
er direktør i 
eiendomsdivisjonen

Matrikkelnytt fra 
Kartverket

TORLEIV LOHNE, 
TerraTec
Lohne er sivilingeniør 
med hovedoppgave 
innen geodesi. 
Hovedkurs innen 
GIS, fjernmåling 
og fotogrammetri. Jobber nå som 
avdelingsleder i TerraTec Eiendom.

Feilslått matrikkelføring med  
påfølgende konsekvenser
Da jeg som Geodatasjef i en av 
frimerkekommunene på Østlandet 
godkjente matrikkelføring av en ny 
grense på en villaeiendom, ante jeg lite 
om hvilken leven som skulle oppstå. 
Matrikkelføringen var vel ikke helt etter 
boka – og at kommunen gjennom sin 
saksbehandling utviste godt skjønn, 
var det få som var enige i. Iallfall ikke 
hjemmelshaver, naboer, sameiet og 
slettes ikke fylkesmannen. Foredraget tar 
oss igjennom oppmålingsforretninger, 
matrikkelføring, klagesaksbehandling 
to fylkesmannsavgjørelser og to 
tingrettsdommer. Underveis dukker det 
opp mange interessante problemstillinger 
som både kan vekke undring og kanskje 
også munterhet. Foredraget viser 
hvordan en pragmatisk tilnærming 
til matrikkelføringen kan få store 
konsekvenser -  for deg som tilhører er det 
helt sikkert mye å lære av andres feil, og 
om du kan alt fra før, kan du jo kose deg 
over mine tabber.

JAN INGE TORGERSEN, 
Stavanger kommune

Utfordringer med 
bygningsdelen 
i matrikkelen

ERIK PERSTUEN, 
Kartverket
Erik Perstuen 
er direktør i 
landdivisjonen i 
Kartverket.

Handlingsplan nasjonal geodatastrategi, 
gevinstrealisering

THORBEN HANSEN, 
Styrelsen for Dataforsyning 
 og Effektivisering

Open spatial data infra-
structure – a backbone 
for digital government

Spatial data is essential in the data-
driven digital society. Spatial analysis 
based on geographical location of 
objects can unveil insight not otherwise 
possible, and a map is a superior way to 
communicate geo-related information – 
also in the digital world. The presentation 
offers a view of the Danish spatial data 
infrastructure as a case study illustrating 
how a national spatial data infrastructure 
is developing. The case study will cover 
both governance, data and technology 
aspects of the spatial data infrastructure 
and the initiatives taken over the years 
in order to advance the national spatial 
data infrastructure. Key topics covered 
in the presentation are: improving 
cross-governmental cooperation, 
involving private companies, improving 
competencies among stakeholders, 
standards used, providing a supporting 
it-infrastructure, moving from paid 
use to free and open use of the data 
infrastructure at point of use, etc.

RUBEN SCHMIDT, 
Spacemaker
Ruben jobber som 
systemutvikler og 
geomatiker hos 
Spacemaker, samtidig 
som han fullfører 
mastergraden sin i Ingeniørvitenskap og 
IKT med spesialisering innen geomatikk 
ved NTNU i Trondheim.

Kunstig intelligens i tidlig  
fase eiendomsutvikling
Spacemaker har utviklet en banebrytende 
AI teknologi som oppdager de smarteste 
måtene å maksimere verdien av tomter. 
Teknologien kan generere og utforske 
milliarder av utbyggingsforslag, sortere 
ut de beste og gi detaljert statistikk om 
hver av dem. I foredraget vil vi gi en 
innføring i hvordan teknologien fungerer 
og hvordan vi lager et selvbetjent verktøy 
som gir arkitekter, eiendomsutviklere 
og kommuner god beslutningsstøtte 
gjennom et høyt nivå av innsikt i de 
genererte løsningene.

MARIO GIL SANCHEZ, 
Oslo kommune
Mario Gil Sanchez er 
senioringeniør i plan- 
og bygningsetaten,  
Oslo kommune

Kommunikasjon med 3D i byutvikling

MORTEN BRUNES, 
Scan Survey
Morten er ansvarlig 
for mobile mapping-
avdelingen i Scan 
Survey, og jobber til daglig 
med utvikling av dataflyt 
fra datafangst i felt til levering av modell. 

Praktisk bruk av mobile mapping innendørs
Morten viser et eksempel på et ferskt 
oppdrag der ryggsekkbasert mobile 
mapping ble benyttet til datafangst. Siden 
oppdraget ble utført innendørs, uten 
GNSS-dekning, var SLAM sentral for 
posisjonering av punktskyen.

ROBERT NORDAN, 
Norkart
Robert Nordan 
er sjefsarkitekt i 
teknologiavdelingen til 
Norkart, er stor fan av 
kart, programmering, 
automatisering og popkultur med navn 
som begynner på «Star».

