
GEOMATIKKDAGENE 2020

CALL  FOR  ABSTRACTS

Frist  for  å  sende  inn  forslag  er

26.  oktober

Se  www.geomatikkdagene.no

for  mer  informasjon

Geomatikkdagene er Norges største uavhengige konferanse om teknologi, data og

løsninger som bruker geografisk informasjon! Tema for neste års konferanse er FNs

bærekraftsmål. 

Scandic  Lerkendal,  24.-26.  mars

https://www.geomatikkdagene.no/


FNs bærekraftsmål består av 17 mål og totalt 169 delmål. Hvordan kan geodata brukes for å

adressere globale utfordringer på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? 

 

Nettopp dette ønsker vi å vise på Geomatikkdagene 2020! 

 

Vi oppfordrer med dette private aktører, statlige foretak, kommuner, studenter og alle andre om å

sende inn eksempler på at GIS og geodata kan bidra til en bærekraftig utvikling.

 

Geomatikkdagene er den største uavhengige konferansen for alle med interesse for geomatikk /

geografisk informasjon i Norge – og er en unik arena for å vise frem din egen og firmaets

kompetanse. Vi antar å samle over 400 deltakere på neste års konferanse. 

 

Mulige tema / sesjoner på Geomatikkdagene 2020

 

Vi ønsker forslag til presentasjoner og foredrag som naturlig hører hjemme under ett av

bærekraftsmålene. Vi er også svært interessert i følgende tematikk::

 

Matrikkel  ||  Publikumsmedvirkning  ||  Marint og kyst  ||  Gjennomførte reformer

 

Ny teknologi  ||  Maskinlæring  ||  Satellitt  ||  Bruk av laserdata  ||   Beredskap

 

Plandata – plandatahåndtering  ||  Stordata  ||  Arealinformasjon og arealkonflikter

 

Geomatikk og usikkerhet / datakvalitet  ||  VR / AR / MR  ||  Intelligente transportsystemer

 

Registrer ditt forslag her
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Programkomiteen oppfordrer studenter til å sende inn forslag! Studenter som bidrar på en eller annen

måte under konferansen, vil prioriteres når vi deler ut stipender for gratis deltakelse til våre

studentmedlemmer.

 

 

Aktuelle foredragsholdere blir kontaktet i november 2020.

https://forms.gle/m5j7WUV1GyaRacm48


Programkomiteen

Alle forslagene vil bli vurdert av årets programkomite:

 

Siri Oestreich Waage, Kartverket (leder av komiteen)

Geir-Harald Strand, NIBIO

Terje Midtbø, NTNU i Trondheim

Wenche Larsen, Trondheim kommune

Cathrine Marstein Engen, Norconsult informasjonssystemer

Kari Meling Johannessen, student NTNU

Trond Langemyr, Kystverket

Trond Arve Haakonsen, Statens vegvesen

Sverre Røed-Bottenvann, GeoForum

 

Spørsmål
Geomatikkdagene arrangeres av

interesseorganisasjonen GeoForum. Alle spørsmål

knyttet til konferansen - herunder om foredrag,

utstilling, deltakelse m.m. rettes til

 

Sverre Røed-Bottenvann

GeoForum

sverre@geoforum.no

 

917 02599
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