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JORUNN KRAGSET, 
Norkart

BJØRN ARILD GODAGER, 
NTNU Gjøvik

HALLGEIR TOMTER, 
Statens vegvesen

ANDERS TILTNES, 
Infrakit Norge

FRODE HANSEN, 
Hedmark fylkeskommune

MORTEN KAPPELSLÅEN, 
student NTNU

KÅRE CONRADSEN, 
Tønsberg kommune

KRISTIAN HOLE FLØTRE, 
KMD

SVERRE RØED-BOTTENVANN, 
GeoForum

VELKOMMEN TIL LILLEHAMMER (IGJEN)

Både Geomatikkdagene som konfer-
anse og Lillehammer hotell har gjort 
noen grep siden forrige arrangement 
på Lillehammer i 2015. Hotellet har 
fått en sårt tiltrengt oppgradering, med 
renoverte rom og fellesarealer. Konfer-
ansen har blitt arrangert mange ganger 
på Lillehammer, og det er det flere 
grunner til; gode konferansesaler, stor og 
luftig utstilling og nydelig mat er noen 
åpenbare fordeler. Så er det ikke til å 
underslå at når konferansen arrangeres 
på Lillehammer, så er det stor deltakelse. 
På årets konferanse har vi i overkant 
av 450 deltakere, som er den høyeste 
deltakelsen på fem år. Vi håper dette er 
et tegn på at programkomiteen har gjort 

en god jobb! Vi har i hvert fall tatt noen 
nye grep foran årets konferanse; 

• Plenumsforedrag både 28. og 29. mars
• Paneldebatt
• Gratis workshop for arealplanleggere
• «Farmers Market» i utstillingen
• Studenter har egen stand i utstillingen

Tusen takk til foredragsholdere,  
utstillere og deltakere som kommer  
til Lillehammer også i år. Med ønske 
om en strålende konferanse!

For prograkomiteen
Sverre Røed-Bottenvann
GeoForum

HILDE SØRLIE, 
Bærum kommune

SISSEL SKOVLY, 
Kartverket
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Alt på ett sted

Felles nasjonal 
portal for geodata

NORGES STØRSTE 
PORTAL FOR 
EIENDOMSINFORMASJON

Enkel og rask bestilling på nett

- Kart, nabo- og eierlister
- Ferdigattester og bygningstegninger
- Kommunale avgifter
- Meglerpakker med ligningsverdi
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D
AG
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08:00 - 10:00 REGISTRERING/UTSTILLING/SERVERING AV KAFFE OG EN MATBIT

10:00 - 10:15 Velkommen v/ styreleder Steinar Wergeland og programkomiteen

10:15 - 11.00 Key note v/ Paul Chaffey, KMD

11:00 - 11.30 Tjenester og løsninger fra det offentlige og/eller privat sektor?  
Eldar Brænden, Geomatikkbedriftene 

11.30 - 12.00 Nasjonal geodatastrategi. Erik Perstuen, Kartverket

12.00 - 12.15 Pause

12.15 - 13.00 Paneldebatt; Rammebetingelser i endring.  
Debattleder Jens Barland, NTNU

13:00 - 14:00 Lunsj

14:00 - 15:30 Utstillingsvandring  
- farmers market

Rep.møte GeoForum - i Troll-salen

S1 - Geodatapolitikk S2 - Dataflyt S3 - Åpne geodata

Møteleder Kåre Conradsen, Tønsberg 
kommune

Anders Tiltnes,  
Infrakit

Alexander Nossum,  
Norkart

15:30 - 16:00 Sentral lagring av FKB - status 
og planer for kommunevis inn-
føring. Nils Ivar Nes, Kartverket

Mobile data i skytjenester.  
Dag Solberg, Blom  

Hva er åpne data? 
Øystein Åsnes, Difi

16:00 - 16:30 Geonorge som nasjonal fel-
lesløsning -  rolle og utvikling 
framover. Arvid Lillethun, 
Kartverket

Geointegrasjon.  
Tor Kjetil Nilsen,  
Arkitektum

Nasjonal detaljert høyde- 
modell – status og planer. 
Håkon Dåsnes, Kartverket

16:30  - 17:00 KMDs høring om organi- 
seringen av eiendomsopp- 
måling. KMD

Bedre dataflyt gjennom pro-
duktspesifikasjoner og data-
utveksling på GML
Frode Faraas, Forsvarsbygg

Vegnett til folket.  
Tore Abelvik, Kartverket

 17:00  - 17:30 Debattinnlegg v/ Øystein Halvorsen, 
Geomatikkbedriftene og Lin 
Knarvik, Stavanger kommune

NVDB i felt og på kontor. 
Per Ola Roald, Trondheim 
kommune

Prosjekt «Åpne Data» i Sta-
vanger kommune. Roy Vinsent 
Sjonfjell, Stavanger kommune

17:30 - 18:00 UTSTILLINGSVANDRING

20:00  UTSTILLERNES AFTEND
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http://www.geoforum.no/paul-chaffey-kmd/
http://www.geoforum.no/eldar-braenden-geomatikkbedriftene-2/
http://www.geoforum.no/eirik-perstuen-kartverket/
http://www.geoforum.no/paneldebatt/
http://www.geoforum.no/farmers-market/
http://www.geoforum.no/representantskapsmotet-2017/
http://www.geoforum.no/nils-ivar-nes-kartverket-3/
http://www.geoforum.no/dag-solberg-blom/
http://www.geoforum.no/oystein-asnes-difi/
http://www.geoforum.no/arvid-lillethun-kartverket/
http://www.geoforum.no/tor-kjetil-nilsen-arkitektum/
http://www.geoforum.no/hakon-dasnes-kartverket-2/
http://www.geoforum.no/frode-faraas-forsvarsbygg/
http://www.geoforum.no/tore-abelvik-kartverket-2/
http://www.geoforum.no/per-ola-roald-trondheim-kommune/
http://www.geoforum.no/roy-sjonfjell-stavanger-kommune-2/
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07.45 - 08.30 MORGENYOGA

09.00 - 09.30
Plenum 
Møteleder; Sverre Røed- 
Bottenvann, GeoForum

Key note v/ Anders Føyen, Microsoft Norge

09.30 - 10.00 Big Data eller Big Insight? Anders Løland, Norsk Regnesentral

10.00 - 10.30 Verdier fra verdensrommet. Scott Beckstrøm, Geodata

10.30 - 11.00 Pause/utstillingsvandring

S4 - Matrikkel S5 - Visualisering og 3D S6 - Sikkerhet

Møteleder  Jorunn Kragset,  
Norkart

Bjørn Godager, 
NTNU

Morten Kappelslåen,  
NTNU

11.00 - 11.30 Kommune- og regionreform, 
hva nå. Bernt Audun Strømsli, 
Kartverket

VR og Minecraft – Erfaring fra 
medvirkning for barn og unge. 
Martin Ljosdal, Stavanger  
kommune

Sammenstilling av data -  
sikkerhet/personvern.  
Knud Mohn, Forsvarsbygg

11.30 - 12.00 Erfaringer fra kommunesam-
menslåingen. Odd Axel Graff, 
Sandefjord kommune

Bruk av åpne data og skanndata 
i prosjekterings- og byggefase  
Fredrik Jacobsen, Powel

Kunstig intelligens, kunnskap  
og sporingsteknologi.
Atle Årnes, Datatilsynet

12.00 - 12.30 Bistand fra Kartverket med ma-
trikkelføringen. Erfaringer og 
veien videre. Siri-Linn Ektvedt, 
Kartverket

