Prosjekt Innovasjon
GeoForum har etter søknad mottatt midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å
jobbe for «innovasjon og samfunnsgevinst i bruk av frie kartdata», heretter kalt «Prosjekt
Innovasjon».

Bakgrunn for prosjektet
GeoForum og Kartverket mener frislippet av kartdata gir et større potensial for innovasjon enn det
som hittil er realisert. Vi antar at mangelen på kunnskap rundt bruken av åpne, geografiske data er
en av grunnene til at innovasjonen ikke er like omfattende som håpet. Vi tror også at selv om mange
datasett nå er åpne, så er de ikke nødvendigvis tilgjengelige for brukerne.

Mål
GeoForum ønsker derfor i samarbeid med Kartverket å stimulere til mer bruk ved å vise mulighetene
man har med åpne data kombinert med åpen programvare. Dette skal vi gjøre ved å arrangere gratis
seminarer rundt om i landet, og gjøre ulike kunnskapsressurser fritt tilgjengelige på
www.geoforum.no.
Målgruppen for prosjektet er IT-sektoren og ulike gründermiljø. Vi har troen på at det å vise nye
brukergrupper potensialet som fins vil omsettes i en merkbar økning i bruk av dataene.

Gjennomføring
Siden vi retter oss mot miljøer utenfor geomatikkbransjen er det nødvendig å lage detaljerte
manualer for hvordan en kan behandle kartdataene – og hvilken programvare man kan bruke til
dette formålet. Vi skal oppsøke gründermiljøer og næringsklynger og vise gode eksempler på hva
dataene kan benyttes til – og samtidig vise konkret hvordan deltakerne selv kan følge oppskrifter for
å ta dataene i bruk.
Prosjektgruppen starter med gjennomføring av seminarer i slutten av mai, og skal arrangere slike
seminarer i flere byer i løpet av høsten. Vi skal også være til stede på konferanser i GeoForums regi.
Alt av materiell som prosjektet får utarbeidet kan gjenbrukes for eksempel i forbindelse med GISdagen og lignende.

Oppfølging
GeoForum og Kartverket skal opprette en egen «ekspertgruppe» tilknyttet Prosjekt Innovasjon.
Ekspertgruppa skal svare på spørsmål og komme med veiledning til dem som ønsker å ta i bruk de
åpne dataene.

Alle som ønsker å bidra eller har spørsmål knyttet til prosjektet kan sende en mail til
sverre@geoforum.no – og merke mailen med «Prosjekt Innovasjon» i emnefeltet.

Prosjektgruppen består av:

Tomas-Martin Holtan, Kartverket
Alexander Salveson Nossum, styremedlem i GeoForum
Sverre Røed-Bottenvann, GeoForum
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