CALL FOR ABSTRACTS

GEOMATIKKDAGENE 2021
Scandic Lerkendal, 21.-23. september

Geomatikkdagene er Norges største uavhengige konferanse om teknologi, data og
løsninger som bruker geografisk informasjon! Tema for høstens konferanse er
pandemi, beredskap, bærekraft og geografiske data.

Frist for å sende inn forslag er
09. april

Se www.geomatikkdagene.no
for mer informasjon
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Det siste året har alle erfart hvor effektivt kart kan brukes i kommunikasjon, for å visualisere
endringer eller presentere sanntidsdata. Man har gått til verdenskartet for å forstå og navigere i en
uoversiktlig verden, og til norgeskartet for å følge de hjemlige forholdene og få en bedre
situasjonsforståelse.
På Geomatikkdagene 2021 ønsker vi å vise hvordan bruk av geografiske data kan bidra til å forstå
en verden i krise, og hvordan disse dataene kan brukes for å motvirke uønskede hendelser og
møte beredskapssituasjoner med best mulig beslutningsgrunnlag. Bærekraft vil også være
sentralt på årets samling. En bærekraftig ressursforvaltning globalt og nasjonalt vil være viktig for
å redusere risikoen for negative hendelser i framtiden.
Vi oppfordrer private virksomheter, statlige etater, kommuner og studenter om å sende forslag
som viser eksempler på bruk av geografiske data som gjør verden og Norge enklere, tryggere og
smartere!

Mulige tema / sesjoner på Geomatikkdagene 2021
Vi ønsker forslag til foredrag som naturlig hører hjemme under hovedtematikken, eller følgende,
mulige sesjoner:
Matrikkel || Marint og kyst || Maskinlæring || Spill og spillteknologi || Plandata –
plandatahåndtering || Stordata || Gjensidig avhengighet || VR / AR / MR || Satellittdata || Bruk
av laserdata || Arealinformasjon og arealkonflikter || Posisjonsbestemmelse og navigasjon ||
Publikumsmedvirkning || Gjennomførte reformer || Automatisering || Geomatikk og forskning
Om ditt forslag ikke passer perfekt inn under en av de skisserte sesjonene, så frykt ikke! Er
foredragsforslaget ditt relevant og spennende, vil det alltid kunne få en plass i det endelige
konferanseprogrammet.

Registrer ditt forslag her

Frist for å registrere forslag er 09. april. Aktuelle foredragsholdere blir kontaktet i april / mai 2021.
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Programkomiteen
Alle forslagene vil bli vurdert av årets programkomite:
Siri Oestreich Waage, Kartverket (leder av komiteen)
Jostein Frydenlund, NIBIO
Terje Midtbø, NTNU i Trondheim
Wenche Larsen, Trondheim kommune
Cathrine Marstein Engen, Norconsult informasjonssystemer
Kari Meling Johannessen, Norkart
Martine Vad Almankaas, Kystverket
Trond Arve Haakonsen, Statens vegvesen
Sverre Røed-Bottenvann, GeoForum

Informasjon
Frist for å registrere forslag er 09. april. Aktuelle foredragsholdere blir kontaktet i april /
mai 2021. Vi forutsetter at de som sender inn forslag selv bekoster reise til
konferansen, med mindre annet er avtalt. Alle som registrerer forslag oppfordres til å
begrense oppsummeringen av foredraget til 300 ord.

Spørsmål?
Geomatikkdagene arrangeres av interesseorganisasjonen GeoForum. Alle spørsmål
knyttet til konferansen - herunder om foredrag, utstilling, deltakelse m.m. rettes til
Sverre Røed-Bottenvann
GeoForum
sverre@geoforum.no , 917 02599

