
 

 

 
 
 

 

GIS-analysekurs i regi av GeoForum Innlandet 
 
 

Sted: Zoom  
 
Tid: Onsdag 17. februar kl. 09:00 – 12:00 
 Torsdag 18. februar kl. 09:00 – 14:00 
 
 
GeoForum Innlandet arrangerer GIS-analysekurs 17 og 18 februar, med fokus 
på programvaren QGIS*, temadata tilgjengelig igjennom PostGIS-basen til 
Temadata Innlandet**, og hvordan programvaren og dataene kan brukes til å 
gjøre ulike GIS-analyser. 
 
Dette er et tilbud til dere som til daglig jobber med GIS og analyser på ulike 
nivå, eller dere som ønsker en innføring eller kompetanseheving i GIS-analyser 
og programvaren QGIS. 
 
Kurset avholdes over to dager, der dag 1 er viet til et foredrag om Temadata 
Innlandet og et innføringskurs i QGIS, og dag 2 er viet til felles oppgaveløsning 
i QGIS. 
Temaet for oppgaven på dag 2 er fortetting. I løpet av denne kursdagen vil 
deltakerne få vist og demonstrert aktuelle GIS-analyser som kan gjøres i 
forbindelse med fortetting i sentrumsområder/kollektivknutepunkt. 
 
Påmelding gjøres for hele kurset. Kurset er gratis og det er ingen 
begrensninger på deltakere. Påmeldte deltakere vil få oversendt kursmateriell, 
oppgavene og nødvendige data til dag 1 og 2, og informasjon om programvaren 
som skal benyttes, i forkant av kurset. Det vil bli gjort opptak av kurset under 
kursdagene, som vil bli delt med deltakerne i etterkant.  
 
Pris: Gratis 
 
Påmeldingsfrist: 10.02.2020 
 
*QGIS er en gratis open-source GIS-programvare - www.qgis.org 
 
**Temadata Innlandet er et samarbeid mellom InnlandsGIS (Fylkesetatene) og 
kommunene i Innlandet, om tilgjengeliggjøring av tematiske kartdata (temadata) for alle 
kartbrukere i fylkesetatene og kommunene. 
 

 
 

http://www.qgis.org/


 

 

 

 
Program 
 
Onsdag 17 februar kl. 09:00 – 12:00 
 
09.00 – 09.10  Velkommen til kurs og praktisk informasjon  

v/Magnus Clausen (Stange kommune/GeoForum Innlandet) 
 
09.10 –09.30 Foredrag – Informasjon om Temadata Innlandet 
   v/Magnus Clausen (Stange kommune/GeoForum Innlandet) 
 
09.30 – 09.35  Kort pause 
 
09.35 – 12.00  Innføringskurs i QGIS 
   v/Magnus Clausen (Stange kommune/GeoForum Innlandet) 
 
Ca. 12.00   Slutt 
 
 

 
Torsdag 18 februar kl. 09:00 – 14:00 
 
09.00 – 09.10  Velkommen til kurs og praktisk informasjon  
   v/ Maléne Peterson og Julia Olsson - Norkart 
 
09.10 – 11.00 Felles oppgaveløsing i QGIS  
   v/ Maléne Peterson og Julia Olsson – Norkart 
 
11.00 – 12.00  Lunsj 
 
12.00 – 14.00  Felles oppgaveløsing i QGIS  
   v/ Maléne Peterson og Julia Olsson - Norkart 
 
Ca. 14.00  Slutt 
 
 


