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GIS og Machine Learning – 28. februar 2019 – Aarhus
Dette seminar giver en introduktion til begrebet Machine Learning. Gennem en række oplæg fra 
geodata-branchen præsenteres ’state-of-the-art’ på anvendelsen i Danmark.

Seminar: Fra grunddata til ejendomsvurdering 2019 – 9. april 2019 – Frederiksberg
Deltag i seminaret og få et indblik i Danmarks nye datadrevne ejendomsvurderingssystem. Helt 
centralt for det nye system er, at det i høj grad er tværgående på forskellige fagdiscipliner, og at 
det er baseret på ensartede, landsdækkende, ajourførte off entlige data, hvoraf grunddata spiller 
en stor rolle. 

Klimaforandringer og ændret hydrologi – et overset klimaproblem? – 13. juni 2019 – Kbh. 
I seminaret præsenteres status på forskning, udvikling, og anvendelse af hydrologiske modeller 
med geografi sk information. Vi skal bl.a. se nærmere på beregninger af ændringer i hydrologien 
som følge af klimaforandringerne.

Workshop: I luften med droner 2019 – 22. august 2019 – Odense
Igennem praktiske øvelser med fl yvning og optagelse og en teoretisk gennemgang kigger vi på 
spændende nye droneanvendelser og -teknik. Vi stiler mod at nå alt fra planlægning, over ind-
samling af data og efterfølgende dataprocessering til præsentation af resultatet på samme dag.

Nyt LER på vej – hvad betyder det for dig? – 3. september 2018 – Skanderborg
Vi vil på seminaret komme ind på de nye muligheder, der er til rådighed i LER med samgravnings-
portal og tomrørsdatabase. Vi skal se nærmere på LER-bekendtgørelsen, “LER-brokeren” og 
udstilling .af ledningsdata. Fokus vil være på gevinster for kommuner, graveaktører og forsy-
ningsselskaber.

IoT og GIS 2019 – 8. oktober 2019 – Aarhus
Dette seminar er for dig, der gerne vil holde dig opdateret med udviklingen og projekterne 
indenfor IoT og GIS i Danmark. Vi vil forsøge at give dig det mest aktuelle brush up på emnet 
igennem praktiske cases og erfaringer fra aktuelle ’live’ projekter.

Geodæsi for GIS-brugere – 14. november 2019 – København
Kurset vil give en ’kort’ introduktion til de klassiske geodætiske begreber og arbejde sig videre 
ind i forskellige referencesystemer og –rammer. Vi skal lære om kortprojektioner og især om 
transformation imellem dem, samt ikke mindst hvilke fejl, der kan opstå.

Læs meget mere og tilmeld dig på: www.geoforum.dk/kursus


