
GIS-DAGEN 2021

OG

BESTE GEOMATIKKOPPGAVER

Gratis webinar!

17. NOVEMBER

09.00 - 12.40

ZOOM



INFORMASJON

...

Den internasjonale GIS-dagen 17. november markeres med et gratis
webinar i regi av GeoForum. Her får deltakerne høre foredrag fra
ulike brukere av geografiske informasjonssystemer i Norge.

I etterkant av programmet for GIS-dagen går vi videre til å kåre de
beste geomatikkoppgavene for 2020! Dette blir femte gang prisene
deles ut, i det som er et samarbeid mellom Kartverket,
Geomatikkbedriftene og GeoForum. Det kåres vinner på både
bachelor- og masternivå. Deltakerne får en presentasjon av
oppgaven og hovedfunn fra hver av vinnerne! Prisen for beste
geomatikkoppgaver deles alltid ut året etter de er levert inn, så selv
om vi nå er i 2021 så er det altså oppgavene fra fjoråret som har blitt
juryert. 

Webinarlenken som sendes ut til deltakerne i forkant av
arrangementet gjelder for både GIS-dagen og kåring av beste
geomatikkoppgaver.



PROGRAM GIS-DAGEN

...

 

 

09.00 - 09.20: Bruk av GIS i FN-operasjon i Mali. Stein Moen,
Forsvaret

09.20 - 09.40: 3D-modeller fra historiske flybilder. Inge Myklebust,
Blom

09.40 - 10.00: KartAI - kvalitetsheving av matrikkelen med
maskinlæring. Alexander Nossum, Norkart og Stian Rostad, Blom

10.00 - 10.10: PAUSE

10.10 - 10.30: 3D-skanning med RTK-nøyaktighet fra mobiltelefon.
Gustav Fiskum, Norconsult Informasjonssystemer

10.30 - 10.50: Digital byggeplass. Jørn Kristiansen, Geodata

10.50 – 11.00: PAUSE

11.00 – 11.20: Hvordan NVE har benyttet droner i arbeidet etter
skredet i Gjerdrum. Kjetil Indrevær, NVE

11.20 – 11.40: Konsekvensanalyse av urban flom i Oslo. 
Trym Teigene, Oslo kommune.

11.40 - 12.00: PAUSE



PROGRAM BESTE

GEOMATIKKOPPGAVER 2020

...

 

 

 

12.00 - 12.10: Velkommen til kåring av beste geomatikkoppgaver for
2020! Terje Midtbø, NTNU

12.10 - 12.25: Presentasjon av beste masteroppgave fra vinneren.

12.25 - 12.40: Presentasjon av beste bacheloroppgaven fra vinneren.

12.40:              Takk for i dag! 

PÅMELDING

...

GIS-dagen 2021 er planlagt av Andreas Dyken (Kartverket), Stian Rostad
(Blom), Trym Teigene (Oslo kommune) og Sverre Røed-Bottenvann
(GeoForum).

Utdanningsinstitusjonene i Norge har selv foreslått kandidater til beste
geomatikkoppgaver for året 2020. Alle disse solide oppgavene ble juryert av
Einar Jensen (Kartverket) og Floris Groesz (Blom), som har innstilt vinnere på
både bachelor- og masternivå.

https://geoforum.pameldingssystem.no/gis-dagen-2021
https://geoforum.pameldingssystem.no/gis-dagen-2021

