
 

GEOANALYSEWORKSHOP - INVITASJON 

 

Geoforum Hedmark og Oppland inviterer sammen med Kartkontoret 

Hamar til GeoAnalyseWorkshop på Honne konferansesenter. Det har vært 

et ønske fra flere hold at tilbudet om en GeoAnalyse Workshop for 

kommunene og fylkesetatene i Hedmark og Oppland opprettholdes som et 

årlig tilbud. Siden tilskuddet fra Plan & Tema 2015 har opphørt, 

arrangeres i år workshopen til selvkost. Vi håper allikevel at det vil være 

et aktuelt tilbud for mange som jobber med, eller vil vite mer om, 

GeoAnalyse på ulike nivå.  

TIDSPUNKT:     18. – 20. OKTOBER 2016 

STED:      HONNE, BIRI 

PÅMELDING ØNSKES INNEN:   30.09.2016  

       GEOFORUM HEOP 

KURSAVGIFT:  3000,-MEDL /3500,- IKKE 

MEDL. (SELVKOST) 

KONTAKTPERSON:    ANITA HØIE 

 

OM GEOANALYSE WORKSHOP 

GEO Analyse kan brukes på mange områder i kommunal og regional 

forvaltning blant annet innen planlegging, analyse i forbindelse med 

hendelser samt nettverksanalyse, for å nevne noe.  

Hva er egentlig GeoAnalyseWorkshop? Kort fortalt er det engasjement 

rundt GIS, geodata og utvalgte tema. Dette er en samling for å bli 

engasjert, engasjere hverandre, anvende kunnskap i praksis, diskutere fag 

og bygge nettverk, samt å få fram gode eksempler på hvordan GIS-

analyser og kartdata kan brukes i praksis. 

Workshopen starter kl 10 første dag og avsluttes med lunsj siste dag kl 

12:00. Alle tar med egen PC med nødvendig programvare lokalt.  

NB! Ikke serverlisenser, programmene må fungere utenfor egen 

brannmur, sjekk dette med IT-avd i egen organisasjon 
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TEMA FOR SAMLINGEN ER 

Årets samling vil i stor grad bli viet til bruk av den nye Temadata 

Innlandet løsningen samt Laser forvaltningsløsningen. Det vil bli noen 

innledende foredrag om temaene, men mye av tiden er satt av til praktisk 

gruppearbeid. Den siste dagen brukes til en avsluttende presentasjon av 

gruppearbeidet samt oppsummering og evaluering.  

Det vil i år bli to oppgaver: en som omhandler analyser rundt flom og 

vannveier og en analyseoppgave i forbindelse med planarbeid.  

OPPGAVE 1 Tar for seg bruken av tilgjengelige høydedata og temadata 

for å kartlegge hvilke konsekvenser flom og overvann får for befolkning, 

sårbare objekter, infrastruktur og fremtidige tiltak i Elverum. 

OPPGAVE 2: Det skal lages ny byplan i Elverum sentrum. Hvor bor folk 

og i hvilke type boliger. Skolekretser og sikker skoleveg. Helse og 

støydata. Det skal fortettes, hvilke konsekvenser får det for sentrum?  

HVEM KAN DELTA?  

Personer som arbeider med plan, temadata og/eller GIS i kommuner og 

fylkesetater i Hedmark og Oppland. Samlingen vil være mest aktuell for 

de som har grunnleggende kunnskap innen programvarene GisLine, 

WinMap, QGIS eller Arc GIS, men annen programvare kan også benyttes. 

Workshopen er for alle kunnskapsnivå innen GEO analyse - vi kommer til 

å dele opp i grupper etter kunnskapsnivå slik at alle får en utfordring. De 

som var med på fjorårets GeoAnalyse Workshop er selvsagt også 

velkommen i år.  

Det er sterkt anbefalt at de som deltar blir med på hele samlingen og 

overnatter.  Det vil ellers være vanskelig å ta del i helheten; prosessene 

som skapes og gruppedynamikken.  

VENNLIG HILSEN  
 
Arrangementskomiteen 
Anita Høie (Kartverket, Geoforum)  
Kristin Lierstuen (Elverum kommune, Geoforum) 
Jon Anders Bordal (Kartverket, InnlandsGIS) 
Magnus Clausen (Løten kommune, InnlandsGIS)  
 


