
Fra en ide til Geoforum 

 



Jeg kan redde regnskogen! 

Som du ser hugger jeg stein 

Jeg tjener til livets opphold for meg selv og familien min 

Jeg bygger en stor katedral 

”Rapport fra bestikket” av Ståle Kristiansen – Posisjon nr 1- 2011 



Påstand: 

• Kommunene har store utfordringer på mange områder 

• GIS/Geodatamiljøet har verktøy og kompetanse som kan bidra til 

å finne løsninger  

 

• Men de vet det ikke selv! 

 



 

 

 

 

 

 

Verktøy 

• Presentasjon 

• Analyse 

 

 

 
Oversikt over hva som finnes i et område 

Innbyrdes forhold 

 

Engasjement 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

 

 

 

 

 

Kommunale  

Nasjonale 

 

 

 

 

 

 

 

GIS / Geodata-avdelingen 

FKB vei 

Matrikkelen 

AR 5 
Samlet arealbruk 

Kompetanse 

 

 

 

 



Future Directions (2010 and beyond) Joseph K. Berry 

Multimedia Mapping 
(2000s) 

Revisit Analytics 
(2020s) 

Revisit Geo-reference  
(2010s) 

GIS Modeling (1990s) 

Computer Mapping 
(1970s) 

Spatial dB Mgt (1980s) 

The Early Years 

Contemporary GIS 

Future Directions 

Mapping focus 

Data/Structure  focus 

Analysis focus 

(Berry) 
(See Beyond Mapping III, “Topic 27”,  GIS Evolution and Future Trends, www.innovativegis.com/basis) 

http://www.innovativegis.com/


Introduksjon / bakgrunn 



Iden skapes 

• Man deltar i andre kartmiljøer 

– Nye impulser 

 

• Milgeo fagsamling på Rena 

– 1 uke 

– De fleste jobbet alene 

– Løse felles problem 

– Skape et felleskap 



Iden skapes 

• Å finne et egnet sivilt sted 

– til en riktig pris 

 

• Finne personer som tror på iden 

– og som har tid til å jobbe med iden  

 

• Merkevarebygging 

– logo og kopper 

– media omtale 
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PROGRAMVARE OG GEOANALYSE 

KOMPETANSE 

GRUNNFAG OG PROSESS KOMPETANSE  

LITTERATURMØTER 

KOMMUNALT 

REGIONALT 

NASJONALT 

Delte  andbudsrunder,  

Deltagelse i div nettverk og fora 

 

Kompetanse bygging 
GEOANALYSE 

WORKSHOP 



 

 

• Intensjonen  
– Å bygge opp GIS analyse nettverk på tvers av fag- og organisasjons 

grenser. 

– Å bygge opp GIS analyse kompetansen innen for den offentlige 

forvaltningen. 

– Og ikke minst fremme bruken av GIS analyse innen for den offentlige 

forvaltningen, så at vi gjøre den til en inntresang GIS arbeidsplass 

• Forskjellige nivåer 
– Kommunalt  

– Regionalt 

– Nasjonalt 
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Iden Geoanalyse Workshop 



Iden Geoanalyse Workshop 

• Organisering: 

– Programkomiteer 
• 2 til 5 personer 

– 3 - 5 dager dag og natt (GIS Gathering) 

– Man har en hovedutfordring som man skal løse innen en gitt tidsramme 
• Hovedutfordringen deles opp i mindre utfordringer, som små arbeidsgrupper løser 

• Arbeidsgruppene settes sammen på tvers av fag og kompetanse 

– Det blir avholdt forelesninger underveis 
• fra deltagerne og eksterne forlesere 

