
 

 

Arrangør 

Institutt for Geografi, 
Universitetet i Bergen 

Høgskulen på Vestlandet 

Geodata AS 

Geoforum Hordaland 

GIS dagen — 

14. november 2018 
Kostnad: 

Ved påmelding innen 6. 

november: 

Ordinær: Kr. 300,-

Student: Kr. 0,-  
Bergens nye møteplass for GIS-brukere i  

akademia og arbeidslivet 
Ved påmelding etter 

6. november: 
Universitetet i Bergen 

Auditorium 3 i Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1 

 

Ordinær: Kr. 350,-

Student: Kr. 50,-  – onsdag 14. november kl 12.30- 17:30 

Deltakeravgiften 

inkluderer 

 Seminaravgift 

 Lunsj 

 Pizza på kvelden 

Påmeldte som ikke deltar 

blir belastet med kr. 50 ,-  
dersom de ikke er av-  

meldt via e-post innen 

12. november 

Dette gjelder også 

for studenter. 

Om GIS-dagen  

I anledning den internasjonale GIS-dagen, 14. november 
2018, ønsker Geoforum Hordaland i samarbeid med 
Institutt for Geografi ved Universitetet i Bergen, Høgskulen 
på Vestlandet og Geodata AS å invitere til et dagsseminar. 
Her vil ansatte og studenter med interesse for GIS og 
geomatikk få anledning til å møte geomatikkbrukere i 
offentlig forvaltning, privat næringsliv og akademia, samt 
utviklere av GIS-programmer og løsninger. 

Sammen har vi forsøkt å sette sammen et relevant og 
spennende program som gir innblikk i hvordan GIS kan 
benyttes i ulike forskningsprosjekter, GIS og geomatikk 
som verktøy i offentlig forvaltning, og andre innslag som 
kan vekke nysgjerrighet og inspirasjon for GIS-brukere 
uansett bakgrunn. Fokus for årets GIS-dag er praktisk bruk 
av GIS. En del av programmet er enda ikke helt spikret, 
men vi kan mellom annet reklamere med GRID Arendal sitt 
foredrag “Can GIS help us solve the marine litter crisis?”. 
Byantikvaren er invitert for å holde innlegg om “crowd 
sourcing” med kulturminnesøk og Geodata vil presentere et 
3D/BIM-GIS- foredrag. Program oppdateres fortløpende og 
blir å finne her. Vi begynner klokken 12:30 og avslutter 
17:30. Etterpå drar vi til studentsenteret for pizza og quiz 
som i fjor.  

Minst like viktig som foredrag og presentasjoner er 
muligheten til å treffes i en uformell atmosfære, slik at GIS- 
brukere kan lære hverandre å kjenne og skape kontakter 
som kan være nyttige for fremtiden. 

Vi håper derfor at så mange som mulig har anledning til å 
ta seg tid til dette arrangementet, også det som foregår på 
kveldstid. 

 

Bindende  

påmelding  

innen  

6. november 

https://geoforum.pameldingssystem.no/gis-dagen-i-bergen-3 

 

Link til påmelding: 

http://geoforum.no/event/gis-dagen-14-november-2018/
https://geoforum.pameldingssystem.no/gis-dagen-i-bergen-3


 

Program for GIS dagen 

12:30 - 13:00 Registrering 

13:00 – 13:35 Presentasjon av 3D/BIM-GIS og Introduksjon til Insight for 
ArcGIS 

Siril Hafstad og Jon Petter Furnee (Geodata AS) 

13:40 – 14:00 «Application of drones and 3D modelling in 

geological and environmental sciences” 

Benjamin Dolva, Norce energy 

14:00 — 14:20 Mingling, servering av bakst, frukt og kaffe 

14:20 – 14:25 Introduksjon av GeoForum Hordaland 

Ingunn Maria Thorbergsdottir (Styreleder Geoforum Hordaland) 

14:30 — 14:50 «"crowd-sourcing" med Kulturminnesøk” 

Byantikvaren v/ Endre Leivestad 

14:55 — 15:15 “På jakt etter flygesand- med arcGIS- collector 

som verktøy” - Presentasjon studentoppgave. 

Ingvild Prestegård (masterstudent institutt for geografi) 

 15:15 – 15:30 Kaffepause med mingling 

15:30—15:55 GIS i forvaltning- kartfestet fiskerireguleringer, 

Francis Toynbee, Fiskeridirektoratet 

16:00 – 16:25 “Can GIS help us solve the marine litter crisis?» 

Levi Westerveld, GRID-Arendal 

16:25 - 16:35 Beinstrekk  

16:35 – 16:50    Tittel annonseres senere, 
   Bergen kommune om gangvegnettet 

16:55 – 17:10 “Fotgjengeranalyse rundt bybaneholdeplasser” 

- Presentasjon studentoppgave. 

Birgitte Nordheim og Helene Hellan 

17:15-17:40 Tittel vil bli annonsert senere  

Masteroppgave innen planlegging + presentasjon av Vill arkitektur 
v/Stig Thomas Thomassen 

17:45 Vi går til Studentsenteret. Der blir det Pizza og Quiz 
på Muntlig. Premier utloves! 

 

 


