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Invitasjon til workshop på Geomatikkdagene 2017 

 

GeoForum har fått støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å gjennomføre 
en workshop for arealplanleggere i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. 

Workshopen gjennomføres fra klokka 09.00 til 13.00 den 29. mars – og målgruppen er 

planansatte i både kommuner og fylkeskommuner. Vi tror at en workshop vil kunne bidra til 
en økt tverrfaglig forståelse for arealplanleggere – og forhåpentligvis kan deltakelse fra ulike 
planmiljøer føre til erfaringsutvekslinger som gagner både planleggere og 
geodatamedarbeidere. 

Workshopen er gratis og det er kapasitet til inntil 30 deltakere. Etter at workshopen er ferdig 
klokken 13.00 vil det bli lunsj – og de som har deltatt på workshopen kan fritt høre på 
foredrag fra det ordinære konferanseprogrammet ut dagen. 

Av de 30 deltakerne vil 10 arealplanleggere/studenter få støtte for å delta på hele 
konferansen - gratis! Reise til og fra Lillehammer og evt overnatting må bekostes av den 
enkelte. 

 

Program for workshop 29. mars: 

 

Kl. 09.00 Velkommen til workshop v/Hilde Sørlie, Bærum kommune 

Kl. 09.05 Oppstart av planarbeid. Kristian Hole Fløtre, Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

Kl. 09.30 Revisjon av kart- og planforskriften. Hilde Johansen Bakken, Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. 

Kl. 10.00 Kommunens ansvar ved feil i planleggingen. Ida Rørbye, Kartverket 

Kl 10.30 Pause 

Kl 10.45 Effektiv saksbehandling. Hvordan bruk av arbeidsflyt har gjort planprosessen 
enklere i Bærum kommune. Hilde Sørlie og Roar Askeland, Bærum kommune  

Kl 11.15 Erfaringer med statlig reguleringsplan i Ringeriksregionen. Ole Einar 
Gulbrandsen, Ringerike kommune 

Kl 11.45 Pause 

Kl 12.00 Felles diskusjon/gruppearbeid 

- Basert på innsendte forslag, eksempler på aktuelle tema følger på neste 
side 

Kl 12.45 Felles oppsummering av diskusjon/gruppearbeid 

 

Program felles med Geomatikkdagene 
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Kl 13.00 Lunsj 

Kl 14.00 Utstillingsvandring 

           

 

Sesjon 7 - Plan og DOK 

Kl 15.00 Hvor er vi og hvor går veien videre? - en GeomatikkdagsDOKkert. Kjersti 
Nordskog, Kartverket 

Kl 15.30 Bruk av DOK i planlegging. Anders Malum, Skedsmo kommune 

Kl 16.00 3D for planleggeren. Erik Landsnes, Norkart 

Kl 16.30 Automatiske analyser med DOK-data. Martin Hoset, Norconsult 
Informasjonssystemer 

Kl 17.00 Slutt på det faglige programmet for dagen 

 

 

Forslag diskusjon/gruppearbeid 

 

Hvordan fange opp dårlig kvalitet i planforslag (planer som er SOSI riktige) 

- feil bruk av formål 

- illustrasjoner som ikke passer inn i planen (snuhammer som treffer trapp) 

- endre formål i naboplanen (gjøre om veggrøft til bolig) 

- hensynssoner som mangler 

- feil vegbredde  

Hvordan gjøre planprosessen enklere/raskere 

Hvordan kan en god plan forenkle byggesaken, unngå mindre endringer og dispensasjoner 

Håndtering av mindre endringer 

- hvor går grensen for mindre endring 

- hvordan vise mindre endring 

Videreutdanning/opplæring av nye planmedarbeidere 

Rekruttering til bransjen 

Hvordan komme i gang med samarbeid med andre kommuner 

 

Påmelding 
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For deltakelse på workshopen og det øvrige programmet 29. mars er det førstemann til 
mølla. Påmelding gjøres her; http://geoforum.pameldingssystem.no/workshop-plan  

 

De som ønsker å delta på hele konferansen gratis må sende en mail til sverre@geoforum.no. I 
emnefeltet skriver du «Deltakelse Geomatikkdagene Plan». 

Frist for å sende mail er 28. februar. 

 

Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål knyttet til workshopen og deltakelse! 

 

 

Mvh 

 

Sverre Røed-Bottenvann 

GeoForum 

917 02599 

sverre@geoforum.no  
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