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Utdanning og forskning
innen eiendomsfag og

geomatikk i Norge

Inge Revhaug (red.) 

denne artikkelen er en form for statusrapport for eiendoms-
fag og geomatikk på norske utdanningsinstitusjoner. Vesentlig 
fokuserer artikkelen på høgskole- universitetsnivå, men det er også 
en fagskole med. Fagskolen er på videregående utdanningsnivå 
(gymnas). Artikkelen viser et mangfold i aktiv utvikling og bør gi 
en brukbar oversikt når det gjelder eiendomsfag og geomatikk. 
Skal man si noe om utviklingen innen utdanning og forskning 
i disse fagområdene så synes hovedtrenden å være positiv og 
optimistisk.  Flere steder både innen undervisning og forskning 
ser det ut til å være vekst. 

Artikkelen er i hovedsak satt sammen av lett redigerte innspill 
fra seks utdanningsinstitusjoner i Norge.  Innspillene kom etter 
invitasjon. Invitasjonen var kort med en antydning om hvordan 
ønsket svar skulle være disponert. Disposisjonen (strekpunktene 
nedenfor) var enkel og tenkt som en støtte for den som skulle svare 
og samtidig skulle den sikre en viss grad av felles struktur.  Det er 
to områder vi ønsket belyst: Undervisning og forskning.  For de 
institusjonene som ikke har forskning faller siste strekpunkt bort: 
– Utdanning: Spesifisering av utdanningsnivå som tekniker, 

bachelor eller master. Det ble bedt om en beskrivelse av stu-
dieprogrammene, og om informasjon om studentsøkning og 
ferdig utdannede

– Forskning: Angivelse avforskningsområder/forskergrupper og 
prosjekter og aktive doktorstudenter/disputaser i 2012/13.
I tillegg var det selvsagt åpent for annen relevant infor-

masjon.
Det er to institusjoner som tilbyr eiendomsfag. Det er Uni-

versitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) ved Institutt for land-
skapsplanlegging (ILP)og Høgskolen i Bergen (HiB).  Høgskolen i 
Bergen har et sterkt innslag av geomatikk og regnes også med 
i geomatikkutdanningene. ILP har rene plan- og eiendomsfag.

Det er mange institusjoner som har innslag av geomatikk i 
sine utdanninger. Det kunne vært satt en avgrensning ved rene 
geomatikkutdanninger inklusive kombinasjonen geomatikk og 
eiendomsfag, men det er her valget også å ta med Høgskolen 
i Telemark (HiT), som har et påbyggingsår i Geografiske infor-
masjonssystemer (GIS), Norges teknisk- naturvitenskapelige 
universitet (NTNU) geografi og Universitetet i Oslo (UiO) også 
geografi. 

I 2003 ble Geografisk institutt (UiO) slått sammen med andre 
geovitenskaper til Institutt for geofag. Siden sammenslåingen har 
geomatikk vært en del av et felles studieprogram som inkluderer 

flere geovitenskaper, men med mulighet for å gjennomføre spe-
sialisering i geomatikk. 

Et lignende tilbud har Norges teknisk- naturvitenskapelige 
universitet (NTNU) innen geografi. Det fins i tillegg flere utdan-
ningsinstitusjoner der geomatikkfag inngår med enkeltemner i 
andre utdanninger.

En oversikt over geomatikkutdanninger fins på GeoForum sine 
nettsider.1  GeoForum har også en rekrutteringsside2 med oversikt 
over utdanningssteder. Geomatikk inneholder mange retninger 
eller fagområder.

Utenom rene bachelor- og masterutdanninger er Gauldal 
Fagskole med en teknikerutdanning (teknisk fagskole) med.

Årets søkertall for de sentrale geomatikkutdanningene er gjengitt 
i tabell 1, kilde GeoForum.3 Tallene er fra «Samordnet opptak» for stat-
lige universiteter og høgskoler.  Tabellen kan si noe om utviklingen 
i interessen for å studere våre fag. I tillegg til 1. prioritet som er vist 
i tabellen, fins det søkere som har studiet som 2. prioritet (ikke vist) 
osv.  Det er ikke alltid enkelt å estimere hvor mange som kommer 
til å starte på et studium ut fra disse søkertallene. Ikke alle søkere er 
kvalifiserte og ikke alle som får tilbud møter.  Flere studiesteder har 
en statistikk over hvor stor prosent av de som får tilbud som erfa-
ringsmessig møter til studiestart, og ut fra dette igjen operer man 
ofte med overopptak for å fylle plassene i den grad det er søkere nok.  

