
 

GEOANALYSEWORKSHOP - INVITASJON 

 

Geoforum Hedmark og Oppland inviterer sammen med Kartkontoret 

Hamar til GeoAnalyseWorkshop på Honne konferansesenter. Det har vært 

et ønske fra flere hold at tilbudet om en GeoAnalyse Workshop for 

kommunene og fylkesetatene i Hedmark og Oppland opprettholdes som et 

årlig tilbud. Workshopen arrangeres til selvkostpris. Vi håper at dette er et 

aktuelt tilbud for dere som jobber med GIS analyser på ulike nivå.  

 

TIDSPUNKT:     10.-12. JANUAR 2018 

STED:      HONNE, BIRI 

PÅMELDING ØNSKES INNEN:   20.12.2017  

       GEOFORUM HEOP  

KURSAVGIFT:  3500,-MEDL /4000,- IKKE 

MEDL. (SELVKOST) 

KONTAKTPERSON:    ANITA HØIE 

 

OM GEOANALYSE WORKSHOP 

GEO Analyse kan brukes på mange områder i kommunal og regional 

forvaltning blant annet innen planlegging, analyse i forbindelse med 

hendelser samt nettverksanalyse, for å nevne noe.  

Hva er egentlig GeoAnalyseWorkshop? Kort fortalt er det engasjement 

rundt GIS, geodata og utvalgte tema. Dette er en samling for å bli 

engasjert, engasjere hverandre, anvende kunnskap i praksis, diskutere fag 

og bygge nettverk, samt å få fram gode eksempler på hvordan GIS-

analyser og kartdata kan brukes i praksis. 

Workshopen starter kl 10 onsdag den 10. januar og avsluttes med lunsj 

fredag den 12.januar ca kl 12:00. Alle tar med egen PC med nødvendig 

programvare lokalt.  

NB! Ikke serverlisenser, programmene må fungere utenfor egen 

brannmur, sjekk dette med IT-avd i egen organisasjon 
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TEMA FOR SAMLINGEN ER 

Årets samling vil i stor grad basere seg på bruk av data fra PostGIS basen i 

Temadata Innlandet. Vi vil fokusere en del på bruk av gratis programvaren 

QGIS. Det vil bli noen innledende foredrag, men mye av tiden er satt av til 

praktisk gruppearbeid. Den siste dagen brukes til en avsluttende 

presentasjon av gruppearbeidet samt oppsummering av framgangsmåter 

og metoder samt evaluering.  

I år vil vi kun ha en oppgave som går på analyser av fortettingspotensialet 

i de største byen rundt Mjøsa.  

Det vil bli mulighet for å jobbe med enkle vektoranalyser, overlay, buffer 

osv mens de litt mer erfarne kan jobbe med mer avanserte analyser. 

HVEM KAN DELTA?  

Personer som arbeider med plan, temadata og/eller GIS i kommuner og 

fylkesetater i Hedmark og Oppland. Workshopen er i utgangspunktet for 

alle kunnskapsnivå innen GEO Analyse, men dette er ikke et grunnkurs i 

programvare eller analysemetodikk, så man får best utbytte dersom man 

har grunnleggende kunnskap innen GEO analyse og programvarene; 

GisLine, WinMap, QGIS eller ArcGIS. 

Det er sterkt anbefalt at de som deltar blir med på hele samlingen og 

overnatter.  Det vil ellers være vanskelig å ta del i helheten; prosessene 

som skapes og gruppedynamikken.  

VENNLIG HILSEN  
 
Arrangementskomiteen 
Anita Høie (Kartverket, Geoforum)  
Frode Hansen (Fylkeskommunen Hedmark, 
Geoforum) 
Magnus Clausen (Løten kommune, InnlandsGIS)  
Geir Karsrud (Gjøvik kommune) 
 