– Gjestedeltagere 
• programlevrandører 

• institusjoner , NVE, NGI statnett etc 

• studenter 

– Lokalisering og utstyr 
• Ett sted hvor man kan jobbe, sove og spise 

– Eks: NUSB 

• Alle tar med seg sitt utstyr og programvare 

18.11.2013 



Tenerife 27. mars 1977 



Ulykkesrapporten 

• Kompleks situasjon 

– Mange aktører 

– Mye informasjon 

– Nye elementer 

• Flere (motstridene) interesser/mål 

• Teamarbeid 

– Hierarki  

– Kultur 



Begynnelse på noe nytt 

• CRM - trening 

– Løse komplekse og 

uavklarte akuttsituasjoner  

– Team 

– Effektiv kommunikasjon 

– Bruke all tilgjengelig 

kompetanse og alle 

ressurser – alle kort på 

bordet 

 

 

 



GeoAnalyse Workshop 

• Utfordrene oppgaver 
– Komplekse 

– Krever samarbeid 

– Kreativitet 

 

• Team 
– Ulike yrkesgrupper 

– Ulike organisasjoner 

 

• Bruk av tilgjenglige ressurser 
– Nye datakilder 

– Ny programvare 

– GIS på nye områder 

 

• Gir erfaring 
– Ny kunnskap 

– Nettverk 
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Hva har kommet ut av samlingene 

• Kommunale og statlige ansatte 

– Må ikke sitte alene på vær sin tuve 

• De spennende jobbene MÅ ikke ut av 

kommunen/etaten 

– vi kan løse oppgaver sammen 

– vi kan justere parameterne selv 

– vi kan dele på oppgavene…satellitt bygging 

• I inn og utland 



 

Pause 



Suksessfaktorer 



Suksessfaktorer 

• Forarbeid 

– Programkomité 
• engasjement 

• Spre budskapet 

• Sekretær funksjon 

• En mix av kunnskap 

• Geografisk spredning 

• Sikre data tilgang 

 

 



Program 



Suksessfaktorer 

– Oppgaver 
• Fleksible 

• Egen interesse for å få løst oppgaven 

– man har behov for resultatet 

» man sparer tid og penger 

• Det må være en metode utvikling og ikke en 
produksjon………..det kan man gjøre hjemme. 

 



Suksessfaktorer 

– Dataene 
• De må bearbeides ………… den tyngste jobben 

– Hentes 

– Struktureres 

– Klippes 

 

• Noen må kunne fortelle hva som er hva 
– Da slipper man å bruke tid på lete 

   

 



Suksessfaktorer 

– Programvare 
• 1 eller 3 formater? 

– Minus 

» Mye ekstra jobb …….. dette er ikke lett 

» Det noen bruker en time på, bruker andre 10 min på 

– Pluss 

» Man ser mulighetene i de forskjellige programmene 

 

• Etter hvert valgte vi å benytte de samme programmene 
for alle 

– Lettere å kunne delta for alle 

 



Suksessfaktorer 

• Lokale 

– Kommunal pris 

– Sentral ødemark 

– Døgnåpent 

– Grupperom 

– Alene 

– Mat døgnet rundt 

 
NUSB 



Suksessfaktorer 

• Gjennomføring 

– Fasilitator 
• En som har oversikt 

– Problemstillingene 

– Kapasitetene 

• Vaktmester 

• Som kan omrokere på gruppe sammensettingene  

– Leveranse 
• Sikre at man holder fokus 

• Alle skal ha et produkt med seg hjem ….. kost/nytte 

 

• Evaluering 



Kvalitetsindikatorer 



Eksempler 



GeoAnalyse Workshop 

1. Oslo kommune 
– ”GIS gir muligheter” 

 

2. Regional samling – Østlandet 
– ”GIS – analyser i lokaliseringsspørsmål” 

 

3. Framtidens byer  
– ”Kartlegging av flomveier i urbane områder” 
 

4. Regional samling – Akershus 
– ”Bruk av kartdata i ROS-analyser og beredskapsplanlegging” 

 

5. Fylkesmennene 
– ”Bruk av GIS og kartdata i ROS, beredskapsplanlegging og krisehåndtering” 

 

