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VELKOMMEN TIL ÅLESUND!

ÅRETS PROGRAMKOMITE:

Sist gang Geomatikkdagene ble arrangert 
i Ålesund, var i 1999. De som deltok den 
gangen snakker fortsatt varmt om hvilken 
opplevelse det var. Under festmiddagen 
var det skjult teater – med servitører som 
drakk av vinen og smakte på maten til 
gjestene. Denne formen for underhold-
ning var et nytt og ukjent fenomen for 
alle, og åpenbart svært minneverdig. Jeg 
har også hørt mye positivt om byvandrin-
gen med lokalpatriot Harald Grytten.

Når Geomatikkdagene igjen arrangeres 
i Ålesund er vi i programkomiteen først 
og fremst stolte av det faglige program-
met. Her får dere deltakere høre mer 
om dagsaktuelle tema som ny, nasjonal 
høydemodell, om vectortiles og hvordan 
Nye Veier skal planlegge bedre og bygge 
mer kostnadseffektive veier. I tillegg får 
dere siste nytt innen blant annet data-

fangst, beredskap og maritime geodata.
Likevel er det morsomt å igjen kunne 

tilby byvandring med Harald Grytten, 
i tillegg til ekskursjon til Offshore Simula-
tion Centre. Om været er bra blir det også 
trappeløp opp til Fjellstua, og orien-
teringsløp i Byparken blir det uansett 
vær- og føreforhold. Vi er også sikre på at 
underholdningen med ålesunderen Maria 
Holand Tøsse blir en suksess.

Legger vi til lyntaler, kåring av årets  
Geogründer og utstillingsvandringer, 
ligger det an til minneverdige øyeblikk  
i Ålesund også denne gangen.
 
God fornøyelse  
– og takk for at du deltar!

For programkomiteen
Sverre Røed-Bottenvann
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JORUNN KRAGSET, 
Norkart

BJØRN ARILD GODAGER, 
NTNU Gjøvik

WENCHE MORK, 
Kartverket Molde

ANDERS TILTNES, 
TerraTec

CHRISTINE HYLLESTAD, 
student NMBU

ELISABETH BERGSTRØM, 
Fredrikstad kommune

KÅRE CONRADSEN, 
Tønsberg kommune

KRISTIAN HOLE FLØTRE, 
KMD

SVERRE RØED-BOTTENVANN, 
GeoForum

GeoForum
Organisasjon for geomatikk
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GeoForum
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09:00 - 11:00 REGISTRERING/UTSTILLING/SERVERING AV KAFFE OG LITT MAT

11:00 - 11:45  Key note 

11:45 - 12:00 Velkommen v/Jorunn Kragset, leder av programkomiteen

12:00 - 13:00 Presentasjon av geogründere v/Sverre Røed-Bottenvann, GeoForum

13:00 - 14:00 LUNSJ

14:00 - 15:30 Utstillingsvandring. Representantskapsmøte i Gange Rolv C.

S1 - Reformer og ramme- 
betingelser / Sal: Bankettsalen

S2 - Beredskap
Sal: Amfi

S3 - Maritime geodata
Sal: Gange Rolv C

Møteleder Kåre Conradsen, Tønsberg 
kommune

Christine Hyllestad, student 
NMBU

Wenche Mork, Kartverket

15:30 - 16:00 Status, fremdrift og bakgrunn 
for fritt landmålervalg. Cathrine 
Rosmer, KMD

Beredskap i forbindelse med 
skred. John Kåre Flo, Politiet i 
Ålesund

Marine grunnkart på Søre 
Sunnmøre. Sigrid Elvenes, NGU

16:00 - 16:30 Synspunkter på fritt landmåler-
valg fra Geomatikkbedriftene 
og en kommune. Øystein Halv-
orsen, GB, og Astrid Sofie Øie, 
Trondheim kommune

Beredskap med GIS i sentrum. 
Eirik Mannsåker, Stavanger 
kommunet

Hærli` med kart-kick! Anita 
Sundnes, Ulstein Kommune

16:30  - 17:00 Digitale romlige reguleringspla-
ner med bestemmelser. Hilde 
Johansen Bakken, KMD og Tor 
Gunnar Øverli, Asplan Viak

Nasjonalt beredskapsarbeid 
og Geonorge. Erland Røed, 
Kartverket

Multikriterieanalyse i ArcGIS 
som verktøy for helhetlig 
arealplanlegging. Arne Håkon 
Sandnes, Molde kommune

 17:00  - 17:30 Statlig arealplan.  
Kristian Hole Fløtre, KMD

Nå er det NOK - Tomas Martin 
Holtan, Kartverket, og Stein 
Moen, Forsvaret

På trygg grunn eller dypt vann. 
Frode Skjævestad, Kystverket

17:30 - 18:00 UTSTILLINGSVANDRING

18:00 - 19:00 Lyntaler/Kåring av årets Geogründer i Bankettsalen

20:00  UFORMELL AFTEN - MAT OG DRIKKE I UTSTILLINGEND
AG
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S4 - Matrikkelen 
Sal: Bankettsalen

S5 - Ny teknologi og nye  
muligheter / Sal: Amfi

S6 - Datafangst og datakvalitet
Sal: Gange Rolv C

Møteleder Knut Helge Skare, 
Ålesund kommune

Anders Tiltnes, 
TerraTec

Bjørn Godager, 
Høgskolen i Gjøvik

09:00 - 09:30 Matrikkelen; en nasjonal fel-
leskomponent. Lars Elsrud, 
Kartverket

Appene snakker sammen. Toni 
Mikkola, Geodata

Strukturert datafangst i felt 
med mobile GIS-løsninger. Tor 
Olav Almås, NoIS

09:30- 10:00 Kommuereform i en digital 
hverdag. Unn Kihle, Kartverket

Publikumsvennlig 3D 
visualisering. Kjell Sandal, NoIS

Oppdatering av data i grøfta. 
Kjell Næss, Norkart

10:00 - 10:30 Rapport om bygningsdelen  
i Matrikkelen, hva skjer videre? 
Steffen Myrseth, KMD

Hvorfor så mye ståhei rundt 
vectortiles? Sverre Wisløff, 
Norkart

-   Moderne datafangst fra 
bilbårne sensorer. Narve 
Schipper Kjørsvik, TerraTec

-   Multispekral flybåren laser og 
kartlegging av elv. Pål Herman 
Sund, TerraTec

-   Kombinert laserscanning og 
skråbildeopptak for infra-
struktur-prosjekter. Leif Erik 
Blankenberg, TerraTec

10:30 - 11:00 Tanker og erfaringer etter 
lovendringen 1.juli - sett fra plan 
og byggesak. Erling Guderud, 
Asker kommune

Droner - nye muligheter innen 
småskalakartlegging. Håvard 
Buset, Buset AS

11:00 - 12:00 UTSTILLING OG KARTUTSTILLING

S7 - Digitale tjenester
Sal: Bankettsalen

S5 - Ny teknologi og nye  
muligheter / Sal: Amfi

S8 - Eksempler fra bransjens 
mangfold / Sal: Gange Rolv C

Møteleder Heidi Liv Tomren, 
Arendal kommune

Anders Tiltnes, 
TerraTec

Sverre Røed-Bottenvann, 
GeoForum

12:00 - 12:30 Effektivisering av byggesaker. 
Olaug Hana Nesheim, DIBK
Morten Græsby, 
Brønn øysund registrene og 
Tor Ketil Nilsen, Arkitektum

Varmesum på kart, interpolert 
og korrigert for mer effektivt 
landbruk i Norge. Kjersti Nord-
skog, Kartverket

3D undergrunnsmodell , 
sammenstilling av ulike FKB. 
Cecilia Cerdeira, PBE  Oslo 
kommune

12:30 - 13:00 Norge i Bilder i ny drakt. Jon 
Arne Trollvik, Kartverket

Nasjonal detaljert  høydemodell 
– Norges største kartleg-
gingsoppdrag. Einar Jensen, 
Kartverket

Innbyggerdialog og beslutnings-
støtte ved hjelp av 3D. Kenneth 
Øyen, Norkart.

