
 

 

 

 
 
 

«Call for papers»         

 

 

Geomatikkdagene 2016  
Scandic Parken Ålesund 

Tirsdag 08. mars – torsdag 10. mars 
Geomatikkbransjens årlige hovedkonferanse 

 

 
Programkomiteen ønsker ditt forslag til foredrag til Geomatikkdagene 2016! Vi gir deg en 
unik mulighet til å utfordre deg selv, eksponere deg og ditt firmas ekspertise og dele 
kunnskap på Norges største konferanse for hele geomatikkbransjen. Forenkling, fornying og 
forbedring er faktisk temaet for neste års konferanse – selv om det var temaet også i år. 
 
  
Vi ønsker forslag til presentasjoner og foredrag som kan passe inn i følgende tema/sesjoner, 
men det er ikke et absolutt krav: 
 

 Internasjonalt 

 Innovasjon og automatisering 

 Reformer og nye rammebetingelser 

 Teknologi og trender 

 Arealplan 

 Matrikkelen 

 Bygg og anlegg 

 Datafangst og datakvalitet 

 Maritime geodata 

 Beredskap 

 Datasikkerhet og tilgangskontroll 

 Kommersiell bruk av geodata 

 Nye digitale tjenester for publikum 

 
Har du en suksesshistorie fra din organisasjon – del den med andre! 
  
     

Vi følger opp suksessen med å søke tips til hvem som skal konkurrere om å bli neste års 
«Geogründer». Vi ønsker å løfte frem en person som bruker ny teknologi, kart eller geodata 
på en innovativ måte. Kriteriet er at vedkommende har jobbet med prosjektet uavhengig av 
sin egentlige jobb, eller at produktet ikke er satt i storskala produksjon. Oppstartsbedrifter  
 
 
 



 

 

 
 
 
som benytter kart eller geodata er i høyeste grad aktuelle for denne konkurransen – og du 
kan gjerne foreslå deg selv! Gründerne får muligheten til å vise sin tjeneste/produkt/løsning 
for rundt 400 deltakere som er til stede under Geomatikkdagene.  
 
Vi oppfordrer utstillerne i bransjen til å arrangere workshops for kunder og andre 
interesserte under konferansen. Utstillere som ønsker det kan få et møterom til disposisjon i 
ca en time. Workshopen blir registrert i programmet – og deltakerne får anledning til å 
melde seg på direkte til dere. Workshopens tema må harmonere med en av sesjonene på 
konferansen. 
 
 
Hva ønsker vi fra deg?  

 Tittel på foredrag/presentasjon og hvilket hovedtema det relateres til 

 Beskrivelse/abstract (+-300 ord) av tema og problemstilling 
 Navn og e-postadresse til kontaktperson (den som presenterer) 

 Tips til årets geogründer 
 
Programkomiteen oppfordrer firmaer/virksomheter å sende unge ansatte som 
foredragsholdere. 

 

 

Registrer forslaget her innen 15. oktober. 
 
De innsendte forslagene vil bli vurdert av årets programkomite. Ta gjerne kontakt med 
komiteen dersom du har spørsmål: 
 
Jorunn Kragset, Norkart    Jorunn.kragset@norkart.no  
Erland Røed, Kartverket    erland.roed@kartverket.no  
Kåre Conradsen, Tønsberg kommune  kare.conradsen@tonsberg.kommune.no 
Elisabeth Bergstrøm, Fredrikstad kommune  elbe@fredrikstad.kommune.no  
Wenche Mork, Kartverket    wenche.mork@kartverket.no  
Bjørn Godager, Høgskolen i Gjøvik   bjoern.godager@hig.no  
Anders Tiltnes, TerraTec    anders.tiltnes@terratec.no  
Kristian Hole Fløtre, KMD    kristian-hole.flotre@kmd.dep.no  
Christine Hyllestad, student NMBU   hyllestad@outlook.com  
Sverre Røed-Bottenvann, GeoForum  sverre@geoforum.no   

 
For programkomiteen 
 
Sverre Røed-Bottenvann 
GeoForum 
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