
Høyskolen i Bergen  

Campus Kronstad i Innendalsveien 28.  

– torsdag 23. april kl. 09.00 – 17.00 

  

Bruker du GIS? 

Det er ikke alltid en tenker over det – men vi gjør oss nytte 
av GIS, og forholder oss til GIS både i hverdagen, i jobb 
sammenheng og i skolen.  

Bruker du ruteplanlegger for å planlegge reiser, transport-
oppdrag og effektive leveranser? Har du GPS i bilen? Job-
ber du med stedlige analyser for å avdekke risikoer og sår-
bare elementer?  

Prosjekterer du nye anlegg? Ajourfører du kartdata, eller gir 
du veiledning til noen som gjør det? Godkjenner du areal-
planer eller gir innspill til planprosesser?  

Forvalter du tilskuddsordninger som baserer seg på geogra-
fisk informasjon?  

Kan du svare ja på noe av dette - ja, da forholder du deg til 
GIS og kan trygt ta turen til GIS dagen.  

GIS dagen er nemlig en fag dag for alle som interesserer 
seg for Geografiske Informasjons Systemer!  

 

Nyttige lenker du kan kikke på før GIS dagen:  

Hvordan komme seg til Campus Kronstad:  

http://www.hib.no/om-hogskolen/kontaktinformasjon/slik-

kommer-du-deg-til-campus/?id=1644 

Geoforum Hordaland sin årsmelding for 2014:  

http://www.geoforum.no/lokalavdelinger/hordaland/ 

Utstilling av kart fra barnebøker på Campus Kronstad 

frem til 13. april:  

http://www.hib.no/bibliotek/nyheter/utstilling-av-kart-i-

barneboker/?id=7678  

 

 

Program for GIS dagen med innendørs orientering.  

Arrangør 

 

Geoforum Hordaland  i 
samarbeid med 
Høyskolen i Bergen 

  

GIS dagen — 
23. april 2015 

 

Kostnad:  
 

Deltakeravgiften  
inkluderer  
 

♦ Seminaravgift 

♦ Lunsj 

♦ Orientering 

♦ Omvisning 

♦ Snack måltid 

 
Ordinær: Kr. 600,- 
Pensjonist: Kr. 250,- 
Student: Kr. 0,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Påmelding 

innen  

17. april!! 
 

 



Program for GIS dagen 

 

09:00—09:30 

 

Innendørs kart på APP 

Mazemap 

 

 

09:30—10:15  
 

GIS som prosess og høringsverktøy i offentlige 
planprosesser.  
Svein Andersland—Akvator 
 

 

10:15—10:30 

 

Pause  

 

10:30—10:45 

 

Ny Master i Areal og Eiendom 

Arve Leiknes—Høyskolen i Bergen 

 

10:45—11:30 

 

Kultur på kart og kartfesting for alle 

Siri Slettvåg—Avinet 

 

11:30—12:15 

 

Lunsj 

 

12:15—13:00 

 

Praktisk bruk av laserscan i planlegging og  
prosjektering.  
Kjetil Gjesdal— Powel 

 

13:00—13.30 

 

Kart i kommunen—fra windows til web.  
Hans Ove Kannenberg—Norkart 

 

13:30—14:15 

 

Årsmøte i Geoforum Hordaland 

Jan Erik Førde—Styreleder i Geoforum Hordaland 

 

14:15—15:00 

 

Pause— med omvisning i nytt Høyskolebygg 

 

15:00—16:00  
 

Innendørs orientering på Høyskolens område—

med premier. Ta med joggesko og pannebånd!  

 

16:00—17:00 

 

Et sportstilpasset måltid med utveksling av sunn 
konkurranseånd fra orienteringen.  

Påmelding!  

Påmelding innen 17. april 2015  

http://geoforum.pameldingssystem.no/registration/46?tab=regform  