13:00 - 14:00 Lunsj

14:00 - 15:00 UTSTILLINGSVANDRING
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S7 - Digitale tjenester
Sal: Bankettsalen

S9 - Open Source
Sal: Amfi

S8 - Eksempler fra bransjens 
mangfold / Sal: Gange Rolv C

Møteleder Elisabeth Bergstrøm, Fredrik-
stad kommune

Alexander Nossum, Norkart Gro Gjervold, Statens vegvesen

15:00 - 15:30 Sentral lagring av FKB. Nils Ivar 
Nes, Kartverket

Kjapt, trygt og billig med åpen 
kildekode. Anne-Barbi Nilsen, 
NIBIO

Reguleringsplan på sørsiden. 
Tom Rian, Ålesund kommune

15:30- 16:00 Erfaringer fra en pilot. Terje 
Nuland, Søgne kommune

Felles temadata og ROS-ana-
lyser for saksbehandlere. Stig 
Aage Melve, Hamar kommune 
og Anne Kjersti Briskerud, 
Kongsvinger kommune

Utbredelse og konsekvenser av 
sjøtrafikk – praktisk bruk av AIS 
posisjonsdata. Stian Aamodt, 
Kystverket

16:00 - 16:30 Ny forvaltningsløsning for 
høydedata. Håkon Dåsnes, 
Kartverket

Redaksjonell bruk av kart i 
Sunnmørsposten. 
Eirik Meling, Sunnmørsposten

Demonstratorer – Kultur- og 
naturreise. Håvard Johansen, 
Kulturrådet og Atle Frenvik 
Sveen, Norkart

16:30 - 17:00 Erfaringer og eksempler på 
bruk av høydedata fra Fred-
rikstad kommune. Geir Anker, 
Fredrikstad kommune

Åpne data og innovasjon - 
erfaringer fra Danmark. Ulla 
Kronborg Mazzoli, Geodatasty-
relsen

Kart på Finn.no. 
Henning Spjelkavik,  
Finn.no

17:00 - 18:00 ORIENTERING/TRAPPELØP/EKSKURSJON

19:00 UTDELING AV PREMIER FRA UTSTILLERE

20:00 FESTMIDDAGD
AG
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S7 - Digitale tjenester
Sal: Bankettsalen  

S10 - Samferdsel
Sal: Amfi

S8 - Eksempler fra bransjens 
mangfold / Sal: Gange Rolv C

Møteleder Jorunn Kragset, Norkart Kristian Hole Fløtre, KMD Rune Strand Ødegård, HiG
09:00 - 09:30 Automatiserte analyser og 

leveranser i kommunen. Tore 
Jensen, Geodata

Mer kostnadseffektiv vegbyg-
ging gjennom bedre planlegging. 
Odd Anders Nome, Nye Veier AS

Adresser i Midtøsten, hvor 
vanskelig kan det være? Stein 
Runar Bergheim, Avinet

09:30 - 10:00 Automatisk rosanalyse for 
saksbehandleren. Frode Hølle-
land, Norconsult Informasjons-
systemer AS

3D-modeller som kontrakts-
grunnlag i store infrastruk-
turprosjekter. Jostein Sageie, 
Sageie AS

Det globale skiftet i kart- og 
GIS-bransjen. Per Erik Opseth, 
Kartverket   
 

10:00 - 10:30 Automatisk produksjon av 
situasjonskart i Greater Sta-
vanger. Roy Sjonfjell, Stavanger 
kommune

Når GIS og BIM møtes. 
Erling Tronsmoen,  
Vianova Systems

GIS  i Forsvarsbygg. 
Per Gunnar Ulveseth, 
Forsvarsbygg

10:30 - 11:00 Pause med utsjekk

11:00 -11:40 Ny geodatastrategi. Erik Perstuen, Kartverket

11:40 - 12:15 Kåring av beste kart. Kristoffer Kristiansen, Kartverket og Terje Midtbø, NTNU

12:15 - 12:45 Operational GIS in rural Sierra Leone during the 2014/2015
Ebola outbreak. Richard White, Folkehelseinstituttet

12:45 -13:00 Avslutning - Geoforum ved styreleder

13:00 - 14:00 Lunsj og hjemreiseD
AG

 3
 - 

10
. m

ar
s

D
AG

 2

GeoForum
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  Analyse 
  Databasekobling 
  Matrikkel
  Plan
  Landmåling

En komplett GIS-løsning 

Les mer om ISY WinMap Pro på isy.no og besøk oss gjerne på Geomatikkdagene

PMS 280
PMS 398

telefon 810 33 400 • firmapost@geomatikk.no • www.geomatikk.no

telefon 810 33 400 • post.survey@geomatikk.no • www.geomatikk-survey.no

telefon 73 10 99 50 • post@geomatikk-ikt.no • www.geomatikk-ikt.no

• Koordinering av planer - KGrav
• Søknadsbehandling Vei og VA - GeoSak
• Samordnet gravemelding og kabelpåvisning
• Dokumentasjon av ledningsnett
• Råte- og tilstandskontroll av stolper

• Stikking/maskinstyring - vei/jernbane/bygg
• Mengdeberegning og kontraktsoppfølging
• Grunnlags- og setningsmålinger
• 3D-modeller for prosjektering/BIM
• Kartlegging med droner
• Eiendomsmålinger

• Digitalisering av kommunale papirarkiv
• Arkivanalyser
• Innbyggerportal for eiendomsinformasjon
• Taksering for eiendomsskatt - matrikkelføring
• Feltløsninger for datafangst til ulike fagsystemer
• Programvare- og systemutvikling
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Ambita Infoland
- hvorfor bli leverandør?

Ambita Infoland er Norges største 
formidlingsportal for eiendomsinformasjon og 
geografisk data. Portalen gir brukerne tilgang 
til kontinuerlig oppdaterte opplysninger innen 
eiendom, kart-, vei- og plandata.

Som leverandør i Ambita Infoland kan 
kommuner, boligbyggelag, energiverk og 
interkommunale selskaper spare tid og 
kostnader gjennom automatisert og effektiv 
distribusjon av egen informasjon til markedet.    

Ambita er på Geomatikkdagene 2016 - kom 
innom vår stand for en prat! 
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CATHRINE ROSMER,  
Kommunal- og 
moderniserings-
departementet
Cathrine Rosmer 
er seniorrådgiver 
i Planavdelingen 
i KMD, Kart- og planlovseksjonen. 
Hun er utdannet cand.jur. fra UiB i 
1991 og har yrkesbakgrunn fra bl.a. 
advokatvirksomhet, domstolen og Statens 
kartverk. Hun arbeider til daglig primært 
med matrikkel- og tinglysingsrettslige 
problemstillinger og regelutvikling på 
matrikkellovens område.
 
Status, fremdrift og bakgrunn  
for fritt landmålervalg
Foredraget vil gi et overblikk over 
historikken og dagens situasjon med 
referanse til Representantforslaget om 
oppheving av det kommunale ansvaret for 
eiendomsoppmåling.

ØYSTEIN HALVORSEN, GB,  
OG ASTRID SOFIE ØYE,  
Trondheim kommune 
Synspunkter på fritt landmålervalg  
fra GB og kommune

HILDE JOHANSEN 
BAKKEN,  
Kommunal- og 
moderniserings-
departementet
Hilde Johansen 
Bakken jobber 
i Planavdelingen i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Arbeider 
nå som prosjektleder for den toårige 
IKT-satsningen til regjeringen for å få til 
mer effektive plan- og byggeprosesser. 
Utdannet Cand. scient i naturgeografi 
fra Universitetet i Oslo. Har også 
tilleggsutdanning innen arealplanlegging 
fra Ås, samt etterutdanningskurs om 
plan- og bygningsrett og Samplan. 
 

TOR GUNNAR ØVERLI,  
Avinet
Tor Gunnar Øverli er 
daglig leder i Asplan 
Viak Internet AS og 
ansvarlig for Asplan 
Viak sin internasjonale 
virksomhet. Han er utdannet sivilingeniør 
i kartfag fra daværende NLH i 1995. Han 
har deltatt i en rekke ulike prosjekter 
knyttet til geodesi, standardisering, 
plan- og byggesak, adressering, nasjonale 
geodatainfrastruktur og systemutvikling 
– innenlands og utenlands. Tor Gunnar 
er nå engasjert som prosessleder av KMD 
for romlige reguleringsplaner med digitale 
bestemmelser.
 
