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 senaste nytt… 
 
 
 
23 personer ”Gillar” GISS på Facebook. 
Gör det du också så får du tillgång till allt 
som är på gång. 

 
 
 
 

GISS föreningens årsmöte 18 februari 
 

 
GISS föreningens Seminarium och 
Årsmöte 2011 hölls den 18 februari  
på Sweco i Stockholm. 
 
Årets tema för seminariet var: Ökad 
marknad för GIS! 
-   En ökad marknad och användning för   
    GIS och Geodata 
-   INSPIRE som en katalysator för ökad       
    användning av Geodata 

-   Nya marknader för GIS – ur ett  
    konsultperspektiv 
 
Det var en välbesökt och intressant 
förmiddag med föreläsare, goda exempel 
och diskussioner kring en ökad marknad 
för GIS samt god lunch därefter! 
 
Läs mer om seminariet och ladda hem 
några av presentationerna på GISS 
hemsida under SEMINARIER.

 
 
 
 
 
 
 

http://www.giss.se/seminarier-moten


 

After Work hos Lantmäteriet 24 mars 
 

GISS-föreningen startade sin After Work 
serie på Lantmäteriet på temat "Vad bidrar 
Lantmäteriet med för att bygga en 
infrastruktur för Geodata?" 
 
Programmet var uppdelat i två pass.  
Ett pass handlade om infrastrukturen för 
geodata, avtalsfrågor för geodata-
samverkan m.m. som Mattias Persson  
från Lantmäteriet höll.  

Det andra passet handlade om de 
tekniska grunderna och tillhandahållandet 
av geodata via geodatatjänster, vilket Pär 
Jonsson från Lantmäteriet höll. 
 
Deltagarna fick ett tillfälle att träffa GIS-
inspirerade kollegor och diskutera frågor 
kring framtidens geodataförsörjning. 
 
Eftermiddagen avslutades med mingel  
och buffé. 

 

 
 

After Work hos Svenska Kraftnät 12 maj 
 

GISS föreningens andra After Work, då vi 
träffas för ett kortare seminarium och 
samkväm, var denna gången i Svenska 
Kraftnäts lokaler i Sundbyberg. Vi var ca 
25 personer som hälsades välkomna av 
Karin Ericsson från föreningen och sedan 
tog Alexander Price över från Svenska 
Kraftnät.  

Vi fick veta hur det var att jobba med GIS  
i en organisation där säkerheten på IT 
sidan måste vara hög och samtidigt jobba 
med storskaliga kartor över hela landet. 
Sedan avslutade vi med salladsbuffé och 
mingel. Ett tack till Svenska Kraftnät för  
en trevlig kväll! 

 
 
 

Cartesiadagar i Lycksele 
 
När det var som kallast och vackrast i 
Lycksele fick några av oss njuta av dessa 
fantasiskt fina dagar. Cartesiadagarna 
pågick mellan 8 och 10 februari i år. Under 
dagarna fick vi information om vad 
Cartesia har för produkter, vad de planerar 
och vad andra gjort för att sprida använd-
ningen av geografisk information inom 
deras verksamhet. 
 
En av konferensens höjdpunkter var 
kundpresentationerna. Nacka kommun har 
arbetat med att utveckla en e-tjänst för  
parkskötseln i kommunen. Idén är att alla 
intresserade ska kunna se vad som ska 

göras och vad som är utfört var 
någonstans gällande skötsel av parkytor.   
Falkenbergs kommun är inne på samma 
tänk som vi är att låta handläggaren själv 
lägga in företeelser om objekt ute i fält. 
Bra exempel och inspiration för oss andra 
”gisare”. 
 
Sista dagen innebar utbildning för oss 
deltagare. Kursval gjordes mellan 
MapInfo, Solen klienten eller Solen 
Administration. En del matnyttiga tips och 
tricks gavs ut tillsammans med givande 
frågor från oss deltagare som gav oss alla 
mer kunskap i programmen.  



 

Cartesia GIS AB är ett företag, med 
huvudkontoret i Lycksele.  

Företagets fokus är produkter och 
lösningar inom områdena geografisk 
informationsbehandling. 
 

 
 

Hotell Lappland, Fotograf Lena Nilsson 
 
Vid konferensen och pennan Renitha Johansson 
GIS-samordnare Gotlands kommun 

 
 

ESRI S-GROUP blir Esri Sverige  
 
För att göra tillhörigheten i den globala 
Esri-familjen ännu tydligare byter ESRI  
S-GROUP nu namn och blir Esri Sverige. 
Namnbytet innebär också en ny logo och  

ett nytt grafiskt utseende, men i övrigt är 
allt precis som vanligt. 
Det nya namnet gäller från och med GIT 
2011 29-31 mars. 
 

