
 

 
 
 
 
 

GIS-analyser 2016 
«Disse analysene må du beherske for å imøtekomme behov fra ulike 

fagmiljøer i kommunen» 

 
 

GeoForum og representanter fra bransjen inviterer til seminar og workshop om GIS-analyser 
den 14. september på Clarion Oslo Airport Hotel.  
 
Arrangementet henvender seg til GIS-ansatte i det offentlige, med et mål om at deltakerne 
skal få nyttig informasjon, se beste bruk av programvare og løse oppgaver selv.  
  
På seminaret får dere foredrag om GIS-analyser og eksempler på vel gjennomførte analyser 
på sentrale datasett. Norkart, Norconsult og Geodata kommer for å fortelle om nyvinninger 
og utvikling av programvarene – og skal også være med som eksperter og veiledere under 
workshopen. 
 
Vi har satt av god tid til workshopen. Deltakerne deles i tre grupper etter hvilken 
programvare de benytter i det daglige – og skal jobbe med konkrete caser. Dette er caser som 
er vanlige problemstillinger i kommunene, som man av erfaring vet kan være kompliserte. 
Gjennom workshopen håper vi at deltakerne kan lære av hverandre – og ikke minst komme 
med gode løsninger basert på samarbeid seg imellom – og innspill fra leverandørene.  
 
 
Seminaret er planlagt av programkomiteen: 
 
 Odd Arne Bakke-Ludviksen, Larvik kommune 
 Heidi Liv Tomren, Arendal kommune 
 Kaja Lunde, Norconsult informasjonssystemer 
 Espen Danevad, Sarpsborg kommune 
 Sverre Røed-Bottenvann, GeoForum 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Program onsdag 14. september 
 
 
Kl. o8.30 Registrering og lett servering 
Kl. 09.00 Velkommen ved GeoForum 
Kl. 09.05 Bruk av GIS-analyser i kommunikasjon mot politikere. Esther Balvers, 

Trondheimsregionen 
Kl. 09.45 Innføring i GIS-analyser. Gunnar Tenge, NMBU 
Kl. 10.15 Pause 
Kl. 10.30 GIS-analyser i levekårsundersøkelser. Elisabeth Bergstrøm, Fredrikstad kommune 
Kl. 11.00 Presentasjon av nyheter, tips og råd. Kaja Lunde, Norconsult informasjonssystemer  

 
Kl. 11.30 Lunsj 
 
Kl. 12.30 Presentasjon av nyheter, tips og råd. Knud Hillers, Norkart 
Kl. 13.00 Presentasjon av nyheter, tips og råd. Tore Jensen, Geodata 
Kl. 13.30 Pause 
Kl.13.45 Workshop. Deltakerne deles inn i tre grupper etter hvilken programvare de benytter, 

og jobber med konkrete caser. 
Kl. 16.00 Oppsummering. Hver av gruppene legger frem løsninger på en eller flere oppgaver. 
Kl. 16.30 Avslutning og hjemreise   

 
 
 
Oppgaver til workshop: 
 
Temaene for workshopen blir analyser mot matrikkeldata, plandata og folkeregisterdata mm. 
Deltakerne kan også komme med innspill til hvilke oppgaver de ønsker i 
påmeldingsskjemaet. 
 
 
Praktisk informasjon: 
 
Arrangementet gjennomføres 14. september på Clarion Oslo Airport Hotel. Hotellet ligger 
fem minutter unna Gardermoen – og det går shuttlebuss fra flyplassen til hotellet. Bussens 
avgangstider finner dere her. Billettene kan du få kjøpt om bord i bussen, i hotellresepsjonen 
eller på automatene ved holdeplassen på hotellene.  
 
Deltakerne tar med egen PC. Norconsult informasjonssystemer, Norkart og Geodata vil 
tilrettelegge datasett som deltakerne skal bruke under workshopen. Disse blir gjort 
tilgjengelig for deltakerne under arrangementet. 

http://www.nettbuss.no/www/resources/nbno/a/a980f899a57b8ba9ce6bff1c9fce9456.pdf
http://www.nettbuss.no/www/resources/nbno/a/a980f899a57b8ba9ce6bff1c9fce9456.pdf


 

 
 
 
Det er ikke booket rom på hotellet fra GeoForums side. De som har behov for overnatting, 
kan selv ta kontakt med hotellet. 
 
Pris; kr 2.490 for medlemmer i GeoForum. Øvrige deltakere betaler kr 2.990,- 
 
Påmelding: http://geoforum.pameldingssystem.no/gis-analyser  
 
Påmeldingsfrist: 14. august 
 
For spørsmål om arrangementet – ta kontakt med Sverre Røed-Bottenvann, 
sverre@geoforum.no eller på telefon 917 02599. 
 
 

http://geoforum.pameldingssystem.no/gis-analyser
mailto:sverre@geoforum.no