Digitale romlige reguleringsplaner  
med bestemmelser
Sammendrag: Foredraget sier noe om 
regjeringens satsing for å fornye, forenkle 
og forbedre offentlige tjenester med et 
2-årige prosjekt for digitalisering av 

planprosesser. Prosjektet skal bidra til 
standardisert planbehandling ved økt 
bruk av IKT i planleggingsfasen. Staten 
tilrettelegger for standarder, datamodeller 
og spesifikasjoner. Disse kan kommunene, 
aktørene i planprosesser, i byggenæringen 
og systemleverandører bruke i utvikling 
av sine systemer. Det skal utvikles 
datamodeller for 3-dimensjonal arealplan, 
og digitale planbestemmelser.

KRISTIAN FLØTRE,  
Kommunal- og 
moderniserings-
departementet 
Kristian Fløtre 
jobber som rådgiver 
i planavdelingen 
i Kommunal- og moderniserings-
departementet, ved seksjon for statlig 
og regional planlegging. Her jobber han 
hovedsakelig med statlige arealplaner for 
samferdselsprosjekt. Han er utdannet 
landskapsingeniør fra UMB, og har 
tidligere erfaring fra arkitektkontor 
og to fylkeskommuner. 
 
Statlig arealplan
Regjeringen har som mål å øke 
bruken av statlig arealplan for store 
samferdselsprosjekt. Innlegget 
vil formidle status og erfaring for 
bruk av statlig arealplan for store 
samferdselsprosjekt så langt, med 
eksempler fra pågående saker.

JOHN KÅRE FLO,  
Politiet i Ålesund
Beredskap 
i forbindelse 
med skred

OVERSIKT FOREDRAGSHOLDERE  

Geomatikkdagene 2016

F O R E D R AG S H O L D E R E
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EIRIK MANNSÅKER,  
Stavanger kommune
Eirik Mannsåker 
er fagansvarlig på 
Geodataavdelingen ved 
kultur og byutvikling 
i Stavanger kommune. 
Fagområder innenfor IKT, teknologi, 
beredskap, GIS og oppmåling. Utdanning 
fra Høgskolen i Gjøvik ved linjen bygg 
og landmåling. Videreutdanning samme 
sted innenfor GIS, satellittgeodesi og 
byggesakskole. Gjennomført lederskolen i 
Stavanger kommune.
 
Beredskap med GIS i sentrum
Foredraget vil presentere samspillet 
mellom kart og beredskapsarbeidet 
i kommunen. Videre hvordan 
Geodataavdelingen kan bistå kommunen 
og beredskap med sine kartløsninger. Det 
vil bli gitt eksempler på kart og løsninger 
innenfor forskjellige scenarioer.

ERLAND RØED,  
Kartverket 
Erland Røed er tilsatt 
i Statens kartverk. 
Han arbeider med 
ulike typer leveranser 
fra Kartverket til 
beredskapsetatene.

Beredskapsløsninger i Geonorge.
Foredraget vil belyse dagens situasjon 
når det gjelder den sivile beredskapen i 
Norge sett fra et geofaglig ståsted. Videre 
vil det bli en gjennomgang av Kartverkets 
viktigste bidrag til en økt, nasjonal 
beredskap.

TOMAS-MARTIN  
HOLTAN, 
Kartverket

STEIN MOEN, 
Heimevernets skole- 
og kompetansesenter 
(HVSKS) 
Stein Moen er løytnant 
i OPLK strukturen 
i Heimevernet. 
Han er tilknyttet HV-01, Oslofjorden 
heimevernsdistrikt, hvor han har stilling 
som milgeo offiser i avdelingen med 
ansvar for etterretning og sikkerhet 

i distriktsstaben. Jobber også for 
Heimevernets skole- og kompetansesenter 
(HVSKS). Har de siste 9 år jobbet for 
å bygge opp ett GeocelleNettverk 
på Østlandet, en geoplattform for 
samhandling på tvers av etater. Sivilt 
jobber Moen som enhetsleder i geodata 
avdelingen i plan- og bygningsetaten i 
Oslo kommune.
 
Nå er det NOK
I 2011 fikk Stein Moen i oppdrag å 
GISifisere plan og beslutnings prosessen 
til HV-01. Siden den gang har jeg jobbet 
fram en operativ kartbase, som er blitt 
delt under større øvelser på Østlandet 
gjennom  GeocelleNettverket med 
stort hell. Denne nasjonale operative 
kartbase (NOK) har vært en av de 
viktigste faktorene som har gjort at 
GeocelleNettverk har blitt en slik stor 
suksess. Nå vil Kartverket ta over og 
videreføre dette arbeidet, slik at hele 
beredskapsnorge kan ta den i bruk.

SIGRID ELVENES,  
NGU 
Sigrid Elvenes er 
forsker ved Norges 
geologiske undersøkelse 
i Trondheim, og jobber 
først og fremst med 
kartlegging av havets bunn. Hun har en 
mastergrad i maringeologi fra Universitetet 
i Tromsø og UNIS på Svalbard (2009), 
og ellers en tverrfaglig bakgrunn med 
bachelorgrader i språkfag og i geografi fra 
Universitetet i Bergen og UNIS.
 
Marine grunnkart på Søre Sunnmøre
Havbunnen er usynlig for de fleste av oss, 
og mange tenker sjelden på at terrenget 
og grunnforholdene under vann kan 
variere akkurat like mye som på land. 
I fem sunnmørskommuner er NGU 
nå i ferd med å hente dette fremmede 
landskapet fram i lyset – vi lager marine 
grunnkart i målestokk 1:20 000 som 
i detalj viser havbunnens utseende 
og egenskaper. Kartene er basert på 
nøyaktige dybdemålinger fra Kartverket 
og omfattende feltobservasjoner, og skal 
gjøres tilgengelige for alle i mai 2016.

ANITA SUNDNES,  
Ulstein kommune 
Anita Sundnes er 
leiar av plan- og 
bygningsavdelinga  
i Ulstein kommune. 
 Ingeniørutdanning 
innan kommunalteknikk frå Høgskulen 
i Ålesund i 1993. Frå 1994-2011 var 
ho tilsett som GIS-ingeniør i Hareid 
kommune.

Hærli` med kart-kick!
Det er eit stort potensiale som ligg 
i bruken av kart i den kommunale 
kvardagen både for tilsette i ei kommune 
og for innbyggarane. Utnytte vi dette godt 
nok i dag? 

ARNE HÅKON SANDNES,  
Møre og Romsdal 
fylkeskommune 
Prosjektleder for 
Interkommunal plan 
for Romsdalsfjorden 
(IntRo), og rådgiver 
natur- og marinforvaltning i Møre og 
Romsdal fylkeskommune. Utdanning: 
Cand.mag i Akvakultur fra NTNU 
i 2004, Cand.mag adjunkt fra Høgskolen 
i Volda, samt Bachelor i Idrettsvitenskap 
fra NTNU.

Multiktiterieanalyse i ArcGIS som 
verktøy for helhetlig arealplanlegging
Presentasjon av en ny metode for helhetlig 
kystsoneplanlegging basert på en digital 
multikriterieanalyse. Metoden er utviklet 
gjennom IntRo -et interkommunalt 
prosjekt for planlegging og forvaltning 
i Romsdalsfjorden. Metoden og 
analyseverktøyene er enkelt overførbare 
til planlegging av både sjø- og landarealer 
i andre områder.

FRODE SKJÆVESTAD,  
Kystverket 
Frode Skjævestad jobber 
i Geodata-tjenesten 
i Kystverket. Frode 
er Cand.polit med 
hovedfag 
i geografi. I tillegg har han en mastergrad 
i Geoinformatikk. Han har jobbet med GIS 
og geodata i Aust-Agder fylkeskommune 
og Avinet i tillegg til i Kystverket. 

På trygg grunn eller på dypt vann
Samordningsgruppa i Norge digitalt har 
nedsatt en arbeidsgruppe for å forbedre 
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tilgangen til og omfanget av marine og 
maritime data i den nasjonale geografiske 
infrastrukturen. Kystverket leder denne 
arbeidsgruppen. Presentasjonen vil gå 
gjennom målsetninger og ambisjoner, 
sammensetning og arbeid i gruppa.

LARS ELSRUD,  
Kartverket 
Lars Elsrud leder 
matrikkel- og 
stedsnavnavdelingen 
i Kartverket, og har 
arbeidet i Kartverket 
siden 2001. De årene GeoForum hadde 
faggruppe for eiendom ledet han denne. 
Han har tidligere arbeidet i Statens 
vegvesen både ved vegkontorer som 
grunnerverver og i Vegdirektoratet 
med utbyggingssaker, og han har jobbet 
med landmåling i jordskifteretten. 
Han er utdannet jordskiftekandidat/
eiendomsutformer fra NLH (NMBU) i 
1994. 

