
Om man bortser från omröstning i Stor-
britannien med resultat ”Brexit” och  
presidentvalet i USA, så har GISS-året 
haft en rad olika aktiviteter: 

 Seminarier om Riskhantering och 
Svensk Geoprocess” 

 After work hos Va-utveckling, 
Metria och Trafikverket 

 Studieresa till London för att be-
söka konferensen ”Geo Business 
Show” 

 
Vad har tomten att erbjuda 2017 ? 

 Ett antal spännande After Works 
hos bland annat ESRI. 

 Seminarium tillsammans med ULI 
Geoforum, BIM Alliance och GISS-
föreningen på temat ”Arbeta 
smart inom planering & byg-
gande”. 

 Studieresa under hösten 2017 till 
Berlin för att besöka en GIS-mässa 
kombinerat med några studiebe-
sök. 

Så var beredda att boka in dessa arrange-
mang i almanackan! 
 
 
 
 
 
 
 
Rune Olsson 
Ordförande GISS 
 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET KOMMANDE AKTIV ITETER 

AFTER WORK 
Vi kommer att fortsätta med våra 
populära after work-träffar även 
nästa år. Närmast på tur står ESRI 
som bjuder in till after work i slutet 
av januari/början av februari 2017. 
Inbjudan skickas ut efter nyår. 

Håll utkik på www.giss.se för in-
formation om anmälan och pro-
gram.  

Om din organisation vill ta emot en 
after work så tveka inte att kontakta 
någon i GISS-styrelsen. 
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GISS ÅRSMÖTE 16 FEBRUARI  
Den 16:e februari arrangeras GISS 
årsmöte hos Sweco. I samband med 
årsmötet kommer vi även att arran-
gera ett seminarium på temat Fram-
tiden.  

Mer information och inbjudan kom-
mer efter nyår. 

GISS STUDIERESA 2017 TILL 

BERLIN 
Årets studieresa planeras att gå till 
Berlin i slutet av september. 

Under studieresan planerar vi att be-
söka mässan/kongressen INTERGEO 
samt ett antal studiebesök.  

Under årsmötet kommer mer inform-
ation presenteras samt när deadline 
för bokning är.  

Hemsida för konferensen:  
http://www.intergeo.de/intergeo-
en/index.php  

FLER KOMMANDE AKTIV I TETER INOM GIS -OMRÅDET 
På ULI Geoforums hemsida finns en Branschkalender som visar vilka GIS-
evenemang som är på gång.  
 
Bevaka kalendariet under länken nedan och boka in intressanta seminarier och 
konferenser. 
http://uli.se/motesplatser/branschkalender   

FÖRENINGSINFORMATION 

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 nyhets-
brevet och på så sätt undvika risken att gå miste om 
aktuell information.  
 
Anmäl dig som prenumerant genom att fylla i formu-
läret på hemsidan.  
 

SÖK ST IPENDIUM FÖR KOMPETENSUTVECKLING 
Som medlem i GISS har man möjlighet att söka stipendium för 
”Årets omvärldsspaning”. Stipendiet kan användas som ett 
bidrag till att till exempelvis åka på en konferens eller gå en 
kurs i kompetenshöjande syfte. 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 be-
skriv kortfattat vad du vill använda stipendiet till. 

 

www.giss.se 

ARBETA SMART INOM  

PLANERING & BYGGANDE 2017   
Tillsammans med ULI Geoforum och 

BIM Alliance kommer GISS att arran-

gera konferensen Arbeta smart inom 

planering & byggande 2017. 

Mer information finns på ULI’s hem-

sida: 

http://uli-geoforum.se/

arbetasmart2017 

http://www.giss.se
http://www.intergeo.de/intergeo-en/index.php
http://www.intergeo.de/intergeo-en/index.php
http://uli.se/motesplatser/branschkalender
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http://uli-geoforum.se/arbetasmart2017


Den 4-5 oktober samlades drygt 150 deltagare på Uppsala 

Konsert och Kongress på konferensen ULI Geoforum 2016 

med tema digitalisering och hur tillhörande systemstöd kan 

skapa ökad samhällsnytta. 

