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KOMMANDE AKTIVITETER

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Efter en rolig och inspirerande Londonresa både arbetsmässigt och privat så
väntar en skön sommar med både aktiviteter och avkoppling. Till hösten planeras
ett seminarium om svensk geoprocess
samt ett antal after work; Trafikförvaltningen (SLL), Metria AB samt någon ledningsägare.

SEMINARIUM SVENSK GEOPROCESS
Under hösten planerar vi att arrangera ett seminarium med temat Svensk
geoprocess. Mer information kommer senare.

AFTER WORK
Vi kommer att fortsätta med våra populära after work-träffar även under
hösten. Närmast på tur står Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting
och Metria. Mer information om datum kommer efter sommaren. Håll utkik
på www.giss.se för information om anmälan och program.
Om din organisation vill ta emot en after work så tveka inte att kontakta någon i GISS-styrelsen.

FLER KOMMANDE AKTIVITETER INOM GIS-OMRÅDET
På ULI Geoforums hemsida finns en Branschkalender som visar vilka GISevenemang som är på gång.
Rune Olsson
Ordförande GISS

MAGDALENA HIRSCH
Mer och mer information
blir idag geografisk och all
geografisk information kan
man göra något kul, vettigt
och smart med! Geodata
skapar förutsättningar för
att bättre beslut tas, att
stora projekt kan genomföras, att dold information
och samband blir synliga
och att jag hittar hem.
Jag ser GISS som en viktig
plattform för oss som jobbar med geografisk information att samverka, inspirera varandra och byta erfarenheter. Jag tycker också
att det är spännande att se
hur man jobbar med GIS i
olika branscher och jag tror
att vi har mycket att lära av
varandra.

Bevaka kalendariet under länken nedan och boka in intressanta seminarier
och konferenser. http://uli.se/motesplatser/branschkalender

NYA I STYRELSEN

Till vardags jobbar jag som
konsult inom geodata på
Sweco Position och hamnar
ofta i gränslandet mellan
GIS och CAD med den
schweiziska armékniven
FME där emellan. Ni kan
också hitta mig på Förvaltning för utbyggd tunnelbana där jag GIS-samordnar
nya tunnelbanan.

EVA NORD

Genom att nätverka och samverka ökar vi våra möjligheter att påverka vår omvärld
och nå våra mål. Min erfarenhet är att vi kan lära oss
mycket av varandra samt att
mötet mellan organisationer
och individer väcker idéer,
ger energi och skapar arbetsglädje.

digheter i Stockholms län. De
vanligaste frågorna handlar
om Geodatasamverkan, Lantmäteriets produkter, Samverkan Svensk geoprocess samt
uppföljning av de avtal som
Lantmäteriet har med kommunerna gällande den digitala
registerkartan. Jag tycker att
GISS-föreningen är en naturlig
plattform att utgå ifrån för att
Många av höjdpunkterna i
fånga upp synpunkter och
mitt arbetsliv, som GISbehov hos de som använder
ingenjör och senare som chef
Lantmäteriets geodata.
i kommunal verksamhet,
förknippar jag med samverkan och möten med andra
människor.
I min roll som regional geodatasamordnare på Lantmäteriet ingår att skapa kontakter med kommuner och myn-

www.giss.se
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SÖK STIPENDIUM FÖR KOMPETENSUTVECKLING
Som medlem i GISS har man möjlighet att söka stipendium för ”Årets
omvärldsspaning”. Stipendiet ska
användas som ett bidrag till att till
exempel åka på en konferens eller gå
en kurs i kompetenshöjande syfte.

FÖRENINGSINFORMATION
Aktiviteten ska redovisas i en kort
rapport samt presenteras på någon av GISS aktiviteter under
året.
Låter detta intressant? Kontakta
GISS på giss@giss.se och beskriv
kortfattat vad du vill använda
stipendiet till.

PRENUMERERA PÅ NYHET SBREVET
Nyhetsbrevet skickas till den som är
kontaktperson för respektive medlemsorganisation. Nu kan även andra
inom organisationen anmäla att man
vill ha nyhetsbrevet och på så sätt
undvika risken att gå miste om aktuell information.
Anmäl dig som prenumerant genom
att fylla i formuläret på hemsidan.

VAD HAR HÄNT SEN SIST?
GISS ÅRSMÖTE MED TEMA RISKHANTERING
Torsdagen den 18 februari höll GISS årsmöte i Swecos trevliga lokaler på Gjörwellsgatan. I samband med mötet arrangerades ett inspirerande seminarium på tema krishantering. Bland föredragshållarna fanns Läkare utan gränser,
Polisen, Trafikverket och MSB.
Vid årsmötet justerades stadgarna under 4 § Medlemmar
”Föreningsstämman kan utse en fysisk person som hedersmedlem. Förslag till hedersmedlem ska lämnas till styrelsen. En hedersmedlem betalar ingen årsavgift men har
rösträtt vid föreningsstämman och rätt att delta i föreningens aktiviteter. Hedersmedlemskap gäller på livstid och kan
endast upphöra om medlemmen själv begär det.”