Matrikkelen; en nasjonal 
felleskomponent
I 2010 kom Difi med rapporten 
«Nasjonale felleskomponenter i offentlig 
sektor». Den var beslutningsgrunnlag 
for hvilke felleskomponenter som 
skal styres og forvaltes som nasjonale 
felleskomponenter. Så langt er det 
valgt ut 7 nasjonale felleskomponenter, 
matrikkelen er en av disse. Foredraget 
vil presentere litt rundt matrikkelen 
som nasjonal felleskomponent. Og 
berøre noen utfordringer som følger av 
digitaliseringen av samfunnet, og dermed 
økende bruk av informasjonen fra denne 
nasjonale felleskomponenten til å løse 
forskjellige oppgaver. Dette også i lys 
av at matrikkelen sin rolle i forhold til 
publisitet.

UNN DISCH KIHLE,  
Kartverket  
Unn Disch Kihle er 
sjefs-ingeniør ved 
Kartverket. Har vært 
ansatt i Kartverket 
i 9 år med ansvar 
for systemforvaltningen av landets 
offisielle eiendomsregister, matrikkelen. 
Siden august 2015 prosjektleder for 
prosjektet «Kommunereform i en digital 
virkelighet».
 
Kommunereform i en digital virkelighet
Den nye kommunereformen som 

Stortinget har gitt sin tilslutning til, vil 
medføre at mange vil flytte «digitalt 
til en ny kommune». De sammenslåtte 
kommunene får en ny digital hverdag med 
blant annet nye kommunenumre, nye 
gårds- og bruksnumre og nye vegadresser. 
Kartverket er tildelt en nasjonal rolle 
som koordinator for kommunereformen 
over revidert nasjonalbudsjett 2015, 
som blant annet innebærer å synliggjøre 
avhengighetene på IKT-siden mellom 
kommunale og nasjonale dataregistre 
– men også å ta ansvaret for å utvikle 
en løsning av test av matrikkeldata 
med nye strukturer. Den første 
kommunesammenslåingen i den nye 
digitale virkeligheten er Nye Sandefjord 
kommune fra 1. januar 2017.

STEFFEN MYRSETH,  
Kommunal- og 
moderniserings-
departementet 
Steffen Myrseth 
arbeider som rådgiver 
og jurist i Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet, 
Planavdelingen – Kart- og 
planlovseksjonen.

Rapport om bygningsdelen i 
matrikkelen, hva skjer videre?
KMD mottok i mai arbeidsrapporten 
”Strategi for bygningsdelen i matrikkelen” 
fra Kartverket. Departementet tar sikte på 
å komme med et høringsnotat om dette 
i løpet av våren 2016. Departementet 
vil gjennomgå arbeidsrapporten og 
utfordringene med bygningsdelen i 
matrikkelen.

ERLING GUDERUD,  
Asker kommune 
Leder av planavdelingen 
i Asker kommune. 
Utdanning, master  
i Arealplanlegger med 
videreutdanning innen 
offentlig styring og ledelse. Startet med 
byggesaksbehandling i 2012 og har videre 
beveget seg over til plansaksbehandling, 
og senere leder for planavdelingen. 

Tanker og erfaringer 
etter lovendringen 1. juli 
Foredraget vil presentere erfaringer fra 
lovendringen 1.juli 2015 (søknadsplikten) 
i et perspektiv sett fra byggesaksbehandling 
og planarbeid i Asker kommune. Hva 
har lovendringen medført? Har plan- og 

bygningsavdelingen fått færre søknader og 
oppgaver?

TONI MIKKOLA,  
Geodata 
Toni Mikkola jobber 
som Teknisk Rådgiver 
i Geodata. Han har 
spesielt god kjennskap 
til hva som rører seg 
i Esri-teknologi. Til daglig jobber han 
med å se nye muligheter med bruk av 
GIS hos nye og eksisterende kunder. Han 
har praktisk og strategisk erfaring fra 
hvordan GIS kan brukes både innenfor det 
offentlige og private næringsliv.

Appene snakker sammen
I stø takt med utviklingen av at 
flere og flere benytter seg av GIS i 
arbeidshverdagen så går dukker det 
stadig opp nye apper. Når man i tillegg 
tenker på at over 80 prosent av oss bruker 
smarttelefon daglig så er det både naturlig 
og nødvendig å nå brukeren våre også 
der. I denne sesjonen ser vi på noen 
overordnede trender, og kommende app-
tilskudd, som forhåpentligvis kan hjelpe 
deg i valget av riktige apps. Du vil også 
få et innblikk i hvordan du enkelt kan 
tilby dine brukere attraktive apper uten 
å måtte kode. Det er ikke lenger slik at all 
funksjonalitet skal ligge i en og samme 
app. Nøkkelen er utvilsomt at appene har 
begynt å snakke sammen.

KJELL SANDAL,  
Norconsult 
Informasjonssystemer 
Sandal er utdannet 
Jordskiftekandidat fra 
Universitet for Miljø og 
Biovitenskap(UMB) 
i 1989. 23 års erfaring som GIS- 
konsulent og senior GIS-konsulent  
i firmaene Pumatec, Fjellanger Widerøe 
og Norconsult Informasjonssystemer. 
Dette inkluderer arbeidsoppgaver som 
prosjektledelse og innføring av GIS  
i organisasjoner, deltakelse i GIS-
prosjekter, kurs- og opplæring i GIS-
systemer, konsulentoppdrag hos kunder 
og salg/markedsføring av GIS-løsninger.
 
Publikumsvennlig 3D-visualisering
Det er ikke alle som forstår et vanlig 
2D kart. 3D presentasjoner gir en helt 
annen mulighet for visualisering av 
utbyggingsprosjekter og informasjon til 
publikum. Vi presenterer hvordan BIM-
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modeller, 3D-analyser og terrenginngrep 
kan presenteres for alle brukere. I til- 
legg kan vi presentere en spennende 
løsning som integrerer mobil app for 
innmelding av synspunkter med 3D for 
dialog med publikum. Vi viser deg alle 
mulighetene fra den avanserte bruker 
til innsynsbrukeren med nettbrett og 
smarttelefon.

SVERRE WISLØFF,  
Norkart 
Sverre Wisløff er 
teknologisjef og leder 
utviklingsavdelingen i 
Norkart AS.

Hvorfor så mye ståhei rundt vectortiles?
I internasjonal geomatikkbransje er 
”vector-tiles” et hot buzzword. Denne 
nye teknologien er en raskt, effektiv og 
fleksibel måte å vise geodata på nettet. 
Vector-tiles ligner mye på raster-tiles, men 
sammenlignet har det mange fordeler som 
mye mer komprimert, raskere overføring, 
fleksibel på design og godt tilpasset både 
webapplikasjoner og mobilapplikasjoner. 
Vi i Norkart har arbeidet en med denne 
teknologien en tid og vi vil dele erfaringer 
fra våre eksperimenter. Først vil vi 
se ned under panseret å få en teknisk 
gjennomgang av teknologien. Eksempler 
på Norske datasett, og applikasjoner 
både i nettleser og i mobil-apper vil 
bli vist for å anskueliggjøre fordeler og 
egenskaper. Dersom du lurer på hvordan 
vector-tiles egentlig fungerer, og hva 
man kan forvente av ny funksjonalitet og 
forbedringer, skal du få med deg denne 
presentasjonen.

HÅVARD BUSET,  
Buset as
Håvard Buset er daglig 
leder og eier av firmaet 
BUSET AS i Molde. 
Utdanning fra Norges 
Landbrukshøgskole, 
Jordskifte, i 1973. Har tidligere 
arbeidet i Bloms Oppmåling, VIAK, 
Jordskifteverket, og etablerte eget firma 
i 1998. Har variert erfaring fra alt som kan 
måles og stikkes, både på land og i sjøen, 
nå også fra luften.

Droner – nye muligheter innen 
småskalakartlegging
Foredraget vil presentere muligheter som 
finnes i bruk av droner for kartlegging, 
ajourføringsoppgaver, overvåking, 

grunnlag for terrengmodeller og 
masseberegning, dokumentasjon av store 
byggeprosjekter m.m. Muligheter og 
begrensninger. Diverse eksempler blir 
presentert.

