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Frist  for  innsendelse:  

26.  oktober

Konferansen  arrangeres  

13.-15.  mars  på  Clarion  Energy  

i  Stavanger

Se  www.geomatikkdagene.no  

for  mer  informasjon

NØKKELINFORMASJON Interesseorganisasjonen GeoForum arrangerer til neste år 
Geomatikkdagene for 48. gang.  

I samfunnsdebatten nå overbyr eksperter og 
meningshavere hverandre med ord som digitalisering, 
robotisering, automatisering – og ulike former for 
virkeligheter. Men hvor står geomatikkbransjen i dette? 
Hvordan bidrar vår bransje til teknologi- og 
samfunnsutviklingen? 

Det håper vi å vise mange gode eksempler på under 
Geomatikkdagene 2018 – hvor temaet nettopp er «Det 
digitale skiftet». 

Registrer ditt forslag her

https://www.geomatikkdagene.no/
https://goo.gl/forms/xJvRN1yUlDWPGAGT2


Vi ønsker å vise frem de ypperste eksemplene på gode løsninger,
snedige funksjoner og banebrytende teknologi som kommer
ansatte og publikum til gode. Tradisjonen tro vil vi også legge vekt
på viktige tema som matrikkel og geodatapolitikk, men vi har et
sterkt ønske om at teknologi, prosjekter og løsninger skal få en
fremtredende plass på neste års konferanse. 

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

Inn under disse temaene / sesjonene vil det være et uttalt

mål at vi presenterer foredrag innen følgende kategorier: 

• Nye data / nye tjenester 

• Datafangst 

• Dataflyt 

• Store data 

• Robotisering / automatisering / maskinlæring 

• Databruk og visualisering 

Mulige tema / sesjoner på 
Geomatikkdagene 2018
Vi ønsker forslag til presentasjoner og foredrag som kan passe inn i 

følgende tema/sesjoner, men det er ikke et absolutt krav: 

1. Bransjens fremtidige rammeverk (herunder teknologi og politikk) 

2. Digitalisering i praksis 

3. Fagspor; plan, DOK og matrikkel 

4. Anvendt teknologi 

5. Marine geodata 

6. Olje og beredskap  

Registrer ditt 
forslag her. 
Husk at frist 
for 
innsendelse er 
26. oktober. 
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Kunngjøringer
Programkomiteen oppfordrer studenter til å sende inn forslag!

Studenter som bidrar på en eller annen måte under konferansen,

vil prioriteres når vi deler ut 15 stipender for gratis deltakelse til

våre studentmedlemmer. 

GeoForums faggruppe Geografisk IT satser på å holde en

workshop / seminar i forbindelse med Geomatikkdagene. Om du

har forslag til innhold her, er vi takknemlige for innspill. 

Aktuelle foredragsholdere blir kontaktet i november 2017

https://goo.gl/forms/xJvRN1yUlDWPGAGT2


Programkomiteen
Alle forslagene vil bli vurdert av årets programkomite: 

Jorunn Kragset, Norkart 

Kåre Conradsen, Tønsberg kommune 

Sissel Skovly, Kartverket 

Bjørn Egil Goa, Statens vegvesen 

Ivar Maalen-Johansen, NMBU 

Lin Knarvik, Stavanger kommune 

Lars Furu Kjelsaas, student NTNU  

Geir Arne Håland Nordhus, Kartverket Sjø 

Svenn Rune Systad, Stangeland Maskin 

Sverre Røed-Bottenvann, GeoForum 

Spørsmål
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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