6. Nasjonal samling 
– ”Bruk av satellitt-, laser- og andre nye datakilder i kommunal/regional forvaltning” 
 

7. Regional samling – Buskerud 
– ”Bruk av kartdata i ROS-analyser og beredskapsplanlegging” 
 

8. Geocelle nettverk 
– ”Bruk av GIS og kartdata i krisehåndtering” 

 
 



GeoAnalyse Workshop 

1. Teknologi  
– Teknologi på nye områder 

– Ny teknologi og nye data 

 

2. Arealplanlegging  
– Rett areal til rett formål 

– Sikker arealbruk 

 

3. Problemløsing 
– Tverrfaglig innsats 
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– Ny teknologi og nye data 

 

2. Arealplanlegging  
– Rett areal til rett formål 
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3. Problemløsing 
– Tverrfaglig innsats 
 



Brann ”hot spots” siste 3år  



Kjøretid fra Sentrum Brannstasjon 

Rød  3 min 

Gul  5 min 

Grønn 10 min 



Kjøretid i rushtid 

Rød  3 min 

Gul  5 min 

Grønn 10 min 



Alle stasjoner 



Trengs Briskeby stasjon? 

• -1890 gårder 

 



Frognerfrue svarer ”JA!” 



Kumbilder. 

Trykksoner 

Objektinfo  

Den Norske Eterfabrikk  

 



IUA-kart 

•Oversikt over sårbare områder 

•Si noe om drift av oljeflak ut fra strøm- og vinddata 

•Manglende strømdata fordelt på døgn - tidevann er en utfordring 

•Prioritere utsetting av lenser 



Bildeklassifisering Bygdøy 

Klassifisering KSAT-bilde Bygdøy fungerte bra. 

Vi skilte ut vann, gress, asfalt, snø, skog og båtplasser. 

Skygge ble asfalt.   



ø.t.v: Landsat 1999 

 

ø.t.h.: Landsat 2001 

 

 

 

n.t.h: differansen fra 1999 til 2001 

Rødt er endring til ikke grønn og frisk  

Vegetasjon og blått er endring til 

 mer grønn og frisk vegetasjon 



GeoAnalyse Workshop 

1. Teknologi  
– Teknologi på nye områder 

– Ny teknologi og nye data 

 

2. Arealplanlegging  
– Rett areal til rett formål 

– Sikker arealbruk 

 

3. Problemløsing 
– Tverrfaglig innsats 
 



Aktuelle arealer over 10 da 

• > 50 m fra bygg 

• > 10 m fra vei 

• Ikke vann 

 

• Fortsatt med å fjerne 
– Verneverdige områder 

– Jordbruksareal 

– Friluftsområder 

– Idrettsanlegg 

– Parkeringsplasser 

– Jernbanespor 

 

• Analysen gav 63 aktuelle områder 

• Etter visuell kontroll var det 15 

 

 

 



Eksisterende deponi Åsland er med! 



Solinnstråling for Oslo (Wh/m2) 

Deponi på Åsland 



Oversiktskartlegging 

Ønskede egenskaper 

• Trygg grunn 

• I flystøy sonen 

• Nær høyspent 

• Nær vei 

 

Uønskede egenskaper 

• Bebyggelse 

• Fulldyrket jord (men LNF) 

• Kulturminner 

• Innenfor marka 

• Nær vassdrag 



• Visuell vurdering ut fra grunnkart, ortofoto og 
kommuneplan gav to aktuelle områder i nord (rød) 

• GIS –analysen avslørte ytterligere 2 områder i 
nord (lilla)  



GeoAnalyse Workshop 

1. Teknologi  
– Teknologi på nye områder 

– Ny teknologi og nye data 

 

2. Arealplanlegging  
– Rett areal til rett formål 

– Sikker arealbruk 

 

3. Problemløsing 
– Tverrfaglig innsats 
 



Urbanflomkartlegging 

• Litt om utfordringene i Oslo 

 