Därefter valdes avgående sekreteraren Karin Ericsson in som
hedersmedlem i GISS-föreningen som tack för sitt mångåriga
engagemang i GISS.
Föredrag:



Poliskartan - Anders Lassi, Polisen
MSB-användning av GIS vid kris (presentation på
hemsidan) - Ann-Charlotte Nylén, MSB
Analys av konsekvenser för infrastrukturen vid höga
flöden - Maria Novén, Trafikverket
Räddningstjänsttillämpningar för georelaterade naturolyckor -Mats Öberg, Statens Geotekniska Institut
GIS i ett humanitärt sammanhang - Filip Linders, Läkare utan gränser





AFTER WORK HOS TRAFIKVERKET

AFTER WORK HOS VA-UTVECKLING
Den 21 januari var det dags för årets första after work och
drygt 30 personer samlades i VA-utvecklings lokaler i Solna.
Vi fick se exempel på en öppen datamodell baserad på
Svensk geoprocess direktiv. Vi fick också se exempel på hur
man kan nyttja Lantmäteriets visnings- och direktåtkomsttjänster. Dessutom visade VA-utveckling upp sina
lösningar på verksamhetsstöd för VA, fjärrvärme, skolskjuts
med mera.

Trafikverket välkomnade oss på after work den 22 mars
i deras lokaler på Solna strandväg 98. Vi fick lyssna på
Annelie Norlin som berättade om trafikverkets hantering av mätdata för omgivningskontroll följt av Otto
Åstrands föredrag om ”Analys av trafikdata från det
Nationella Trafikledningssystemet,” och sedan höra
Maria Varedian beskriva hur Trafikmätningar går till och
trafikdata hanteras.

Många uppskattade att se praktiska resultat av det arbete
som pågår kring standardiseringen av geodata samt de möjligheter vi idag har tack vare Lantmäteriets tjänster.

Efter en kort paus fortsatte vinnarna i kategori Bästa
nytta för allmänheten i Hack for Sweden, Sweco Positions Kristofer Sjöholm berätta om deras bidrag Cykelranking. Efter det tog Patric Jansson vid och pratade om
ökad efterfrågan på hastighetsdata. Åsa Eriksson avslutade föredragen med att berätta om öppna data, data
och geodatatjänster från Trafikverket.
Sen serverades det buffé med efterföljande mingel.

Och framförallt blev vi bjudna på ett trevligt mingel och god
mat som satte grunden för en trevlig kväll med samtal och
nätverkande.
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KSL:S GEODATARÅDS VÅRKONFERENS

Den 12 maj samlades ca 30 personer, till en vårkonferens i
Dome of Visions – rum för hållbara idéer, en tillfällig möteslokal vid KTH / Östra station.
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Lagerqvist pratade om Lantmäteriets statliga uppdrag
”Digital först”.
Sara Wiman, Geografiska informationsbyrån, presenterade vad nya fria satellitdata kan ge för möjligheter för
kommuner att hitta områden som förändras. Samt hur de
kan användas som ett underlag för att uppdatera sin karta.
Dagen avslutades med mingel och cider för att fira att
årets flygning är avklarad och ge studenter från KTH möjlighet att träffa framtida möjliga arbetsgivare och kolleger.

Efter inledande kaffe, smörgås och presentation av pågående projekt (Tätortskartan, åretsflygfotografering och
framtida flygfotografering) så presenterade Nils Larsson,
Stockholms läns landstings GIS-nätverk sina idéer och tankar kring arkivering av Geodata. Förmiddagen fortsatte
sedan med en redovisning av jämförelsetal för kommunernas kart- och mätverksamhet., och en diskussion kring
Geodatarådets remiss på ny nationell geodatastrategi.

Läs mer om konferensen och ta del av presentationerna
på KSL Geodataråds hemsida.

Efter en salladslunch i solen fortsatte dagen med information från Lantmäteriet. Eva Nord pratade om ” Samverkansprojektet Svensk geoprocess - går i mål” och Anders

KARTDAGARNA
Det är 40 år sedan de första Kartdagarna hölls i Gävle 1976
och i år uppmärksammades jubileet på kartdagarna.
Återigen samlades branschfolk från hela Sverige i Gävle för
att under tre dagar, mellan den 26-28 april, besöka
Kartdagarna på Gavlerinkens Arena.
Ann Eriksson, ordförande för Kartografiska sällskapet, jämförde i sitt öppningsanförande agendan från 1976 med
årets aktuella frågor och vi kunde alla konstatera att
frågorna består, även om vi troligtvis lägger in en annan
innebörd i begreppen idag. Här är några exempel från
agendan 1976:


Kartförsörjningen i morgondagens samhälle



Kommer framtidens kartor att tryckas med bläckstrålar?