rappOrt Fra studiestedene 
Innspillene fra studiestedene er gjengitt i det følgende, litt men ikke 
mye redigert. I den punktvise listen i starten er de ført opp sammen 
med deres vesentligste tilbud innen eiendomsfag og geomatikk.
– Gauldal Fagskole (tekniker). 
– Høgskolen i Gjøvik. Bachelor i geomatikk med mer. 
– Høgskolen i Bergen. Bachelor i landmåling og eiendomsdesign. 
– Høgskolen i Telemark.  Ettårig påbygg i GIS. 
– Universitetet for miljø- og biovitenskap. Femårig master i eien-

dom, toårig master i eiendomsutvikling, erfaringsbasert master 
i eiendomsutvikling. 

– Universitetet for miljø- og biovitenskap. Femårig master i geo-
matikk og treårig bachelor i geomatikk. 

1 http://geoforum.no/forskOgUtdan/utdanning.
2 http://geomatikkbransjen.no.
3 http://geoforum.no/Members/mmeinich/nyheter-2012/ sokere-til-

geomatikkstudier/.
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– Norges teknisk- naturvi-
tenskapelige universitet. 
Master i geomatikk, kom-
binasjon geomatikk – IKT 

– Norges teknisk- naturvi-
tenskapelige universitet. Geografisk institutt, bachelor og 
masteremne, bacheloroppgave, masteroppgave, phd. 

– Universitetet i Oslo. Institutt for geofag. Fordypninger under stu-
dieretning Geografi og hydrologi ved Studieprogram for Geofag, 
bachelor og masteremne, bacheloroppgave, masteroppgave, 
phd.

FagskOle

IKT er et eget fag hos oss, men har som formål å støtte opp 
under de andre fagene.

I rettslære tar vi for oss aktuelle rettsforhold med tilknytning 
til fast eiendom. Det blir lagt spesielt vekt på matrikkelen og lov 
om eiendomsregistrering. Faget er viktig for de som tenker seg å 
drive med eiendomsmålinger.
Søkning. Vi tar inn studenter med studiekompetanse, med fagbrev 
eller med 5 års arbeidspraksis i tillegg til realkompetansevurdering 
i allmenne fag. Antall søkere har utviklet seg positivt: 18 søkere i 
2009, 26 søkere i 2011 og 40 søkere i år (2013). Vi kan ta opp 20–22 
studenter hvert annet år.
Ferdig utdannede. Det er det andre kullet vårt som skal avslutte 
utdannelsen nå (juni 2013). Kullet består av 20 studenter. De fleste 
har allerede fått jobb (april 2013). De mest aktuelle arbeidsgiverne 
er entreprenører og oppmålingsfirmaer, men også offentlige 
etater er aktuelle.
Utfordringer. Vi tar for tiden inn studenter hvert annet år. Både 
søkningen og arbeidsmarkedet tilsier at vi burde ha opptak hvert 
år. Dette er vanskelig å få til slik fagskolene blir finansiert.  Det er 
en utfordring å holde seg faglig oppdatert og holde følge med 
den tekniske utviklingen utstyrsmessig.

høgskOler

søkere til geomatikkstudier 2013 grad antall 1. prioritets 
søkere

endring fra 
2012

tas 
opp

hib
Landmåling og eiendom Bachelor 132 Opp 12 % 50

umb
Kart, satellitter og 3D-modellering Master 9 Ned 10 % 10

Kart, satellitter og 3D-modellering Bachelor 31 Opp 48 % 25*)