Muligheter og eksempler med 
3D-printing. Torbjørn Skogsrød, 
NTNU i Gjøvik

Designing out crime.
Audun Vestli, COWI

12.30 - 13.00 Registrere konsesjon i matrik-
kelen. Ola Høydal, Kartverket

Veien til homogen terrengmo-
dell, erfaring og utfordringer 
med NDH. Arkadiusz Szadkow-
ski, TerraTec

Med beina i olja og data på nett. 
Silje Berger, Kystverket

13:00 - 14:00 Lunsj

14:00 - 15:00 Utstillingsvandring

S7 Plan og DOK S8 BIM og GIS

Møteleder Kristian Hole-Fløtre, 
KMD

Hallgeir Tomter,  
Statens vegvesen

15:00 - 15:30 Hvor er vi og hvor går veien 
videre med DOK? 
Kjersti Nordskog, Kartverket

Hvordan vinne VM i BIM?  
Marit L. Tveit, Rambøll

15:30- 16:00 Bruk av DOK i planlegging. 
Anders Malum, Skedsmo  
kommune

Praktisk bruk av BIM i 
infrastrukturprosjekter. Anders Tiltnes, 
Infrakit Norge

16:00 - 16:30 Bedre forståelse av planer for 
innbyggere og beslutningsta-
kere. Erik Landsnes, Norkart

Erfaring med modeller i stikningsarbeidet.  
Steinar Johansen, Statens vegvesen

16:30 - 17:00 Automatiske analyser med 
DOK-data. Martin Hoset, Nois

Implementering av BIM i kommunal forvaltning.
Kjetil Egeli, Hellvik Hus Hellvik AS og Simon Werner,  
Eidsberg kommune

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

19.30 - 20.00 UTDELING AV PREMIER FRA UTSTILLERE OG APERITIFF

20.00 FESTMIDDAG - VELKOMMEN TIL BORDS
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http://www.geoforum.no/anders-foyen-microsoft-norge/
http://www.geoforum.no/anders-loland-norsk-regnesentral/
http://www.geoforum.no/scott-beckstrom-geodata/
http://www.geoforum.no/bernt-audun-stromsli-kartverket/
http://www.geoforum.no/martin-ljosdal-stavanger-kommune/
http://www.geoforum.no/knud-mohn-forsvarsbygg/
http://www.geoforum.no/odd-axel-graff-sandefjord-kommune/
http://www.geoforum.no/fredrik-jacobsen-powel-construction-as/
http://www.geoforum.no/atle-arnes-datatilsynet/
http://www.geoforum.no/siri-linn-ektvedt/
http://www.geoforum.no/torbjorn-skogsrod-ntnu-gjovik/
http://www.geoforum.no/audun-vestli-cowi/
http://www.geoforum.no/ola-hoydal-kartverket/
http://www.geoforum.no/arkadiusz-szadkowski-terratec/
http://www.geoforum.no/silje-berger-kystverket/
http://www.geoforum.no/kjersti-nordskog-kartverket/
http://www.geoforum.no/marit-loland-tveit-ramboll/
http://www.geoforum.no/anders-malum-skedsmo-kommune/
http://www.geoforum.no/anders-tiltnes-infrakit-norge-as/
http://www.geoforum.no/erik-landsnes-norkart/
http://www.geoforum.no/martin-hoset-norconsult-informasjonssystemer/
http://www.geoforum.no/kjetil-egeli-hellvik-hus-hellvik-as-og-simon-werner-eidsberg-kommune/
http://www.geoforum.no/aktiviteter-og-eksursjoner/
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S9 Digitale offentlige tjeneste S10 - Analyser og  
automatisering

S11 - Datafangst

Møteleder Heidi Liv Tomren,  
Arendal kommune

Frode Hansen,  
Hedmark fylkeskommune

Sissel Skovly,  
Kartverket

09:00 - 09:20 Geodatatjenester tilrettelagt 
for framtidas plan- og bygge-
saksprosess. Michael Pande-
Rolfsen, KS

Effektive tiltaksanalyser  
i byggesaksbehandlingen. 
Espen Danevad, Sarpsborg 
kommune

Totalinnmåling av alle gater  
i Stockholm. Jesper Mølgaard, 
TerraTec

09:20 - 09:40 eByggeSak. Knut-Erik Gudim, 
Tieto

Smarte sykkelbyer. Tore Jensen, 
Geodata

Bilen som sensor. Elin Leikvang 
og Tomas Levin, Statens veg- 
vesen Vegdirektoratet

09:40 - 10:00 Ny tilnærming til arealplanleg-
ging – ePlansak og romlige 
digitale reguleringsplaner. Tor 
Gunnar Øverli KS/KMD (Avinet)

Mobile temaklienter på et 
blunk. Tor Olav Almås,  Nois

Landmåling fra lufta – erfarin-
ger og gevinster ved bruk av 
toppklasse integrert laser- og 
fotodrone. Håkon Andresen, 
Geomatikk Survey 

10:00 - 10:15 Pause

10:15 - 10:35 Den digitale kommune.  
Bent Brugård, Norkart 

Beregning av flomveier.  
Espen Gudevang, Fylkes- 
mannen i Oppland

Ortofoto av havbunnen med 
droner/AUV. N.E. Jørgensen, 
TerraNor

10:35 - 11:00 Oppmålingsforretning med 
digital utsendelse av brev.  
May Britt Hanstad, Statens 
vegvesen

Analyser for finansbransjen  
– matrikkel- og grunnboksinforma- 
sjon.  Grethe Midthaug, Ambita AS

HYMO – bruk av laserdata  
i forvaltning av vassdrag.  
Wenche Larsen, Miljødirektoratet

11.00 - 11.30 Pause med utsjekk

Plenum: Møteleder Sverre Røed-Bottenvann, GeoForum

11.30 - 11.55 Det digitale håpet - digitalisering av offentlig sektor fra et sosiologisk perspektiv.  
Jens Petter Madsbu, Høgskolen i Hedmark 

11.55 - 12.20
Kartkonkurranse - kåring av beste kart. Terje Midtbø og Kristoffer Kristiansen

12.20 - 13.00 IT- og samfunnsutvikling mot 2025. Eirik Newth 

13:00 - 13:10 Avslutning v/ styreleder i GeoForum

13:00 - 14:00 Lunsj og hjemreiseD
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http://www.geoforum.no/michael-pande-rolfsen-ks-2/
http://www.geoforum.no/jesper-molgaard-terratec-as/
http://www.geoforum.no/tore-jensen-geodata-as-2/
http://www.geoforum.no/tor-gunnar-overli-ks-og-kmd-asplan-viak-internet-as/
http://www.geoforum.no/tor-olav-almas-norconsult-informasjonssystemer-as/
http://www.geoforum.no/hakon-andresen-geomatikk-survey/
http://www.geoforum.no/bent-brugard-norkart/
http://www.geoforum.no/espen-gudevang-fylkesmannen-i-oppland-2/
http://www.geoforum.no/nils-erik-jorgensen-terranor/
http://www.geoforum.no/may-britt-hanstad-statens-vegvesen-vegdirektoratet/
http://www.geoforum.no/grethe-midthaug-ambita-as/
http://www.geoforum.no/wenche-larsen-miljodirektoratet/
http://www.geoforum.no/jens-petter-madsbu-hogskolen-i-hedmark/
http://www.geoforum.no/terje-midtbo-ntnu-og-kristoffer-kristiansen-kartverket/
http://www.geoforum.no/eirik-newth/
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Våre data gir nye løsninger

FESTMIDDAG 29. MARS
Wentzel og Nagell

Meny 

Forrett: Ingefærmarinert kamskjell, 
marinert scampi og kongekrabbe, aioli 
og spirer
Vin: Plaimont 2015, Côtes de Gascogne

Hovedrett: Hjortemedaljong av ytrefilet 
servert med skogsopp, rotgrønnsaker og 
tyttebærsaus
Vin: Hereford 2016, Mendoza

Dessert: Chili og sjokolademousse ser-
vert på pasjonsfruktcoulis og friske bær

Trond Nagell Dahl og Leif Anders 
Wentzel har underholdt høy og lav  
i inn og utland, både som duo og med 
band i mange år. De har markert seg 
sterkt i norsk musikkliv, både hver for 
seg og sammen.