Bordkart - utvidet virkelighet 
på møtebordet
Bordkart er en app som lar flere 
møtedeltagere se den samme 
3D-terrengmodellen i Augmented Reality 
rett på møtebordet. I stedet for håndlagde 
modeller eller utskrifter med 3D-printer, 
kan man enkelt definere en digital modell 
med kartlag, markører og så videre, og så 
dele den med andre brukere. Bordkart er 
et prosjekt fra Norkart Labs, hvor vi har 
tatt inn studenter på sommerjobb og gitt 
dem stor frihet til å eksperimentere med 
kul teknologi!

ROY SJONFJELL, 
Stavanger kommune
Roy Sjonfjell er for 
tiden konstituert 
seksjonsleder for Kart 
og IKT på avdelingen 
Kart og Digitale 
tjenester i Stavanger kommune hvor han 
har jobbet siden 2002. Han er utdannet 
cand.polit. i 2001 med hovedfag i 
naturgeografi ved Universitetet i Bergen.

Erfaringer med bruk av Cityplanner
Cityplanner er et 3D visningsverktøy hvor 
brukerne i tillegg til å se byen i 3D også 
har mulighet for å komme med innspill, 
dele innspill og like andres innspill. 
Stavanger og Sandnes kommune har 
sammen med Norkart AS hatt et prosjekt 
for å teste denne løsningen  
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i plansammenheng. Foredraget vil handle 
om de erfaringene vi i Stavanger har gjort 
oss med bruk av dette verktøyet.

TORE JENSEN, 
Geodata
Tore jobber som teknisk 
rådgiver i Geodata AS 
og har lang erfaring med 
programvare fra Esri.

3D er det nye 2D
Det siste året har vi sett en rivende 
utvikling av 3D-kapasiteter i GIS, 
samtidig som tilgjengeligheten av 
3D-data har eksplodert. Foredraget 
belyser noen av mulighetene som 
tilbys for å identifisere muligheter og 
utfordringer, og enkelt kunne dele 
budskapet i 3D til alle interessenter. Vi 
ser også på hvordan du raskt kan komme 
i gang med detaljerte 3D-data fra bl.a. 
Høydeforvaltningsløsningen. 

LEIF THURE RUDLANG, 
Delfi Data
Rudlang har ledet 
Delfi de siste to årene 
igjennom innovative 
endringsprosesser. 
Delfi fremstår i dag 
som et innovativt teknologiselskap 
som omformer Big Data til Smart Data 
og leverer verdifull forretningsinnsikt 
og modeller som driver endring og 
understøtter konkurransedyktig 
verdiskapning.

Maptrends – mobilitetsanalyser  
gir ny innsikt i reisestrømmer
Maptrends er et nettbasert analyseverktøy 
som leverer ny og unik innsikt om 
befolkningens bevegelser basert på 
dynamiske kart, analytiske modeller og 
statistikk. Maptrends™ utnytter store 
datamengder og avanserte algoritmer på 
data fra mobilnettene og viser trender, 
reisemønster og vaner, oppdatert og 
direkte på forespørsel fra brukeren. 
Presentasjonen gjennomgår teknologi, 
prinsipper og eksempler / resultater 
gjennom pilotprosjekter.

FLORIS GROESZ, 
Blom
Floris jobber i Blom 
Norway og er avdelings-
leder Remote Sensing 
& Analysis. Han har 15 
års erfaring med bruk 
av fjernmåling og GIS for å løse konkrete 
oppgaver

Nye trender i fjernmåling
En laserskanner med fargesyn, 3D 
punktskyer fra bilder, en skanner som 
ser flere hundre farger samtidig, et nytt 
dronekonsept og satellitter som blir mer 
anvendbare enn noen gang tidligere. Det 
er eksempler på den raske utviklingen 
som fjernmåling gjennomgår. Samtidig 
er gamle grenser mellom ulike sensorer 
og ulike plattformer i bevegelse. For å 
utnytte disse store datamengdene er vi 
nødt til å bruke maskinlæring, men det 
er like viktig at vi ikke glemmer hva vi 
ønsker å oppnå: Hva ønsker jeg å kartlegge 
eller analysere og hvilken datakilde er 
mest egnet til formålet? Alt har nemlig 
sin pris: alle datakilder har sterke punkter 
og svakheter. Vi skal belyse de viktigste 
egenskapene til de ulike datakildene 
og gi eksempler på analyser og bruk. 
Automatisert kartlegging av skog, natur, 
trær og grønne områder vil stå i fokus.

HÅKON DÅSNES, 
Kartverket
Håkon Dåsnes er faglig 
ansvarlig for Nasjonal 
Detaljert Høydemodell 
og prosjektleder for 
forvaltningsløsningen 
Hoydedata.no. Arbeider ved siden av dette 
med sentrale oppgaver tilknyttet FKB og 
Geovekst.

Nasjonal detaljert høydemodell  
– status og gevinstrealisering
Vi har gjennomført en ny god 
datafangstsesong og er i rute med 
etableringen av Nasjonal detaljert 
høydemodell. Etter at dataene ble frigitt 
har vi sett en markert økning i nedlasting 
fra Høydedata.no. I dette foredraget 
presenteres status i prosjektet og 
eksempler på bruk og nytte av produkter 
og tjenester fra Høydedata.no.