TOR OLAV ALMÅS,  
Norconsult  
Informasjonssystemer 
Strukturert 
datafangst i felt med 
mobile GIS-løsninger

KJELL NÆSS,  
Norkart 
Næss har jobbet 16 
år som kommunal 
og privat landmåler/
stikker. 25 år med GIS 
i ulike sammenhenger. 
Ledningskartlegging har vært en av hans 
kjepphester. Til daglig har han ansvaret 
for avdelingen for GISLINE tjeneste. 
I tillegg jobber jeg Næss med salg og 
markedsføring av vår for VA programvare.

Oppdateringer av data i grøfta
Kvaliteten på ledningsdata i norske 
kommuner har vært tema på VA-
konferanser så lenge jeg har vært med. 
Måten VA-ledningsdata blir kartlagt 
på, gikk ut på dato for mange år siden. 
Foredraget handler om hvordan vi løser 
dette i GISLINE med dagens teknologi.

NARVE SCHIPPER 
KJØRSVIK, 
TerraTec 
Utdannet sivilingeniør 
Karttekniske fag, NLH 
(2000), Dr. Scient. 
Satellittgeodesi, UMB 
(2005). Ansatt i TerraTec siden 2005, med 
ansvar for utviklingen av programvaren 
TerraPos. TerraPos er en kommersiell 
programvare for etterprosessering av 
posisjons- og orienteringsdata ved støttet 
treghetsnavigasjon. 

Moderne datafangst  
fra bilbårne sensorer
Moderne laserskannere har en 
ekstrem nøyaktighet og punkttetthet. 
Punktskyer fra laserskanning har vist 
seg velegnet som datagrunnlag i en 
rekke sammenhenger, ikke minst innen 
samferdsel. En helt sentral forutsetning 
er at dataene er georeferert på en 
tilstrekkelig god måte. Innsamling av 

data fra bil er meget rasjonelt når 
området av interesse ligger langs kjørbar 
vei. Georeferering vha. satellittbaserte 
metoder er svært nøyaktig, men 
forutsetter fri sikt til et tilstrekkelig 
antall satellitter. Dette er dessverre ofte 
ikke tilfelle for samferdselsprosjekter. 
I dette foredraget beskrives hvordan 
disse utfordringene kan løses. Siste nytt 
innen satellitt- og multisensornavigasjon 
beskrives, med eksempler på hvordan dette 
er tatt i bruk av TerraTec allerede i dag.

PÅL HERMAN SUND,  
TerraTec  
Pål Herman Sund 
jobber som prosjekt- 
leder i Terratec AS 
innen landmåling/
geodesi og laser- 
skanning. Han er sivilingeniør 
i Karttekniske Fag fra Norges 
Landbrukshøgskole i 1994. Har variert 
erfaring med anvendt geomatikk fra bygg 
og anlegg, olje og gass, IT/GIS og kart- 
og oppmålingsbransjen.

Multispektral laser og kartlegging av elv
Terratec AS eier verdens første 
kommersielt tilgjengelige flybårne multi-
spektrale laserskanner, Optech Titan. En 
av mulighetene dette instrumentet gir er 
samtidig «sømløs» kartlegging av topografi 
på land og under vann. I Gudbrandsdalen 
er det gjentagende problemer med flom og 
flomskader fra Lågen med sideelver. NVE 
skal etablere en digital terrengmodell for 
Lågen med 0.5 meter oppløsning. Terratec 
AS vant anbudet med å fremstille denne 
modellen basert på skanning med Optech 
Titan i kombinasjon med multistråle-
ekkolodd der laseren ikke når ned til 
elvebunn. I presentasjonen ønsker vi å dele 
informasjon om sensoren, arbeidsflyt og 
resultater fra dette spesielle prosjektet.

LEIF ERIK 
BLANKENBERG,  
TerraTec 
Leif Erik Blankenberg 
er teknisk sjef og leder 
teknologiutviklings-
avdelingen i TerraTec. 
Før han begynte i TerraTec, var han 
teknisk direktør i Blom Geomatics. Han 
har tidligere også jobbet i Norkart og 
ved NMBU. Blankenberg er utdannet 
jordskiftekandidat fra NLH (NMBU) og 
har også en doktorgrad i fotogrammetri 
fra samme universitet.
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Kombinert laserscanning og 
skråbildeopptak for infrastruktur-
prosjekter
I de siste årene har det blitt utviklet 
laserscannere som er så små at de kan 
monteres på droner. Vektbegrensninger 
på dronene medfører imidlertid at 
laserscanning fra denne type plattform 
vil ha relativt begrenset operasjonstiden. 
Videre er det svært begrensede muligheter 
til å kombinere laserscanning fra drone 
med samtidig opptak av bilder. TerraTec 
anskaffet i 2015 en Riegl VUX-1 «drone»-
laser, men istedenfor å operere denne 
fra en drone, har TerraTec fått utviklet 
et helikopterbasert system. I tillegg til 
Riegl VUX-1 laseren, består systemet av 
en gyro-stabilisert pod, 1 vertikalkamera, 
2 skråbildekamera, og et høypresisjons 
GNSS/INS. Ved å fly systemet i lav høyde, 
gir laserscanningen mer enn 100 punkt/
m2 samtidig som kameraene gir bilder 
med 5 – 7 mm oppløsning (GSD). Systemet 
er svært velegnet til bruk ved inspeksjon/
tilstandsdokumentasjon av kraftledninger, 
men også for datainnsamling til andre 
infrastrukturprosjekter (som f.eks. vei 
og jernbane). I foredraget vil systemet bli 
presentert. Videre vil det bli vist eksempler 
på anvendelsesområder og produkter.

OLAUG HANA NESHEIM,  
Direktoratet for 
byggkvalitet 
Prosjektleder innen 
digitalisering 
i Direktoratet for 
byggkvalitet. Hun 
har gjennom mange år jobbet med 
prosjektledelse, anskaffelser og fasilitering 
av omstillingsprosjekter med ny teknologi 
i offentlig sektor.
 

TOR KETIL NILSEN,  
Arkitektum
Eier og utviklingsleder 
i Arkitektum og har 
lang erfaring med 
systemutvikling, 
systemarkitektur, 
prosessmodeller, informasjonsmodeller 
og standardisering.

MORTEN GRÆSBY, 
Altinn 
Løsningsarkitekt 
Brønnøysund-
registrene/Altinn. Han 
har jobbet i Altinn som 
løsningsarkitekt siden 
2012.

Effektivisering av byggesaker
Direktoratet for byggkvalitet er i ferd med 
å utvikle Fellestjenester for bygg. Dette 
er betegnelsen på en ny tjenesteplattform 
som skal utvikles på Altinn. Planen er 
at de kommersielle leverandørene av 
eByggesøknads-løsninger skal finne det 
de trenger av grunnlagsinformasjon og få 
hjelp til å sjekke og kontrollere søknader 
før de sendes inn til kommunen. Tanken er 
at kart og reguleringsplaner skal spille en 
sentral rolle i fremtidens søknadsløsninger.  
I dette foredraget blir denne nye satsningen 
presentert fra ulike synsvinkler. Fra DiBK 
som eier av Fellestjenester for bygg, fra 
Arkitekturm som utvikler av tjenesten og 
fra Altinn som drifter av denne tjenesten. 

JON ARNE TROLLVIK,  
Kartverket 
Prosjektleder Statens 
kartverk. Jobbet i 
Kartverket siden 2001. 
Før det i Norconsult 
og Fjellanger Widerøe. 
Utdannet cand. Scient i Naturgeografi 
ved Universitetet i Oslo 1986.    

Norge i bilder i ny drakt!
Løsningen Norge i bilder eies av 
Kartverket, NIBIO og Statens vegvesen. 
Nye Norge i bilder er utviklet av Geodata 
AS. De har også kontrakt på drift av 
løsningen for de neste årene. Nytt er at all 
forvaltning og distribusjon skjer i ”skyen” 
gjennom Amazon webservice. Foruten 
bedre ytelse og en generell oppgradering 
av hele løsningen, er det kommet nye 
funksjoner som 3d-visning og mulighet 
for å sammenligne ulike årganger av 
bilder. På forvaltningssiden har man 
fått en grundigere mottakskontroll og 
en mer effektiv løype for å publisere nye 
bildeprosjekter til internett.     