• Kartlegging av dreneringslinjer 
– Laserdata 

– Digital terrengmodell 

– Beregning av dreneringslinjer 

– Verifisering av resultatet 

 

• Bruk av dreneringslinjer 
– Planlegging 

– Løsninger i problemområder 



Søndag 2.juni 2013 

 

Mosseveien 

Maridalsveien 

Griffenfeldts gate 

Karl Johans gate 

Tøyenbekken 

Blindern 10,3 mm 



Mandag 12. august 2013 

 

Nyland stasjon 

Griffenfeldts gate 

Griffenfeldts gate 

Trondheimsveien 

Kirkeveien 

Blindern 17,6 mm 
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Nov 2010 

• NOU 2010:10 

• FB workshop Trondheim 

Mars 2011 
• Geoanalyseworkshop NUSB 

Nov 2011 
• Oppfølgingsmøte på NUSB 

Mars 2012 
• FB samling Gardermoen 

Sept 2012 

• Leveranse – Urbane dreneringslinjer til 
Kommuneplanen 

Mai 2013 
• Avslutningsworkshop NUSB – Veileder 

Kartlegging av ”flomveier” i byområder 



Laserdata 
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Punkt tetthet 43 pkt/m2.snitt (10-15 pkt/m2 på bakken) 
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Dekning: Byggesone 



 

 

 

 

18.11.2013 

Punkt tetthet 43 pkt/m2.snitt (10-15 pkt/m2 på bakken) 

Gang og sykkelvei 

Båter 

Grønnlia 

Tunnel inngang 
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Punkt tetthet 43 pkt/m2.snitt (10-15 pkt/m2 på bakken) 

Fortauskant 

Trampoline 

Ekeberg 
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Punkt tetthet 43 pkt/m2.snitt (10-15 pkt/m2 på bakken) 

Biler 

Telt 

Ekeberg camping 
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Punkt tetthet 43 pkt/m2.snitt (10-15 pkt/m2 på bakken) 

Sørenga Heisekraner  
Luft anlegg 

operatunnel 



• Klasse 1: Uklassifisert (Unclassified).  
Alle punkter som ikke er klassifisert som klasse 2, 7, 9 og 10 

• Klasse 2: Punkter på terrengoverflate (Ground) Terreng 

• Klasse 7: Støy-punkter (Lowpoints) 

  Forårsaket av skyer, fugler, ”multipath”, system feil etc. 

• Klasse 9: Punkter i vann 

• Klasse 10: Punkter på bru 
  Denne klassen innføres først i LAS-format versjon 2.0, men den 

 forskuteres i denne spesifikasjonen. 
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FKB-Laser versjon 1.1  (2011-12-01) 
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Leveranse 

• Klasse 1: Ikke klassifisert 

• Klasse 2: Terreng 

• Klasse 3: Vegetasjon 0.3 meter til 1 meter over bakke 

• Klasse 4: Vegetasjon 1.0 meter til 3 meter over bakke 

• Klasse 5: Vegetasjon mer enn 3 meter over bakke 

• Klasse 7: Støypunkter, høye og lave punkter 

• Klasse 9: Punkter i vann 

• Klasse 10: Punkter på bru 

• Klasse 24: Kraftledning 
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Klassifisering: 



 

 

 

 

18.11.2013 

Klasse 2: Terreng 
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Klasse 3: Vegetasjon 0.3 meter til 1 meter over bakke 



 

 

 

 

18.11.2013 

Klasse 4: Vegetasjon 1.0 meter til 3 meter over bakke 
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Klasse 5: Vegetasjon mer enn 3 meter over bakke 
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Klasse 10:  Bru 
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Klasse 10: Bru 
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Klasse 9  Vann 
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Klasse 9: Punkter i vann 