Trond Nagell Dahl er en av Norges to 
mest kjente pianister, som han med det 
kreppede håret i Beat for Beat. I tillegg 
til dette har han de siste 20 årene også 
bidratt på en rekke plateinnspillinger 

og turnéer, bl. a. med Hellbillies. Leif 
Anders Wentzel er kanskje mest kjent 
for sin hederlige 2.plass etter Martin 
Halla i «The Voice» 2012, der publikum 
ble kjent med en sixpence-elskende 
totning med sans for den gode replikk. 
Sammen har de stått bak bl.a Sommer-
slagere på Gjøvik i 12 år. Vi kan love 
en aften med særdeles god musikk og 
tvilsom humor fra to som har bedrevet 
godt samspill i 30 år!
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STEINAR WERGELAND
GeoForum
Steinar Wergeland er 
styreleder i GeoForum 
og fylkeskartsjef i 
Rogaland. Han åpner 
Geomatikkdagene 2017. 

PAUL CHAFFEY 
Kommunal og 
moderniserings-
departementet
Paul Chaffey ble utnevnt 
til statssekretær for 
kommunal- og moder- 
niseringsminister Jan Tore Sanner av 
Kongen i ekstraordinært statsråd 16. 
oktober 2013.
Chaffey holder åpningsforedrag 28. mars.
Foto: Torbjørn Tandberg/KMD

ELDAR BRÆNDEN 
Geomatikkbedriftene 
Eldar Brænden jobber 
som viseadminis- 
trerende direktør  
i Geomatikk AS og 
har tidligere vært 
daglig leder i Pumatec AS (nå en del av 
Norconsult Informasjonssystemer) og han 
har også jobbet i Samferdselsavdelingen  
i Norconsult AS. Han stiller som fore- 
dragsholder som styreleder i bransje- 
foreningen Geomatikkbedriftene.

Tjenester og løsninger fra det offentlige 
og/eller privat sektor
Innen styret i Geomatikkbedriftene og  
i diskusjoner mellom medlemsbedriftene 
kommer stadig følgende opp som tema:
• Hvordan bør grensesnittet være mellom 

offentlig og privat sektor være når det 
gjelder tjenester og løsninger?

• Hvorfor privatisering og hvorfor 
«offentliggjøring» av oppgaver?

• I tillegg diskuteres eksempler fra 
geomatikkbransjen

 
I foredraget vil det bli trukket opp tanker 
knyttet til hvordan grensesnittet mellom 
offentlig og privat sektor generelt burde 
være og tilsvarende innen geomatikk-
bransjen spesielt. Hvorfor skal tjenester 
privatiseres og hvorfor tenker man fra 
offentlig side at tjenester også skal «of-
fentliggjøres»? Innen geomatikkbransjen 
har det vært og det finnes fortsatt en del 
eksempler på at det har vært eller er til 
dels stor uenighet om hvor grensesnittet 
mellom offentlig og privat tjenesteyting 
bør ligge. I foredraget vil det bli tatt opp 
noen eksempler.

EIRIK PERSTUEN 
Kartverket
Erik Perstuen er 
direktør i land- 
divisjonen i Kartverket.
Nasjonal 
geodatastrategi

NILS IVAR NES, 
Kartverket
Nils Ivar Nes jobber  
i Infrastruktur- 
avdelingen og har 
kontorplass ved Kart- 
verket Hamar. Han jobber 
med forvaltning av FKB-data 
 i Kartverket og er leder for prosjektet 
«Innføring av Sentral lagring av FKB» 

Sentral lagring av FKB – Status og 
planer for kommunevis innføring. 
Sentral felles kartdatabase ble etablert 
som ny forvaltningsløsning for FKB-
data høsten 2016. Foredraget inneholder 
status for oppgradering til FKB versjon 
4.6, import i ny forvaltningsløsning og 
nye løsninger for distribusjon gjennom 

Geonorge og geosynkronisering. Prosjek-
tet har som mål at 80% av kommunene 
skal oppdatere sine FKB-data direkte i 
Sentral felles kartdatabase i løpet av 2018. 
Foredraget fokuserer på status og planer 
for denne kommunevise innføringen og 
fordelene kommunene har ved å ta i bruk 
direkteoppdatering.

ARVID LILLETHUN 
Kartverket
Utdanning innen 
miljøfag og geografi. 
Har i mer enn 20 år 
arbeidet ved Kartverket, 
med temadata, ansvar 
for fagområde «forvaltning», koordinering 
av Norge digitalt og nasjonal geografisk 
infrastruktur, og er nå prosjektleder for 
Geonorge. Har deltatt aktivt i utvikling 
av Inspire i Europa og har jobbet 2 år 
ved European Environment Agency 
i den forbindelse. Deltar også i FNs 
geodataarbeid (UN-GGIM) i Europa.

Geonorge som nasjonal fellesløsning
Geografisk informasjon inngår i stadig 
flere viktige samfunnsaktiviteter og 
Norge blir mer og mer avhengig av 
gode data og tjenester. Geonorge er 
en nasjonal fellesløsning for å sikre 
offentlige og private brukere tilgang og 
oversikt. Utviklingen videre skal løse nye 
utfordringer.

NN 
Kommunal- og moderniserings- 
departementet
KMDs høring om organisering av 
eiendomsoppmåling.

OVERSIKT FOREDRAGSHOLDERE  

Geomatikkdagene 2017

F O R E D R AG S H O L D E R E
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Øystein Halvorsen, Geomatikkbedriftene 
og Lin Knarvik, Stavanger kommune
Synspunkter på organisering av 
eiendomsoppmåling

DAG SOLBERG
Blom
Dag Solberg er  
salgssjef i Blom. 

Mobile data  
i skytjenester
Bruk av skytjenester er ikke noe nytt og 
brukes allerede mye, men som regel er 
dette for enklere bruk med mindre data-
mengder og funksjonaliteter. Det vi nå ser 
er en økende interesse og krav for mere 
avansert bruk av skytjenester med mere 
komplekse data med større datamengder 
og mere avanserte funksjonaliteter. Et ek-
sempel på dette er geografiske data samlet 
inn fra bil som gir en økt detaljering med 
høy nøyaktighet, oppløsning og store 
datamengder.

TOR KJETIL NILSEN 
Arkitektum
Geointegrasjon

FRODE FARAAS
Forsvarsbygg
Frode jobber som 
senioringeniør GIS 
i avdelingen for 
Geomatikk under 
Eiendomsinformasjon i 
Forsvarsbygg. Jobbet siden 2006 med  
et verktøy for virksomhetsstyring av 
skyte- og øvingsfelt. Siden 2011 jobbet 
med innsamling og strukturering av data 
for infrastruktur (ledninger i grunnen  
i hovedsak). Opptatt av å få bedre kvalitet 
på data som blir levert samt bedre 
dataflyt.

Bedre dataflyt gjennom produkt- 
spesifikasjoner og datautveksling på GML
Dataleverandører møte ulike krav både  
i hva som skal leveres og hvordan. Gjen-
nom produktspesifikasjoner baser på 
ledningsstandarden SOSI 4.5 og utveks-
ling gjennom det åpne formatet GML, vil 
det bli lettere for den som skal levere data 
å gjøre dette riktig. Til glede for den som 
skal motta.

