«Call for papers»

Geomatikkdagene 2017
Lillehammer hotell
Tirsdag 28. mars – torsdag 30. mars
Geomatikkbransjens årlige hovedkonferanse

Geomatikkbransjen opplever en tid hvor de økonomiske, teknologiske og politiske
rammebetingelsene er i rask utvikling. Globalisering og frislipp av grunnlagsdata fører til at
markedet er større, konkurransen er tøffere og kundene stiller stadig større krav til
funksjonalitet og brukervennlighet. Samtidig som dette byr på åpenbare utfordringer, er det
også store muligheter for forretningsutvikling og innovasjon. Temaet for årets konferanse er
derfor satt til "Digital agenda – en bransje i endring". Vi skal både løfte blikket og se på
megatrender, samtidig som vi skal gå i dybden i viktige tema som matrikkelen og fritt
landmålervalg. I tillegg blir det som alltid lagt stor vekt på trivsel og nettverksbygging.
Programkomiteen ønsker ditt forslag til foredrag til Geomatikkdagene 2017! Vi ønsker forslag til
presentasjoner og foredrag som kan passe inn i følgende tema/sesjoner, men det er ikke et
absolutt krav:

Geodatapolitikk
 Nasjonal geodatastrategi med tilhørende tiltaksplan
 Matrikkelloven og fritt landmålervalg
 KMD og Kartverkets store satsingsprosjekter
 Privatisering og sentralisering av forvaltningen
 Bruk av og tilgang til offentlige geodata
Megatrender
 Big data, skytjenester og sikkerhet
 VR, 3D og droner
 Robotisering og Iot
 Spillteknologi
Digitalt feltarbeid
 Dataflyt og samhandling – den digitale reisen
 Teknologi og sikkerhet
 Nye datafangstmetoder

Digitalisering av det offentlige
 Digitalt førstevalg
 Den digitale innbygger og forventninger til digitale tjenester – henger bransjen med?
 Automatisert saksbehandling og tjenesteproduksjon
 Praktisk bruk av felt- og digitale verktøy i dag
Samferdsel og bruk av kart i infrastruktur
 Planarbeid
 Nytt aktørbilde
 Bruk og tilgang til vegdata i ulike prosjekter
 Erfaringsutveksling på kvalitet av grunnlagsdata i ulike prosjekter
 Effektivisering og kostnadskontroll
Plan og matrikkel
 Fritt landmålervalg og matrikkelloven
 Kommunereformen – erfaringer til nå
 Romlige planer
 Planlegg bedre med 3D
 Statlige og regionale planer
 Planlegg raskere
 Samspillet mellom parter i planprosessen
 Fra planlegger til prosjektleder
 Bruk av temadata (DOK)

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

Vi følger opp suksessen fra tidligere år 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.

Så, hva ønsker vi fra deg?





Tittel på foredrag/presentasjon
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 ditt her innen 27. oktober
De innsendte forslagene vil bli vurdert av årets programkomite. Ta gjerne kontakt med komiteen
dersom du har spørsmål:
Jorunn Kragset, Norkart
Sissel Skovly, Kartverket
Kåre Conradsen, Tønsberg kommune
Hilde Sørlie, Bærum kommune
Bjørn Godager, NTNU Gjøvik
Anders Tiltnes, Infratek
Kristian Hole Fløtre, KMD
Morten Kappelslåen, student NTNU
Hallgeir Tomter, Statens vegvesen
Frode Hansen, Hedmark fylkeskommune
Sverre Røed-Bottenvann, GeoForum

For programkomiteen
Sverre Røed-Bottenvann
GeoForum

Jorunn.kragset@norkart.no
Sissel.skovly@kartverket.no
kare.conradsen@tonsberg.kommune.no
Hilde.sorlie@baerum.kommune.no
bjoern.godager@ntnu.no
anders.tiltnes@infrakit.com
kristian-hole.flotre@kmd.dep.no
morten.kappelslaen@gmail.com
hallgeir.tomter@vegvesen.no
frode.hansen@hedmark.org
sverre@geoforum.no

