GIS-analyser 2017
«Utfør overvannsanalyser selv – uten bruk av konsulenter.»

GeoForum og representanter fra bransjen inviterer til workshop om GIS-analyser den 13.
desember på Scandic Neptun i Bergen.
Arrangementet henvender seg til GIS-ansatte i det offentlige, med et mål om at deltakerne
skal få nyttig informasjon og løse oppgaver selv. Påstanden fra leverandørene er at det
offentlige har alle verktøyene man trenger for å utføre overvannsanalyser selv– i stedet for å
sette det bort til konsulenter. På workshopen vil vi hjelpe deltakerne i gang med GIS-analyser
basert på laserdata – det er kanskje lettere enn du tror?
På starten av dagen blir det foredrag fra Kartverket om Nasjonal detaljert høydemodell og
innsynsløsningen Hoydedata.no, og et foredrag som viser forbilledlig anvendelse av GISanalyser. 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.

Workshopen er planlagt av programkomiteen:
✓
✓
✓
✓

Heidi Liv Tomren, Arendal kommune
Roy Svarliaunet, Geodata
Torben Jacobsen, Powel
Sverre Røed-Bottenvann, GeoForum

Norkart og Norconsult informasjonssystemer har også bidratt i planleggingen.

Program onsdag 13. desember

Kl. o8.30

Registrering og lett servering

Kl. 09.00

Velkommen ved GeoForum

Kl. 09.05

Nasjonal detaljert høydemodell og Hoydedata.no. Jon Arne Trollvik, Kartverket

Kl. 09.45

Forbilledlige GIS-analyser. Eksempel ved NN

Kl. 10.15

Pause

Kl. 10.30

Presentasjon av nyheter, tips og råd. NN, Norconsult informasjonssystemer

Kl. 10.50

Presentasjon av nyheter, tips og råd. Knud Hillers, Norkart

Kl. 11.10

Presentasjon av nyheter, tips og råd. NN, Geodata

Kl. 11.30

Lunsj

Kl. 12.15

Workshop. Deltakerne deles inn i tre grupper etter hvilken programvare de benytter,
og jobber med analyser.

Kl. 14.00

Kaffepause

Kl. 16.00

Oppsummering. Hver av gruppene legger frem løsninger på oppgaven.

Kl. 16.30

Avslutning og hjemreise

Praktisk informasjon:
Arrangementet gjennomføres 13. desember på Scandic Neptun i Bergen. Hotellet ligger fem
minutter unna Torgallmenningen.
Deltakerne tar med egen PC, med nyeste versjon av systemet dere bruker. Norconsult
informasjonssystemer, Norkart, og Geodata vil sende ytterligere informasjon og lenker til
nedlasting av datasett 14 dager før workshopen. Det er viktig at alle deltakere laster ned
nærmere angitte data i forkant av workshopen, slik at det ikke går tid med til dette den 13.
desember.

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: https://geoforum.pameldingssystem.no/gis-analyser-2017
Absolutt siste frist for påmelding er 1. desember. Vi tar forbehold om nok deltakere for at
workshopen gjennomføres.
For spørsmål om arrangementet – ta kontakt med Sverre Røed-Bottenvann,
sverre@geoforum.no eller på telefon 917 02599.