JOAKIM HUSEFEST, 
TerraTec
Sommeren 2017 var 
jeg ferdig med master 
i Geomatikk ved 
NMBU, og jobber nå 
med prosessering av 
laser-data, blant annet NDH (Nasjonal 
Detaljert Høydemodell). I tillegg til å 
produsere DTM og DSM, jobber jeg med 
nye kartprodukter (2D og 3D) basert på 
punktskyer fra flybåren laserskanning.

Kartleggingspotensial i NDH-data
I prosjektet Nasjonal Detaljert Høydemo-
dell (NDH) samles det inn høydedata for 

store deler av Norge ved hjelp av flybåren 
laserscanning. Hovedformålet med prosjek-
tet er å etablere en detaljert høydemodell 
for landet. De høyoppløselige og homogene 
laserdataene som samles inn, kan imidlertid 
brukes til mer enn dette. Det er blant annet 
mulig å utvikle nye og effektive kartleg-
gingsmetoder for å ekstrahere geografisk 
informasjon (kartobjekter) som tradisjonelt 
har vært samlet inn ved hjelp av fotogram-
metri. Blant annet vil det være mulig å 
ekstrahere vegsituasjon, vegetasjon, broer, 
vannkanter og kraftlinjer fra NDH dataene. 
Det ligger store potensielle besparelser i å 
utnytte NDH dataene på denne måten. I 
foredraget vil det bli vist eksempler på kart-
leggingsprosesser som er mulig å hel- eller 
del-automatisere, samt hvilke prosesser som 
vil kreve manuelt arbeid. Det vil videre bli 
fokusert på oppnådd nøyaktighet. 

JOSTEIN FRYDENLUND, 
NIBIO
Jostein Frydenlund 
jobber som avdelings-
leder for avdeling 
Landbrukskart i NIBIO. 
Avdelingen har ansvar 
for arealressurs-kartet AR5 og tjenestene 
Gårdskart og Kilden. Ansvaret for å 
ivareta landbrukspartens interesser i de 
nasjonale kartsamarbeidene ligger også til 
avdelingen.

Ny oversikt over skogressursene i Norge 
– basert på data fra satellitt og NDH
Fram til nå har det vært vanskelig 
å gi oppdatert skoginformasjon for 
større sammenhengende områder. 
Tilgang på prosesseringskraft og 
fjernmålingsinformasjon har nå gjort 
det mulig å lage skogressurskart som gir 
oppdatert informasjon om skogressursene. 
Det nye skogressurskartet er fremstilt 
gjennom automatiske prosesser som 
en kombinasjon av eksisterende kart 
(AR5), terrengmodeller fra Nasjonal 
detaljert høydemodell (NDH), 3D 
fjernmålingsdata (fotogrammetri og laser) 
og Landsskogflater. NIBIO vil fortelle om 
arbeidet med Skogressurskart SR16.

TOR MELØ, 
Terratec
Tor Melø er utdannet 
geofysiker og jobber 
med blant annet 
undergrunns-
kartlegging i TerraTec.

Erfaringer med georadar

SARA BEATE ASPEN, 
Statens vegvesen
Sara Aspen har jobba 
på geodataseksjonen 
i Statens vegvesen 
Region vest siste 7 
åra, mykje ut mot 
investeringsprosjekt som skal levere data 
inn i Nasjonal vegdatabank og Felles 
kartbase.

Datafangst - meir effektiv leveranse av 
digitale data til Nasjonal vegdatabank 
(NVDB)
Nasjonal vegdatabank, kva er denne 
banken og kvifor er den så viktig for 
Statens vegvesen og andre? Kva har 
Statens vegvesen gjort dei siste åra for å 
heve kvaliteten på data som vert lagt inn 
i banken.

JON ERLING AASEN, 
Stangeland Maskin AS

Brukererfaring med 
droner

39. PER OLA ROALD, 
Trondheim kommune
Roald har 14 års 
erfaring fra Statens 
vegvesen, med bruk av 
NVDB. Har siden 2014 
vært prosjektleder for 
NVDB i Trondheim kommune.

Datafangst til NVDB i den  
kommunale verden
Foredraget ser på datafangst fra 
entreprenører, datafangst fra drifta og 
vedlikehold på kontoret.

GJERMUND JAKOBSEN, 
HERE Technologies
Gjermund Jakobsen 
jobber som Sr Content 
Acqusition Lead i Core 
Map group. Dette 
består i hovedsak av 
samarbeid med europeiske leverandører 
innenfor lokalisasjonsbasert data, både 
private og offentlige aktører, data som 
igjen brukes i HERE’s presentasjon av 
virkeligheten. Gjermund har mer enn 12 
års erfaring med kart for bilnavigasjon, 
men det hele startet med GPS-merking 
av ulv!

