
 

 

 

 

 

Velkommen til lokale geomatikkdager i Innlandet 

Scandic Hamar, 27 og 28 april 2022 

 
Styret i GeoForum Innlandet har gleden av å ønske dere velkommen til de lokale 

geomatikkdagene i 2022. Endelig kan vi møtes igjen, til en faglig og sosial samling 

rundt fagområdet for geomatikk. Scandic Hamar blir disse dagene arena for faglig 

påfyll, diskusjoner og problemløsing, og ikke minst mulighet for å treffe kjente og nye 

kollegaer i regionen. Vi har satt sammen et spennende program som vi mener speiler 

godt det som skjer innen geomatikk-faget nasjonalt og i regionen. 

Vi håper vi kan gi dere 2 inspirerende dager i godt fagmiljø. 

Få med deg dine kollegaer og meld deg på våre lokale geomatikkdager 2022! 

Programmet er planlagt av en programkomité bestående av styret i Geoforum Innlandet: 

Magnus Clausen, Stange kommune 

Yngvild Malmo, Kartverket Hamar 

Thomas Johnsen, Norkart 

Roger Bakkestuen, Statens vegvesen 

Kay Henning Kleverud, Sør-Odal kommune 

Pål Ellingsen Byfuglien, Østre Toten kommune 

Nils Fredrik Stenseth, Østre Innlandet jordskifterett 



Program – Onsdag 27. april 

 

09:00 – 09:25:   Registrering med kaffe/te og enkel servering   
 

Møteleder: Thomas Johnsen, Norkart 

09:25 – 09:30: Velkommen – åpning av arrangementet 

v/ Magnus Clausen, Styreleder GeoForum Innlandet 

09:30 – 10:00: Åpningsforedrag: Ingeniører Uten Grenser 

v/ Nima Nemati Saeid, Ingeniører uten grenser (IUG) 

Missing Maps. Betydningen av manglende kartdata i utviklingsland og i krisesituasjoner. 

Gjennom frivillighet skaper IUG kart der det ikke finnes noe fra før. 

10:00 – 10.40: Utstillerens bolk – Utstillerne presenterer seg 

v/ Alle utstillere 

Hver utstiller får ca. 5 min til å fortelle om seg selv og hva de kan tilby og vise frem ved sin 

stand. 

10:40 – 11:00    Pause med utstillingsvandring      

11:00 – 11:30: Norge Digitalt Innlandet 

v/ Håkon Dåsnes, Fylkeskartsjef i Innlandet 

Håkon Dåsnes informerer om nyheter i Norge Digitalt, høydepunkter fra 2020 og 2021, og 

satsinger i 2022. 

11.30 – 12:00: Siste nytt fra brukerforumene i Innlandet 

v/ Magnus Clausen, Stange kommune, Anita Høie og Bente Kristiansen, Kartverket Hamar 

Magnus Clausen, Anita Høie og Bente Kristiansen informerer om siste nytt fra 

brukerforumene vi har i Innlandet, her; Brukerforum for drone, brukerforum for skråfoto og 

brukerforum for NVDB.  

 

12:00 – 13:00:   Lunsj med utstillingsvandring     

 

Møteleder: Yngvild Malmo, Kartverket Hamar 

13:00 – 13:30: Siste nytt fra Temadata Innlandet 

v/ Ove Jørgensen, Kartverket Innlandet 

Ove Jørgensen informerer om siste nytt fra Temadata Innlandet. Hva jobbes det med i 

samarbeidet for tiden. Det blir spesielt fokus på ny strategi for 2022 og hva dette har å si for 

samarbeidspartene i årene fremover. 

13:30 – 14:00: Foredraget er ennå ikke helt klart. 

  



14:00 – 14:30:   Pause med utstillingsvandring     

 

14:30 – 15:00: Gode rutiner innen plan, bygg og geodata 

v/ Jan Ola Pedersen, Hamar kommune 

Hamar kommune tilstreber gode rutiner og deler sine erfaringer med oss. 

 

15:00 – 15:30: Enklere løype for retting av matrikkel. 

v/ Stig Roar Mandal, Lom kommune/GIS-samarbeidet i Nord-Gudbrandsdal 

Foredraget tek for seg litt om storleiken på omfanget, feilkjelder, informasjonskjelder, kvaliteten på 

informasjonen, saksgang og tidsforbruk, og til slutt nokre døme på kva eg mein kunne gjort arbeidet 

enklare og raskare. 

