
GEOMATIKKDAGENE 2019

CALL  FOR  ABSTRACTS

Frist  for  innsendelse:  

26.  oktober

Konferansen  

arrangeres  02.-04.  april  på  

Sundvolden  Hotel

Se  www.geomatikkdagene.no  

for  mer  informasjon

NØKKELINFORMASJON Interesseorganisasjonen GeoForum arrangerer til neste år 
Geomatikkdagene for 49. gang.  
 
 
 

Registrer ditt forslag her

Geomatikkdagene er 

Norges største  

uavhengige konferanse 

om teknologi, data og løsninger som 

bruker  

geografisk informasjon!  

https://www.geomatikkdagene.no/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfURbFXQPp3nCmVPCZMnQgBUgC5d4k1xkYJEpgKgit4lG4Zyw/viewform?usp=sf_link


Vi ønsker å vise verdien av bruk av geodata i samfunnet- og
hvordan dette gagner alle i Norge. Vi går med dette bredt ut,
kanskje nettopp fordi bransjen med sine disipliner favner vidt. Fra
satellittdata og jordobservasjoner, til GIS-analyser og smarte
digitale innbyggerløsninger.  
 
Temaet for neste års konferanse er "Geomatikk til alle". 
Programkomiteens ambisjon er også å invitere utradisjonelle
brukere av geodata inn, for å vise bredden av brukere av geodata. 
 
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 2019
Vi ønsker forslag til presentasjoner og foredrag som kan passe inn i 

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

 

• Forholdet mellom GIS og BIM 

• Intelligente Transportsystemer – ITS 

• Geomatikk og personvern 

• Kommune- og regionreform 

• Matrikkel og andre nasjonale felleskomponenter 

• Geodata i offentlige prosesser 

• Et smartere samfunn 

• Tradisjonell kartlegging – arbeidsgang og fremtidige behov 

• Fremtidens datakilder 

• De utradisjonelle geomatikerne – bruk av geodata i nye bransjer 

• Brukerfokus 

• Satellittdata 

• Datakvalitet 

• Kloke løsninger internasjonalt 

Registrer ditt 
forslag her. Husk 
at frist for 
innsendelse er 
26. oktober. 
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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 15 stipender for gratis deltakelse til våre 

studentmedlemmer. 

 

GeoForums faggruppe Geografisk IT vil igjen holde en workshop  i forbindelse med 

Geomatikkdagene. Mer info kommer. 

 

Aktuelle foredragsholdere blir kontaktet i november 2018.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfURbFXQPp3nCmVPCZMnQgBUgC5d4k1xkYJEpgKgit4lG4Zyw/viewform?usp=sf_link


Programkomiteen
Alle forslagene vil bli vurdert av årets programkomite: 

 

Lars Furu Kjelsaas, student NTNU (leder av komiteen) 

Lukas Sleboda, Moss kommune 

Sissel Skovly, Kartverket 

Knut Jetlund, Statens vegvesen 

Ivar Maalen-Johansen, NMBU 

Karoline Skaar, Kartverket geodesi 

Jorunn Kragset, Norkart 

Siri Oestreich Waage, TerraTec 

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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