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FOR 20 ÅR SIDEN

» Praktisk anvendelse av GPS

» Innføring av EUREF89

» Digitale markslag

» Kartografi i praktisk bruk

» GEOLOK

» Produksjon og forvaltning av plandata

» Elektronisk arkivering

» Geovekst





STRATEGIPLAN 2016 - 2018

Hva er GeoForum?

Hva jobber vi for?



FELLESARENA

SYNLIGGJØRING



KOMPETANSE

» Arbeidsplanen for 2016 inneholder mange forslag 

til konferanser, seminar og kurs

» Kommer på www.geoforum.no



FELLESARENA, BL.A. FAGPOLITISK VIRKSOMHET

» Representantforslaget om oppheving av kommunalt monopol på 

eiendomsoppmåling

» Innføring av fritt landmålervalg – for eller imot?

» GeoForum skal være en arena der ulike meninger og argumenter kommer frem. 

• Innlegg i Posisjon 

• Debatt på kommunal geomatikkonferanse. 

» GeoForum har bedt om et møte med medlem i Energi- og miljøkomitéen for å gi 

utfyllende opplysninger om saken. 

» Energi- og miljøkomitéen skal gi sin innstilling 18. februar. 

» Foreløpig dato for behandling i Stortinget er 3. mars.



» «Kart- og eiendomsdata er nødvendig for areal og ressursforvaltning, klimaovervåking, planlegging 

eiendomsforvaltning, samfunnssikkerhet og beredskap, navigasjon og transport, næringsutvikling m.m. 

Gode basis geodata og tematisk informasjon er i dag tilgjengelig for hele landet. Utfordringen er å holde 

dette oppdatert. Det er fortsatt behov for mer nøyaktige og detaljerte høydedata, som er særlig viktig i 

forbindelse med skred- og flomfarekartlegging. Fremdeles er en del av de tematiske geodataene for lite 

detaljerte og har for lav dekningsgrad til å være nyttige i den kommunale saksbehandlingen. Slike datasett 

er også viktige for innholdet i det offentlige kartgrunnlaget.

» …mange områder som mangler gode dybdemålinger..Det pågår kontinuerlige målinger for å bedre 

sjøkartene, og det er viktig at arbeidet videreføres. 

» Internett og digitale kart gir enklere tilgang til informasjon og større mulighet til medvirkning i plan- og 

vedtaksprosesser. Kart viser ikke lenger bare hvor ting er, men fungerer også som et analyseredskap 

i planlegging av utbygging, transport, næringsutvikling og bærekraftig utvikling. Utviklingen går i 

retning av mer bruk av datamodellering innen bygge- og anleggsnæringen. Det må derfor tilrettelegges for 

bedre samvirke av ulike typer data med selvbetjeningsløsninger og nedlastingstilgang. Dette vil gjøre det 

enklere for innbyggere og næringsliv. og standardisering for deling og viderebruk av plan- og arealdata.»

Det legges også vekt på et godt samarbeid med kommunesektoren, bl.a. i arbeidet med grunndata, 

verktøyutvikling, digitalisering 



SYNLIGGJØRING

» Rekruttering og profilering



Søkere til 

geomatikkutdanning

Antall 
plasser

Søkere  
2013

Søkere  
2014

1.Priori
tets 
søker Økning

Høgskolen i 
Gjøvik Geomatikk 15 79 92 14 20

Landmåling 10 112 161 47 49

Landmåling, nettbasert, 
deltid 25 151 167 68 16

GIS, deltid, nett 25 113 147 58 34

GIS 10 73 87 25 14

NMBU

Geomatikk: kart, 
satellitter og 3D-
modellering 15 137 199 35 62

Geomatikk: kart, 
satellitter og 3D-mod., 
master 10 63 104 12 41

Høgskolen i 
Bergen

Landmåling og 
eiendomsdesign 30 660 582 109 -78



Vi er de beste ambassadørene!

Fra lokale geomatikkdager på Norefjell 2014. Foto: Even Stangebye



Hvorfor mener vi 

GeoForums jobb er 

viktig?

• «Alle» bruker geografisk informasjon

• Vi vet at tilgang til oppdatert geografisk 

informasjon er samfunnsnyttig!

• Vi trenger flere geomatikere!



Hvorfor være medlem i GeoForum?

»Rabatt på deltakeravgift

»Posisjon og Kart og Plan

»Stipend

»Mulighet til å være med i styret 
lokalt / sentralt

»Mulighet til å påvirke GeoForums
aktiviteter

»Kr 360 per år ( ½ pris for 
studenter)

»Medlemsundersøkelse



GEOMATIKKDAGENE 2016 – ÅLESUND 8.-10.MARS 

» Mange spennende foredrag i 3 parallelle 

sesjoner

» Kartutstilling for 20.gang

» Utstilling

» Lyntaler

» Årets Geogründer

» Representantskapsmøte

» Håper vi ses i Ålesund!



»Takk til prgramkomiteen

»Benytt muligheten til å møte utstillere

»Lykke til med arrangementet!