Trenger autonome biler kart?
Er kartet nødvendig nå med så mange 
ulike typer sensorer som ser alt som 

skjer foran bilen? Ja! For autonome biler 
er en av de viktigste komponentene for 
en reise fra A til B ikke hva som kan sees 
av sensorer, men hva den vet på forhånd 
og mer nøyaktig hvor i kjørebanen den 
befinner seg. Kartet kan sees som det 
kollektive minnet for alle autonome og 
selvkjørende kjøretøy, det autonome 
systemet kan derfor fokusere mer på 
dynamiske elementer som for eksempel 
andre biler, sykler og gående.

OLAUG NESHEIM, 
Direktoratet for 
byggkvalitet

Fellestjenester BYGG 
– digitalisering av 
byggesaksprosessen

TOR OLAV ALMÅS, 
Norconsult 
informasjonssystemer

eByggesøknad 
effektiviserer 
søknadsprosessen

TOM RUNE UTHEIM, 
Stangeland Maskin AS

Tom Rune Utheim 
jobber som Senior 
HMS-KS Koordinator 
hos en av Norges største 
entreprenører. De siste to årene har han 
arbeidet med å utvikle et skreddersydd 
kvalitetssikringssystem som er en del av 
digitalisering av flere områder og funksjo-
ner i Stangeland Maskin AS.

Prosess og brukerinvolvering – operativt 
digitalt kvalitetssikringssystem
Stangeland Maskin AS digitaliserer eksis-
terende kvalitetssikringssystem, sikker-
jobb-analyser og vernerunder. Systeme  er 
utviklet i tett samarbeid med en lokal pro-
gramutvikler. Presentasjonen beskriver 
prosessen, metodikk, erfaringer og ikke 
minst den viktige brukerinvolveringen for 
å kunne implementere et system som er 
enkelt i bruk, uavhengig av datakompe-
tanse, rolle og fagområde.

ARNULF SØRUM, 
Jordskiftedomstolen
Sørum er teknisk 
utreder ved Nord-Troms 
jordskifterett. Jobber 
også med kompetanse 

i domstolene i komite nedsatt av 
domstoladministrasjonen.  

Det digitale rettsmøtet
Bruk av teknologi for å gjennomføre 
det digitale rettsmøtet. I saker med 
stedfestet informasjon blir kart et viktig 
hjelpemiddel for å ivareta rettssikkerhet 
og informasjonsplikt.  Domstolen jobber 
med den digitale flyten. Informasjon 
til domstolen mottas digitalt. 
Saksbehandlingen foregår digitalt. 
Rettsmøtet er digitalt. Og informasjon ut 
fra domstolen digital.

LARS INGE ARNEVIK, 
Kartverket

Geonorge – teknologi 
og demo. API, moduler, 
verktøy
Foredraget vil konsentrere 
 seg om de tekniske forhold ved Geonorge 
– det konkrete tilbudet.  

VESA JÄNTTI, 
Bodø kommune
Jäntti er utdannet 
bygningsingeniør 
med lang erfaring fra 
byggebransjen. Han 
har vært leder for 
geodatakontoret i Bodø kommune siden 
februar 2009. Har erfaring fra kommunal 
forvaltning siden 1999 med kart, oppmåling 
og byggesaksbehandling. Kommer fra 
Finland og har bodd i Norge siden 1992.

Bruk av digitale planbestemmelser 
– pilotprosjekt
Bodø kommune er med i pilotprosjekt om 
digitale reguleringsbestemmelser og 3D 
reguleringsplaner. Foredraget omhandler 
Bodø kommunes erfaringer med 
digitalisering av reguleringsbestemmelser 
og eksperimentering med romlige digitale 
reguleringsplaner.

JON ANDERS BORDAL, 
Kartverket

Jobber i seksjon for 
geodatasamarbeid 
i Landdivisjonen i 
Kartverket. Har jobbet i 
Kartverket i over 20 år 
 og jobber for tiden innenfor fagområde 
plandata der innføring av geosynkronisering 
er en viktig aktivitet for tiden.

Geosynkronisering av plan
Geosynkronisering er teknologi og 
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komponenter for synkronisering av 
databaser med geografisk datainnhold 
mellom tilbyder og abonnent. 
Datautveksling baserer seg på 
geosynkroniseringsstandarden og 
produktspesifikasjoner og er uavhengig av 
plattformer og systemløsninger.
I løpet av 2017 satte mange kommuner 
opp synkronisering av sine plandatabaser 
inn til en sentral kopibase. Gjennom 
tjenester og filnedlasting får Norge 
digitalt parter tilgang til oppdaterte 
plandata fra denne kopibasen. I 2018 
kommer nye kommuner til.

ROGER KVILHAUGSVIK, 
Norconsult 
informasjonssystemer

Erfaringer med Geo-
synkronisering Plan 
i kommunene

BJØRGE STAVIK, 
Aukra kommune

Bjørge Stavik er fagleder 
geodata i Aukra 
kommune.