ntnu
Ing & IKT (felles 2 første år) Master 91 Ned 6 %

Geomatikk (fra 3. år) Master Etter 15. mai

hig
GIS deltid nett 54 Opp 20 % 25

GIS Årsstudium 8 Ned 50 % 10

Geomatikk Bachelor 12 Ned 29 % 15

Intelligent modellering (BIM)/Nett Årsstudium 21 Ned 50 % 15

Landmåling Årsstudium 35 Opp 17 % 10

Landmåling, nett Årsstudium 69 Opp 28 % 25

*) Rammen er 15 selv om det ofte gis tilbud til 25

gauldal Fagskole (Per Ivar Gjengedal)
Gauldal fagskole ligger på Støren, fem mil sør for Trondheim. Skolen 
er samlokalisert og har felles ledelse med Gauldal videregående 
skole. Gauldal fagskole ble opprettet i 2008. Før den tid ble det 
ved Gauldal videregående skole drevet undervisning i kart- og 
oppmålingsfag fra 1984. Ved Gauldal fagskole utdanner vi praktiske 
utøvere innen fagfeltet kart og oppmåling på teknikernivå.
Program/undervisning. Studiet er toårig. De fleste som søker seg 
inn hos oss, gjør det for å bli landmålere. Landmåling blir derfor det 
viktigste faget, spesielt fordi studentene velger utplasseringsjobber 
og hovedprosjekt som er landmålingsrelatert. Undervisningen tar 
for seg det grunnleggende, men legger også vekt på moderne 
metoder. Gjennom de to skoleårene må studentene utføre øvelser 
både med tradisjonelle og moderne instrument. 

GIS-undervisningen går først og fremst ut på å lære studentene 
bruken av aktuell programvare, både til å lage kart, og til analyse 
av kartdata

I tillegg til grunnleggende prinsipp, ser vi mest på landmålerens 
oppgaver i forbindelse med kartlegging og etablering av terreng-
modeller ved hjelp av fotogrammetriske metoder.

Tabell 1: Søkere til geomatikkstudier. Resultatet av samordnet opptak til geomatikkstudier viser en 
økning av søkere til noen av studiene ved UMB, Høgskolen i Bergen og Gjøvik, mens andre studietil-
bud har lavere søkertall.

Høgskolen i Gjøvik (Sverre Stikbakke)
Antall utdannet i år og prognose for 2014:
– bachelor i Geomatikk: 2013: 21, 2014: 15 
– landmålingsår; 18
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– GIS-år; 6
– nettstudium landmåling; 20+
– nettstudium e-GIS; 20+

Høgskolen i Gjøvik har følgende utdanninger innen geomatikk:
– årsstudium i landmåling
– årsstudium i GIS
– bachelor i geomatikk
– bachelor i ingeniørfag – bygg – studieretning landmåling
– årsstudium i landmåling – nettbasert over 2 år
– årsstudium i GIS – nettbasert over 3 år
– årsstudium i bygningsinformasjonsmodellering (BIM) – nett-

basert.
Masterstudium i GIS kan tas i samarbeid med Lunds universitet 

(LUMA-GIS). Dette er mest aktuelt for de som har en bachelorgrad 
fra før og som har tatt årstudium i GIS.

Ellers har flere av våre bachelor-studenter tatt mastergrad ved 
andre utdanningsinstitusjoner i Norge og i Storbritannia.

Vi har god søkning til studiene våre og har hatt størst økning 
på de nettbaserte tilbudene se tabell 2.

Alle studenter har, så langt vi kjenner til, fått jobb før de er 
ferdige med studiene, eller kort tid etterpå.
Doktorgrader. To av våre ansatte har tatt doktorgrad i løpet av 
2012–13.
– Stein Ivar Øvergård disputerte ved Universitetet for miljø- og 

biovitenskap (UMB) 25. mai 2012. Tittelen på avhandlingen var 
«Prediksjon av avling og kvalitet i vårhvete ved hjelp av VIS-NIR 
spektroskopi og multivariat dataanalyse».

– Vilma Zubinaite disputerte ved Vilnius Gediminas Technical 
University 18. januar 2013.
Tittelen på avhandlingen var «The Assessment of the Influence 

of Solar Storming on Geodetic Coordinates Determined by Global 
Navigation Satellite System».

Høgskolen i Bergen tilbyr en 
bachelorutdanning i Landmåling og 
eiendomsdesign. Dette er en bachel-
orutdanning som inneholder tre 
hovedelement: 
– landmåling og GIS 
– eiendomsfag og juridiske fag
– arealplanlegging.

Søkningen har vært jevnt økende 
de siste årene og for 2013 viser søk-
ningen 126 primærsøkere til 30 studie-
plasser. Det gjør at poenggrensene for 
å komme inn på bachelorutdanningen 
også har økt jevnt i den samme perio-

2013 2012 2011 2010

Bachelor i geomatikk 12 17 21 25

Årrstudium:

i landmåling 35 30 31 27

i landmåling, nettbasert 69 54 47 20

i GIS 8 12 8 20

i GIS, nettbasert 54 42 33 26

i bygningsinformasjonsmodellering (BIM), fleksibel 21 32 24 8

 SUM 199 187 164 126

Tabell 2: Søkertall for Høgskolen i Gjøvik, 1. prioritet pr. 15. april.

