
 

 

Arrangør 

Institutt for Geografi, 
Universitetet i Bergen 

Høgskulen på Vestlandet 

Geoforum Hordaland 

GIS-dagen  

17. november 2021 
Kostnad (alle priser 
inkl.mva): 

Ved påmelding innen 
10. 
november: 

Ordinær: Kr. 300,-

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

akademia og arbeidslivet 
Ved påmelding etter 

10. november: 
Universitetet i Bergen 

Auditorium 1 i Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1 

 

Ordinær: Kr. 400,-

Student: Kr. 100,-  – onsdag 17. november kl 12.30- 17:30 

Deltakeravgiften 

inkluderer 

• Seminaravgift 

• Enkel servering 

• Pizza på kvelden 

Påmeldte som ikke deltar 

blir belastet med kr. 100,-  
dersom de ikke er av-  

meldt via e-post innen 

14. november 

Dette gjelder også 

for studenter. 

Om GIS-dagen  

I anledning den internasjonale GIS-dagen, 17. november 2021, 
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. 
Årets GIS-dag viser praktisk bruk av GIS og spenner bredt 
tematisk fra arkeologiske anvendelser, via havnivåendringer til 
samferdsel. Vi kan mellom annet reklamere med to foredrag 
om AI og maskinlæring, om Kartverkets datagrunnlag for 
klimatilpasning og med en god blanding av presentasjoner fra 
offentlige etater, forskere og studenter.  

Program oppdateres fortløpende og blir å finne her. Vi 
begynner klokken 12:30 med registrering og avslutter 17:30. 
Etterpå drar vi til studentsenteret for pizza og quiz.  

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. 

 

 

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

Link til påmelding: 

https://geoforum.no/event/gis-dagen-i-bergen-2021/
https://geoforum.pameldingssystem.no/gis-dagen-i-bergen-2021


Foreløpig program for GIS dagen 

12:30 — 13:00 Registrering 

13:00 — 13:25 Datagrunnlag for klimatilpasning 

Olav Håvik, Statens kartverk 

13:25 — 13:50 
Bruk av GIS i arkeologisk feltdokumentasjon 

Thomas Bruen Olsen, UiB 

13:50 — 14:05 Pause – kaffe, kaker, frukt og mingling 

14:05 — 14:30 

Automated detection of debris-covered glaciers using deep learning 
and object-based image analysis 

Daniel Thomas, UiB 

14:30 — 14:55 

 

Bruk av GIS i transportanalyser og samferdselsprosjekter  

Stig Nyland Andersen, Statens vegvesen  

14:55 — 15:15 Mulighetsstudie Nymark 

Helga Stenvik, HVL 

15:15 — 15:30 Pause – kaffe, kaker, frukt og mingling 

15:30 — 15:55 Prosjektoversikt i Vestland fylkeskommune 

Jan Ove Stadheim, Vestland fylkeskommune 

 
15:55 — 16:20 

Sykkelkartlegging Askøy kommune. Effektiv kartproduksjon med Data 
Driven Pages  
 
Vegard Eriksen, Multiconsult og GeoForum Hordaland 

16:20 — 16:35 Pause – kaffe og mingling 

16:35 — 17:00 

Climate change and political boundaries: GIS methods to map the 
borders of tomorrow 

Levi Westerveld, GRID Arendal / UiB 

17:00 — 17:25 GIS i tunnelutredningen for Bybanen gjennom sentrum 

Øysten Skofteland, Norconsult 

17:30 Vi går til Kvarteret. Der blir det Pizza og Quiz på Teglverket.  

 

 

For bedrifter: 

Bedrifter gis 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 

Mathias.Thorp@student.uib.no 

ved interesse 

mailto:Mathias.Thorp@student.uib.no