PER OLA ROALD 
Trondheim kommune
Arbeidsoppgaver er 
innføring av Nasjonal 
vegdatabank(NVDB) i 
Trondheim kommune. 
Bygger opp et veg- 
register over mengde og tilstanden 
på vegobjekter i og langs kommunale 
veger. Sørge for dataflyt fra prosjekter og 
registrere det som er bygget tidligere. Har 
tidligere jobbet i Statens vegvesen som 
NVDB ansvarlig. 

NVDB i felt og på kontor
Trondheim kommune har siden oktober 
2014 brukt Nasjonal vegdatabank(NVDB) 
som database for vegobjekter. Vil ta for 
meg hvordan vi har prioritert, hva som 
er nødvendig for å lykkes. Vil vise hvilke 
datafangstmetoder vi har brukt og bruk av 
felt- og digitale verktøy for å holde NVDB 
oppdatert.

ØYSTEIN ÅSNES 
Difi
Øystein jobber i 
åpne data-teamet 
i Seksjon for 
informasjonssikkerhet 
og datadeling i Difi.  
I tillegg til åpne data er han involvert 
i arbeidet med å etablere et felles 
rammeverk for informasjonsforvaltning.

Status for åpne data i Norge
Åpne data er et sentralt virkemiddel 
i digitaliseringen av forvaltningen, men 
hva er egentlig status? Hvilke føringer 
gjelder? Hvem er brukerne? – Og hvordan 
kan vi sikre at åpne data blir en integrert 
del av hvordan offentlig sektor behandler 
informasjon, utvikler løsninger og leverer 
tjenester?

HÅKON DÅSNES 
Kartverket
Håkon Dåsnes er faglig 
ansvarlig for Nasjonal 
Detaljert Høydemodell 
og prosjektleder for 
forvaltningsløsningen 
Hoydedata.no. Arbeider ved siden av dette 
med sentrale oppgaver tilknyttet FKB og 
Geovekst.

Nasjonal detaljert høydemodell 
– status og planer
Arbeidet med etablering av en landsdek-
kende detaljert høydemodell er i full gang.
Avtale om datafangst ble inngått i juni
2016 og 50.000 km2 er dekket med nye

laserdata. Disse dataene er nå fritt tilgjen-
gelig for nedlasting fra Hoydedata.no og 
nye områder er prioritert for laserskan-
ning i 2017. I dette foredraget presenteres 
status og hvilke produkter og tjenester 
som er tilgjengelige gjennom Geonorge 
og Hoydedata.no, samt plan for videre 
gjennomføring med mål om ferdigstillelse 
innen 2020.  

TORE ABELVIK 
Kartverket
Seksjonsleder i 
Samferdselsseksjonen. 
Har jobbet mange år 
med kart og GIS både 
i private og offentlige 
virksomheter. Har siden 2001 jobbet med 
vegnett og NVDB(nasjonal vegdatabank) 
i Kartverket.

Vegnett til folket
Hva har skjedd etter at vegnettet sammen 
med en del andre kartdata ble frigitt. Har 
det gitt den ønskede effekten for samfun-
net og enkeltpersoner? Hvordan forvaltes 
vegnettet i dag og hvordan er det tenkt 
fremover. Hvordan kan vi utnytte data-
fangst fra private og offentlige aktører for 
å få et best mulig vegnett som er tilgjenge-
lig for alle?

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.

Prosjekt Åpne data i Stavanger kommune
Som en del av Smartby satsingen har 
Stavanger kommune jobbet med å til-
gjengeliggjøre data for publikum. Det er 
opprettet en egen portal for distribusjon 
av data samt arrangert et eget hackaton 
for å skape gode løsninger basert på data 
fra offentlig sektor. Foredraget tar for seg 
litt av arbeidet som er gjort med åpne data 
i kommunen og hvilke utfordringer man 
har når man gjør dette.

ANDERS FØYEN 
Microsoft Norge
Anders Føyen er 
business development 
manager i Microsoft 
Norge. Har jobbet i 
Microsoft siden 1991.
Føyen skal holde åpningsforedrag 29. 
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mars om Digitalisering og fleksibel 
samhandling i stor skala.

ANDERS LØLAND 
Norsk Regnesentral
Anders Løland jobber 
som assisterende 
forskningssjef i 
avdelingen SAMBA 
– Statistisk analyse, 
maskinlæring og bildeanalyse. Han leder 
prosjektet ”Personalised fraud detection” i 
forskningssenteret Big Insight.

Big Data eller Big Insight?
Åpner Big Data en helt ny verden eller er 
det bare ny innpakning av kjente meto-
der? Big Insight er et norsk senter for fors-
kningsdrevet innovasjon som bidrar til 
den store datarevolusjonen ved å utvikle 
analytiske verktøy for å trekke ut kunn-
skap fra komplekse datasett. En rekke 
anvendte eksempler vil bli diskutert, blant 
annet svindeldeteksjon, produktspredning 
og optimal prising av Airbnb-leiligheter. 

SCOTT BECKSTROM 
Geodata
Scott jobber som 
Teknisk rådgiver i 
Geodata. Siden han 
startet i 2014 har 
Scott jobbet mye 
med web-GIS og har god erfaring med 
ArcGIS Server, ArcGIS Online/Portal 
og Geocortex Essentials. Han jobber til 
daglig med kunder innenfor offentlig 
forvaltning, retail og transport.  

Verdier fra verdensrommet
Copernicus er Europas store satellitt- 
baserte program for miljøovervåk-
ning og samfunnssikkerhet. Gjennom 
programmet vil vi øke vår forståelse av 
naturen, detektere klimaforandringer og 
se detaljerte endringer over tid som angår 
samfunnskritisk infrastruktur. Coperni-
cus programmet har en lang tidshorisont 
og leverer allerede data fra flere jordobser-
vasjonssatellitter i Sentinel-programmet. 
EU med ESA (European Space Agency), vil 
bygge fem nye satellitter frem mot 2020, 
og målet er at man alltid skal ha to satel-
litter av hver type i operativ fase. Dette 
vil sikre kontinuitet selv ved midlertidig 
bortfall av en av satellittene. Norsk Rom-
senter er ansvarlig instans i dette arbeidet 
for Norge, og de har nå skarpt fokus på at 
dataene som nå er fritt tilgjengelige skal 
komme til anvendelse.

BERNT AUDUN STRØMSLI 
Kartverket
Strømsli er ansatt ved 
fylkeskartkontoret 
i Trondheim og er 
teknisk koordinator 
for kommune- og 
regionreformer  
i Kartverket.

Kommune- og regionreform med 
digitale briller, hva nå?
Kommune og regionreformen er i gang, 
Nye Sandefjord oppstod 01.01.2017, og 
neste år får vi den første regionsammen-
slåingen med Sør – og Nord Trøndelag til 
ett Trøndelag. Samtidig skjer det 4 paral-
lelle kommunesammenslåinger. Sett med 
digitale briller skaper dette betydelige 
utfordringer, men også gode muligheter 
i et digitalt samfunn, hvor systemer er 
integrert med hverandre. Året 2019 blir 
et svært krevende år for digital gjennom-
føring av reformene innen 01.01.2020. Er 
vi beredt? Kartverket har fått en rolle som 
teknisk koordinator for statlige aktører og 
veileder for kommunene, hvordan løser vi 
dette oppdraget?

ODD AXEL GRAFF
Sandefjord kommune
Leder for Enhet 
geodata- og oppmåling. 
Prosjektleder for 
dette fagområdet ved 
sammenslåingen av 
Sandefjord, Andebu og Stokke. Lang 
erfaring som landmåler i Sandefjord 
kommune.

