GeoForum Troms og GeoForum Finnmark inviterer til

Geomatikkdagene Troms og Finnmark 2019
Radisson Blu Hotel, Tromsø, Sjøgata 7, 13. - 14. mars
En faglig samling for brukere, forvaltere og produsenter
innenfor geomatikk, GIS og geodata.
Målet med arrangementet er å gi informasjon om ny viten og utvikling innen fagområdet,
og å være et forum for utveksling av erfaringer mellom kommunal, privat og statlig
sektor.
Onsdag 13. mars inviterer vi samtidig til:
Årsmøte i GeoForum Troms og GeoForum Finnmark
Styret i Geoforum Troms og Geoforum Finnmark avholder
årsmøtet 13. mars kl. 11.15.
Saker til årsmøtet må være sendt inn til styret innen 13. februar 2019.
Programmet har vert planlagt av følgende komite:
Tommy Jenssen,
Harstad kommune
Jørgen Eriksen,
Lenvik kommune
Bength Eriksen
Kartverket Troms og Finnmark
Marit Krokmogen
Finnmarkseiendommen
Vi har i år et innholdsrikt program med parallelle sesjoner. Dette håper vi kan gi deg et
godt faglig påfyll, både hva angår ditt daglige arbeid, men også hva som rører seg ellers i
fagmiljøet. Du er herved invitert til de lokale geomatikkdagene 2019 med følgende
utstillere representert:

Program, Onsdag 13. mars
-Med forbehold om endringer08.30-10.30
10.30-10.40
10.40-11.00
11.00-12.00
11.15-12.00
12.00-13.00
13.00-13.30

13.30-14.15

14.15-14.25
14.25-15.10

15.10-15.55

Registrering , Utstillingsvandringen starter kl. 0930.
Åpning av Geomatikkdagene Troms og Finnmark 2019.
Utstillere og firmaer presenterer seg – maks 2 min på hver.
Utstillingsvandring
Årsmøte i GeoForum Troms og GeoForum Finnmark (med valg)
Lunsj
Matrikkel landmåling
Plan og geodata
Oppmålingsforretning.
Produkspesifikasjon FKB-Havn.
Saksgang og dataflyt mellom
Produktspesifikasjon for fremtiden.
ulike verktøy.
Mika Sundin, Kartverket Kristiansand.
Geir Heksem, Norkart.
Hva kjennetegner en god
protokoll i
oppmålingsforretningen.
Elen Smaadal.
Statens vegvesen, region vest.
Pause
Hvordan måle med CPOS
nøyaktighet på nettbrett/
smarttelefon. Magnus
Bratvold, Norgeodesi AS.
God landmålerskikk,
Hermod Johansen.
Tromsø kommune.

Kystsoneplan, Sør Troms og midt
Troms. Planprosess og veien videre,
Inger Andreasen, Lenvik kommune.
Prosjektleder kystsoneplanen.

Digitalisering av gamle
reguleringsplaner – nytteverdi ved å
ha de på vektorformat.
Roger Skog, Lenvik kommune.

Romlige arealplaner – hvordan
håndtere arealplaner i 3D.
Kjell Sandal.
Norconsult informasjonssystemer AS.
15.55-16.15 Utstillingsvandring og kaffepause med kake/frukt, smørbrød
16.15-17.00 Bruks - og eierrettigheter Norges største eiendom –
Finnmarkseiendommen. Jon Opsahl, Finnmarkskommisjonen.
17.15
Blåtur
20.30
Festmiddag

Program, torsdag 14. mars
08.45-09.00

Registrering

09.00-09.30

Matrikkelkartets manglende troverdighet.
Domstol som ikke følger loven.
Arnulf Sørum, Nord- Troms Jordskifterett.
09.30-10.00
Et lite stykke Geonorge.
Henrik Gulliksen Schuller, Kartverket.
10.00-10.30 Pause / Utstillingsvandring og utsjekking
10.30-11.00
Bruk av drone i kommunal forvaltning.
Hans Idar Haldorsen, GeoNord AS
11.00-11.30 Pause / Utstillingsvandring
11.30-12.00
Sånn bruker vi det offentlige kartgrunnlaget i saksbehandlingen.
Hans-Victor Wexselsen, Meldal kommune.
12.00 – 13.00
Lunsj
13.00 – 13.45
Kartverkets time.
Hva har planleggeren, ambulansesjåføren og kua til felles.
Steinar Vaadal, kartverket Troms og Finnmark.
13.45 – 14.30
Region reform.
Hva må gjøres ved Kommune og fylkes sammenslåing.
Bernt Strømsli, Kartverket Trondheim.
14.30 – 15.00
Dr. VictorVektor tester QGiS med høyre hjernehalvdel og lager
StreetView etter Reodor Felgen metoden.
Hans-Victor Wexselsen, Meldal kommune.
15.00

Avslutning og oppsummering

Praktiske opplysninger
Tid og sted
Onsdag 13. mars –torsdag 14. mars 2019

Overnatting på konferansehotellet
NB! Rombestilling gjøres ved påmelding til GeoForum Troms, ikke direkte til hotellet.

Deltakeravgift (deltageravgift faktureres fra GeoForum i etterkant):
Konferansepakke: kr 4500 (inkludert 1 overnatting på hotell, deltagelse på begge dager, alle måltider
inklusiv festmiddag)
Tilsluttningsnatt: Kr 1400 (inklusiv frokost 13.mars)
Dagpakke: kr. 1500 (pensjonister/studenter kr.750)
1 stk dagpakke og festmiddag : kr. 2300
Konferansepakke utstillere: kr 5500 (inkludert 1 overnatting på hotell, deltagelse på begge dager, alle
måltider inklusiv festmiddag), tilslutningsnatt kr 1400 kan komme i tillegg.

Rabatter og tillegg
Tillegg i deltakeravgifta for deltakere som ikke er medlemmer av GeoForum: kr 500 pr. dag.
Ikke - medlemmer faktureres for 1500 kr på tilslutningsnatt.
Medlemskontingent Geoforum for ett år er kr 400,-. Det lønner seg å være medlem!

Påmeldingsfrist er fredag 8. februar
For å sikre hotellplass er påmeldingsfrist 8. februar. Påmelding skjer via nettsidene til GeoForum:
Med påmelding etter 15. februar kan vi ikke garantere plass på hotellet.

Tilreisende med tilslutningsnatt
For de som ønsker det blir det felles bespisning i nabobygget til hotellet
tirsdag 12 mars kl. 2000 på Yonas pizzeria & catering. Dette måltidet vil da ikke inngå i konferansepakka.
Evt. Spørsmål kan rettes til GeoForum Troms: tommy.jenssen@harstad.kommune.no, tlf. 90582034 .