 

15:30 – 15:45:   Pause          

 

15:45 – 16:30: Masterplan matrikkel levert -Datakvalitetsstrategien og veien videre. 

v/ Leikny Gammelmo, Kartverket 

Masterplan matrikkel prosjektet ble avsluttet i 2021. Hva har prosjektet levert og hvordan jobber vi 

videre? En av leveransene var strategi for datakvalitet i matrikkelen. Strategien skal hjelpe fagmiljøet 

å jobbe sammen mot bedre datakvalitet. I foredraget ser vi på hva dette innebærer. 

 

16:30    Faglig program er slutt!      

 

18:30: Aperitiff og mingling i utstillerområdet 

19:30: Underholdning og festmiddag 

 

 

  



Program – Torsdag 28. april 
 

08:30 – 09:00:   Registrering dag 2       

Møteleder: Kay Henning Kleverud, Sør-Odal kommune 

09:00 – 09:30: 3D-skanning med RTK-nøyaktighet fra mobiltelefon 

v/ Norconsult 

Med Pix4D kan du enkelt oppdatere digitale terrengmodeller og produsere ortofoto fra droner og 

mobiltelefoner Resultatene kan deles direkte fra Pix4D med andre bruker via en integrert skyløsning. 

Vi viser deg hvordan. 

09:30 – 10:00: KartAI – kvalitetsheving av matrikkelen med maskinlæring 

v/ Norkart 

Kvalitetsheving av matrikkelen gjennom bruk av kunstig intelligens (AI), kombinert med digital 

innbyggerdialog og effektiv dataflyt til matrikkel og kartbaser. Det er utviklet helt nye Ai-modeller 

spesialisert på norske data. Se hvordan metodikken kan kombineres med dagens matrikkelføring, og 

sørge for bedre kvalitet i din kommunes matrikkel. 

10:00 – 10:30: Mobilitetsdata for bedre beslutninger 

v/ Geodata 

Befolkningsflyt er en viktig nøkkel for å forstå hvordan et område blir brukt og hvordan vi forflytter 

oss. Ved hjelp av mobilitetsdata kan vi enkelt få en oppdatert oversikt over folks bevegelse i 

samfunnet. En meget aktuell tematikk under Covid-19 pandemien, men også i et lengre perspektiv for 

å forstå endring over tid og effekt av tiltak. Ikke minst vil det være nyttig for hyttekommuner og 

turistdestinasjoner som har store variasjoner i “innbyggertall” og besøkende. Vi vil introdusere 

temaet og demonstrere praktiske eksempler. 

 

10:30 – 11:00:   Pause med utsjekk og utstillingsvandring    

 

11:00 – 11:30: Ny ledningsregistreringsforskrift 

v/ Geir Myhr Øien, Kartverket 

Den 1. juli 2021 trådte ledningsregistreringsforskriften i kraft. Forskriften stiller blant annet krav om 

detaljert stedfesting av nye og flyttede ledningsanlegg i 3D. Dette gjelder alle ledningsnett innenfor 

petroleum, varme- og kuldeutveksling, elektrisitet, elektronisk kommunikasjon, drikkevann, 

avløpsvann, overvann eller avfall som forsyner mer enn tjue sluttbrukere. Dokumentasjon om slike 

anleggene skal forvaltes av ledningseier og skal la seg utveksle på GML-format. 

11:30 – 12:00: Ajourføring av VA-data med fokus på strenge krav til innmåling og 

dokumentasjon 
v/ Magnus Brenden, Lillehammer kommune 

Årlig forekommer det skade for millioner på VA-nett i Norge ved uheldig møte med dårlig dokumenterte 

VA ledninger. De siste årene har kravet om nøyaktighet i registrering av VA-data økt betraktelig og 

tidlig i 2021 ble en ny ledningsregistreringsforskrift publisert. Denne setter krav til nøyaktighet og hva 



som bør registreres og hvordan ajourføring skal foregå. Lillehammer kommune har i en årrekke vært 

fremoverlent i kartlegging og ajourføring av VA-data. Lillehammer kommune setter store krav til 

korrekt og nøyaktig data fra entreprenører og private. Dette ser Lillehammer kommune som essensielt 

for å opprettholde kravet om levering av sikkert drikkevann og minimering av utslipp som kommer 

miljøet til skade. 

