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Velkommen til det 20. geomatikktreffet i 
Rogaland 2022 

 
Sola Strand Hotel, 10-11 november 2022 

 
Vi har gleden av å ønske dere velkommen til de lokale geomatikkdagene i 
Rogaland.  Årets program går både til lands og til vanns. Vi har satt sammen et 
spennende program som vi mener speiler godt det som skjer innen geomatikk-
faget, og vil gi noen inspirerende dager i godt fagmiljø. 
 
Få med deg dine kollegaer og meld deg på våre lokale geomatikkdager!  
 
 
Program dag 1, 10. november 
Møteleder: Ole Grammeltvedt, Sandnes kommune 
  
08.30  Registrering og enkel servering 
 
09. 00  Velkommen 

v/leder av GeoForum Rogaland, Ole Grammeltvedt 
 
09.05 Pilot Viking  
 
09.30  FKB, vårt felles digitale grunnfjell  

Ingrid Tenge, NIBIO (Teams) 
 
10.00  Utstillerne presenterer seg  
 
10.15  Pause med utstillingsvandring 
 
 
10.30  Kartleggingsprosjekt i tidligere Sovjetstater 
  Anders Nesse, NOIS 
 
11.30  Lunsj med utstillingsvandring 
 
 
 
 

http://www.sola-strandhotel.no/


 

 
 
Sesjon 1 Matrikkel 
møteleder: Marthon Høvring, Karmøy kommune 
 
13.00  Datakvalitet i matrikkelen 
  Roar Haugland, Kartverket Rogaland 
 
13.30  Adresser, omadressering og kvalitetsforbedring 
  Roar Haugland, Kartverket Rogaland  
 
14.00  Kvalitetsopprydning i matrikkelen i Stavanger kommune 
  Hva har Stavanger kommune gjort? 
  Jan Inge Torgersen og Kyrre Indrebø, Stavanger kommune 
 
14.30  Pause/utstillingsvandring, enkel servering 
 
15.00  Snart skal rettighetshavere selv kunne legge noe informasjon inn i 

matrikkelen.  
Lars Elsrud, Kartverket (Teams) 
 

15.30  Arealadministrasjon, forholdet mellom eigedom og plan 
Sjur Dyrkolbotn, Høgskolen i Bergen  

 

Sesjon 2 Geodata og teknologi 
møteleder: John Larsen, IVAR IKS 
 
13.00  Bruk av bymodell til behandling av planforslag 

Tim Esborn, Stavanger kommune 
 
13.30  Planprosess og innbyggermedvirkning 

Foredraget tar for seg planprosessen fra varsling til vedtak. 
Marie Senumstad Sagdal, NOIS 

 
14.00  Effektiv datafangst med Drone 

Aldri før har det vært enklere å fange og dele ferske data med drone. Samtidig har 
det blitt strengere å operere drone på etterrettelig og lovlig vis. Foredraget har 
fokus på å vise praktiske eksempler og nytteverdier ved å kombinere droner og GIS. 
Geodata 

 
14.30  Pause/utstillingsvandring, enkel servering 
 
15.00  Hvordan finne den rette eiendommen?   

Eierinformasjon og rettigheter, få innsikt i reguleringsplaner, rapporter og DOK 
analyser sammen med 3D visualisering.  
Svein Magne Granheim, Ambita 
  

15.30  Kommunale innbyggertjenester for dele- og byggesøknader 
Digitale dele- og byggesøknader for privatpersoner forenkler jobben for søker og 
bidrar til færre feil og mangler i søknader til kommunene.  
Linn-Ida Ellingsen,  (Teams), Norkart 
 
 



 

 
Sesjon 2 fortsettelse.. 
 
16.00  Marine grunnkart i kystsonen 

Erfaringer fra pilotprosjektet, brukerhistorier, ny teknologi og mulighet til 
nasjonalt program. Nicolien Haasbroek, Kartverket 

 
Mingling i utstillingsområdet 

 
19.30   Velkomst og festmiddag med underholdning 
  DJ- Svein Tønnesen 
   
 
 

Program dag 2, 11. november 
 
Beredskap, klima og forvaltning 
Møteleder: Siri Hammerstad, Kartverket 
 
09.00 Gjerdrum – katastrofen – kartløsningen, datainnsamlingskilder og bruk 

av drone 
  Rune Meier 
   
09.45   Skipstrafikk under pandemien 

Frode Skjævestad, Kystverket 
 
10.15   Pause/utstillingsvandring/ 
   
10.30   Temakart Rogaland 

Demonstrasjon av løsningen temakart-Rogaland.no, Astrid Espe, Rogaland 
fylkeskommune og James Stott, Statsforvalteren i Rogaland 

 
11.00   Forvaltning av ar5 og andre løsninger fra NIBIO 
  Jostein Frydenlund, NIBIO (Teams) 
 
11.30  Pause/utstillingsvandring/ 
   
12.00  Klima på kartet 

Klima er tett på mye av det NVE har ansvar for, som skred, flom, energi og 
hydrologi. Eller konsesjoner og Varsom-varsel. Presentasjonen gir et godt innblikk i 
det NVE tilbyr av karttjenester og viser hvor lett det er å finne informasjon og data 
du er på jakt etter.  
Bjørn Lytskjold, NVE 

 
12.30  Bygg og uteareal tilpasser fremtidens klima 
  Therese Sæland Øvernes, Sykehusbygg HF 
 
13.00  Lunsj og avreise 
 
  



 

 
 
 
 
Utstilling: 

      

                 

 
  
Praktiske opplysninger 
 
Tid/sted: Torsdag 10. til fredag 11. november, Sola Strand Hotel, Axel Lunds veg 27, 4055 Sola, 

 https://www.solastrandhotel.no 
 
Pris:  Deltakeravgift per person 

5000,- full pakke med overnatting  
Prisen inkluderer frokost, 2 lunsjer, pausebuffet og middag 
 
3050,- Dagsbesøk inkl. lunsj og middag 
 
2050,- Dagsbesøk inkl. lunsj 
 
Personlige medlemmer får kr 500,- i rabatt, student/pensjonist får halv pris 
 
Trenger noen overnatting dagen før, må dette ordnes direkte med hotellet 

 
 
Påmelding: Påmeldingsskjema finner du på: 
https://geoforum.pameldingssystem.no/geomatikktreff-22  
  Påmeldingsfrist: 14.oktober 
 
Kontaktopplysninger: Ole Grammeltvedt, rogaland@geoforum.no , tlf: 90472450 

 
 

https://www./
https://geoforum.pameldingssystem.no/geomatikktreff-22
mailto:rogaland@geoforum.no