Terrengmodell 

• Klasse 1: Ikke klassifisert 

• Klasse 2: Terreng 

• Klasse 3: Vegetasjon 0.3 meter til 1 meter over bakke 

• Klasse 4: Vegetasjon 1.0 meter til 3 meter over bakke 

• Klasse 5: Vegetasjon mer enn 3 meter over bakke 

• Klasse 7: Støypunkter, høye og lave punkter 

• Klasse 9: Punkter i vann 

• Klasse 10: Punkter på bru 

• Klasse 24: Kraftledning 
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Terrengmodell 
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Terrengmodell 
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Terrengmodell 
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Terrengmodell 

• Overlappende områder 
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Terrengmodell 
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Terrengmodell 
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Terrengmodell 

• Hevet alle bygg 6 meter 
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Terrengmodell 

 

 
Pixel value 31,62 meter 

Pixel value 31,49 meter 
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Terrengmodell 
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Archydro tools 



 

 

 

 

Archydro tools 

• Fil Sinks Fyller hull i modellen 

• Flow Direction Gir retning til laveste nabocelle  

• Flow Acummulation Antall celler som drenerer til en celle 

• Stream Definition  Terskelverdi for når noe defineres som vannvei 

• Stream Segmentation Deler opp og nummererer elvenettet 

• Drainage Line Processing  konverterer ”stream definition” til Dreneringslinjer 

• Catchment  Grid Delineation Avgrensning av nedbørsfelt i raster format 

• Adjoint Catchment Processing  Slår sammen nedbørsfelt  

• Catchment Polygon Processing  Konverterer nedbørsfelt fra raster til vektor 

• Drainage Point Processing Beregning av dreneringspunkter (laveste celle i basseng) 

 

 



 

 

 

 

Detaljerte nedbørsfelt 



 

 

 

 

Dreneringslinjer 

• Dreneringslinje  50.000, 100.000, 500.000 m2   
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Følger eksisterende elver og bekker 
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Følger historiske elver og bekker 
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Følger ”offisielle” nedbørsfelt 



Stemmer med registrerte hendelser 



Stemmer med registrerte hendelser 



Bruk av dreneringslinjer 

 
• Vurdere løsninger i ”problemområder” 

• Bruk i planlegging 



 

 

 

 

Studie i nærområdet 

Sjømankirke 

(3. okt. 2012) 



 

 

 

 

Forslag uten fartsdump 

Sjømankirke 



 

 

 

 

Forslag uten fartsdump 

Sjømankirke 
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Forslag uten fartsdump 

Sjømankirke 



Bruk i planlegging 



Foto: T. 

Fergus 

Flomveikart – PBE, utarbeidet av Mario Gil Sanchez og Webjørn 

Finsland 



 

 

 

 
7. Juni 2011 

 

3. Oktober 2012 

 

 

2. Juni 2013 

 

 

3. Juli 2009 

 



 

• GEOCELLE NETTVERK 



2006 

18.11.2013 



Geocelle nettverk 

• Øvelse Oslo 2006 

• Ved en større krise vil det være viktig å 

dele informasjon og kunnskap,  

– så at alle skal kunne lykkes i å løse vært sitt 

oppdrag 

• Når et kartprodukt er produsert, er det 

meningsløst at noen andre skal lage det 

samme produktet,  

– det har vi ikke tid til. 



Geocelle nettverk 

• Øvelse Oslo 2006 

• Ved en større krise vil det være viktig å 

dele informasjon og kunnskap,  

– så alle skal kan lykkes med sitt oppdrag 

• Når et kartprodukt er produsert, er det 

meningsløst at noen andre skal lage det 

samme produktet,  

– det har vi ikke tid til. 



Geocelle nettverk 

• Øvelse Oslo 2006 

• Ved en større krise vil det være viktig å 

dele informasjon og kunnskap,  

– så at alle skal kunne lykkes i å løse vært sitt 

oppdrag 

• Når et kartprodukt er produsert, er det 

meningsløst at noen andre skal lage det 

samme produktet,  

– det har vi ikke tid til. 