DOK - kan det brukes til noe?
I foredraget vil jeg forsøke å sette 
fingeren på svakheter med Det Offentlige 
Kartgrunnlaget. Det er som regel 
byggesaksbehandler som er sluttbruker 
av disse dataene, og som regel er både vi 
geomatikere og dataeiere for lite flinke 
til å kommunisere kvaliteten av de data 
som tilbys og dermed legges til grunn for 
saksbehandlingen. Jeg vil vise eksempler 
på «fakta» i kartgrunnlaget som beviselig 
er feil, og som kan medføre feilaktige 
beslutninger i saksbehandlingen. 

KJERSTI NORDSKOG, 
Kartverket

Kjersti Nordskog 
jobber med geografisk 
infrastruktur, Norge 
digitalt,  Det offentlige 
kartgrunnlaget (DOK) 
og Geonorge i Kartverket. Utdannet 
samfunnsgeograf fra Universitetet i Oslo 
og Master of Technology Management 
(MTM) ved Aalborg universitet.

Hvor egnet er DOK-dataene til arbeid  
etter plan- og bygningsloven?
Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) 
er offentlige geografiske data som er 
tilrettelagt for kommunenes plan- og 

byggesaksarbeid. Formålet er å sikre en 
kunnskapsbasert og effektiv planlegging 
og saksbehandling. Norconsult 
informasjonssystemer gjennomførte en 
analyse av DOK-datasettenes egnethet 
til arbeid etter plan- og bygningsloven 
høsten 2017. Analysen avdekket svakheter 
i egnetheten, og problemet forsterkes av 
at brukerne har lite kjennskap til dataene 
og deres kvalitet. Foredraget presenterer 
noen av viktigste funnene i rapporten, og 
foreslår tiltak for veien videre.

KÅRE KYRKJEEIDE, 
Kartverket

Kyrkjeeide er 
avdelingsdirektør i 
infrastrukturavdelingen 
i Kartverket.

Geonorge - nasjonal fellesløsning for 
digitalisering av offentlig sektor
Foredraget vil konsentrere seg om de 
strategiske forholdene ved Geonorge sett 
opp mot digitaliseringspolitikken.

HÅKON DÅSNES, 
Kartverket

Forvaltning av drone-
data – hva skal til?
Forventninger og 
krav fra brukere om 
oppdaterte kartdata 
er stadig økende. I den forbindelse kan 
datafangst med droner være en viktig 
bidragsyter i ajourhold av høydedata, 
ortofoto og muligens utvalgte FKB-data. 
Foredraget vil gi eksempler på egnet bruk 
av droner og hvilke krav som må settes 
til datafangst og metadata for at vi skal 
kunne nyttiggjøre oss av dronedata i den 
nasjonale infrastrukturen.

SIGVE PETTERSEN, 
buildingSMART

Sigve Pettersen er 
leder for innovasjon 
og utvikling i 
buildingSMART.

Samspillet GIS/BIM 
– hvordan går det egentlig?
Nå starter det et arbeid for å avdekke 
behov for harmonisering mellom GIS og 
BIM. Det er et prosjekt i ISO, hvor det 
blir et Joint Work mellom GIS- og BIM-
komiteene. Leveransen i dette prosjektet, 
som vil vare 18 måneder, er en teknisk 
rapport som skal belyse behovet og 

mulighetene for standardisering i dette 
grensesnittet.

MORTEN BORREBÆK, 
Kartverket

Borrebæk jobber i IT-
avdelingen, seksjon for 
standarder og tekno-
logiutvikling, og har 
jobbet med standardi-
sering i Kartverket siden 1994, med 
ansvar for blant annet SOSI. Leder for 
den norske delegasjonen til ISO/TC 211, 
og leder arbeidsgruppen for geografiske 
tjenester under ISO/TC 211. Oppnevnt 
som norsk representant til ISA Geospatial 
Solutions, som er en gruppe som jobber 
med å sikre geografisk informasjon og 
tjenester som en del av eGovernment i EU.

Modeller, formater og tjenester – standar-
disering nasjonalt og internasjonalt
Norge har en lang historie med 
standardisering innenfor geografisk 
informasjon. Innlegget vil ta for seg 
forventninger til standardisering i 
nasjonal geodatastrategi, hvordan våre 
nasjonale standarder (SOSI) tilpasses 
internasjonale standarder, samt hvordan 
geografisk informasjon tilpasses den 
nasjonale IKT arkitekturen, med 
de standarder som dette innebærer.  
Innlegget vil også komme inn på noen av 
utfordringene med å bevege seg mot en 
modellert virkelighet.

IVAR OVELAND, 
NMBU

Oveland har tidligere 
vært ansvarlig for 
Lidar og GNSS i Blom, 
men tar nå en phd på 
NMBU.

Produktspesifikasjon og kontroll 
av bygningsskanning
I samarbeid med driftsavdeling på NMBU 
og Ullensaker kommune er det utviklet 
en produktspesifikasjon for innmåling 
av eksisterende bygg. I dette arbeidet 
har vi sett på hvordan en kan utforme 
en produktspesifikasjon for å oppnå 
like konkurransevilkår, forutsigbar 
nøyaktighet og hvordan dette kan brukes 
for å åpne opp for ny teknologi. Tilslutt 
ser en på hvordan sluttproduktet på en 
enkel måte kan kontrolleres og hvilket 
rammeverk som kan benyttes til dette 
arbeidet.

