
 

 

Arrangør 

Institutt for Geografi, 
Universitetet i Bergen 

Høgskulen på Vestlandet 

Geoforum Hordaland 

GIS dagen — 

13. november 2019 
Kostnad (alle priser 
inkl.mva): 

Ved påmelding innen 5. 
november: 

Ordinær: Kr. 300,-

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

akademia og arbeidslivet 
Ved påmelding etter 

5. november: 
Universitetet i Bergen 

Auditorium 2 i Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1 

 

Ordinær: Kr. 350,-

Student: Kr. 50,-  – onsdag 13. november kl 12.30- 17:30 

Deltakeravgiften 

inkluderer 

 Seminaravgift 

 Enkel servering 

 Pizza på kvelden 

Påmeldte som ikke deltar 

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

meldt via e-post innen 

10. november 

Dette gjelder også 

for studenter. 

Om GIS-dagen  

I anledning den internasjonale GIS-dagen, 13. november 2019, 
ønsker Geoforum Hordaland i samarbeid med Institutt for 
Geografi ved Universitetet i Bergen og Høgskulen på 
Vestlandet 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 som i fjor praktisk bruk av GIS. En 
del av programmet er enda ikke helt spikret, men vi kan mellom 
annet reklamere med Benjamin Robson sitt presentasjon av  
naturtypekartlegging med satelittbilder og maskinlæring. 
Alexander Gulbrandsøy Stadheim fra Hordaland 
fylkeskommune er invitert for å snakke om “GIS i Vestland». 
Og ikke minst prøver vi å gjenta suksessen med å la studenter 
presentere sine GIS-relaterte oppgaver. 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  

5. november 

https://geoforum.pameldingssystem.no/gis-dagen-hordaland 

 

Link til påmelding: 

http://geoforum.no/event/gis-dagen-2019-i-hordaland/
https://geoforum.pameldingssystem.no/gis-dagen-hordaland


Foreløpig program for GIS dagen 

12:30 - 13:00 Registrering 

13:00 – 13:25 GIS i Vestland Fylkeskommune 

Alexander Gulbrandsøy Stadheim, (HFK/Vestland fylkeskommune) 

13:30 – 13:55 
«NVDB og GIS” 
Endelig tittel annonseres senere 

Sara Beate Aspen, Statens vegvesen 

14:00 – 14:15 «Kartlegging av overvatn frå ekstremnedbør i Bergen ” 

Sindre Eikenes, studentoppgave UIB 

14:15 — 14:35 Mingling, servering av bakst, frukt og kaffe 

14:40 — 15:05 
«Updating the Ecosystem Classification of Norway with Remote 
Sensing Data» 

Benjamin Robson (Universitetet I Bergen).  

15:10 — 15:25 «Kartlegging av isbreer i Bhutan” 

Ole-Gunnar Turøy Skjolddal, studentoppgave UIB  

15:25 – 15:40 Kaffepause med mingling 

15:40—16:00 «Høydedata, GIS og flom – eksempler fra Flåm, 2014” 

Max Koller, universitetet i Bergen 

16:05 – 16:30 
 

Bergens første referansenett  

Helge Nysæter, Høgskulen på Vestlandet 

16:30 - 16:35 Beinstrekk  

16:35-17:00 

Spacergy prosjektet 

Remco Elric de Koning 

17:05-17:30 GIS strategi for Bymiljøetaten 

Ragnhild Friis Tveit, Bergen kommune 

17:30 
Vi går til Studentsenteret. Der blir det Pizza og Quiz på 
Muntlig. Premier utloves! 

 

 

For bedrifter: 

Nytt av året er at bedrifter blir 

gitt anledning til å holde en liten 

stand i pausene. Det er 

begrenset plass, så førstemann 

til mølla gjelder. Standen 

avgrenses til banner, ingen 

møbler. 

Ta kontakt med 

vegard.eriksen@multiconsult.no 

ved interesse 

mailto:vegard.eriksen@multiconsult.no