Geocelle nettverk 

= 

Geoanalyse workshop 



Geocelle nettverk 

• Tanken er at man skal dele geodata 

informasjon på tvers av organisasjonene 

– Mye kan deles, men ikke alt 

 

• Man har en felles krise, selv om man har 

forskjellige oppgaver under krisen 

 



Geocelle nettverk 

• Tanken er at man skal dele geodata 

informasjon på tvers av organisasjonene 
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Øvelse Hovedstad – 2013  

• HVA ønsket vi å oppnå? 

– Styrke bestiller kompetansen 

– Styrke den operative kartkompetansen 

– Vise kapasiteten  

• ved å sette inn kompetente personer inn i 

strategiske posisjoner 
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Øvelse Hovedstad – 2013  

• HVA ønsket vi å oppnå? 

– Styrke bestiller kompetansen 
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– Vise kapasiteten  

• ved å sette inn kompetente personer inn i 

strategiske posisjoner 

 



Øvelse Hovedstad – 2013  

• Utfordringer 

– Gradert og ugradert nett 

– Koordinering av oppgaver og resusser 

• Suksess 

– Felles data 

– Felles programvare 

 



Øvelse Østlandet 2013 

• En naturkatastrofe 

• Alle ønsket å øve mer 

–  så vi spurte NVE om vi kunne delta 

• FM, Politi, Oslo kommune, HV 

• GEO koordinator 

 



Øvelse Østlandet 2013 

• Alle skal ha de samme  

– Basene og programvarene  

• hovedsakelig jobbe mot en sky løsning 

– Publikum vil kunne legge inn funn og hendelser 

– ALLE vil kunne følge med 

 

– (Full City) 

 



P2 
K2 

FM 
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Future Directions (2010 and beyond) Joseph K. Berry 

Multimedia Mapping 
(2000s) 

Revisit Analytics 
(2020s) 

Revisit Geo-reference  
(2010s) 

GIS Modeling (1990s) 

Computer Mapping 
(1970s) 

Spatial dB Mgt (1980s) 

The Early Years 

Contemporary GIS 

Future Directions 

Mapping focus 

Data/Structure  focus 

Analysis focus 

(Berry) 
(See Beyond Mapping III, “Topic 27”,  GIS Evolution and Future Trends, www.innovativegis.com/basis) 

http://www.innovativegis.com/


Nye muligheter 

• Copernicus 

– Sentinel-1A og -1B……..2013-15 

– Sentinel-2A og -2B……..2014-16 

– Sentinel-3A og -3B….....2014-17 

– Sentinel-4: 

– Sentinel-5:……ca 2020 

 

ENDRINGSANALYSER 



Nye muligheter 



Nye muligheter 

• 3D- visualisering 

 

 

 

• 3D pdf 

 

• 3D modell og temakart 

Forslag3_3d.pdf
Forslag3_3d.pdf
bymodell portogal/why_gison3dmap(1).mp4


Satelitt bygging 

 



Satelitt bygging 

– Jeg har 9 ansatte 

• Hvordan kan jeg øke min kapasitet til å løse nye 

oppgaver 

– Vi må bygge kompetanse og dele den med 

• nabo kommuner/etater/Europa 

– Liten eller stor 

– Det må være ønske og vilje til å jobbe sammen 

 

– Så deler vi oppgavene i mellom oss 
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Vi må gå etter pengene 

 



Vi må gå etter pengene 

• Vi må se hvor pengene er 

• Vi må begynne å dele kompetanse 

• Vi må begynne å dele oppgaver 

• Vi får ikke nye ider og impulser ved å leke 

med de samme barna 

• Vi har kompetansen, verktøyet og dataene 

– De andre som har utfordringene 

• Vi er jo som skapt for hverandre 
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Nordisk GEO Gathering 2015 ? 



Takk for oppmerksomheten! 