4 Poenggrensene var i 2012 for ordinært opptak 46,6 og 
førstegangsvitnemål 36,7.

Høgskolen i Bergen (arve Leiknes og Børge aadland)
Antall utdannet i år og prognose for 2014:
– Bachelor i landmåling og eiendomsdesign: 2013: 33, 2014: 34

den4 og at det i dag er hard konkurranse for å komme inn på studiet.
Utdanningen er knyttet til Institutt for Byggfag der det nå er 

24 ansatte med tverrfaglig kompetanse fra jurister via arkitekter til 
sivilingeniører i geomatikk. Instituttet er i utvikling og vil i løpet av 
noen år også tilby masterutdanninger innen våre fagfelt. Dette vil 
i første omgang omfatte arealplanlegging og eiendomsfag, men 
det kan også bli utvidelse i retning geomatikk.

De ferdig utdannede går ut i et meget godt arbeidsmarked. 
Mange starter som landmålere i bygg- og anleggsbransjen, 
noen starter i offshore rettet virksomhet enten med sjøkart-
legging/seismikk eller virksomhet knyttet til mekanisk industri. 
Vi har studenter som starter som arealplanleggere/veiplan-
leggere i offentlig eller privat virksomhet, vi har studenter 
som starter i kommuner med eiendomslandmåling og vi har 
studenter som starter avdelingsingeniører/overingeniører i 
Jordskifteretten.

Forskningen på instituttet har hatt en fin utvikling de 
siste årene. Fra en liten gruppe på 2–3 personer i 2007 har 
nå en gruppe på 10–12 ansatte aktive forskere som publi-
serer fagfellevurderte artikler jevnlig. Noe av årsaken til den 
økte forskningsaktiviteten kan være at en i 2009 bestemte at 
forskningen skulle samles og organiseres under et felles sat-
singsområde «Eiendomsdesign og arealplanlegging». En slik 
felles overbygging har gjort forskningsgruppen mer synlig og 
det har vært lettere å skaffe midler til aktivitet på den måten. 
Et felles satsingsområde har gjort det enklere for de ansatte 
både å samarbeide på tvers av de tradisjonelle fagområdene 
og få kollegaveiledning. En synlig forskningsgruppe har også 
medvirket til at det har vært lettere å rekruttere aktive forskere 
til utlyste stillinger på instituttet. Vi er også i prosess med å få 
ansatt flere personer med aktive forskere med professorkom-
petanse og førsteamanuensiskompetanse.

Det er særlig forskningen innen eiendomsfagene som har økt 
de siste årene. Resultatet av dette er blant annet at vi i løpet av 
det siste året har hatt et opprykk fra høgskolelektor til førstea-
manuensis innen eiendomsfagene. Vi ser også at det har skjedd 
en spesielt gledelig utvikling i form av økt forskningsaktivitet 
innen arealplanlegging og geomatikk i løpet av det siste året. 
Vi forventer derfor, uavhengig av fagretning, at det i årene som 
kommer vil være flere ansatte som får stillingsopprykk.  
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Høgskolen i Telemark (kjell Øyvind kjenstad)
Påbygningsstudiet i Geografiske informasjonssystemer ved 
studiested Bø representerer det studietilbudet ved HIT med 
størst innslag av geomatikk. Studiet går over 1 år og om-
fatter 60 stp. Det er et tilbud for studenter med noe høyere 
utdanning fra før, men som ønsker å øke egen kompetanse 
og jobbmuligheter i ett arbeidsmarked som ofte etterspør 
GIS-kunnskaper. Studiet kan inngå som del av en bachel-
or-grad, eller som en påbygging til en slik grad. Noen tar også 
studiet som etterutdanning.

Bachelor-studiet i Byggdesign og bachelor-studiet i Plan- og 

infrastruktur ved studiested Porsgrunn er klassiske byggingeni-
ør-utdannelser, og hvor landmåling inngår som et viktig emne. 

Bachelor-studiet i Økologi og naturressurser og bachel-
or-studiet i Forurensning og miljø ved studiested Bø er rettet 
mot studenter som ønsker å arbeide med problemstillinger 
knyttet til forvaltning av naturmiljø og naturressurser. Emnet 
Arealforvaltning og kommunal planlegging er obligatorisk, 
mens de 3 av emnene fra påbygningsstudiet kan inngå som 
valgfag. Mange av disse studentene tar et eller flere av disse 
valg-emnene. 