KJERSTI NORDSKOG,  
Kartverket/Aalborg 
universitet 
Kjersti Nordskog 
er overingeniør i 
geodatakoordinator-
seksjonen i Kartverket. 
Utdannet master i samfunnsgeografi 
fra Universitetet i Oslo i 2009, men 
har i tillegg tatt 1-årig GIS-studium 
på Høgskolen i Gjøvik, og Master of 
Technology Management (MTM) 
Geoinformation Management på Aalborg 
universitet i 2016.

Varmesum på kart – interpolert  
og høydekorrigert for mer  
effektivt landbruk i Norge
Foredraget presenterer et masterprosjekt 
på Aalborg universitets Master of 
Technology (MTM)-utdanning innenfor 
geoinformation management. Ved 
hjelp av Open Source GIS-programvare 
kan varmesum beregnes for steder 
hvor den ikke er målt. Dette er nyttig 
for landbruket, som i større grad kan 
forutse når det er risiko for at skadedyr 
eller sykdommer angriper avling. 
Prosjektet er gjennomført ved hjelp 
av prosjektstyringsmetodene som 
undervises på Aalborg universitets 
MTM-studium, og både studium og 
prosjektstyringsmetoder vil omtales 
i presentasjonen. Masterprosjektet 
er utført i samarbeid med NIBIOs 
Landbruksmeteorologiske tjeneste (LMT).

EINAR JENSEN,  
Kartverket 
Nasjonal detaljert 
høydemodell  
– Norges største 
kartleggingsoppdrag
Fra 2010 er det 
jobbet med støtte fra et titalls etater 
med stor potensiell nytte av en detaljert 
høydemodell for å skaffe finansiering 
for et landsdekkende prosjekt. Høsten 
2013 og vinteren 2013/14 ble det 
på oppdrag fra MD/KMD utført et 
forprosjekt som resulterte i en rapport 
som underbygde grunnlaget for et 
hovedprosjekt. I 2015 ble det øremerket 
10 mill. kr. i Kartverkets budsjett for å 
gjennomføre et pilotprosjekt. I tillegg 
bidro 4 andre departementer gjennom 
sine underliggende etater med å utvide 
rammen for piloten til 17,5 mill.kr. 
Pilotprosjektet finansierte laserskanning 
av ca. 13.500 km² fordelt på 4 geografiske 
områder med ulike utfordringer. Gjennom 
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statsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt 
iverksetting av et hovedprosjekt med 
en antydet totalkostnad på ca. 300 mill.
kr. Prosjektet skal foregå i perioden 
2016-2020, der datainnsamlingen 
skal gjennomføres over 4 år, med en 
avsluttende del i 2020. Det skal skannes i 
størrelsesorden 240.000 km2, i tillegg vil 
større sammenhengende høyfjellsområder 
matches og noe eksisterende laserdata skal 
inngå. Anbudsprosessen er nå i gang.

CECÍLIA CERDEIRA,  
Oslo kommune 
Cecília Cerdeira jobber 
som Geodatakonsulent 
på Geodataavdelingen 
i Plan– og bygnings-
etaten, Oslo kommune 
siden 2012. I perioden mellom 2008 og 
2012 jobbet hun i Blom Geomatics AS. 
Hun har utdanning som Sivilingeniør 
Geomatikk fra 2003, Universitet i Porto 
med påbyggingsår i GIS, fjernanalyse, 
databaser fra Universitet i Lisboa i 2007.

3D undergrunnsmodell. 
Sammenstilling av ulike FKB data
Oslo kommune har i 2013 startet opp et 
tverretatlig prosjekt for økt kunnskap 
om undergrunn i Oslo. Foredraget skal 
vise digital 3D-modell over og under 
bakken på testområde Majorstua i Oslo. 
Modellen viser utfordringer knyttet til 
3D-modellering av eksisterende data 
fra ulike dataeiere med ulike nivåer 
av tilgjengelighet, konfidensialitet 
og kvalitet.  Hvilke behov for data/
kvalitetskrav har vi i ulike planprosesser? 
Kan tilgjengelighet til undergrunnsdata 
i 3D forenkle, effektivisere og forbedre 
planprosesser?

KENNETH 
ØYEN-ERIKSEN,  
Norkart
Utdannet Bachelor 
in Geomatics ved 
Universitetet i Oslo 
(UiO), samt 1 år ved 
Forsvarets Ingeniørhøgskole (FIH) på 
Lillehammer. Har tidligere jobbet 7 år 
i Terratec med flyfoto og laserscanning, 
alt fra planlegging, prosessering, 
koordinering, operations til ledelse. Har 
det siste halvannet året jobbet i Norkart 
med Kommunekart, webløsninger, 
prosjektledelse, 3D løsninger m.m.

Innbyggerdialog og beslutnings- 
støtte ved hjelp av 3D
Flere kommuner har nå fokus på 
publikumsvennlige 3D kart for likere 
forståelse ved presentasjon av ulike 
prosjektforslag ved utbygging og 
regulering av nye områder. Vi vil vise 
ulike eksempler på bruk av dette i ulike 
prosjekter.

NILS IVAR NES,  
Kartverket 
Nils Ivar Nes er 
prosjektleder for 
prosjektet Sentral 
lagring av FKB. Han 
gikk ut fra Norges 
Landbrukshøgskole som sivilingeniør 
i 2002 og har siden jobbet i Kartverket. 
De senere årene med sentrale oppgaver 
innenfor FKB. Nes har kontorsted på 
kart-kontoret på Hamar og er organisert i 
Geodata samarbeidseksjonen 
i Landdivisjonen. 

Sentral lagring av FKB
Foredraget presenterer konseptet Sentral 
Felles Kartdatabase og prosjektet for 
innføring av dette. Foredraget kommer 
inn på motivasjonen på å sette i gang 
prosjektet og gevinstene som kan hentes ut 
ved gjennomføring. Det fokuseres spesielt 
på kommunenes viktige rolle i den felles 
forvaltningen av FKB. Status for utvikling, 
testing og pilotering av Sentral Felles 
Kartdatabase vil bli presentert sammen 
med en overordet plan for innføring.

TERJE NULAND,  
Søgne kommune 
Terje Nuland er 
leder for kart- og 
oppmålingsavdelingen 
i Søgne kommune, 
som også er verts-
kommune for Songdalen kommune. 
Utdanning fra Jordskifteskolen og NTH. 
Yrkeserfaring fra Sjøkartverket, Kartverket, 
Fylkesmannsembetet og Søgne kommune, 
i alt 30 år.

Pilot for Sentral lagring og 
synkronisering av FKB-data
Søgne kommune, Kartverket og Norkart 
m.fl. er i full gang med pilotprosjekt, som 
i starten benytter kartbasen traktorvei/
sti som forsøksdata, og på litt sikt 
plandata. Foredraget vil forsøke å belyse 
motivasjon og forventninger ved å delta 
i pilotprosjektet, samt gi et innblikk i 
utfordringer og funksjonsmessig status p.t. 

HÅKON DÅSNES,  
Kartverket 
Håkon Dåsnes er 
utdannet sivilingeniør 
i Karttekniske fag fra 
NMBU (1994). Han har 
15 års erfaring fra Blom 
Geomatics, hvorav mange år som leder 
av kartproduksjonen. De siste 5 årene har 
han arbeidet i Kartverket med standarder, 
spesifikasjoner og forvaltningsrutiner 
for flyfotografering, laserskanning og 
kartlegging.

Ny forvaltningsløsning for høydedata
Behovet for detaljerte høydedata 
blir stadig større, blant annet 
gjennom problemstillinger knyttet til 
klimaendringer, beredskap, planlegging 
og arealutnyttelse. Kartverket starter 
nå etableringen av en landsdekkende 
detaljert høydemodell. En sentral del 
av dette prosjektet er etablering av en 
forvaltningsløsning som sikrer en trygg 
og standardisert lagring av høydedataene 
for effektiv forvaltning. Foredraget vil vise 
hvordan løsningen vil gjøre høydedataene 
lett tilgjengelig for brukerne i form av 
innsyn, eksport og visningstjenester.
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GEIR ANKER,  
Fredrikstad kommune 
Geir Anker er ansatt på 
geomatikkavdelingen 
i Fredrikstad kommune. 
Hans ansvarsområde 
er drift og vedlikehold 
av kommunens databaser og karttjenester, 
GIS analyser, kartografi og utvikling av 
innsynsløsninger for web og mobil.

