
2022
Fra analog til digital hverdag på sjøen

– er vi på rett kurs?
Dette er tema når vi arrangerer Sjøkartkonferansen 27. oktober i Stavanger. 

Det første offisielle elektroniske sjøkartet ble lansert på nittitallet og siden 
da har digitalisering av nautiske produkter og tjenester vært etterspurt av 
både brukere, industri og myndigheter. 

Men er vi på rett kurs? Utnytter vi mulighetene dagens teknologi gir oss – 
også til å endre tjenester og måten vi opererer på?

Velkommen til Sjøkartkonferansen 2022 – en interessant dag med foredrag, 
diskusjon, mingling og lunsj.

Sjøkartkonferansen



PROGRAM 
09:00 – 10.00  Registrering og noe å bite i vandrehallen

10.00 – 10.10 Velkommen

10.10 – 10.30 Geodata i en digital hverdag 
  – Johnny Welle Kartverkssjef

10.30 – 11.00 Digital omstilling i en tradisjonell næring
  – Gudmund Jønsson, Kartverket

11.00 – 11.30 Digitale tjenester for navigatøren – Tor Erlend Gjærde,  Kystverket

11.15 – 12.00    «Kystverkets digitale tvilling» – Odd Sveinung Hareide,  Kystverket 

12.00 – 13.00 Lunsj i vandrehall

13.00 – 13.20 Den første offentlige nasjonale sjøkartleggingen av Norskekysten 
 – Atle Midthassel, «Hydrografisk spøkelse»

13.20 – 13.50 Det går mot slutten for papirkart. Hva nå.?  
 –CEO Tor Svanes, NAVTOR AS 

13.50 – 14.20 S – 100 Tjeldsundet 
 - Svein Skjæveland, Electronic Chart Centre 

14.20 – 14.40 Pause m/kaffe

14.40 – 15.10 Hva skal en moderne navigatør lære?
 – Eirik Skare, Fagskolen på Vestlandet

15.10 – 15.40 Seilas med små marginer i havne-Norge 
 –  Stein Roger Bjørheim, Kristiansand Havn

15.40 – 16.00 Avslutning / Oppsummering / Debatt



Foredragsholdere

Johnny Welle ble direktør i 
Kartverket i 2020. Han kom da 
fra stilling som CEO i Entur. Han 
har tidligere vært direktør i Vy 
Fellestjenester og i iStone samt 
IT-direktør i Orkla og Elkem. Welle 
er handelsøkonom MBM fra 
Handelshøyskolen BI.

Tor Erlend Gjærde 
seniorrådgiver Kystverket. 
Bakgrunn som navigatør. 
Jobber i Kystverket, avdeling 
for Navigasjonsteknologi og 
los forvaltning. Sjøsikkerhet, 
Farledsbevis, oppfølging av 
ulykker og hendelser innen 
lospliktige fartøyer. 

Svein Skjæveland er Manager 
International Standardization  
ECC. Startet å arbeide i Kartverket 
Sjødivisjonen i 2003 med fokus 
på ENC, NTM-oppdateringer og 
papirkartproduksjon. 
Fra 2006 ansatt i Electronic Chart 
Center (ECC) med fokus på ENC-
validering og kvalitetssikring. 
Har vært involvert i standardisering 
(IHO) og arbeidet med S-100 
siden 2009. Deltar i flere av IHOs 
arbeidsgrupper.
Bruker nå tiden i ECC til å 
følge opp standardisering og 
forretningsutvikling.

Tor Svanes 5 års fartstid, world 
wide, MSc Cybernetic, startet 
C-MAP Norway I 1993, som 
digitalisert papirkart for Int 
shipping og etterhvert produkson 
av ENC for sjøkartverk. C-MAP ble 
solgt til Jeppesen/Boing i 207.
Undertegnede sluttet i Jeppesen 
201 og stratet NAVTOR AS, med 
Smedvik som hovedinvestor, 
NAVTOR er i dag verdens største 
leverandør av ENC og publkasjoner 
til int. shipping.

Odd Sveinung Hareide har siden 
mai 2022 arbeidet i enheten 
for digitalisering og innovasjon 
i Kystverket. Han startet i 
Kystverket i 2019 i lostjenesten, 
og før det i Sjøforsvaret siden 
2003 som navigatør og ved 
Sjøkrigsskolen. Spesiell interesse 
for digitalisering, og hvordan 
(maritime) data kan komme 
brukerne til gode. 

Gudmund Jønsson er utdannet 
ved Sjøkrigsskolen i Bergen, og 
har tjenestegjort som operativ 
på undervannsbåt. Etter årene 
i forsvaret begynte han som 
gruppeleder for papirkartgruppa 
i Kartverkets sjødivisjon. Her 
har han nå hatt ulike stillinger 
i 8 år, og er nå leder for 
sjøkartmyndighetsavdelingen. 
Avdelingen har ansvaret for å 
forvalte Kartverkets rolle som 
sjøkartmyndighet.



Stein Roger Bjørheim  
Havneinspektør, Kristiansand 
30 år til sjøs, med 15 år som 
cruisekaptein rundt hele verden
Har mye erfaring fra komplisert 
kystseilas (Alaska-Norge).
Jobber nå mye med Havnekart / 
sjøkart, nye kvalitetssikrede sjø og 
landdetaljer ( pullerter, kai lengder 
/ høyder, strøm osv ).

Foredragsholdere

Eirik Skare Lektor med bakgrunn 
fra Sjøforsvaret, opplært primært 
på papirkart (med ECS støtte) på 
Hauk klasse MTB. Undervist i 10 år 
ved Bergen Maritime Fagskole – nå 
Fagskulen Vestland.
Er utdannet ved Sjøkrigsskolen, har 
en maritim mastergrad fra NTNU og 
videreutdanning i nettpedagogikk.
Lever og ånder for båter og 
navigasjon døgnet rundt, også som 
en aktiv fritidsbåtbruker.

Atle Midthassel  pensjonist.
Liker å kalle seg «Hydrografisk 
spøkelse». Utdannet ved 
Sjøkrigsskolen fra 1960. Tjeneste 
som sjøoffiser i Marinen og 
handelsmarinen fra 1963 til 1966. 
Sjømålende hydrograf frem til 
1979. Leder av sjømålingsflåten 
og senere Sjømålingsseksjonen, 
deretter kvalitetssjef for 
Sjøkartverket frem til pensjonering 
i 2005. 
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