Søkertallene for påbygningsstudiet har vært gradvis synkende 
fra et nivå på 30–40 studenter i starten i 1994 til et nivå på 8–12 
i de senere år. Dette har til en stor del vært kompensert med 
et økende søkertall til valgfags-emnene som i dag ligger i stør-
relsesorden 10–20 avhengig av valgfagsemne. Søkertallene for 
mastertilbudene er økende, og det forventes et større søkertall 
for undervisning i GIS på master-nivå i årene som kommer.

GIS-studenter med en annen fagutdannelse i bunnen er 
attraktive i arbeidsmarkedet. De går inn i et bredt spekter av 
stillinger i næringsliv, forvaltning, undervisning og forskning. 
Eksempelvis tilbys de jobber som arealplanleggere, gis-koordi-
natorer og landmålere i kommunene, eller geodataingeniør og 
systemkonsulent i det private næringsliv.

Gjennom de siste sju åra har flere studenter ved masterstu-
diet i Natur- og miljøvern benyttet GIS analyser som verktøy i 
masteroppgava si som er på 60 stp. Som bakgrunn har de hatt 
minst bachelor-emnet Digitale geodata (10 stp) og master-emnet 
Geografisk analyse (10 stp). På denne måten har de utviklet en 
kompetanse i bruk av GIS, ofte på et avansert nivå. 

Forskningsområde har vært GIS teori, bruk av GIS og databaser 
i fjernanalyse og i naturvitenskapelige emner som geologi og 
vann. Det er samarbeid med forskere på andre institutt ved HiT 
og nasjonalt. Det er publisert flere artikler i anerkjente vitenska-
pelige tidsskrift.

UnIvErSITETET For MILJØ- oG BIovITEnSkaP  
Institutt for landskapsplanlegging, UMB (Eva Falleth)
Institutt for landskapsplanlegging har våren 2013 750 studenter 
og 70 vitenskapelige ansatte innen by- og regionplanlegging, 
eiendom, folkehelse og landskapsarkitektur. Instituttet fikk overført 
fagfeltet folkehelse fra 1. januar 2013. 

Instituttet har følgende studieprogrammer innen planlegging 
og eiendom:
– 5-årig master i By- og regionplanlegging, opptaksramme 25 

studieplasser
– 5-årig master i Eiendom, opptaksramme 35 studieplasser
– 2-årig master i Eiendomsutvikling, opptaksramme 25 studie-

plasser
– erfaringsbasert master i Eiendomsutvikling, ingen opptaksram-

me.
Våre studieprogram utgjør dermed en verdikjede fra forvaltning 

av eiendom via planlegging og prosjektering av omgivelser til 
forholdet mellom fysiske omgivelser og folkehelse. 

Det er god søkning på disse studieprogrammene. Den er-
faringsbaserte masteren ble opprettet i 2012, og bygger på et 
samarbeid med Senter for Eiendomsfag og instituttet. Instituttet 
fikk 15 nye fullfinansierte studieplasser til studieprogrammet 
eiendom i 2011. 

Det var en stor økning i antall 1. prioritert søkere til Eiendom 
gjennom samordnet opptak i 2013. Det var en økning fra 69 søkere 
i 2012 til 95 søkere i 2013. By- og regionplanlegging hadde i år 61 1. 
prioriterte søkere. Dette er en svak økning fra tidligere år. Det er i år 
nærmere 130 masterstudenter som skal levere sin masteroppgave 
ved instituttet våren 2013. 

Instituttet har omfattende virksomhet innen etter- og videreut-
danning. Den mest omfattende aktiviteten er innen jus, knyttet til 
spesielt tingsrett og plan- og bygningsrett. I 2012 gjennomførte vi 
også flere kurs i jordskifte for advokater. Det var en stor suksess. Vi 
har også en rekke tilbud i samarbeid med Senter for eiendomsfag 
og Statens vegvesen. Vi har samarbeid med Moss og Drammen 
kommuner og Husbanken om etter- og videreutdanning innen 
by- og stedsutvikling.

UMB har gjennomført en studentundersøkelse. Denne og 
instituttets egne undersøkelser viser at våre studenter er meget 
relevant for arbeidslivet, og at mange har fått arbeid lenge før de 
lever masteroppgaven. Arbeidsgiver for studentene fordeler seg 
jevnt på offentlige og private arbeidsgivere. 