Erfaringer og eksempler på bruk av 
høydedata fra Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommune har siden 2011 
brukt høydedata basert på laserskanninger 
til ulike analyser og kartografiske formål 
og har nylig fått nye laserdata med høy 
oppløsning i hus. Foredraget vil handle om 
kvalitetskontroll av laserdata og bygging 
av detaljert høydemodell. Det vil bli vist 
eksempler på bruk av høydedata som for 
eksempel urban flom analyser, siktanalyser, 
endringsanalyser og kartografiske 
anvendelser.

BARBI NILSEN,  
NIBIO 
Utdannet geomatiker 
ved NMBU (aka. 
sivilingeniør i kartfag 
ved NLH). Tidligere 
arbeidsgivere er NLH 
(vit.ass. og stipendiat), NIJOS og Skog og 
landskap, nå NIBIO. Arbeidshverdagen 
er variert og spennende og omfatter 
bl.a. kartografi, bildematching og 
GIS, herunder videreforedling og 
analyse av innsamlede data om Norges 
arealressurser. Fokus er på forenklet og 
effektiv innsamling og forvaltning av 
geografisk informasjon i NIBIO, gjerne 
ved hjelp av åpen kildekodeprogramvare 
(f.eks. PostgreSQL/PostGIS og QGIS). I 
tillegg bekles rollen som gjesteforeleser i 
fotogrammetri ved NMBU.

Kjapt, trygt og billig med åpen kildekode
QGIS er for tiden den mest populære 
åpen kildekodeprogramvaren innen GIS. 
Foredraget tar sikte på å vise hvordan 
man enkelt – uten å kunne programmere 
– kan skreddersy registrering i QGIS. 
Hvilke egenskaper som skal registreres 
og hvordan med hensyn til tillatte 
egenskapsverdier, sikre riktige verdier, 
unngå forglemmelser og opptegning som 
varierer med zoom-nivå. Alt dette (og 
mye mer) er tilgjengelig og mulig direkte 
i QGIS. Forhåpentligvis vil flere la seg 
inspirere til å bruke nettbrett/felt-PC med 
QGIS til ulik datainnsamling.

STIG AAGE MELVE,  
Hamar kommune 
Jobbar som GIS 
koordinator i delt 
stilling mellom 
Hamar kommune og 
GIS på Hedmarken 
(interkommunalt samarbeid). Utdanna 
ved HiB jordskiftelinja og HiG GIS 
studiet. Har tidlegare jobba som konsulent 
i Norkart as (1998 – 2008) og som GIS 
ingeniør i Statens vegvesen Region øst 
(2008-2010).  
 

ANNE KJERSTI 
BRISKERUD,  
Kongsvinger 
kommune
Jobber som GIS 
koordinator i Kongs-
vinger kommune og 
GIS-samarbeidet i Sør-Hedmark, som 
består av 5 kommuner. Er utdanna GIS/
Landmålingsingeniør fra Høgskolen i 
Gjøvik og har tatt mastergrad i geomatikk 
ved UMB på Ås. Har tidligere jobbet i 
både Elverum og Åsnes kommune, og har 
siden 2007 vært i Kongsvinger kommune.

Felles temadata og ROS 
analyser for saksbehandler
Temadata Innlandet er ei 
samarbeidsgruppe bestående av GIS-
nerder fra ulike offentlige etater i 
Hedmark og Oppland. Dette foredraget 
holdes av de to kommunerepresentantene 
i gruppa, og skal vise hvordan oppdaterte 
temadata med DOK-godkjenning, 
kan forvaltes som Open Source-data 
og nå fram til saksbehandleren både 
i kommunen og fylket.  Kongsvinger 
og Hamar kommune representerer 
hver sin GIS-leverandør, men kan 
begge nyttiggjøre seg av samme data i 
sine respektive løsninger. Dette åpne 
kommuneshowet vil bla vise hvordan 
DOK data brukes i feiende flotte ROS-
analyser tilrettelagt for saksbehandler.

EIRIK MELING,  
Sunnmørsposten
Redaksjonell bruk 
av kart i Sunnmørs-
posten

ULLA KRONBORG 
MAZZOLI,  
Ministeriet for Energi,  
Forsyning og Klima 
Ulla er Cand.scient. 
i geografi og har 
en diplomgrad i 
Ledelse og Management. Hun er det 
nationale kontaktpunkt for INSPIRE 
(EU-SDI direktiv) og har i mange år 
beskæftiget sig med SDI strategi, politik 
og forretningsarkitektur. Ulla har 
arbejdet med Åbne Data i en årrække 
både nationalt og internationalt og er i 
øjeblikket involveret i dannelsen af en ny 
fællesoffentlig digitaliseringsstrategi i 
Danmark. 

Åpne data og innovasjon  
– erfaringer fra Danmark
Denne præsentation drejer sig om de 
danske erfaringer med frie og åbne data. 
Den vil, kort, give et overblik over, hvordan 
og hvorfor Danmark gav åben og fri 
adgang til en række offentlige grunddata. 
Hovedfokus i præsentationen vil være på 
de erfaringer vi har høstet fra 2013 indtil 
nu, både i den offentlige og i den private 
sektor. Særligt hvordan samarbejde mellem 
den private og den offentlige sektor kan 
udfolde sig og hvordan effektivisering i den 
offentlige sektor og innovation i den private 
sektor kan spille sammen. Via konkrete 
eksempler vil fordele, forhindringer og 
udfordringer med frie og åbne data blive 
præsenteret og præsentationen afsluttes 
med et par overvejelser om fremtiden i et 
åbent data perspektiv.

TOM RIAN,  
Ålesund kommune
Reguleringsplan 
på sørsiden

F O R E D R AG S H O L D E R E
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STIAN AAMOT,  
Kystverket 
Utdannet ved 
Universitetet 
i Bergen - Cand.polit 
i Informasjons-
vitenskap (2004), 
hvor og geografi og administrasjon- og 
organisasjonsvitenskap utgjorde en del av 
fagkretsen. Har arbeidserfaring fra Opera 
Software samt Kartverket.

Utbredelse og konsekvenser  
av sjøtrafikk – praktisk bruk  
av AIS posisjonsdata
Presentasjonen søker å vise bruk av en 
web-basert GIS løsning som i stor grad 
baserer seg på open source komponenter 
til å formidle informasjon og kunnskap 
om skipstrafikkens konsekvenser i Norge 
og nordområdene. AIS posisjonsdata 
danner grunnlaget for dette og fokuset er 
på trafikkmønster, klima og miljø.

HÅVARD JOHANSEN,  
Riksarkivet 
Håvard Johansen 
jobber nå hos 
Riksarkivet og var før 
det hos Kulturrådet 
– begge steder 
som en del av et samarbeid mellom 
Kartverket, Kulturrådet, Riksantikvaren 
og Riksarkivet. Har tidligere jobbet 
med produkt- og tjenesteutvikling, 
interaksjonsdesign og prosjektledelse 
i WiMP, Aspiro, Schibsted Mobile og 
flere andre selskap siden 1995.

ATLE FRENVIK SVEEN,  
Norkart
Atle er en selverklært 
geohipster på Norkarts 
Trondheimskontor som 
trives med kode både 
front- og back-end, 
men er mest fornøyd når det dreier seg om 
kart. Har jobbet med webutvikling og kart 
i seks år, brenner for fri programvare. På 
fritiden nerder han med kode, kart og øl, 
ofte i flere kombinasjoner.

Demonstratorer  
– Kultur- og naturreiser
Foredraget vil presentere en løsning 
for sammenstilling og kartbasert 
tilgjengeliggjøring av kulturdata og 
geodata. Løsningen er utviklet med 
bistand fra Norkart og er ett av resultatene 
av et samarbeid mellom Kartverket, 

Kulturrådet, Riksantikvaren og Riksarkivet 
– et samarbeid om å gjøre tilgjengelig  
stedfestede åpne offentlige data for mobile 
brukere. Målet var å utvikle moduler og et 
nettleserbaser rammeverk for å forenkle 
bruken av åpne data –fagdatabaser, 
brukergenerert innhold og leksikalsk 
informasjon. Løsningene er basert på åpne 
API og all kode er gjort tilgjengelig for 
viderebruk - https://github.com/knreise/
demonstratorer For å vise muligheter 
med løsningene er det satt opp en rekke 
konfigurasjoner av ulike kartvisninger, for 
ulike geografiske områder og med ulike 
kombinasjoner av datasett. Informasjon 
om konfigurasjoner og datasett finnes 
på http://knreise.no/demonstratorer. 
Her finnes det også et web-grensesnitt 
for fleksibel konfigurasjon av dynamisk 
genererte kart.

