GEOANALYSEWORKSHOP - INVITASJON

Geoforum Innlandet inviterer til GeoAnalyseWorkshop på Honne
konferansesenter. Workshopen arrangeres til selvkostpris. Dette er et
tilbud til dere som jobber med GIS analyser og 3D på ulike nivå. Nytt av
året er at vi starter med et forkurs-nybegynnerkurs i QGIS for de som
ønsker det. Selve workshopen starter med lunsj klokken 11:30, den 21.
januar.
TIDSPUNKT:

21.-23. JANUAR 2020

STED:

HONNE, BIRI

PÅMELDING ØNSKES INNEN:

03.01.2020

KURSAVGIFT:

4000,-MEDLEM I
GEOFORUM /4500,- IKKE
MEDLEM

TILKNYTNINGSDØGN HOTELL:

800,-

KONTAKTPERSON:

ANITA HØIE

OM GEOANALYSE WORKSHOP

GEO Analyse kan brukes på mange områder i kommunal og regional
forvaltning blant annet innen arealplanlegging, analyse i forbindelse med
beredskap 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 inspirert
og 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.
TEMA FOR ÅRETS SAMLINGEN ER

Nytt i år er at vi tilbyr et forkurs i QGIS. Dette vil være et nybegynnerkurs
i QGIS der vi går igjennom grunnleggende funksjoner i programmet.
Programmet må være lastet ned og installert lokalt på egen PC på forhånd.

Årets workshop vil i stor grad basere seg på bruk av data fra PostGIS
basen i Temadata Innlandet. Vi fokuserer på bruka av gratis programvaren
QGIS og Blender. Det vil bli to innledende foredrag før vi deler inn i
grupper og starter med oppgavene i gruppene.
Hele dag to er satt av til gruppearbeid- kun avbrutt av et 3D foredrag om
hvordan man lager en 3D modell i gratis programvaren Blender. Tredje
dager blir det oppsummering i gruppene og presentasjon av det vi har
jobbet med før vi avrunder med lunsj.
GRUPPEOPPGAVEN

Oppgaven vil bestå av to hoveddeler; den ene er å analysere et område
med standard GIS analysemetoder med tanke på flom, skred, nettverk osv.
Del to er å ta i bruk gratis programvaren Blender som er en 3D
programvare for å lese inn GIS og BIM og bruke videre til VR. Måler er at
alle gruppene skal få til å lage en 3D modell.
Deltagerne bes om å installere gratis programvaren QGIS og Blender
på PC før de kommer på GeoAnalyse Workshopen. Programmene
lastes ned fra understående lenker:
o QGIS: https://qgis.org/en/site/
o https://www.blender.org/download/
 Tilleggsmodul for
GIS: https://github.com/domlysz/BlenderGIS
 Tilleggsmodul for BIM:
http://ifcopenshell.org/ifcblender.html

Oppgaven har økende vanskelighetsgrad slik at alle i gruppa kan bidra og
alle i gruppa får utfordringer.
SOSIALT

Det vil som vanlig bli quiz og andre sosiale aktiviteter på kveldene.

HVEM KAN DELTA?

Personer som jobber med plan, temadata og/eller GIS i kommuner og
fylkesetater i Innlandet. Workshopen er for alle kunnskapsnivå innen GEO
analyse, vi vil i år tilby et nybegynnerkurs i QGIS før selve workshopen
starter. Dette er ikke et kurs i GEO analyseteknikk.
Det er sterkt anbefalt at de som deltar blir med på hele workshopenog overnatter. Det vil ellers være vanskelig å ta del i helheten;
prosessene som skapes og gruppedynamikken.

VENNLIG HILSEN
Arrangementskomiteen
Anita Høie (Kartverket, Geoforum)
Thomas Johnsen (Norkart, Geoforum)
Magnus Clausen (Stange kommune, Geoforum)
Kristoffer Barhaug (Tynset kommune)