I 2010 etablerte instituttet en Forskerskole. Skolen har i 2013 
22 PhD studenter, og i 2012 disputerte hele fem studenter. To av 
disse var innen planlegging og eiendom:

universiteter
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– Øystein Bjerva: Jordskiftedomstolene i endring. Bjerva er nå 
ansatt som førsteamanuensis i jordskifte ved instituttet. 

– Aud Tennøy: How and why planners make plans which, if 
implemented, cause growth in traffic volume. Tennøy er nå 
forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt. 
Instituttet har også flere forskningsprosjekter innen planlegging 

og eiendom. De største er finansiert av Norges forskningsråd og 
omhandler:
– bærekraftig byutvikling med fokus på miljø og demokrati
– regional planlegging i villreinområder 
– by- og eiendomsutvikling i byer med sterk vekst
– lokal forvaltning av verneområder.

Instituttet hadde i 2012 0,8 publiseringspoeng per faglig 
ansatt. Dette er rekord for instituttet og er en god indikator på 
økt forskning på instituttet. Det er en del forskningsmidler innen 
planlegging, men begrenset med på feltet eiendom. Vi har arbeider 
derfor aktivt med å få inn eiendomsfaglige problemstillinger i bl.a. 
Forskningsrådets programmet. Vi har allerede inkludert eiendoms-
faglige problemstillinger i forskningsprosjekter om byplanlegging. 
Vi ser dette som et godt grunnlag for å videreutvikle dette fagfeltet. 

Institutt for matematiske realfag  
(Ivar Maalen-Johansen)
Antall utdannet i år og prognose for 2014: 
– master i geomatikk: 2013: 5, 2014: 12
– bachelor i Geomatikk: 2013: 14, 2014: 15.

Geomatikkutdanningene ved UMB er en del av teknologitil-
budet ved Institutt for matematiske realfag og teknologi. Dette er 
det største instituttet ved universitetet hva antall studenter angår 
med i underkant av 1000 studenter i 2013.  

Det tilbys to studieprogram innen geomatikk, et treårig 
bachelorstudium og et femårig integrert masterstudium. Rekrut-
teringene til masterstudiet skjer både gjennom direkte opptak 
og gjennom et lokalt opptak til høyere årstrinn etter minst to år 
med bachelorstudier eller annen relevant utdanning. Søkningen 
til bachelorstudiene har vært relativt stabil de siste årene og opp-
taksrammen på 15 har vært fyllt. I 2013 er det en solid økning på 
førsteprioritetssøkere til dette programmet (+48 %, fra 21 til 31). 

Etter noen år med relativt få på masterprogrammet, har søknin-
gen de siste årene vært bra, både til det ordinære opptaket og til 
høyere årstrinn. Det fører til at det for de kommende årene vil være 
mellom 10 og 15 masterkandidater som uteksamineres hvert år.

Masterstudiet gir muligheter for fordypning og master-
oppgaver innenfor et bredt spekter av fagområder og prosjekt 
innen både teknologiske og naturvitenskaplige anvendelser. De 
ansatte ved seksjonen dekker fagområdene geografiske infor-
masjonssystemer (GIS), geografisk informasjonsvitenskap (GIV), 
glasiologi, landmåling, geodesi, fotogrammetri, laserskanning 
og satellittkartlegging. I tillegg har seksjonen nær kontakt med 
samarbeidspartnere både innen akademia, offentlig og privat 
virksomhet, bl.a. gjennom deltidsstillinger, noen finansiert av den 
samarbeidende institusjonen.  

Det er for tiden 12 PhD-studenter fra neste like mange land 
som holder på med doktorgradsprosjekt innen geomatikk. Dieu 
Tien Bui fra Vietnam er den siste som disputterte og hans tema 
var «Modellering av jord- og steinskredfare i Hoa Binh provinsen 
i Vietnam der utløsende faktor er nedbør». Det forventes ytterlige 
en disputas i 2013 innen fagområdet fysisk geodesi/gravimetri. 

nOrges teknisk- naturvitenskapelige universitet 
institutt for ingeniørvitenskap og ikt (terje midtbø)
Antall utdannet i år og prognose for 2014:
– Master i geomatikk, Kombinasjon geomatikk – IKT 2013: 6, 

2014: 6.
Ved NTNU er geomatikkutdanninga organisert som ei studieretning 

ved Studieprogram for ingeniørvitskap og IKT. I dette studieprogram-
met har studentane dei to første åra ei brei utdanning innan grunn-
leggjande emne som matematikk, statistikk etc. i kombinasjon 
med datatekniske emne. Dei har òg ein «fagstreng» som er basert 
på ulike fagretningar dei kan studere i dei tre siste åra av studiet. 