HENNING SPJELKAVIK,  
Finn.no 
Henning Spjelkavik er 
arkitekt i FINN.no, og 
har tatt teknisk ansvar 
for kartløsningene i 
mange år. Som 8-åring 
begynte han å løpe orientering, og har 
hatt glede av kart og teknologi siden, noe 
man kan se resultater av på web-tv fra 
store orienteringsløp.
Kart på Finn.no

TORE JENSEN,  
Geodata 
Tore Jensen jobber i 
salgsavdelingen som 
Teknisk rådgiver og 
har lang erfaring 
med ESRI/ArcGIS 
programvare. Siden 2005 spesialisert på 
GIS i offentlig forvaltning, beredskap, 
ROS, Politi, Brann, Forsvar og Helse.

Automatiserte analyser 
og leveranser i kommunen
Et viktig bidrag for å digitalisere 
kommunen kan være å automatisere 
rutiner ved hjelp av GIS. Det vil bety 
at arbeidsoppgavene kan løses raskere 
og på en objektiv måte, dvs. likt fra 
gang til gang da kunnskapen ligger 
i analysen. Det vil også medføre en 
sikkerhet mot forglemmelser og 
tilhørende konsekvenser. Vi vil vise noen 
eksempler på dette fra noen kunder 
med våre løsninger. Sluttbrukere kan 
være servicetorg, byggesaksbehandlere, 
planleggere, meglere og andre.

FRODE HØLLELAND,  
Norconsult 
Informasjons-
systemer
Automatisk 
ROS-analyse for 
saksbehandleren

ROY SJONFJELL,  
Stavanger kommune 
Roy Sjonfjell er rådgiver 
ved geodataavdelingen 
i Stavanger kommune 
hvor han har jobbet 
siden 2002. Han er 
utdannet cand.polit. i 2001 med hovedfag 
i naturgeografi ved Universitetet i Bergen.

Automatisk produksjon av 
situasjonskart i Greater Stavanger
14 kommuner i Stavangerregionen har 
gått sammen om å få utviklet en løsning 
for å automatisk kunne produsere all 
nødvendig informasjon for å kunne søke 
om et tiltak. Resultatet er en webbasert 
selvbetjeningsløsning som kan benyttes 
for å bestille situasjonskart for en gitt 
eiendom. Foredraget vil presentere 
bakgrunn for og status for løsningen, samt 
gi en demonstrasjon av denne.

ODD ANDERS NOME,  
Nye Veier
Mer kostnadseffektiv 
vegbygging gjennom 
bedre planlegging

JOSTEIN SAGEIE, 
Sageie Consulting AS 
Ingeniør fra Stockholm 
Tekniska Institut. Har 
jobbet med landmåling 
Lørenskog kommune, 
med landmåling og 
arealplanlegging i Bø kommune, GIS og 
prosjektleder ved Telemarksforsking. Har 
også undervist i GIS og prosjektledelse 
ved Høgskolen i Telemark. Innleid 
geomatiker Hæhre Entreprenør/Zenith 
Survey og AF-Gruppen.

3D-modeller som kontraktsgrunnlag 
i store infrastrukturprosjekter
Digitale 3D-modeller inngår nå 
som kontraktsgrunnlag i store 
infrastrukturprosjekt innen veg- og 
jernbaneutbygging. Etter min oppfatning 
mangler det både presise nok standarder/
produktspesifikasjoner for disse, det 
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mangler erfaring og kompetanse i 
utarbeiding av slike modeller hos 
både byggherrer og konsulenter, det 
er begrensinger i programvare og 
utstyr, og hos entreprenørene kreves 
det endring i både produksjonsopplegg 
og kompetansekrav. De ovenfor 
nevnte utfordringen fører ofte 
til at entreprenøren må rette opp 
feilprosjektering, eller byggherrene må 
redusere på krav. Begge deler har faglige- 
og juridiske sider som det er krevende å 
forholde seg til.

ERLING TRONSMOEN,  
Vianova 
Erling Tronsmoen er 
produktleder og senior 
systemkonsulent i 
Vianova Systems. 
Utdannet Land--
skapsarkitekt MNLA 1986 NLH-Ås. 
Jobber i spenningsfeltet mellom fag og 
datamodellering innenfor prosjektering 
og geodata. Fokus mot utvikling av 
programvare innen bransjene samferdsel, 
areal- og landskapsplanlegging. 

Når GIS og BIM møtes
Foredraget vil fokusere på utfordringer 
og muligheter når GIS og BIM møtes. 
Hvilken verdi kan GIS tilføre BIM og 
hvordan kan BIM fornye GIS? 

STEIN RUNAR 
BERGHEIM,  
Avinet 
(Stein) Runar Bergheim 
er direktør for for-
sking og utvikling 
i Asplan Viak 
Internet (AVINET), eitt selskap 
i Asplan Viak gruppa. Utanfor 
Europa arbeider Bergheim gjennom 
konsulentpartnarskapet NORPLAN. 
Bergheim studerte landskapsforvaltning 
og planlegging ved Høgskulen i Sogn og 
Fjordane og arbeidde seinare med GIS 
hjå Sogn og Fjordane Fylkeskommune. 
I 2001 var han med på å skipe AVINET 
for å utvikle den norske marknaden for 
kartløysingar på nett.

Adresser i Midtausten, 
kor vanskeleg kan det vere?
I 2008 planta Bergheim for fyrste gong 
dei svære føtene sine i Arabisk sand. 
Han hadde då ei forventing om å nytte 
fire månader på å utvikle og planlegge 
eitt addressesystem for Abu Dhabi – 

noko det er lett å gløyme når ein har det 
travelt og skal byggje ein millionby. Åtte 
år seinare sit Bergheim framleis i Abu 
Dhabi. Dette innlegget vil ta dykk med 
på ei letthjarta reise gjennom adresser, 
GIS, organisasjonskultur og teknologi i 
eitt miljø som på same tid er både totalt 
annleis og svært likt «heime».

PER ERIK OPSETH, 
Kartverket 
Per Erik er sivilingeniør 
fra NLH og har vært 
i Kartverket i 16 år. 
Nå er han direktør 
for geodesidivisjonen. 
Tidligere har han hatt ulike stillinger i 
Kartverket, Fotonor og Navex.

Det globale skiftet i kart- 
og GIS-bransjen
FNs generalforsamling har i år vedtatt 
en resolusjon som skal bidra til å styrke 
den globale referanserammen – denne 
referanserammen er grunnlaget for all 
kartlegging, GPS og klimaovervåking. 
Norge og Kartverket bidrar sterkt som 
leder i arbeidsgruppen i FN – men det 
største norske bidraget er oppgraderingen 
av det geodetiske jordobservatoriet på 
Svalbard.  Fra 79 grader nord leder Norge 
an i en utvikling som vil bety forenkling, 
effektivisering og økt nøyaktighet i 
dagens kartgrunnlag. Regionale og 
nasjonale referanserammer vil snart 
være historie. Vi snakker om det globale 
skiftet – på vei mot én global og dynamisk 
referanseramme – for hele kloden. Hva 
betyr dette for deg, og for kart og GIS-
bransjen.

PER GUNNAR 
ULVESETH,  
Forsvarsbygg
GIS i Forsvarsbygg

ERIK PERSTUEN, 
Kartverket
Ny geodatastrategi

RICHARD WHITE, 
Folkehelseinstituttet 
Richard White is 
a statistician for 
Infection Control and 
Environment Health, 
Folkehelseinstituttet. 
He holds a doctorate of Philosophy in 
Biostatistics from Harvard School of 
Public Health. 

Operational GIS in rural Sierra Leone 
during the 2014/2015 Ebola outbreak
The presentation will focus on the 
challenges involved in using GIS to 
support public health responses to 
outbreaks in rural areas with extremely 
limited infrastructure, data, and prior 
knowledge of the area. Some examples 
will be given where GIS was used to 
inform and direct the Ebola outbreak 
response in the rural district of 
Kambia. 
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