SVEINUNG ENGELAND, 
Kartverket
Sveinung Engeland 
har de siste tre årene 
vært prosjektleder 
for #hack4no. Han 
har bakgrunn fra 
pressen og er til daglig nettredaktør og 
kommunikasjonsrådgiver i Kartverket.

Kartverkets klekkeri for apper 
og digitale ideer
Kartverket inviterer hvert år til en intensiv 
helg i innovasjonens tegn hvor gründere, 
næringsliv, utviklere, studenter, barn og 
andre kreative hoder eksperimenterer 
med åpne data og lager nye apper 
og tjenester. På tre år er #hack4no 
blitt Norges største hackathon og 
utstillingsvindu for data fra det offentlige. 
Bli med på en omvisning i Kartverkets 
klekkeri for apper og digitale ideer, se 
hvilke gullegg som legges og hør hva 
Kartverket får utav å invitere «hackere» 
inn i varmen.

LUKAS WEDEMEYER, 
Kristiansand kommune 
OG ALEXANDER NOSSUM, 
Norkart
Wedemeyer er nestleder for by- og 
samfunnsutvikling i Kristiansand 
kommune. Alexander Nossum er 
teknologidirektør i Norkart.

Hva om søppelbøtter kan skape flere 
arbeidsplasser i helsevesenet?
Digitalisering er på alles munn og har 
store forventninger til seg. Mange peker 
på «den fjerde industrielle revolusjon». 
Fra de store teknologigigantene ser vi 
merkelige endringer. Facebook: Verdens 
største mediehus uten journalister. 
Uber: Verdens største taxiselskap uten 
biler. AirBnB: Verdens største hotell 
uten eiendommer. Men hva betyr dette 
for geomatikkfaget? Hvilke konkrete 
revolusjoner har vi i det offentlige 
Norge? Hva om søppelbøtter kan skape 
flere arbeidsplasser i helsevesenet? Hva 
om kommunen er en digital plattform 
for innbyggere og næringsliv? I 
Kristiansand ser vi mange muligheter for 
å ta digitalisering ut i praksis gjennom 

initiativ på åpne data, SmartBy-nettverk 
og samarbeid med næringslivet og 
innbyggerne. To eksempler på dette 
er BigBelly og Flomdroner: BigBelly er 
automatiserte, intelligente søppelbøtter – 
drevet av solceller og sensorer! Flomdroner 
er droner som tredimensjonalt modellerer 
flomutsatte demninger. Konkrete digitali-
seringer som frigir ressurser, gir tryggere 
arbeidsplasser og bedre tjenester til 
innbyggere. I dette foredraget vil Lukas fra 
Kristiansand Kommune og Alexander fra 
Norkart gi et innblikk inn i muligheter og 
utfordringer med å anvende digitalisering 
og teknologi i praksis. 

BJØRN LYTSKJOLD, 
Norges vassdrag- og 
energidirektorat
Lytskjold er siv.ing. 
fra NTH/kartfag 
og har jobbet i 
Norges vassdrags- 
og energidirektorat siden 1999. Er nå 
Seksjonssjef, seksjon for geoinformasjon.

Snøskredvarsel på Varsom.no - om veien 
fra feltobservasjon til ferdig varsel
Foredraget gir en innføring i produksjons- 
løypen som brukes for at et snøskredvarse 
l kan publiseres på Varsom.no. 
Karttjenester regObs og xGeo er 
sentrale for at observatører i felt og 
snøskredvarslingsgruppen kan utføre 
jobben rasjonelt. På Varsom finner du 
snøskredvarsel hver dag fra 1. desember 
til 31. mai. Det regionale varslet beskriver 
faregrad, skredproblem og utsatt terreng. 
Varsom.no er en tjeneste levert av NVE, 
i samarbeid med Statens vegvesen og 
Meteorologisk institutt. regObs brukes 
til å registrere snøobservasjoner i felt, og 
er åpne for alle. Registrert info brukes av 
skredvarslingsgruppen og turfolk. r
egObs er en tjeneste levert av NVE, 
i samarbeid med Statens vegvesen. 
xGeo er ekspertverktøyet som brukes 
til varsling, beredskap og overvåking av 
snøskred, is, flom og jordskred. Ved hjelp 
av kart og tid vises data fra stasjoner og 
modeller med hendelser og observasjoner. 
xGeo er en tjeneste levert av NVE, i 
samarbeid med SVV, Bane NOR og 
Meteorologisk institutt.

PER KVERNELAND, 
Geograf
Per Kverneland er 
styreleder i Geograf.

As built dokumentasjon 
mot BIM

Geograf benytter drone, kamera på 
kran og innendørs skanning til å bygge 
en digital modell av bygget as built. 
Teknologien vil også bli brukt til å sjekke 
fremdriften opp mot BIM modellen og 
rapportere avvik.

