
GEOMATIKKDAGENE 2022

CALL  FOR  ABSTRACTS

Frist  for  å  sende  inn  forslag  er

15.  oktober

Se  www.geomatikkdagene.no  

for  mer  informasjon

Geomatikkdagene er Norges største uavhengige konferanse om teknologi, data og

løsninger som bruker geografisk informasjon! På neste års konferanse skal vi vise at

Norge       geografiske data!

Sundvolden  Hotel,  29.-31.  mars

Geografiske data

https://www.geomatikkdagene.no/


På Geomatikkdagene 2022 ønsker vi å vise at Norge er helt i verdenstoppen når det gjelder å

etablere, vedlikeholde og nyttiggjøre seg geografiske data. Vi etterlyser forslag til foredrag som

synliggjør hvordan og hvorfor Norge er ledende innen geografisk informasjon – gjennom

anvendelse, deling og utvikling. Vi vil også invitere til diskusjon om norsk geodatapolitikk og

hvordan geografiske data spiller en nøkkelrolle for bærekraft og miljø. I tillegg ønsker vi

synspunkter på hvordan Norge skal bygge på og utnytte vår ledende posisjon!

Vi oppfordrer rett og slett alle som benytter geografisk informasjon om å sende inn forslag som

viser eksempler på at Norge er ledende på feltet. Sammen skal vi få hjertene til å hamre i brystet

på deltakerne!

Mulige tema / sesjoner på Geomatikkdagene 2022

Vi ønsker forslag til foredrag som belyser hovedtematikken gjennom følgende, mulige sesjoner:

Nasjonal geodatastrategi  //  Plandata  //  Geografiske data for planleggere  //  Klima og miljø  // 

 Samarbeid  //  Bærekraft og ressursutnyttelse  //  Norge, Norden og verden  //  Forskning og

utvikling  //  Matrikkel  //  Blå data  //  Maskinlæring  //  Arealbruk og arealplanlegging  // 

 Navigasjon og ITS  //  3D-geodatainnsamling  //  Innovative tjenester for posisjonsbestemmelse 

 DOK  //  Det digitale grunnfjellet  //  Geografisk infrastruktur  //  Digital tvilling  // 

Er foredragsforslaget ditt relevant og spennende, vil det alltid kunne få en plass i det endelige

konferanseprogrammet, selv om det ikke passer perfekt under en av de foreslåtte sesjonene. 

 

Registrer ditt forslag her
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Frist for å registrere forslag er 15. oktober.  Aktuelle foredragsholdere blir kontaktet i løpet av

november.

https://forms.gle/vPzv9LAxFPasVTtn8


Programkomiteen

Alle forslagene vil bli vurdert av årets programkomite:

Francisca Quayson, Kartverket

Jostein Frydenlund, NIBIO

Tor Gunnar Øverli, Asplan Viak

Trude Ødegaard, Bærum kommune

Cathrine Marstein Engen, Norconsult informasjonssystemer

Petter Arnesen, SINTEF

Kasper Nordeng-Lyberg, student NTNU

Trond Arve Haakonsen, Statens vegvesen

NN, Kartverket

Sverre Røed-Bottenvann, GeoForum

Informasjon
Frist for å registrere forslag er 15. oktober. Aktuelle foredragsholdere blir kontaktet i i

løpet av november. Vi forutsetter at de som sender inn forslag selv bekoster reise til

konferansen, med mindre annet er avtalt. Alle som registrerer forslag oppfordres til å

begrense oppsummeringen av foredraget til 250 ord.
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Spørsmål?
Geomatikkdagene arrangeres av interesseorganisasjonen GeoForum. Alle spørsmål

knyttet til konferansen - herunder om foredrag, utstilling, deltakelse m.m. rettes til

Sverre Røed-Bottenvann

GeoForum

sverre@geoforum.no , 917 02599


