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ØSTFOLD POLICE DISTRICT 

Kartverk og analyser 
som 

beslutningsstøtte 



ØSTFOLD POLICE DISTRICT 

«har det skjedd i et annet 

sammenlignbart vestlig land  - så kan 

det også skje her».  
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ØSTFOLD POLICE DISTRICT 

datamaskinbaserte systemer som brukes til å: 

registrere 

 Modellere 

  Lagre 

   Hente 

    Manipulere 

     Analysere 

      presentere 

geografisk refererte data. 



ØSTFOLD POLICE DISTRICT 

..… godt modnet teknologi…… 



ØSTFOLD POLICE DISTRICT 

Foto: http://www.warrenphotographic.co.uk/ Foto: http://www.theforce.net/ 

Politiet 
Utviklingen 



Sikkerhetspolitisk krise med 

mange hendelser som gir et svært 

uoversiktlig situasjonsbilde 
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tirsdag 9 juni 2015 



Foto: Forsvarets mediarkiv 
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Foto: Hvaler kulturvernforening 
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Løkholmen 

Naturtype område 

Bløtbunnområde i 

strandsonen 

Båtholmen 

Naturtype område 

Bløtbunnområde i 

strandsonen 

 

OK 













Så hvordan ble så vi så gode???? 

 

Så hvordan ble så vi så utrolig 

flinke? 



Mulig forklaring: 

At østfoldpolitiets beredskapsplanleggere er: 

«Multi-talenter med ekstrem 

arbeidskapasitet og ferdigheter fin-

tunet over flere års studier og praksis» 
 







GEOPOL basert på MARIA 



Min påstand: 

å bruke kart for å «finne frem» 

Mindre flinke til å:  
 

Analysere og presentere 
 

Flinke til 



Politiet må ta GIS på alvor 



Så hvor kom produktene fra? 



Geocellenettverket 



Foto: TU.no 



Fredrikstad kommune 

Oslo kommune 

Statens kartverk 

Asker kommune 

Fylkesmannen i Østfold 

Oslofjord Heimevernsdistrikt 



Hvis dette er starten – hvor er vi om 10 år? 

• GIS kompetanse er en selvskreven del av etterretningsarbeidet til politiet 

• GIS kompetanse brukes aktiv som beslutningsstøtte på alle nivåer 

• «Droner» er et naturlig verktøy hos enhver GIS-operatør 

• Alle nødetater og samarbeidspartnere jobber på samme elektroniske kart som 

oppdateres i sanntid 

• Nødetater og samarbeidspartnere kraftsamler GIS ressurser ved behov 

• Crowdsourching av georeferert informasjon er en naturlig del av enhver større 

samvirke operasjon 
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Takk for oppmerksomheten 