Under dagarna inspirerade närmare 50 talare på tema digi-

tal omställning och hur vi kan använda geodata och visuali-

seringsteknik i lösningar för bästa möjliga beslutsstöd, 

större effektivitet, säkerhet och transparens – inom sam-

hällsbyggnad, säkerhet och hälsa. 

Uppsala kommun, som agerade värd tillsammans med ULI, 

inledde konferensen med att beskriva både kommunen 

och sin strategi för digitalisering. Som många kommuner 

kommer Uppsala i framtiden att ha en större försörjnings-

börda, dvs. allt färre ska försörja allt fler, och den lösning 

de ser på det är digitalisering och samarbete med andra 

kommuner.  

Inledningstalade gjorde också Ellinor Bjennbacke, näringspo-

litiskchef på IT & Telekomföretagen. Hon poängterade att 

digitalisering inte är en IT-fråga, utan en fråga om välfärd, 

kompetensförsörjning, hållbarhet, innovation, jämställdhet 

och konkurrenskraft. Digitaliseringen förändrar vårt sätt att 

interagera och kommunicera med varandra och skapar sam-

tidigt helt nya förutsättningar för jobb, tillväxt och välfärd.  

En annan talare var Caroline Ottosson VD på Trafikförvalt-

ningen i Stockholms län (SL) som beskrev hur digitalisering 

är en viktig del i arbetet med att bygga ut framtidens kollek-

tivtrafik i Stockholm. 

Läs mer på ULI Geoforums hemsida http://uli-geoforum.se/

nyheter/278-event/2820-en-lyckad-konferens-med-nojda-

deltagare-pa-geoforum-2016 

VAD HAR HÄNT SEN SI S T? 

AFTER WORK HOS METRI A 

Under sitt after work den 24 november vi-

sade Metria flera goda exempel på hur de 

använder geodata från många olika produ-

center i sina analyser.  

Vi fick bland annat se hur de använt geodata 

för att planera en vindkraftspark och vad 

man kan upptäcka om Eskilstuna ån med 

hjälp av geodata. Även Metrias sätt att 

samla in information i fält väckte mångas 

intresse, liksom deras verksamhet inom de-

taljplanering. 

Metrias presentation följdes av mingelbuffé 

där diskussionerna fortsatte och många nya 

kontakter knöts. 

”Jag uppskattar att träffa kolleger från andra 

organisationer, speciellt kommunerna, 

eftersom de är våra kunder och jag vill veta 

mer om deras behov och hur de arbetar” 

säger Uwe Stephan på Länsstyrelsen i Stock-

holm som ofta brukar besöka GISS after 

work. 
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GEOFORUM 2016 

Årets INSPIRE-konferens gick av stapeln i Barcelona 26-30 september, 

det var den tionde konferensen sedan starten 2007. Det var ett stort 

antal besökare både i utställningen och på föredragen. Under de många 

intressanta föredrag och workshops som hölls under veckan tydliggjor-

des att det pågår väldigt mycket arbete med att implementera INSPIRE 

på olika nivåer i många länder. Det framkom att många brottas med 

liknande utmaningar: 

 INSPIREs tekniska krav och specifikationer är väldigt komplexa 

 Kraven ger för stor flexibilitet 

 Svårt att veta vilka slutanvändarna är och deras behov 

 Begränsat stöd från regeringar 

Några av de lösningar  som föreslogs till dessa utmaningar var: 

 Utbyta erfarenheter 

 Involvera slutanvändare i framtagande av krav och specifikation-

er 

 Ta fram en detaljerad vägledning hur INSPIRE kan implementeras 

Under hösten har en helt ny webbsida för INSPIRE lanserats (http://

INSPIRE.ec.europa.eu) och lagom till årsskiftet ska en ny version av IN-

SPIRE Geoportal lanseras. Den nya geoportalen har bland annat bättre 

språkstöd med on-the-fly översättning av metadata, möjlighet att spara 

de data som du ofta söker efter som favoriter och förbättrat användar-

gränssnitt. 