Etter dei to første åra vil studentar som har valt Studieretning 
for geomatikk i hovudsak få eit studium som er basert på ein 
kombinasjon mellom geomatikkemne og datatekniske emne. 
I tillegg vil alltid studia innan ingeniørvitskap ha ein viss del 
ikkje-tekniske emne.

I tillegg til studieretninga ved Studieprogram for ingeniør-
vitskap og IKT kan studentar ved Studieprogram for bygg- og 
miljøteknikk velje ein geomatikkprofil i siste del av studiet. 

Kvart år vert det teke opp ca. 50 studentar til Studieprogram for 
ingeniørvitskap og IKT. Normalt har det dei siste åra vore 5–7 stu-
dentar på kvart årstrinn for Studieretning geomatikk. Når det gjeld 
enkelte grunnleggjande emne kan studenttalet vere opp mot 50.

Ferdig utdanna studentar har ein profil som er svært ettertrakta 
i geomatikkbransjen. Dei fleste studentane har jobb lenge før dei 
er ferdige ved NTNU.

Geomatikk ved NTNU har ein liten vitskapeleg stab med forsking 
som i hovudsak går i 2–3 retningar; Innafor Geografisk informasjons-

teknologi/kartografi ein spesiell fokus på visualisering av romlege 
fenomen. Kartografiske animasjonar og visualisering av innandørs 
miljø har vore av spesiell interesse dei siste åra. Innan Geodesi er 
fokuset på satellittbaserte metodar for overvaking av den fysiske 
jordkroppen. Det kan dreie seg om både bruk av GPS og andre 
satellittsystem. Feilkjelder i samband med satellittmålingar er eit 
anna interessefelt. I tillegg finst det ein viss aktivitet innan måling 
og handtering av lasermålte data (LIDAR).

I 2013 vil det vere 2 PhD studentar som avsluttar sitt arbeid. 
Den eine ser spesielt på innandørskart og har tittelen «Exploring 
new visualization methods for multi-storey indoor environments 
and dynamic spatial phenomena». Den andre er konsentrert 
om altimetriske og gravimetriske satellittdata data for å berekne 
massetransport (is, hav og land) i jordsystemet.  

Geografisk institutt  
(Jan ketil rød, Päivi Lujala og ola Fredin)
Ved geografisk institutt har vi et felles bachelorprogram og flere 
ulike masterprogrammer. Studenter som ønsker å spesialisere seg 
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innenfor geomatikk kan gjøre bacheloroppgave innen GIS (15 
studiepoeng) og kan videre spesialisere seg ved å bruke GIS også 
i masteroppgaven. Videre har vi flere enkeltemner både på bacelor 
og masternivå i bruk av GIS. Hvert år er det ca. 3–4 som velger en 
slik spesialisering, både på bachelor og masternivå. 

Totalt har vi fire GIS emner på 7,5 studiepoeng hver (30 studie-
poeng totalt). Allerede første året på geografiutdanningen lærer 
geografistudenter GIS samt bruk av deskriptiv statistikk, flybilder og 
satellittbilder. Dette er det eneste emnet som undervises på norsk 
og det er vanlig at 80–100 studenter tar dette emnet. De tre andre 
emnene undervises på engelsk, og vi har dermed en bra andel 
internasjonale studenter. Det er om lag 30 studenter på hvert av 
disse emnene hvert år. Vi har et introduksjonsemne der vi fokuserer 
mest på vektorbaserte GIS operasjoner og et oppfølgingsemne der 
vi fokuserer mest på rasterbaserte GIS operasjoner. Til slutt har vi et 
emne der vi har database design og innsamlingsmetodikk i fokus, 
særlig fjernanalyse og bruk av laser (som LIDAR). 

Ved geografisk institutt har vi flere eksternfinansierte forsknings-
prosjekter og vi viser eksempler fra denne forskningen i undervis-
ningen. Videre oppfordrer vi studenter til å velge tema for oppgave 
innenfor et pågående forskningsprosjekt, men studenter kan også 
forfølge sine egne ideer og selv formulere tema for masteroppgave. 
En del studenter gjør oppgave for andre forskningsinstitusjoner, 
forvaltningsetater eller bedrifter. 

