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»Hva er GeoForum?

»Hva jobber vi for?
»Hvorfor mener vi det er viktig?



STRATEGIPLAN 2013 - 2015



FELLESARENA

SYNLIGGJØRING



» «Kart- og eiendomsdata er nødvendig for areal og ressursforvaltning, klimaovervåking, planlegging 

eiendomsforvaltning, samfunnssikkerhet og beredskap, navigasjon og transport, næringsutvikling m.m. 

Gode basis geodata og tematisk informasjon er i dag tilgjengelig for hele landet. Utfordringen er å 

holde dette oppdatert. Det er fortsatt behov for mer nøyaktige og detaljerte høydedata, som er særlig 

viktig i forbindelse med skred- og flomfarekartlegging. Fremdeles er en del av de tematiske geodataene for 

lite detaljerte og har for lav dekningsgrad til å være nyttige i den kommunale saksbehandlingen. Slike 

datasett er også viktige for innholdet i det offentlige kartgrunnlaget.

» …mange områder som mangler gode dybdemålinger..Det pågår kontinuerlige målinger for å bedre 

sjøkartene, og det er viktig at arbeidet videreføres. 

» Internett og digitale kart gir enklere tilgang til informasjon og større mulighet til medvirkning i plan- og 

vedtaksprosesser. Kart viser ikke lenger bare hvor ting er, men fungerer også som et analyseredskap 

i planlegging av utbygging, transport, næringsutvikling og bærekraftig utvikling. Utviklingen går i 

retning av mer bruk av datamodellering innen bygge- og anleggsnæringen. Det må derfor tilrettelegges for 

bedre samvirke av ulike typer data med selvbetjeningsløsninger og nedlastingstilgang. Dette vil gjøre det 

enklere for innbyggere og næringsliv. og standardisering for deling og viderebruk av plan- og arealdata.»

Det legges også vekt på et godt samarbeid med kommunesektoren, bl.a. i arbeidet med grunndata, 

verktøyutvikling, digitalisering 



Mål og rapportering, strategier og tiltak
Planlegging, byutvikling og geodata

Hovedmål Resultatmål

1. En bærekraftig og framtidsrettet 
samfunnsutvikling og arealbruk

1.1. Mer effektive planprosesser

1.2. Bedre regionale og kommunale planer som ivaretar 
hensynet til miljø og samfunn

1.3. Økt plankompetanse og god bruk av planverktøy

2. Attraktive, levende og bærekraftige byer 
og tettsteder 

2.1. Effektiv og bærekraftig arealbruk og miljøvennlig 
transport 

2.2. Kvalitet i byrom og uteareal og sammenhengende 
grøntstrukturer 

2.3. Mangfoldige og konkurransedyktige bysentre

3. Kart og eiendomsinformasjon som 
felles grunnlag til nytte for privat og 
offentlig bruk

3.1. Norske land- og sjøområder skal ha oppdaterte 
grunnkartdata

3.2. Tinglysing skal gjøres forsvarlig, effektivt og med 
kvalitet 

3.3. Effektiv tilgang til og bruk av kart og 
eiendomsinformasjon



Søkere til 

geomatikkutdanning

Antall 

plasser

Søkere  

2013

Søkere  

2014

1.Priori

tets 

søker Økning

Høgskolen i 

Gjøvik Geomatikk 15 79 92 14 20

Landmåling 10 112 161 47 49

Landmåling, nettbasert, 

deltid 25 151 167 68 16

GIS, deltid, nett 25 113 147 58 34

GIS 10 73 87 25 14

NMBU

Geomatikk: kart, 

satellitter og 3D-

modellering 15 137 199 35 62

Geomatikk: kart, 

satellitter og 3D-mod., 

master 10 63 104 12 41

Høgskolen i 

Bergen

Landmåling og 

eiendomsdesign 30 660 582 109 -78



Ivar Maalen Johansenes

undersøkelse ved NMBU

1. Tips fra far 
2. Virket interessant ut fra nettet 
3. Interesse for kart 
4. Tips fra far (jobber i geomatikkfirma) 
5. Tips fra mor 
6. Leste om det på nettet. Kjenner andre som har gått på UMB 
7. Far har gått her 
8. ”Hele” familien er siv.ing-er og noen har studert på Ås 
9. Bakgrunn som lærer. Fetter i bransjen 
10. Leste om studiet i studiekatalog. Har venninne som også skulle studere her 
11. Liker naturvitenskap og teknologi 
12. Har interesse for geografi, kart og 3D-modeller 
13. Hadde ikke hørt om det før, men det virket spennende 
14. Har familie som har studert på UMB og er realfaginteressert 



15. Har onkel i bransjen. Biologibakgrunn, men ønsket å prøve noe nytt 
16. Ble oppmerksom på tilbudet etter UMB-besøk på videregående skole pluss 
Åpen dag på UMB 
17. Har en venninne her på UMB 
18. Far tipset om geomatikkstudiet. Flere i familien har studert på UMB 
19. Mamma tipset. Kjenner tidligere studenter herfra 
20. Far jobber med kart. Liker realfag 
21. Likte geografi på videregående 
22. Leste om det i studiekatalogen 
23. Tips fra mamma som jobber i bransjen. Flink lærer i geofag på 

videregående 
24. Hørte om det fra venninne  
25. Fant det på nettet 
26. Er geografiinteressert 
27. Tips fra veileder på videregående pluss fra far 
28. Geomatikk = muligheter for utejobb + bruke hodet 



Vi er de beste ambassadørene!

Fra lokale geomatikkdager på Norefjell 2014. Foto: Even Stangebye



Hvorfor mener vi 

GeoForums jobb er 

viktig?

• «Alle» bruker geografisk informasjon

• Vi vet at tilgang til en hver tid oppdatert 

geografisk informasjon er 

samfunnsnyttig!



Medlem i GeoForum

»Stipend
»Posisjon og Kart og Plan
»Geomatikkdagene 2015

»Kommunal geomatikkonferanse

»Oppmålingsforretning fra vedtak 
til matrikkelføring

»GeoKlar, nasjonal 
beredskapskonferanse

»Medlemsundersøkelse



»Takk til prgramkomiteen:
Gro Anita Johansen, Vestfold jordskifterett
Trond Engen, Ingeniørservice as
Marianne Gjone, Horten Kommune 
Odd Arne Bakke-Ludviksen, Larvik kommune
Kåre Conradsen, Tønsberg kommune 

»Benytt muligheten til å møte utstillere

»Lykke til med arrangementet!