 

 
 

Esri Sverige användarkonferens  
 
Den 9-10 februari genomfördes ESRI S-
GROUP Användarkonferens 2011 på 
Scandic Infra City i Stockholm. Det blev 
två innehållsrika och mycket lyckade 
dagar. Konferensen samlade cirka 400 
deltagare som under två dagar kunde låta 
sig informeras, inspireras och – inte minst 
– träffa kollegor i branschen. 

ESRI S-GROUPs vd Lars Backhans 
inledde konferensen med att konstatera att 
läget har betydelse – och att den geo-
grafiska dimensionen dessutom blir allt 
viktigare i allt fler verksamheter och 
organisationer.  
 

 
Lars fortsatte att tala på temat för 
konferensen, ”Framtid i en komplex värld”, 
och gav deltagarna en bild av trender som 
påverkar oss. Han berörde ämnen som 
förväntningar och krav hos den nya 
generationens medarbetare, molntjänster, 
mobilitet, social medier och mycket mer. 
Inledningssessionen gav också en intro-
duktion till ArcGIS online. De möjligheter 
som finns med den uppsättning tjänster 
som finns där illustrerades med 
demonstration av en för konferensen 
specialgjord mobil app. Den inledande 
sessionen avslutades med ett föredrag av 
Chris Capelli, Director of Sales på Esri Inc. 
 



 

Under de båda konferensdagarna erbjöd 
sedan det heltäckande programmet en 
mängd parallella sessioner. Deltagarna 
kunde välja mellan föredrag med teknisk 
inriktning och sessioner med verksamhets-
fokus. Bland annat presenterades nyheter 
i GEOSECMA for ArcGIS 10.0 och 
handfasta tips och trix för både ArcGIS 
och GEOSECMA. Mobila lösningar är hett, 
så sessionen om mobilt GIS med ArcGIS 
var ett mycket välbesökt pass. 

Onsdagskvällen gav tillfälle för avkoppling, 
mingel, middag och fest. Det blev en riktig 
höjdarkväll med både god mat, sång, 
musik, och trollande komiker. Ja, det blev 
till och med spontandans! 
 
Konferensen avslutades på torsdags-
eftermiddagen med ett föredrag av 
extremidrottaren Rolf Larsson, som 
pratade om att sätta mål och fick 
deltagarna att bege sig hemåt med ett 
leende på läpparna.

 

 
 
 

GIT 2011 29-31 mars 
 
Årets GIT konferens – Geografisk IT för ett 
hållbart samhälle var ett stort evenemang 
med omkring 2100 deltagare, 70 utställare 
och 2000 mässbesökare.  Även i år hade 
studerande bjudits, 263 personer, till 
mässa och konferens för att öka intresset 
för yrkesområdet. 
 
Efter ett inspirerande inledningssession  
på temat ”Det mänskliga beslutsstöds-
systemet” med hjälp hur vi kan träffa rätt 
på frågorna: ”Hur når vi ut med vår 
verksamhet?” och ”hur når vi besluts-
fattarna?” 
 
Inom området hantera/använda 3D-
modeller har det hänt mycket den senaste 
tiden det märks bland annat av den mängd 
föredrag som var. Det bildades också en 
intressegrupp för 3D-kommuner under 
konferensen under ledning av Patrik 
Johansson, Eskilstuna kommun. 
 

 
Ett intressant föredrag (5E) hölls av Patric 
Jansson, Sweco, som handlade om 
sårbarhet med GNSS. GPS-signalen är 
oerhört svag jämfört med en 100 W 
glödlampa är signalen 
0,0000000000000001 Watt. Detta gör att 
olika störkällor omedvetet och med avsikt 
kan göra att mätningarna kan bli osäkra, 
man kan inte alltid lita på dem. 
Störkällorna kan vara allt från mobil-
telefonen, cd-spelaren, laserpekaren, 
handdatorn till radiosändare av typ FM- 
VHF- och UHF. (tex radio och tv).  
Inom samma område var föredraget ”Hur 
kravställer vi mätmetodiken för en ny 
teknik?” (12C) där Patrik och Liselotte L 
Nilsson berättade om erfarenheter från att 
arbeta med NRTK – vi skall nog inte skrota 
stomnäten. Alla föredrag finns tills vidare 
under länken 
http://www.git2011.nu/program/presentatio
ner.html  

 
 

Kommunförbundet Stockholms läns Geodatakonferens 26-27 maj 
 

Den 26-27 maj samlades KLS: KSL:s 
Geodataråds arbete 1976-2010. Dagen 
avslutades med en gemensam aktivitet 
där gruppernas kreativitet sattes på prov 
samt en trevlig och god middag. 
 