Noen eksempler på titler på nylig avlagte masteroppgaver: 
– Mapping wilderness like areas in Tanzania based on the Nor-

wegian INON methodology 
– Subsidization in the mountain areas and consequences for fox 

and arctic fox 
– Weights of evidence model and onset of civil war – favorability 

analysis and evaluation  
– How economical and GIS generated variables influence the 

market value for single-unit dwellings in Trondheim.
Vi har også flere phd kandidater og for tiden en post doc som 

anvender geomatikk metodikk i sin forskning. Dette inkluderer 
visualisering av integrert sårbarhet overfor ekstreme naturhen-
delser (se http://setebos.svt.ntnu.no/tomasz/gallery/Vul16/index.
html), vurdering og kartlegging av sosial sårbarhet, GIS i skolen, 
modellering av temporal befolkningstetthet, modellering av 
styrflomfare m.m.

I bachelorstudiet er de to første semestrene felles for studiepro-
grammet, med noen valgfrie støtteemner innen matematikk, fysikk, 
informatikk og statistikk. I tredje semester velges studieretning 
(Geografi og hydrologi) hvor man kan fordype seg i geomatikk. 
I innføringsemnene i geofag introduseres alle studentene til grunn-
leggende teori og praksis innenfor GIS og fjernanalyse gjennom 
forelesinger og praktiske øvelser. Fordypningsemnene for 2. og 
3. års studenter er innenfor landmåling/fotogrammetri, romlig 
analyse og fjernanalyse. Dessuten kreves det gjennomføring av 
en bacheloroppgave i 6. semester, hvor geomatikkstudentene 
arbeider med praktiske og relevante problemstillinger, delvis for 
eksterne aktører. I masterstudiet heter studieprogrammet Physical 
Geography, Hydrology and Geomatics. Fordypningsemnene i geo-
matikk omhandler avansert terreng- og fjernanalyse, samt geodesi.

De siste årene er det tatt opp 60–80 studenter på studiepro-
grammet Geofag, og ca 10–20 har valgt studieretning Geografi og 
hydrologiHydrologi; 5–10 av disse med fordyping i geomatikk. De 
siste to årene har 8 studenter skrevet sin bacheloroppgave i geo-
matikk (fotogrammetri, diverse GIS-anvendelser, fjernanalyse), og 
fem har tatt mastergrad i «Geofag» med fordypning «Geomatikk». 
Av de 8 studentene som skrev bacheloroppgave i geomatikk, gikk 
tre direkte ut i en GIS-relatert fast jobb. Det forventes en økning i 
studentantall innenfor geomatikk for studieåret 2013/14, som følge 
av den generelt økende søkerinteressen for geofag.

Forskningen innenfor geomatikk ved UiO er primært innenfor 
fjernanalyse, GIS og terrengmodellering. Det er for tiden tre stu-
denter som tar sin Ph.D innenfor Geomatikk (hovedsakelig med 
anvendelser mot breer, snø og permafrost), og tre har fått sin grad 
innenfor emnet de siste to årene. En av Ph.D-ene fikk Kongens 
gullmedalje for sin avhandling. Dette arbeidet har også ført til 
en Nature-publikasjon om terrengmodellering og forandringer 
av breoverflater vha. flyfoto og satellittdata. Det er ansatt to Post.
Doc som arbeider innenfor fjernanalyse og romlig modellering 
av breer og permafrost.

Det kan også nevnes at det har blitt utviklet nye innovative 
metoder innenfor fjernanalyse (A. Kääb), som nylig ble publisert 
i en annen Nature artikkel (se http://www.mn.uio.no/geo/om/

aktuelt/i-media/2012/nedsmelting-himalaya.html). I løpet av ett 
år vil vi ansette ytterligere fem nye Ph.D-studenter og tre Post.
Doc innenfor feltet (i tillegg til de som allerede er her), i og med 
at A. Kääb har fått en ERC Advanced Research grant innenfor 
geomatikk og glasiologi.

inge revhaug 
professor i landmåling ved universitetet i ås 5, 
redaktør av Kart og plan.

5 Tidligere Norges landbrukshøgskole (NLH), nå Universitetet for miljø- og 
biovitenskap (UMB) fra 2014 Norges miljø- og biovitenskaplige Universitet 
(NMBU).

universitetet i OslO  institutt for geofag  
(bernd etzelmüller, andreas kääb, trond eiken)
Ved UiO er geomatikkutdanningen organisert som et av flere fag-
områder/fordypninger under studieretning Geografi og hydrologi 
ved Studieprogram for Geofag.