 

12:00 – 13:00:   Lunsj         

Møteleder: Pål Ellingsen Byfuglien, Østre Toten kommune 

 

13:00 – 13:30: Endret luftfartshinderforskrift og utvidet rapporteringsplikt 

v/ Geir Myhr Øien, Kartverket 

I 2014 fløy et helikopter fra Norsk Luftambulanse inn i en høgspentledning i forbindelse med et 

redningsoppdrag på Sollihøgda, noe som førte til at helikopteret styrtet og to personer omkom. For å 

redusere risikoen for flere tilsvarende ulykker vil det fra og med 1. juli 2022 bli krav om rapportering 

av samtlige luftledninger og andre vaiere i luft til Nasjonalt register over luftfartshindre. Pliktene 

omfatter også allerede eksisterende luftspenn. 

13:30 – 14:00: Reviderte FKB-produktspesifikasjoner 

v/ Nils Ivar Nes, Kartverket 

Nils Ivar Nes gir en kort gjennomgang av hva som er nytt i FKB 5.0 og planer for innføring i Sentral 

FKB. 

14:00 – 14:15:   Pause          

14:15 – 14:45: Smart Kongsvinger- hva er det? 

v/Anne Kjersti Briskerud – Kongsvinger kommune 

Foredraget er innom flere problemstillinger kommunen har vært innom i oppstartfasen av «Smart 

Kongsvinger». Hvilken tilnærming har Kongsvinger kommune valgt? Hvordan få til nødvendig 

forankring? Hvordan sikre at kompetanse og kunnskap deles? Hvorfor er GIS et viktig fundament i 

Smart-tjenester? 

14:45 – 15:15:  Intelligate – infrastruktur for intelligente transportsystemer 

v/ Kristian Elseth, Laje Innlandet AS  

Kan nødvendig infrastruktur for belysning brukes til noe mer enn bare å levere lys? Svaret på dette er 

ja. Intelligate leverer infrastruktur som ivaretar fremtidens krav til sensorhåndtering. 

 

15:15:    Takk for samlingen, og vel hjem! 

 

 

 

 

 



Praktiske opplysninger 
 

Tid og sted: Onsdag 27 april – torsdag 28 april, Scandic Hamar, Vangsvegen 121, 2318 

Hamar. https://www.scandichotels.no/hotell/norge/hamar/scandic-hamar 

Pris:  Hele arrangementet  

Prisen inkluderer overnatting, 2 lunsjer, frokost og festmiddag 

kr. 3000,- medlem i GeoForum (inkl. bedriftsmedlem) 

kr. 4000,- ikke-medlem 

 Dagsbesøk 

Prisen inkluderer lunsj 

kr. 800,- 1 dagbesøk - medlem i GeoForum (inkl. bedriftsmedlem) 

kr. 1300,- 1 dagbesøk - ikke-medlem 

 Overnatting fra dagen før (26 april) 

Inkluderer frokost 27 april. 

kr. 1090,- 

 Festmiddag for de som ikke overnatter 

kr. 535,- 

 Student- og pensjonistmedlemmer 

Student- og pensjonistmedlemmer får gratis dagdeltakelse, men må koste 

eventuell middag og overnatting selv. 

 Utstiller 

En utstillerplass er inkludert 1 person fra firmaet på «hele arrangementet». 

kr. 6500,-   

 Ved avbestilling etter påmeldingsfristen belastes hele deltakeravgiften. 

Parkering og kollektiv:  Hotellet ligger i gangavstand fra Hamar stasjon, med buss- og 

togforbindelser. Det er store parkeringsarealer rundt hotellet, 

både i kommunal og privat (Europark) drift. 

Påmelding:   https://geoforum.pameldingssystem.no/innlandet-22 

Påmeldingsfrist: Onsdag 30. mars 2022 kl. 23:00 

Kontaktopplysninger: Magnus Clausen 

               magnus.clausen@stange.kommune.no 

               Tlf: 415 68 468 
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