GeoKlar 2014
Invitasjon til nasjonal beredskapskonferanse på Sundvolden Hotel 10. desember
Interesseorganisasjonen GeoForum og Kartverket har gleden av å ønske deg velkommen til «GeoKlar
2014» – en konferanse som i sin helhet er viet geodata og beredskap.
Gode kart over sjø og land og riktig bruk av geodata er avgjørende for enhver kriseplanlegging og
krisehåndtering.
Programkomiteens ambisjon er å vise verdien av å ha gode geodata kombinert med effektive teknologiske
systemer – og hvordan dette kan gjøre hverdagen sikrere og forbedre kriseberedskapen i Norge.
Hovedmålgruppen for konferansen er beredskapsansvarlige på ulike nivå i det offentlige og innen frivillige
organisasjoner, og sentralt i denne sammenheng står beredskapsorganisasjonen ved
Fylkesmannsembetene.

Konferansen er planlagt av en programkomite som består av:










Tomas-Martin Holtan, Kartverket
Stein Moen, Heimevernet
Erland Røed, Kartverket
Helge Flaen, Forsvarets militærgeografiske tjeneste
Tore Jensen, Geodata AS
Pål Tengesdal, Fylkesmannen i Troms
Lars Vesterhus, AMK-operatør St. Olavs Hospital
Sverre Røed-Bottenvann, GeoForum

Program følger på neste side

09.00-09.45: Registrering

Plenum

09.45-09.50: Velkommen v/ Marianne Meinich, GeoForum
09.50-10.10: Orientering i et trygt Norge. Jon A. Lea, direktør DSB
10.10-10.40: Risiko og sårbarhet – et perspektiv. Per Brekke, avdelingsdirektør DSB
10.40-11.00: Politiets IKT-satsninger. Politidirektoratet
11.00-11.20: Fylkesmannens behov for beredskapsdata. Jan Helge Kaiser, fylkesberedskapssjef Vestfold
11.20-11.30: PAUSE
11.30-11.50: Geodata i operativ bruk. Eksempler fra AMK. Lars Vesterhus, medisinsk nødmeldetjeneste og
AMK, St. Olavs Hospital HF
11.50-12.10: Hva kan Kartverket tilby av data? Tomas Martin Holtan, Formidlingsdirektør Kartverket
12.10-13.00: LUNSJ

Parallellsesjon A
13.00-13.20: «Frøya» og «Ivar» - beredskap ved naturkatastrofer. Dag Otto Skar, fylkesberedskapssjef
Sør-Trøndelag
13.20-13.40: Hvem, hva, hvor – geodata fra NVE. Søren Elkjær Kristensen, NVE
13.40-14.00: Hva skjedde i Flatanger? Hans Petter Haukø, teknisk sjef/brannsjef Flatanger kommune

Parallellsesjon B
13.00-13.20: GIS i kommunens beredskap etter legionellautbruddet i 2005. Thor-Aage Solberg, fagleder
Fredrikstad kommune
13.20-13.40: Politiets helikoptertjeneste - operativ bruk av kart. Lasse Iversen, politioverbetjent Politiets
helikoptertjeneste
13.40-14.00: Røde Kors sin rolle i nasjonal beredskap. Kenneth Gulbrandsøy, Røde Kors

14.00-14.10: PAUSE

Plenum
14.10-14.40: «Live demo» med komponenter fra kommuner, Forsvaret, AMK, politiet og Røde Kors. Ledes
av Tore Jensen, Geodata AS
14.40-15.00: Common sense is not that common - om tverrfaglig samarbeid. Tone Danielsen, Forsvarets
forskningsinstitutt.
15.00-15.30: Ringerike sykehus 22. juli 2011. Hva gjorde vi – og hva lærte vi? May Janne Botha Pedersen,
beredskapsansvarlig og avdelingssjef kirurgi, Ringerike sykehus
15.30-15.40: Oppsummering og avslutning. Knut Arne Gjertsen, ass. Kartverkssjef.

Praktisk informasjon
Konferansen gjennomføres på Sundvolden Hotel i Hole kommune, 70 km fra Gardermoen og 40 km fra
Oslo. Deltakelse koster 2190,- kroner, som inkluderer pauseservering og lunsjbuffet.
Hotellet har begrenset kapasitet på overnatting fra den 9.-10. desember, så dersom det er mange som må
overnatte, må enkelte påregne å sove på et alternativt hotell. Dersom du ønsker overnatting, krysser du av
for det i påmeldingsskjemaet.
Deltakeravgift og eventuell overnatting faktureres av GeoForum i etterkant av konferansen.
Hotellet har kapasitet på parkeringsplassen for dem som kommer i egen bil.
Dersom det er nok påmeldte som trenger transport til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen, vil det bli satt opp
buss. Denne vil gå fra Gardermoen til Sundvolden hotell klokka 08.15 den 10. desember, med retur fra
hotellet til Gardermoen klokka 16.00. Turen tar en time og tretti minutter. Registrer det i
påmeldingsskjemaet dersom du trenger transport med buss.
Vi setter også opp buss mellom Oslo og Sundvolden, dersom det er nok behov for det. Bussen vil gå fra
Radisson Blu Oslo Plaza klokken 08.45.
Dersom det ikke er nok påmeldte til at vi kan bestille en egen buss, går det flybuss mellom Gardermoen og
Sundvolden som betjenes av Askeladden Reiser. Denne går fra plattform B35 klokka 08.15, og er fremme
på Sundvolden klokka 09.40. Se bussrutene her.

Dersom en skal ta buss fra Oslo, men ikke har mulighet til å ta vår forhåndsbookede buss, finner dere
ordinær rutetabell her.
Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Påmelding: http://geoforum.pameldingssystem.no/registration/18?tab=regform

Vel møtt på Sundvolden Hotel og den første av mange GeoKlar-konferanser!

For programkomiteen:
Vennlig hilsen Sverre Røed-Bottenvann
-------------------------------------------------------------------GeoForum, telefon +47 32 12 31 66, mobil +47 91 70 25 99
www.geoforum.no