ELISABETH BERGSTRØM, 
Fredrikstad kommune
Elisabeth Bergstrøm er 
utdannet sivilingeniør 
innenfor geodesi og 
fotogrammetri fra 
NTH, Trondheim. 
Hun er nå fagleder Kart/GIS, Geomatikk 
Fredrikstad kommune

En levende 3D-bymodell
Endelig har vi på plass en 3D bymodell 
som er tett integrert med våre forvaltnings- 
data, slik at den kan holdes ”levende”. 
VI har laget en løype slik at 3d modellen 
enkelt lar seg oppdatere direkte fra våre 
forvaltningsdata. Vi viser både teknisk 
løsninger på automatisering, og eksempler 
på bruk av 3D modellen i egen organisasjon.

SOLVEIG HAVSTAD 
WINSVOLD, 
NVE/UiO
Solveig H. Winsvold 
jobber som forsker på 
seksjon for bre, is og snø 
på hydrologisk avdeling 
i NVE, og er i tillegg assosiert med 
institutt på geofag, UiO. Hun har over 
10 års erfaring med bruk og analyse av 
jordobservasjonsdata. I 2017 ferdigstilte 
hun et doktorgradsarbeid på UiO om 
brekartlegging med bruk av tidsserier av 
satellittbilder.

Overvåkning av norske vannressurser 
med Sentinelsatellittene
I NVE har vi prosjekter som bruker 
Sentinel-satellittene til snø-, flomareal-, 
innsjøis-, snøskred- og brekartlegging. 
I tillegg er vi med som bruker i Norsk 
senter for deformasjonskartlegging hvor 
blant annet ustabile fjellpartier overvåkes 
med radarinterferometri. Formålet med 
NVEs tilpassing til de store datamengdene 
fra Sentinel-1,-2 og -3, er å bruke disse i 
operasjonelle tjenester som for eksempel 
i flomvarslingen. I prosjektet Copernicus 
bretjeneste brukes Sentinel-satellittene 
til å kartlegge og overvåke breer. Breer er 
plassert i bratt terreng og vi er avhengig av 
en god ortorekifisering av satellittbildene. 
En testing av geometrisk nøyaktighet av 
Sentinel-2 satellittbilder over utvalgte 
fjellområder i Norge blir presentert.
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TERJE WAHL, 
Norsk Romsenter
Terje Wahl er 
avdelingsdirektør og 
forskningssjef ved 
Norsk Romsenter, og 
norsk representant 
i flere romkomiteer i European Space 
Agency og EU. Før han begynte ved Norsk 
Romsenter i 2005 var han i mange år 
prosjektleder for satellittovervåkning ved 
Forsvarets forskningsinstitutt.

Gratis data fra himmelen - hva skjer?
Norge deltar i de to store europeiske 
romprogrammene Copernicus 
(jordobservasjon) og Galileo 
(satellittnavigasjon). Dette er programmer 
hvor man har forlatt prinsippet om 
at brukerne skal betale for dataene. I 
stedet bygges disse satellittsystemene 
mer som en åpent tilgjengelig 
samfunnsinfrastruktur, og det forventes 
at dette vil utløse omfattende bruk og 
mye innovasjon blant brukerne og i 
tjenesteytende næringer. Foredraget vil 
vise noen eksempler på hvordan data fra 
de europeiske satellittene nå rulles ut i 
praktisk bruk her hjemme i Norge, og 
vil se litt på hvordan neste generasjon 
satellitter planlegges.

SILJE BERGER, 
Kystverket
Silje Berger jobber 
i Kystverkets 
Beredskapssenter i 
seksjon for planlegging 
og miljø. Kystverket har 
ansvaret for statens beredskap mot akutt 
forurensning. Hun jobber blant annet 
med situasjonsbilde og datainnsamling 
under statlige oljevernaksjoner

Olja lyn: felles situasjonsbilde 
i nær-sanntid ved akutte oljeutslipp
Foredraget handler om bruk av WebGIS 
som plattform for felles situasjonsbilde 
under aksjoner mot akutte oljeutslipp. Det 
vil fokuseres på bruk av nær-sanntidsdata 
fra ulike kilder som satellittbilder og 
flyovervåkning, samt prognoseverktøy 
som drivbanemodeller. Det vil bli vist 
eksempler på hvordan data fra ulike kilder 
og ulike bidragsytere sammen bidrar til 
situasjonsforståelse. Utfordringer knyttet 
til formidling av tidsdimensjonen på ulike 
data vil bli diskutert.  

KATRINE MO, 
student NTNU / NGU

Katrine Mo går siste 
året på master i geologi 
ved NTNU med retning 
ingeniørgeologi. 
Skriver nå masteroppgave om stabilitet 
av Preikestolen, i samarbeid med Norges 
Geologiske Undersøkelse (NGU). Jobber 
ved siden av studiene deltid ved Norges 
Geotekniske Institutt (NGI) i avdelingen 
for snø- og steinskred.
 