Erfaringer fra kommunesammenslåing
Utfordringer for fagmiljøet i kommunene 
ved kommunesammenslåing. Vekt på 
arbeidet med nye veinavn, adresser og 
gårdsnummer. Sammensying av FKB-
data, valg av kartbehandlingsverktøy 
og erfaringer som er høstet i tiden etter 
sammenslåingen, vil også omtales. I 
tillegg noe om de mellommenneskelige 
utfordringene.

SIRI-LINN EKTVEDT
Kartverket
Siri-Linn Ektvedt 
er seksjonsleder  
i den nyopprettede 
matrikkelførings- 
seksjonen i Kartverket, 
som er en videreføring av pilotprosjektet 
om matrikkelføring fra 2015-2016. 
Ektvedt var også prosjektleder for dette 
pilotprosjektet. Hun har master i Eiendom 

fra NMBU og har også de siste årene hatt 
en deltidsstilling som universitetslektor 
ved Seksjon for eiendom og juss ved 
NMBU.
 
Bistand fra Kartverket med matrikkel- 
føringen. Erfaringer og veien videre. 
Positive tilbakemeldinger og behovet for 
et kvalitetsløft i matrikkelen er bakgrun-
nen for at Kartverket fra 2017 gir per-
manent bistand til føring av matrikkelen 
for kommuner som ønsker det. Pilotpro-
sjektet hadde blant annet som mål å heve 
kvaliteten på eksisterende eiendoms-
grenser og få flere jordskiftesaker ført 
i matrikkelen.  Prosjektet er over, men 
arbeidet med å føre kompliserte saker for 
kommunene fortsetter. Foredraget tar 
for seg Kartverkets erfaringer, status og 
veien videre. 

OLA HØYDAL, 
Kartverket
Registrere konsesjon  
i matrikkelen

MARTIN LJOSDAL 
Stavanger kommune
Martin Ljosdal avslut-
tet sin mastergrad i 
geografi på Universitet 
i Bergen i 2014 og har 
siden det jobber for 
Geodataavdelingen i Stavanger Kom-
mune. Han jobber med ArcGIS og IKT, 
men bruker mye av tiden på å inkorporere 
spillteknologi og data i kommunens ar-
beidsmetoder på en ny og nyttig måte.

VR og Minecraft – Erfaring fra 
medvirkning for barn og unge
Måten vi presenterer planer, prosjekter og 
visjoner på i dag er ofte utdatert. Det er 
mest synlig når man ser på hvordan barn 
og unge forholder seg til informasjon som 
blir gjort tilgjengelig. Stavanger Kom-
mune har derfor valgt å bruke spilltek-
nologi, i første omgang gjennom VR og 
Minecraft, for å bringe planene sine ut til 
den yngre generasjon. I dette foredraget 
blir fokuset på hvordan spillteknologi kan 
brukes til å øke interessen, forståelsen og 
kommunikasjonen rundt et prosjekt ved å 
presentere det samme som før, men på en 
ny og spennende måte.

F O R E D R AG S H O L D E R E
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FREDRIK JACOBSEN
Powel Construction As 
Fredrik Jacobsen Jobber 
i salgsavdelingen til 
Powel Construction, er 
tidligere konsulent for 
programvaren og har 8 
års erfaring med Gemini programvare ute 
hos entreprenører og konsulenter.  

Bruk av åpne data og skanndata  
i prosjekterings- og byggefase 
Gemini Terreng kan bruke forskjellige tje-
nestekilder til å skape 3D terrengmodeller 
og prosjekteringsgrunnlag. I presentasjo-
nen vil vi demonstrere i sanntid hvordan 
vi bygger opp 3D terrengmodeller fra åpne 
data og hvordan disse kan brukes i et tid-
lig fase-/skisse-prosjekt for vurdering av 
tiltak. Prosjektering av ulike inngrep vil 
kreve bruk av ulike data og nøyaktighet 
av disse. Gjennom kombinasjon av ulike 
datakilder, så som data fra droner og laser 
bygges gode modeller for prosjektering.  

TORBJØRN SKOGSRØD 
NTNU Gjøvik
Torbjørn Skogsrød er 
dekan ved institutt 
for vareproduksjon og 
byggteknikk på NTNU 
Gjøvik.

Muligheter og eksempler med 
3D-printing
NTNU Gjøvik har Norges best utstyrte 
3D-print-labmiljø. Foredraget vil 
belyse hvilke muligheter som ligger i 
teknologien.

ARKADIUSZ SZADKOWSKI 
Terratec
Arkadiusz interesse 
for 3D-modellering 
ved bruk av data fra 
diverse kilder førte 
ham til å fullføre en 
master i Fotogrammetri og Laserskanning 
ved Warsaw University of Technology. 
Szadkowski har skrevet masteroppgaven 
under utveksling ved TU Wien, som har 
en forskningsgruppe ledende i feltet for 
DTM-modellering. Siden 2011 har han 
jobbet i Norge som produksjonsleder for 
dataprosessering i avdelingen for flybårne 
sensorer og kartlegging hos TerraTec. I 
løpet av det siste året har Arkadiusz og 
teamet hans jobbet mye med produksjon 
av terrengmodell basert på laserskanning 
for NDH prosjektet.

Veien til homogen terrengmodell, 
erfaring og utfordringer med NDH
Terratec AS har inngått en avtale med 
Kartverket om å utføre skanningen som 
skal resultere i en nasjonal detaljert høy-
demodell (NDH). NDH blir Kartverkets 
største kartleggingsprosjekt på land noen 
sinne. Høydemodellen vil være nyttig 
for statlige og kommunale etater i arbeid 
med alt fra planlegging til prosjektering. I 
2016 har fem fly med lasersensorer samler 
inn data i prosjektet. Terratec med sine 
underleverandører Blom og COWI har 
alle forskjellige lasersensorer som har 
ulike egenskaper og prosesser for frem-
kalling av punktsky. I NDH-prosjektet 
er den nasjonale terrengmodellen et 
produkt av sammensatte delområder, 
flydatoer, vegetasjon- og værforhold. Det 
er mange utfordringer knyttet til å lage 
en homogen DTM fra flybåren laser data 
flydd under ulike forhold og med ulike 
egenskaper. Vi skal presentere hvordan 
man får en homogen og pålitelig digital 
terrengmodell og høydekurver samt 
beskrive hvilke parametere eller faktorer 
som er avgjørende.

KNUD MOHN 
Forsvarsbygg
Uteksaminert fra NTH 
april 1974. Ca 43-års 
allsidig erfaring i le-
dende posisjoner innen 
BAE-faget i offentlige og 
private organisasjoner, med et svært vidt 
spekter av roller innenfor fagområdene 
teknikk, IT og økonomi. Er en etterspurt 
foredragsholder innen temaene eiendom, 
LCC og digitalisering. 

Sammenstilling av data  
– sikkerhet og personvern.
Alltid en avveining mellom personvern og 
datasikkerhet. Digitalisering og datasik-
kerhet kan spille på lag, men krever sam-
spill mellom person og data i et samfunn 
som flommer over av data. Overvåking av 
data er ikke praktisk mulig, unntatt  
i særtilfeller.
Moderne effektiv drift av bygg, infra-
struktur, mm. er/blir IT-støttet 
• store datamengder – tradisjonellt 

betydde det «høy gradering»
• i dag alltid store datamengder  

– sikker digital flyt må komme i fokus
• cyperspace må gi oss teknologi, som er 

sikker nok – dataene skal kunne betjenes
• sammenstilling av data gir 

«beslutningsstøtte eller styring»
 

ATLE ÅRNES 
Datatilsynet
Atle Årnes er fagdirek-
tør teknologi i Datatil-
synet. Hans hovedar-
beidsfelt er personvern 
innenfor telekommu-
nikasjons- og internettjenester, eID og 
biometri, samt samferdsel og intelligente 
transportsystemer. Han deltar i europeisk 
og internasjonal koordinering av person-
vernarbeid.