INSPIRE CONFERENCE 2016 

 

www.giss.se 

http://uli-geoforum.se/nyheter/278-event/2820-en-lyckad-konferens-med-nojda-deltagare-pa-geoforum-2016
http://uli-geoforum.se/nyheter/278-event/2820-en-lyckad-konferens-med-nojda-deltagare-pa-geoforum-2016
http://uli-geoforum.se/nyheter/278-event/2820-en-lyckad-konferens-med-nojda-deltagare-pa-geoforum-2016
http://inspire.ec.europa.eu
http://inspire.ec.europa.eu
http://www.giss.se
https://www.facebook.com/GISStockholm/?fref=ts


En heldag med information om nationella projekt med 

bäring på digitalisering, inspirerande föredrag om stads-

byggnad samt information om blåljuskartan väntade  

kommunrepresentanterna som deltog vid Kommunför-

bundet i Stockholms läns geodataråds höstkonferens på 

Foresta, Lidingö, den 18 november. Här träffas represen-

tanter från mät-, kart-, gis- och lantmäteriverksamheter-

na i länets kommuner för att diskutera gemensamma 

frågor och projekt. 

”Jag tyckte framförallt att Elisabeth Argus presentation 

om ”Smart Built Environment” var intressant. Bostads-

byggande och hur vi kan vi jobba smartare när det gäller 

bostadsbyggande är en viktig fråga för regionen. Jag 

tyckte också Peter Nylén, Lantmäteriet, var intressant 

när han pratade om Nationella geodatastrategin. Den 

berör i högsta grad KSL:s Geodatarådet då den talar 

om regionala Geodataråd. Kanske det är dags att KSL:s 

Geodataråd blir en samlande kraft för hela länet när 

det gäller geodata” säger Johan Reuterham, Lidingö 

kommun, som sitter med i GISS-föreningens styrelse 

och är samordnare i KSL:s Geodataråd.  

KSL: S GEODATARÅDS HÖSTKONFERENS 
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STYRELSEN TACKAR FÖR DETTA 

ÅR OCH HOPPAS ATT NI  VARIT 

NÖJDA MED GISS -ÅRET. 

 

GOD JUL och GOTT NYTT 
ÅR! 

 

www.giss.se 
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De frågor som diskuterades var: 

 Vilken är den största nyttan med att införa 

Svensk geoprocess i din organisation? 

 Vilket stöd tror du att ni kommer att behöva 

från Samverkan Svensk geoprocess? 

 Kan vi länet hitta gemensamma arbetsformer 

för att på bästa sätt uppnå de nyttoeffekter som 

Svensk geoprocess identifierat? 

 Fri diskussion med anknytning till Svensk geo-

process? 

Program, deltagarförteckning samt ett antal presen-

tationer finns på GISS hemsida. 

Den 18 oktober arrangerade GISS ett seminarium om 

samverkansprojektet Svensk geoprocess. Seminariet 

hölls i samarbete med Sveriges Kommuner och Lands-

ting samt Lantmäteriet och hade ett 60-tal deltagare. 

Dagen gav deltagarna insikter i hur införandet av Svensk 

geoprocess kommer att påverka dem och deras organi-

sationer. 

Representanter från bland annat Karlstads kommun, 

Lantmäteriet och konsultvärlden berättade om hur infö-

randet av Svensk geoprocess kommer att påverka GISS-

föreningens medlemmar. Seminariet avslutades med en 

workshop ”Hur kommer vi igång?” där  ett antal grupper 

diskuterade kring nyttor, stödfunktioner och samver-

kansområden.  

SEMINARIUM OM SVENSK GEOPROCESS 

http://www.giss.se
https://www.facebook.com/GISStockholm/?fref=ts
http://giss.se/aktiviteter/282-2016-10-18-seminarium-om-svensk-geoprocess

