
 

 
 
 

Hvordan tilpasser vi offentlig regelverk til nye former for behandling av 
geodata? 
 
Geoforum Oslo og Akershus inviterer til fagdag! 
 
Tid:    Fredag 24. november 2017, kl. 09.30-15.00 
Sted: Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, Vahls gate 1 på Grønland. 
 
 
Teknologien vi bruker for å samle, lagre, analysere og spre geografiske data er i en rivende 
utvikling. Nye sensorer, prosessorer og disker gjør det mulig å samle og bearbeide stadig mer 
og bedre informasjon fra stadig flere fagområder. Regelverket utformet for innsamling av 
f.eks. persondata, eiendomsdata, næringsdata og beredskapsdata blir i enkelte 
sammenhenger en hemsko for å ta i bruk nye redskaper og nye måter å organisere 
datainnsamlingen på. 
 
Geoforum Oslo og Akershus inviterer til en fagdag for å se nærmere på ny teknologi, hvilke 
muligheter den gir oss, samtidig som vi vil sette fingeren på hvilke hensyn bransjen må ta når 
det gjelder personvern, offentlighet og private næringsinteresser.  
 
Dette er en fagdag hvor vi ikke nødvendigvis presenterer alle svarene. Målet for dagen er å 
samle folk, se på ny teknologi og dagens lovverk opp mot hverandre, lære mye, samt å 
diskutere oss gjennom en rekke problemstillinger. Velkommen! 
 
 
Program: 
 

09.30 – 09.45  Registrering og kaffe  

09.45 – 09.50 Velkommen – tanker rundt fagdagen Henrik Forsberg Mathiesen, 
Geoforum 

09.45 – 10.30 Megatrender i geomatikk-utviklingen: 
Hva finnes av ny teknologi for geomatikkbransjen? 
Hvordan kan vi nyttiggjøre oss av denne teknologien? Kan 
den hjelpe oss med å heve kvalitet OG automatisere? 

Sverre Wisløff, Norkart 

10.30 – 10.45 Pause  

10.45 – 11.30 Border Go – eiendomsgrenser på mobilen: 
Hva er Border Go? Hva vil eiendomsgrenser på mobilen 
ha å si for kvaliteten på eiendomsgrensene i matrikkelen? 

Kenneth Bahr, Kartverket 



Kan grunneier snart oppdatere grensene i matrikkelen 
selv? 

11.30 – 12.15 Lunsj  

12.15 – 13.00 Nye innsamlingsmetoder for geografisk informasjon i 
offentlig forvaltning: 
Hvordan samler vi inn geodata i dag? Hvordan kunne vi 
samlet inn geodata? Hvilke begrensninger settes for oss 
rundt nye effektive innsamlingsmetoder? Hva med 
geodata som samles inn i en rasende fart – utenfor 
offentlig kontroll?  

Ingvild Nystuen, Nibio 

13.00 – 13.15 Pause  

13.15 – 14.00 Ny teknologi gjør det mulig å anonymisere persondata 
ved kobling av registre: 
Setter ny personvernlov begrensninger for innsamling og 
bruk av geodata? Hvordan kan vi i så fall unngå at dette 
skjer?  

Svein Johansen, SSB 

14.00 – 14.15 Pause  

14.15 – 15.00 Paneldiskusjon: 
Dagens foredragsholdere sitter i panelet. Vi forsøker å 
oppsummere dagen, samt starte diskusjon rundt 
problemstillinger, temaer og spørsmål som har dukket 
opp gjennom foredragene. I tillegg til betraktninger og 
spørsmålsstillinger fra salen selvfølgelig. 

Ordstyrer: Henrik Forsberg 
Mathiesen 

 


