
Fagdag om erfaringer fra 
geoanalyseworkshops 
 

  
Helsfyr 15.november 2013 



Si noe om: 

Erfaringer 

Oppfølging  

Planer videre 

 



Erfaringer 

- Invitert med av Stein Moen i 2010 

- Deltatt på lokale samlinger 

-Plan- og temadatautvalg (PTU)-OA 

-PTU-HeOp 

-PTU-BU 

 

”Det kan ikke bli krise 
neste uke. Møteplanen 
min er allerede full.” 

Henry Kissinger 

 
 

”En ting er å legge 
planer. Noe ganske 
annet er å vite hvor 
man har lagt dem. ” 

Ole Henrik Magga. 

 





Oppfølging 

- Oppfordret fra Oslo kommune om å dra 
konseptet videre 

- Vidererfører nå konseptet GAW 

- Arrangert egen workshop med deltakere fra alle 
Kartkontor 

- I samarbeid med Oslo skrevet en veileder 



Veilederen 



Planer videre 

- Spre veileder og konseptet 

- Spre engasjement rundt geoanalyser 

- Samle inn oppgaver for gjenbruk 

- Arrangere samlinger gjennom PTU i fylkene 

- Se konseptet GAW i særlig sammenheng med 
DOK og samfunnssikkerhet/risiko- og sårbarhet 
(ROS). 

- Arrangere nasjonale samlinger på sikt? 

- Personer i Kartverket som koordinerer arbeidet: 

- Maria Oldeman Lund 

- Geir Myhr Øien 

- Siri Oestreich Waage 



Analyseprosjektet i 
Hedmark og Oppland 

• Arealstatistikk med plandata 

• ”Lage forslag/eksempler på analyser som 
kan være aktuelle for kommunene i 
forbindelse med kommuneplan- og/eller 
reguleringsplanprosesser. ” 



Målsetting 
• Lage forslag/eksempler på analyser som kan være 

aktuelle på nasjonalt nivå 

• Lage forslag/eksempler på analyser som kan være 
aktuelle for kommunene i forbindelse med 
kommuneplan- og/eller reguleringsplanprosesser. 

• Lage standard analyser for å supplere eller 
erstatte manuell rapportering til KOSTRA (?) 

• Avdekke eventuelle begrensninger i plankartet 
som er til hinder for å få gode analyseresultater 

• Avklare rollefordeling mellom SSB og Statens 
kartverk - hvem gjør hvilke typer analyser som 
skal danne grunnlag for ulike typer arealstatistikk 



Gjennomføring 
Oppgaven gjennomføres ved at en får innspill fra 
kommunene på aktuelle analyser og; 

• Lager en beskrivelse av analysemetode og 
aktuelt datagrunnlag som benyttes. 
Kartkontoret har hatt et egen intern 
workshop på det. 

• Foretar opplæring av ca 2 personer innenfor 
hvert interkommunale samarbeid, i Hedmark 
og Oppland, gjennom praktiske workshops 
innenfor de GIS-systemer kommunen 
benytter.  

Sluttrapport mars 2014 