Kunstig intelligens, kunnskap og 
sporingsteknologi
Den virksomhet som har kunnskap 
om oss vet også hvilke valg vi vil ta. 
Dette gjelder både ved kjøp og bruk av 
produkter. Den virksomhet med mest 
kunnskap har best utgangspunkt, men 
er det åpenhet om hva som sankes av 
informasjon eller er det hemmelighold 
og uklarhet? Og så er vi bidragsytere til 
kunstig intelligens.

AUDUN VESTLI
COWI
Audun Vestli er leder  
av «Senter for risiko- 
reduserende design»  
i COWI.
Han holder foredraget
Designing Out Crime 

SILJE BERGER 
Kystverket
Silje Berger jobber 
i Kystverkets 
Beredskapssenter i 
seksjon for planlegging 
og miljø. Kystverket har 
ansvaret for statens beredskap mot akutt 
forurensning. Hun jobber blant annet med 
situasjonsbilde og datainnsamling under 
statlige oljevernaksjoner og har erfaring 
med dette fra de siste større skipsulykkene 
der Kystverket har aksjonert («Full City» 
og «Godafoss»- havariene). 

Med beina i olja og data på nett
Foredraget handler om hvordan WebGIS 
benyttes til beslutningsstøtte og som 
samarbeidsplattform mellom ulike aktø-
rer under en oljevernaksjon. Hovedvekt 
vil være på bruk av mobilapplikasjon for 
datainnsamling om forurensning i felt.
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KJERSTI NORDSKOG 
Kartverket
Kjersti Nordskog jobber 
til daglig med blant 
annet Det offentlige 
kartgrunnlaget (DOK), 
Geonorge og INSPIRE  
i Geodatakoordinatorseksjonen i Kartverket.

Hvor er vi og hvor går veien  
videre med DOK?
Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) fikk 
ny vinkling og ny oppfølging fra 2015.  
Mye har skjedd siden den gang, men 
dessverre ser vi at mange har vært litt 
DOK-deppet siden den gang. Det er det 
ingen grunn til! Vi forteller deg hvorfor og 
hvordan du kan bli både DOK-dugelig og 
DOK-delikat! DOK går inn i sitt tredje år. 
Fokus første året lå i stor grad på de nasjo-
nale etatene som skulle levere datasett og 
dokumentasjon for sine datasett. Tjenes-
ter, produktspesifikasjoner og tegneregler 
skulle produseres. Fra og med 2016 har 
også kommunene blitt oppfordret til å ta 
DOK aktivt i bruk i sin ende. I 2016 var 
det omlag 150 kommuner som bekreftet 
sitt DOK. I 2017 vil vi at alle kommunene 
skal bekrefte. Vi snakker om hvorfor det 
er viktig at kommunene både bekrefter 
og bruker DOK-dataene, og hvorfor det er 
viktig for kommunene at data og doku-
mentasjon holder høy kvalitet. På den 
måten kan etater og kommuner bli DOK-
drevne! Med dokumentasjon på plass vil 
fokus framover ligge på dataenes egnethet 
for bruk i planlegging og byggesak, og 
på enkel tilgang for brukerne. Antallet 
datasett som defineres som DOK og kra-
vene som stilles til disse, har endret seg 
over tid. Vi vil snakke om hvorfor dette er 
nødvendig og også komme inn på hvordan 
det virker naturlig at DOK. 

ANDERS MALUM 
Skedsmo kommune
Anders har jobbet i 
Skedsmo kommune i 
snart et år. Tidligere har 
han vært i blant annet 
Geodata AS og Sørum 
kommune. I Skedsmo jobber Anders med 
GIS-løsninger for kommunens plan- og 
byggesaksavdeling. 

Bruk av DOK i planlegging
Det offentlige kartgrunnlaget er viktig i all 
kommunal planlegging. Foredraget vil gi 
eksempler på hvordan nasjonale og lokale 
DOK-data brukes i Skedsmo kommune. 
Det vil også bli gitt eksempler på hvilke 
utfordringer kommunens planleggere 

støter på når de skal forstå DOK-data, og 
hvordan vi som jobber med GIS kan bidra 
til riktigere bruk av DOK i planleggingen

ERIK LANDSNES 
Norkart
Erik Landsnes jobber 
som salgssjef i Norkart.

Bedre forståelser av 
planer for innbyggere 
og beslutningstakere!
Bruk av 3D i arealplanlegging gir bedre vi-
sualisering av planer, færre misforståelser 
og bedre beslutninger for saksbehandlere 
og publikum. Dette er også et fokusom-
råde for regjeringen, hvor Kommunal og 
moderniseringsdepartementet (KMD) har 
gitt grønt lys for et spennende prosjekt i 
Stavanger og Sandnes. I foredraget fortel-
ler vi om hvordan planleggere kan benytte 
3D-løsninger i planprosessen og hva som 
har vært hovedfokus i KMD-prosjektet.

MARTIN HOSET 
Norconsult 
Informasjonssystemer
Martin Hoset jobber 
som GIS-konsulent og 
har utdannelse innen 
Produktutvikling fra 
NTNU og innen GIS HiT. Han jobber 
primært som konsulent mot ISY WinMap 
og Webinnsyn og har også arbeidet mye 
med ROS-analyser, flomvegberegninger 
og andre analyser.  Han har en fortid som 
satsende orienteringsløper og har også 
jobbet med synfaring av orienteringskart.

Automatiske analyser med DOK-data
Det offentlige kartgrunnlaget innehol-
der etter hvert mye gode data og mange 
nyttige datasett. Men disse dataene ligger 
spredt utover en rekke forskjellige WM-
Ser, nedlastningsportaler og kartløsnin-
ger, og det er en vanskelig og tidkrevende 
jobb å få kontroll på alt. Derfor har vi 
utviklet automatiske analyser i webkartet 
slik at saksbehandlere og planleggere kan 
få en enkel og oversiktlig ROS-analyse 
ved hjelp av ett klikk i kartet. Dette gjør at 
man kan få raske og gode analyser, og man 
er sikret god brukervennlighet, oppda-
terte data, standardisering og høy kvalitet 
på analysene.

MARIT LOLAND TVEIT 
Rambøll
Hvordan vinne  
VM i BIM?

SILJE PAULSEN BRECKAN 
Bane NOR (tidl. 
Jernbaneverket)
Master i Geografi og 
geoinformatikk fra 
Københavns Univer-
sitet, og arbeider med 
GIS-analyser i Follobane-prosjektet i Bane 
NOR. 

Støyberegning Follobanen
Boringen av Follobanetunellen mellom 
Oslo og Ski er i gang, og tunnelboremaski-
nene skal kjøre under noen tett befolkede 
områder. Det vil medføre støy for de mest 
nærliggende bygningene, men omfanget 
er hittil uvisst. Ved å bruke resultater fra 
ferske støymålinger kan støyutbredel-
sen beregnes i GIS, som kombinert med 
adresser og antall beboere kan benyttes til 
å varsle naboer og planlegge hotellbestil-
linger.  I tillegg vil grunnforhold, geolo-
giske svakhetssoner, data om bygningenes 
konstruksjonsmaterialer og tilbake-
meldinger fra naboene kunne påvirke 
støyprognosene. Det fins ikke mye empiri 
fra lignende prosjekter, og erfaringene fra 
dette nabovarslingssystemet vil derfor 
kunne benyttes til planlegning av andre 
infrastrukturprosjekter, samt oppmuntre 
til bruk av GIS til sammenslåing av ulike 
datatyper til romlig planlegning.