Insamling och användning av digitala kartdata



Automation inom storskalig kartering

Många av frågorna är fortfarande aktuella men någon
enstaka, t ex frågan om våra kartor kommer att skrivas ut
på bläckstrålar, kan vi nog anse vara avklarad så här 40 år
senare.
Runt 1200 konferensbesökare, 40 utställare och ett stort
antal talare i 8 parallella sessioner bidrog till en uppsjö av
intressanta möten och lärorika föredrag. Många från GISSföreningen utryckte att speciellt utställningsdelen var
väldigt trevlig i år. Kartdagsmiddagen var förstås också en
uppskattad mötesplats.

Några höjdpunkter enligt GISS-föreningens medlemmar:
Darja Isaksson som är konsult inom digital transformation
och ingår i regeringens innovationsråd höll en inspirerande
föreläsning om geodatas roll i den pågående
digitaliseringen. Många gick från föreläsningen fyllda av nya
idéer och framför allt övertygade om att det vi gör är viktigt
för samhällsutvecklingen och digitaliseringen.
Från Karlstads kommun berättade Lantmäterichef Susanne
Edsgård om hur de på ett mycket framgångsrikt sätt lyckats
med att sprida GIS till flertalet verksamheter i den
kommunala organisationen inkl den politiska nivån. Deras
strategi är att synas, höras och finnas överallt i
organisationen. En arbetsgrupp med representanter från
Barn- och ungdomsförvaltningen, Vård- och
omsorgsförvaltningen, Teknik- och fastighetsförvaltningen,
Kommunledningskontoret, Stadsbyggnadsförvaltningen
samt Karlstads El- och stadsnät AB har tagit fram en
handlingsplan för ökad användning av geografisk
information och GIS.
I Lantmäteriets sandlåda kunde besökarna själva skapa sin
egen 3D-modell genom att forma sanden. Höjdkurvor och
färger projicerades sedan på sanden i realtid. Genom att
hålla upp en hand ovanför sanden skapades ett virtuellt
regn som sedan rann över modellen.
GISS-föreningen vill tacka Kartografiska sällskapet som ännu
en gång arrangerat en uppskattad konferens!
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STUDIERESAN TILL LONDON
Trots en del kaos och stopp i Stockholms tågtrafik samlades
alla deltagare på Arlanda i tid för avresa mot London kl
17.40. Vi var 40 deltagare från 27 olika medlemsorganisationer som var med på resan. Kl. 19.15 lokal tid landade vi
på Gatwick, varifrån vi åkte med en abonnerad buss till hotell St. Giles på Bedford Avenue dit vi anlände för incheckning strax efter kl. 22.

ONSDAG 25 MAJ

TISDAG 24 MAJ
Efter en stadig frukost reste vi i samlad trupp med
dubbeldäckare till mässan som låg i Islington. På mässan
fanns en utställningshall med ca 170 utställare, sju konferensrum där olika föredrag på gick hela dagen. Totalt hölls
det över 50 föredrag i olika storlekar och konstellationer.

Konferensen fortsatte i samma upplägg som dagen innan
med parallellt gående fördrag. Ett extra intressant fördrag hölls av MapAction som visade hur mycket kartor
kan hjälpa till i krissituationer.
Denna kväll var det fri tid som fick användas på valfritt
sätt, och gruppen som helhet hann täcka in mycket av
Londons stora utbud.

TORSDAG 26 MAJ
Studieresan avslutades med en workshop där vi samlades
i ett konferensrum på hotellet, delades in i mindre grupper och gick igenom mässan och alla fördrag vi deltagit
på samt diskuterade mässan rent allmänt och jämförde
den med andra svenska mässor, till exempel Kartdagarna
eller GeoInfo.
Workshopen avslutades med en gemensam lunch på hotellet.
Efter långa och intensiva dagar fick så deltagarna en
stunds egen tid innan det var dags för avresa.
Öppningsföredragen från Google och What3words var riktigt bra och gav oss alla en riktig tankeställare om hur vi kan
komma att använda geodata i framtiden. Läs gärna mer om
what3words på deras hemsida http://what3words.com/
eller ladda ner appen på Google play eller i app store.
Under dagens sista två timmar arrangerade mässan ett ”Ale
trail” där de hade placerat ut 10 prisbelönta alesorter bland
utställarna som man fick gå runt och provsmaka.
Dagen avslutades med en gemensam middag .
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Fulla av nya intryck och upplevelser från tre fullspäckade
dagar lämnade vi så hotellet med abonnerad buss kl 16.00.
Efter en långsam färd bland tät trafik kom vi till slut fram
till Gatwick där vi fick skynda oss raka vägen till gaten. Med
en timmes försening landade vi slutligen på Arlanda vid
midnatt svensk tid.

Resan uppskattades mycket av samtliga deltagare, intressant att få möjlighet att gå på en internationell konferens
vilket många av oss inte hade gjort tidigare. Vi fick chans
att se mycket nytt inom området på konferensen, vi nätverkade och knöt kontakter inom gruppen och hann även
få lite tid för eget turistande i London.

En fullständig reseberättelse inklusive en sammanställning av workshopen kommer att läggas upp på
GISS hemsida inom kort.

STYRELSEN ÖNSKAR ALLA GISSMEDLEMMAR EN RIKTIG GLAD SOMMAR!
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