Preikestolen – kartlegging av strukturer 
og stabilitetsvurderinger
På Geomatikkdagene vil foreløpige 
resultater fra masteroppgaven om 
stabiliteten av Preikestolen presenteres. 
LiDAR (TLS), fotogrammetri (Drone 
og Helikopter) er brukt for å produsere 
3D-modeller av Preikestolen, 
som videre er blitt brukt til å 
skaffe strukturgeologiske data. 
Strukturgeologiske data fra felt er 
kombinert med de fra 3D modellene, og 
brukt i en stabilitetsanalyse. I tillegg er 
en numerisk modellering av Preikestolen 
gjennomført i programmet RS2 fra 
Rocscience, der input i modellen er basert 
på lab-tester av bergartene i området.   

INGER HANSEN BAUER, 
Meteorologisk institutt
Inger Hanssen-
Bauer har jobbet ved 
Meteorologisk institutt 
(MET) siden 1990, 
og leder nå Norsk 
klimaservicesenter (KSS), som er et 
samarbeid mellom MET, NVE og Uni 
Research/ Bjerknessenteret. KSS har som 
formål å bidra med grunnlagsdata for 
klimatilpasning  
i Norge.

Konsekvenser av klimatrender og mulig-
heter for bruk av geodata
Klimaet i Norge beregnes å endre seg 
betydelig gjennom det 21 århundre. Norsk 
klimaservicesenter har gjort beregninger 
av hvordan klimaendringene vil 
manifestere seg i Norge under forskjellige 
scenarioer for utslipp av klimagasser. 
Foredraget vil gi en kort beskrivelse 
av hva beregningene er basert på, en 
oppsummering av hovedresultater, og 
tilgjengelighet av data.

TORSTEIN NIELSEN, 
Stavanger kommune
Torstein Nielsen 
er beredskapssjef i 
Stavanger kommune. 
Han har utdannelse 
og bakgrunn fra 
Forsvaret. Leder kommunens arbeid med 
samfunnssikkerhet og beredskap.

Hvilke støvler trenger vi i fremtiden og 
hvordan unngå å fylle dem med vann?
Fremtiden er usikker. Samfunnssikkerhet 
innebærer håndtering av usikkerhet. Det 
kan være usikkerhet om for eksempel 
hvordan verdensbildet utvikler seg og 
hvordan det vil påvirke Norge, det kan være 
usikkerhet om naturfarer som truer eller 
det kan være usikkerhet omkring hvordan 
vi vi som samfunn greier å beskytte oss. 
Hvordan skal vi bygge beredskap som virker 
når usikkerheten er stor? Hvordan kan 
effektiv bruk av geodata gi oss verdifull hjelp 
når det stormer som verst?

TERJE MIDTBØ, 
NTNU 
OG KRISTOFFER KRISTIANSEN, 
Kartverket

Kåring av beste kart
For 22. gang skal det kåres beste kart 
på Geomatikkdagene! Og hvem er vel 
bedre egnet til å juryere bidragene enn 
Terje Midtbø og Kristoffer Kristiansen? 
Vinneren får delta med sitt produkt under 
den internasjonale ICA-konferansen i 
Tokyo i juli. Det skal også kåres en vinner 
av publikumsprisen.

VESA JÄNTTI, 
Bodø kommune

Slik jobber vi med det 
digitale skiftet; 
HoloLens, Bylab, 
publikumsinvolvering
Foredraget omhandler hvordan vi har tenkt 
å jobbe i ByLab med interaksjon mellom 
kommunen, innbyggere og næringslivet. 
Vi tar i bruk moderne teknologi og digitale 
løsninger. Visjonen for videre arbeid 
innenfor digitalisering omhandler like mye 
om holdninger og menneskelige ressurser 
som AI og duppeditter.

FESTMIDDAG 14. MARS
På festmiddagen får vi en lekker treretters meny. Det vil bli tatt hensyn 
til dem som har meldt inn ulike former for matallergier i påmeldingen!

Blåskjellsuppe med kokos, posjert 
torsk,  fennikel crudite og ramsløkolje

*****

Ytrefilet med ramsløk byggotto, 
pastinakkpure brimsetomater og 
bringebær- og soppsaus 

*****

Hvit sjokolade ganache, rabarbra, 
jordbær og limesorbet, hylleblomst 
og marengs

Menyer Geomatikkdagene 2018
Vi skal la oss engasjere og inspirere av faglige foredrag  

– og snakke med gamle venner og gjøre nye bekjent- 
skaper. Men vi skal også spise godt i Stavanger!

På utstillernes aften 13. mars 
serveres det tapas i utstillingsområdet. 
Det settes opp barer hvor man kan bruke bongene 
som deles ut med navnelappene (for dem som deltar på hele  
arrangementet, eller har meldt seg på Utstillernes aften). Barene har også 
betalingsterminaler, for dem som vil kjøpe drikke med bankkort / kredittkort.
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