STEINAR JOHANSEN 
Statens vegvesen
Erfaringer med modeller  
i stikningsarbeidet

KJETIL EGELI
Hellvik Hus Hellvik 
As og Simon Werner, 
Eidsberg kommune
Kjetil Egeli jobber som 
kalkulatør i prosjek-
teringsavdelingen til 
Hellvik Hus Hellvik AS i tillegg til å være 
flex-student ved NTNU-Gjøvik. Har 
erfaring med bruk av 
programvare som Revit, 
SmartKalk, Solibri og 
SimpleBIM.
Simon Werner job-
ber blant annet som 
byggherre i kommunale 

F O R E D R AG S H O L D E R E
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byggeprosjekter, i Eidsberg kommune. 
Ved siden av arbeidet er han Flex-student 
ved NTNU-Gjøvik. Erfaring fra søknads-
prosesser samt bruk av digitale prosjekte-
ringsverktøy

Implementering av BIM i kommunal 
forvaltning for effektiv, likebehandlet og 
kvalitetssikret byggesaksbehandling.
I forbindelse med en prosjektoppgave i 
Bygningsinformasjonsmodellering – BIM, 
som er en del av Bachelor i Bærekraftige 
byggeprosesser, ble det valgt en case der 
fokuset var å spesifisere kravene og inn-
holdet til bygningsmodellen og hva den 
må bære av informasjon for kommunal 
saksbehandling. Dette ble satt opp i et 
kravskjema. Kravskjema og BIM-manual 
danner grunnlag for hvilke objekttyper og 
egenskaper som skal være inkludert i en 
IFC-fil som skal sendes til kommunen for 
byggesaksbehandling. Fokuset var hvor-
dan man kan fremstille en tilstrekkelig, 
men god nok IFC-fil for videre bruk  
i kommunal saksbehandling.

MICHAEL PANDE-ROLFSEN 
KS
Michael Pande-Rolfsen 
er utdannet ved Uni-
versitetet for miljø- og 
biovitenskap (UMB). 
Arbeidserfaring: Leder- 
erfaring fra offentlig og privat sektor, 
blant annet som adm dir i Fjellanger 
Widerøe Kart as, fylkeskartsjef i Oslo og 
Akershus og som markedsdirektør i Norsk 
Eiendomsinformasjon as. Prosjektledelse, 
forretningsutvikling og salg/markedsfø-
ring. I dag rådgivning for KS rettet mot 
omstilling og digitalisering i kommunal 
sektor innenfor planlegging/utbygging, 
eiendomsinformasjon og GIS/geodata

Geodatatjenester tilrettelagt for 
framtidas plan- og byggesaksprosess
Det er store utfordringer knyttet til 
tilgangen til oppdaterte geodata i plan- og 
byggesaksprosessen. Bank- og finansnæ-
ringen i tillegg til eiendomsbransjen har 
lang erfaring med integrerte tjenester 
fra matrikkelen og grunnboka i egne 
arbeidsprosesser. Nå står byggenæringen 
foran omstilling og overgang til digitale 
løsninger. Næringen vil bli en stor konsu-
ment av geodatatjenester. Er kommunene 
og Norge digitalt partene forberedte på å 
møte behovene?

KNUT-ERIK GUDIM 
Tieto
eByggeSak 

TOR GUNNAR ØVERLI 
– KS og KMD (Asplan 
Viak Internet as 

Ny tilnærming til 
arealplanlegging – 
ePlansak og romlige 
digitale reguleringsplaner
Det pågår en rekke aktiviteter for å for-
enkle og fornye arealplanlegging i Norge. 
I tilknytning til den digitaliserte delen 
av dette arbeidet har både KS og KMD 
pågående aktiviteter med høy relevans 
for geomatikkmiljøet. Foredraget vil gi et 
innblikk i følgende konkrete aktiviteter;
• ePlansak
• ByggLett2
• Nasjonal mal for 

reguleringsbestemmelser  
(og datamodell for denne)

• Reguleringsplan i 3D

BENT BRUGÅRD 
Norkart
Den digitale  
kommune

MAY BRITT HANSTAD 
Statens vegvesen, 
Vegdirektoratet
May Britt Hanstad 
jobber i NVDB- og 
Geodataseksjonen i 
Veg & Transportavde-
lingen som testleder og har bred erfaring 
fra ulike roller i utviklingsprosjekter. 
Sertifisert prosjektleder Prince2 og ISTQB 
Certified Tester.

Oppmålingsforretning med digital 
utsendelse av brev
Prosjektet er et av flere utviklingspro-
sjekter i SVV i forbindelse med overgang 
til digital utsendelse av brev. Innenfor 
landmålernes arbeidsområde finnes det 
et potensial for å løse enkelte oppgaver 
på en raskere og mer objektiv måte, dvs 
mer enhetlig saksbehandling hos samtlige 
landmålere i etaten. Utforming av logisk 
arbeidsflyt i programvaren sikrer enkle og 
gode rutiner knyttet til journalføring, ut-
sendelse og arkivering av brev. Foredraget 
vil fokusere på erfaringer fra prosjektgjen-
nomføringen.

ESPEN DANEVAD 
Sarpsborg kommune
Effektive tiltaksanalyser  
i byggesaks- 
behandlingen

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

Smarte sykkelbyer
Smarte byer er tilrettelagt for sykkel, og 
kartet er et sentralt verktøy i planleg-
gingsfasen. Ved hjelp av geografiske analy-
ser kan vi finne ut hvor folk allerede sykler 
(eksempelvis data fra STRAVA), hvor de 
ønsker å sykle, og hvor det er utfordringer 
i dag. Dette gir oss viktig innsikt ved plan-
legging av nye sykkelveier, utplassering av 
bysykler og i tillegg kan vi gjøre preventive 
tiltak på strekninger og steder hvor det 
forekommer mange ulykker.

TOR OLAV ALMÅS
Nois

Mobile temaklienter  
på et blunk
PC, nettbrett og 
smarttelefoner er i dag 
allemannseie og i bruk som elektroniske 
hjelpemidler i privat og offentlig sektor. 
Behovet for å kunne publisere enkle infor-
mative temaklienter for PC, mobil og nett-
brett er økende. Foredraget viser hvordan 
brukere kan presentere data på internett, 
og hvordan de selv enkelt kan redigere 
løsningen og publisere nye temaklienter.

ESPEN GUDEVANG 
Fylkesmannen 
i Oppland
Beregning av 
flomveier

GRETHE MIDTHAUG 
Ambita AS
Grethe Midthaug jobber 
som analysesjef hos  
Ambita AS med ansvar for 
avdelingens datavarehus 
og analysetjenester. Hun 
har lang erfaring med utarbeidelse av ana-
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lyser og rapporter for å bistå kunder i deres 
arbeid med å optimalisere egen kredittstra-
tegi, herunder retrospektive porteføljeanaly-
ser, simuleringsanalyser, risk management-
rapporter, bransjeanalyser, med mer.