Torsdagen ägnades till största delen åt en 
workshop som skulle ta fram förslag till 
framtida projekt för Geodatarådet. 
Resultatet kommer att hanteras av 
Geodatarådets styrgrupp inför kommande 
verksamhetsplan. Dessutom fick vi under 

http://www.git2011.nu/program/presentationer.html
http://www.git2011.nu/program/presentationer.html


 

en dryg timme lära oss om projekt-
orienterat arbetssätt i GIT-branschen av 
Johan Nordenswan från Nacka kommun, 
som delade med sig av erfarenheter, tips 
och fallgropar. Som avslutning fastställdes 
datum för höstkonferensen till den 21 
oktober. 
s Geo-dataråd, 40 personer, till en 
vårkonferens på Lastbergets konferens i 
Bålsta. Under första dagen rapporterades 

och infor-merades det kring ett antal 
geodatafrågor såsom RH 2000, 
upphandling/ramavtal, nationell 
geodatasamverkan samt information om 
arbeten kring nya MBK/ geodataavtal med 
ledningsägare och infrastrukturbyggare. 
Dessutom gjorde arbetsutskottets tidigare 
ordförande,  
Hans Lovén, en historisk återblick över  

 
 

Årets GIS-händelse, nominera en kollega på Din arbetsplats! 
 
Hur har ni använt GIS för att underlätta 
arbetet inom er organisation? Styrelsen 
kommer att utse årets GISS-medlem till 
den organisation som har bidragit till  
årets "GIS-händelse" inom regionen.  

Kanske finns det någon som har gjort  
en stor insats som Du tycker ska upp-
märksammas på Din arbetsplats?  
Tänk på att även små insatser kan ha  
stor betydelse! 

 
 

Ny i styrelsen: Sara Östblom 

GISS är ett perfekt forum för att träffa 
kollegor inom branschen. Det är roligt att 
nätverka och vi behöver varandra för att 
öka samverkan och utvecklas. 
Gemensamt kan vi inspirera och informera 
om allt spännande som berör oss inom  
och utanför Stockholms län.  

Jag tror att det finns många verksamheter 
som kan utvecklas med GIS och jag vill 
gärna vara med och sprida den 
kunskapen. På Sweco, där jag arbetar,  
får jag möjlighet att med GIS bidra till en 
hållbar samhällsutveckling.

 
 

Kommande evenemang 
 
Under hösten fortsätter vi med de 
populära After Work träffarna: 
− ESRI, torsdag 15 september 
− Cartesia, torsdag 13 oktober 
− Stockholms stad, torsdag 1 december 
Vi planerar även att anordna ett 
inspirationsmöte fredag 25 november. Håll 
utkik på www.giss.se för mer information. 

På ULI:s hemsida finns ett kalendarium 
som visar vilka övriga GIS-evenemang 
som är på gång. Bevaka kalendariet  
under länken nedan och boka in 
intressanta seminarier.         
http://www.uli.se/aktiviteter/kalender  
 

http://www.giss.se/
http://www.uli.se/aktiviteter/kalender


 

 

 
 
 

GISS-föreningens styrelse önskar alla medlemmar en riktigt skön sommar!
 
Ännu en lång, snörik vinter gör att vi 
längtar mer än någonsin till sommaren  
och ledigheten. Efter två uppskattade  
After Work under våren, 

 
fortsätter vi under hösten med första 
träffen hos Esri Sverige den 15 
september. Inbjudan kommer separat.

 
 
Rune Olsson, Gotlands kommun,  
ordförande 
 
Helga Hedén, Nacka kommun,  
vice ordförande 
 
Karin Ericsson, Lantmäteriet,  
sekreterare 
 
Staffan Kjellman, Tyresö kommun, 
styrelseledamot 
 
Sara Östblom, SWECO Position, 
styrelseledamot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Helena Näsström, Regionplanekontoret, 
styrelseledamot 
 
Jan Eriksson, Stockholms stad, 
styrelseledamot 
 
Lars Skog, Esri Sverige,  
styrelseledamot 
 
Johan Reuterham, Värmdö kommun, 
styrelseledamot 
 
Jenny Zaar, Golder Associates, 
styrelseledamot 
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