
Missing Maps - crowdsourcing i praksis 
 
Vi i Ingeniører Uten Grenser Norge har tatt på oss rollen som initiativtager og 
tilrettelegger for utvikling av den globale kartdugnaden Missing Maps i Norge. Bak 
Missing Maps initiativet globalt står store bistandsorganisasjoner som Røde Kors, 
Leger Uten Grenser og Humanitarian Open Street Maps Team (HOT). 

Mer info: 
http://www.iug.no 
http://www.missingmaps.org/ 
 
Under et "mapathon" ønsker vi å kartlegge områder som har vært utsatt for 
katastrofer eller trenger bistand. Kart er svært viktig i bistandsarbeid, men er ofte 
manglende. Derfor er det kjempeviktig å kartlegge infrastruktur og bygninger, slik at 
bistandsarbeidere på bakken kan gjøre jobben sin. 
 
I 2017 arrangerte vi 18 mapathons ved våre avdelinger rundt i landet. For eksempel, 
så klarte 30 personer på en kveld å få plottet over 3000 bygninger i Nord-Nigeria inn 
på kartet på et mapathon i samarbeid med Norconsult. Av disse var det under 5 som 
hadde erfaring med mapping fra før, så terskelen for å kunne bidra er lav. 
 
Mapping foregår både i form av akutt hjelpearbeid, (f.eks ved jordskjelv) og for å bistå 
hjelpeorganisasjoner i planlagte prosjekter (f.eks Leger Uten Grenser sine 
vaksineringsprogram.)  
Se et utvalg av mapping-oppgaver som er aktuelle akkurat 
nå: https://tasks.hotosm.org/contribute?difficulty=ALL (Klikk «contribute») Denne lista 
og prioriteringen på den varierer etter hvert som det inntreffer naturkatastrofer og 
andre kriser rundt i verden. 
 
Global samskaping og open source: 
 
Mapping blir ofte omtalt som Wikipedia for kart, siden alt kartleggingsarbeidet som 
gjøres blir umiddelbart tilgengelig for hvem som helst 
gjennom portalen http://www.openstreetmaps.org og apper o.l. som henter data fra 
denne. Materialet kvalitetssikres av validatorer og evt. personell i felt før det merkes 
som klart for bruk for bistandsorganisasjonene. 
 
En viktig forskjell på Open Street Maps og Google Maps er at førstnevnte ikke er 
påvirket av økonomiske og/eller politiske motiver, siden de som lager kartene ofte 
sitter på andre siden av kloden og har aldri satt sin for der det mappes. Man tolker 
informasjonen man får fra satellitt eller flyfoto uten påvirkning fra andre kilder. De 
områdene som er godt kartlagt på Google maps har ofte økonomiske og 
kommersielle interesser i bildet, og derfor ser vi ofte store blanke områder i Google 
Maps der vi har kartlagt omfattende veinettverk og bebyggelse på mapping. 

http://www.iug.no/
http://www.missingmaps.org/
https://tasks.hotosm.org/contribute?difficulty=ALL
http://www.openstreetmaps.org/


  

 
 
Samarbeid med Leger Uten Grenser: 
 
Ingeniører Uten Grenser har innledet et samarbeid om mapathons med Leger Uten 
Grenser. De holder en introduksjon for våre deltakere der de forankrer arbeidet i noe 
større; hvorfor de trenger bedre kart for akkurat det området og hva slags prosjekter 
de skal bruke kartene i. Vi opplever dette som svært motiverende og deltakerne får 
allerede første kveld en opplevelse av å ha gjort konkret bistandsarbeid som nytter. 
 (Kontaktperson Leger Uten Grenser: Kommunikasjonssjef Nils Mørk) 
 
Klima: 
 
Mapping kan være et svært kraftig verktøy for å kartlegge både før -og etterbildet ved 
en naturkatastrofe som f.eks. flom, men også for å dokumentere mer langsiktige 
effekter av klimaendringer. Man ønsker f.eks. å vite hva som fantes av bygninger og 
infrastruktur før katastrofen inntraff for å kunne ta valg på hva som skal bygges opp 
igjen, og skjønne hvem som faktisk ble direkte påvirket. Etter katastrofer er det kritisk 
å vite om veier man har innplottet på tidligere kart faktisk fremdeles eksisterer, om 
det er laget alternative veier og evt tilstanden/klassifisering av disse. All denne infoen 
kan man få fra før og etter satellittbilder (eller fly/dronefoto). Denne informasjonen er 
også helt upolitisk vektet og upåvirket av andre interesser. 
 
 
Hvorfor fremmer Ingeniører Uten Grenser dette initiativet? 
 
Under kursing og oppbygging av våre avdelinger på universiteter og høgskoler rundt i 
landet fikk vi ofte tilbakemelding om at medlemmene savnet er lavterskeltilbud for å 
kunne bidra innen teknisk bistandsarbeid. Mange medlemmer har ikke mulighet, 
enten av familiære, økonomiske eller praktiske hensyn, å reise på våre oppdrag eller 
ta "Master med mening" i et bistandsprosjekt. For disse er mapping og Missing Maps 
et godt tilbud, og kan også inspirere til å satse videre på en karriere innen 
ingeniørbistandsarbeid. 



 