Analyser for finansbransjen – 
matrikkel- og grunnboksinformasjon
En av de største investeringene, om ikke 
den aller største, nordmenn gjør gjennom 
livet er å investere i fast eiendom. Kanskje 
også flere. Og det er ikke bare tilfeldighe-
ter som rår når fremtidens hjem velges. 
Like barn leker best sier man, og ved å se 
på tilgjengelige datakilder opp imot atferd 
så ser man i stor grad at dette stemmer. 
Eiendomsdata er en viktig informasjons-
kilde som kan bistå ytterligere for at aktø-
rer i finansbransjen med større sikkerhet 
kan sette bedre betingelser for kundene. 
Både i forbindelse med fastsettelse av rik-
tig risikonivå, rentenivå og kredittgrenser, 
men også for å redusere kundefrafall og 
sikre et langvarig og godt kundeforhold.

JESPER MØLGAARD 
TerraTec
Utdannet Landinspek-
tør ved Aalborg Uni-
versitet i 2010. Jobbet 
hos TerraTec AS siden 
august 2010, startede 
som stikker ute på byggeprosjekter, har 
side vært prosjektleder, fagansvarlig på 
landmåling og har de siste fire årene 
jobbet som seksjonsleder. I dag er jeg 
seksjonsleder for Samferdsel. 

Totalinnmåling av alle gater  
i Stockholm
Stockholm Stad (kommune) har et opp-
drag der de gjennomfører laserskanning 
og fotografering av alle veier, gater og 
gang-/sykkelveier i hovedstaden. Dette er 
et oppdrag som TerraTec har fått, og er i 
full gang med å gjennomføre. Oppdraget 
løses med bil hvorpå det er montert et 360 
graders kamera og to laserskannere. Data-
fangsten skjer uten noen form for steng-
ning av trafikken i byen, og er dermed til 
minimal gene for byen. Totalt omfatter 
dette ca. 3500 km vei som skal måles inn, 
og er dermed et krevende arbeid.

50_ ELIN LEIKVANG OG TOMAS LEVIN, 
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Bilen som sensor

HÅKON ANDRESEN 
Geomatikk Survey
Håkon Andresen jobber 
med moderne landmå-
ling og oppmålingstje-
nester som daglig leder 
i Geomatikk Survey. 
Han har lang erfaring fra tradisjonell 
fly- og helikopterkartlegging og er spesielt 
opptatt av hvordan landmålerfaget er 
i endring. Nye avanserte landmålings-
instrumenter, rask 3D modellering og 
landmåleren som en aktiv rådgiver gjør at 
landmålerfaget er superaktuelt og byr på 
spennende muligheter.  

Landmåling fra lufta – Erfaringer 
og gevinster ved bruk av toppklasse 
integrert laser- og fotodrone!
Foredraget gir en grundig innføring i hvor 
god og effektiv kartlegging som er mulig 
med dagens droneteknologi. Bruken av 
dataene og koblingen mot annen landmå-
ling vil bli fremhevet. Hvilke fantastiske 
muligheter gir en droneteknologi som 
alltid leverer både fotogrammetri og 
laserdata? Hva er god nok bildeoppløsning 
og punkttetthet for ulike formål? Hvilke 
konkrete gevinster kan vi vise til fra gjen-
nomførte prosjekter innenfor flomanalyse, 
vegprosjektering, masseberegning og 
annen 3D modellering?  Hvilket regelverk 
har vi å forholde oss til og hvordan har 
norske myndigheter allerede tilrettelagt 
for en trygg og effektiv dronebransje i 
sameksistens med tradisjonell luftfart? 
Foredraget vil også understreke hvordan 
droneteknologien utvilsomt fortsetter sin 
rivende utvikling, nært tilknyttet utvik-
lingen innenfor autonome kjøretøy, forbe-
dret batteriteknologi og stadig mindre og 
mer avanserte sensorsystemer.

NILS ERIK JØRGENSEN
TerraNor
Nils Erik Jørgensen er 
CTO i TerraNor. Han 
har arbeidet med GIS 
nasjonalt og interna-
sjonalt siden 1985. For 
tiden arbeider han med spesialisert analy-
ser av sonar og bilde data på havbunnen. 
N E Jørgensen har utviklet en rekke algo-
ritmer for prosessering av undervannsbil-
der. Rutinene inkluderer ortorektifisering 
og mosaikkering av sort hvit og fargebil- 
der. Foreløpig har TerraNor prosessert  
1 million bilder for oljeselskapet Lundin 
og NGU. 

Ortofoto av havbunnen med droner/AUV
Vi vil vise hvordan vi har gått frem for å 
korrigere kvaliteten på bildene, orthorek-
tifisere bildene og lage en mosaikk. Etter 
å ha korrigert kvaliteten på bildene, har 
vi hatt mulighet for maskinell analyse av 
fauna og geologi.

WENCHE LARSEN 
Miljødirektoratet
Wenche Larsen er se-
nioringeniør i miljøda-
taseksjonen i Miljødi-
rektoratet.

HYMO – bruk av laserdata  
i forvaltning av vassdrag
I HYMO (Hydrologisk Morfologi) brukes 
punktskyer fra LiDAR-skanning til å lage 
DEM og DOM, og dette kombineres med 
andre data, som blant annet kvartærgeo-
logiske kart og flyfoto. Dataene brukes til 
å kartlegge og klassifisere elver basert på 
både deres hydrologiske og morfologiske 
egenskaper. LiDAR-data gir både historiske 
data (vi kan bl.a. se tidligere elveløp) og 
øyeblikksbilde av området. I tillegg benyt-
tes også data fra grønn laser, som skanner 
elvebunnen, for å kunne utlede blant annet 
lengde og tverrprofiler under vann og for å 
kartlegge bunnsubstrat. Det overordnede 
målet er en systematisk kartlegging og un-
dersøkelse av vannforekomster i vassdrag, 
som nedfelt i vannforskriften.  

JENS PETTER MADSBU 
Høgskolen i Hedmark
Madsbu har tatt en Ph.d 
med tittelen «Samord-
ning, effektivisering og 
forenkling – En sosiolo- 
gisk analyse av begrun- 
nelser for digitaliseringsprosesser i mo-
derniseringen av norsk offentlig forvalt-
ning». Han kommer til Geomatikkdagene 
for å holde foredraget «Det digitale håpet», 
med et blikk på digitaliseringen av offent-
lig sektor fra et sosiologisk perspektiv.
Foto: Høgskolen i Hedmark

F O R E D R AG S H O L D E R E
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TERJE MIDTBØ 
NTNU og 
KRISTOFFER 
KRISTIANSEN
Kartverket
Det er tospannet 
Midtbø og Kristiansen 
som også i år skal lede 
kåringen av beste kart. 
Vinneren får delta med 
sitt produkt under 
den internasjonale 
ICA-konferansen i 
Washington i juli. 
Det er 21. gang det er kartkonkurranse 
på Geomatikkdagene, og tradisjonen 
tro skal det også kåres en vinner av 
publikumsprisen.

EIRIK NEWTH
Eirik Newth er 
utdannet astrofysiker, 
og har siden 1990 vært 
forfatter og formidler av 
vitenskap, teknologi og 
fremtidstenkning. Han 
har skrevet et halvt tusen artikler og 22 
bøker som er oversatt til 20 språk, er en 
landets mest siterte bloggere, fast spaltist 
i VG og Mandag Morgen og hyppig brukt 
mediekommentator. Eirik mener at noe av 
det smarteste hans far noensinne gjorde, 
var å la ham skulke skolen en februardag 
i 1971. Istedenfor å stampe seg gjennom 
kulda til frøken Krogstads førsteklasse, 
ble Eirik sittende foran TV-skjermen en 
hel lang formiddag - fjetret av de uskarpe, 
svarthvite bildene av to amerikanere som 
hoppet rundt på Månen. Eirik Newth 
kommer på Geomatikkdagene 2017 for 
å snakke om de brede drivkreftene og 
megatrendene som former vår tid - og 
tiårene som skal komme.
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