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

 
 
 
 

GISS-föreningens årsmöte 17 februari 
 

 

GISS-föreningens seminarium och 
årsmöte 2012 hölls den 17 februari  
hos Lantmäteriet i Stockholm. 

Årets tema för seminariet var: 
Geodatasamverkan. 

Efter en rad intressanta föredrag 
avslutades dagen med 
bikupediskussioner. 
Läs mer om seminariet, ladda hem 
presentationerna och ta del av resultatet 
av bikuporna på GISS hemsida 
www.giss.se.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.giss.se/


 

Vilse i pannkakan eller GISS på studieresa till Danmark 
 

På eftermiddagen 22 april samlades ett 
30-tal förväntansfulla GISS-medlemmar  
på Arlanda för att följa med på GISS 
tvådagars studieresa till Danmark.  
På programmet stod två studiebesök  
och däremellan trevlig samvaro och 
kontaktskapande genom bland annat 
gemensamma måltider och utflykter i  
och omkring Köpenhamn.  
 
Aldrig har så många kartmänniskor cyklat 
så mycket fel på så kort tid. Så kan man 
kanske sammanfatta våra försök att ta 
seden dit vi kom och ta oss fram med 
cykel i den danska huvudstaden. Till slut 
hittade vi dock fram till både studiebesök 
och mat och fick dessutom en hel del  
frisk luft och motion på köpet.  
 
Studiebesök hos Gentofte kommun 
Vi blev mottagna i sessionssalen i 
Gentoftes anrika kommunhus av 
representanter från IT och GIS. 
 
Gentofte kommun ligger i nära anslutning 
till Köpenhamn och har 73.000 invånare, 
varav 9.500 är anställda inom kommunen 
och är därmed den 18:e största av 
Danmarks 86 kommuner.  
 
En stor utmaning för kommunen är att 
antalet äldre kommer att öka dramatiskt 
samtidigt som det är för få unga, vilket  
gör att man måste utveckla teknik inom 
äldreområdet (välfärdsteknologi). Då 
Gentofte kommun har det största 
skatteuttaget i Danmark (rik kommun)  
så finns utrymme för satsningar. 
 
I Sverige har kommunerna oftast mät-, 
kart och GIS-verksamhet tillsammans 
samt ibland även med förrättnings-
verksamhet (kommunalt lantmäteri). I 
Danmark är lantmäteriet privat samt att 
man skiljer på storskalig kartproduktion 
och GIS. GIS-enheten i Gentofte arbetar 
med det vi betecknar som GIS t ex 
analyser och inte mät- och kart-
verksamhet. Därför kan det vara svårt  
att jämföra med hur vi arbetar hemma. 
 

På IT-sidan har man utvecklat en digital 
IT-strategi som även kommer att innefatta 
en GIS-strategi, vilken beräknas vara klar 
2014. En inriktning av strategin skall vara 
att det är verksamheterna som bestämmer 
vilka GIS-system som skall användas och 
inte IT-sidan. 
 
Några headlines i GIS-stratregin: 

• GIS-strategin skall arbeta fram 
”best practice in GIS”. 

• GIS skall ha servicefokus istället 
för teknikfokus. 

• Mer strategiskt GIS än tekniskt. 
• GIS skall implementeras av krav 

från 98 % av användarna och inte 
de 2 % som är speciallister. 

• GIS skall stötta standards och de 
facto standards. 

• GIS skall understödja ”bring your 
own device” överallt t ex Ipad. 

 
 
Studiebesök hos Movia 
Movia är Danmarks största Trafiksällskap 
och ansvarar för lokaltrafiken i 45 av 
Danmarks kommuner, med hjälp av 570 
busslinjer och nio lokaltågssträckningar. 
Närmaste jämförelsen i Sverige är nog SL 
även om det finns en del skillnader i hur 
organisationerna är uppbyggda. 
 
Under vårt studiebesök berättade Movias 
GIS-ansvariga först om hur man arbetar 
med att bygga upp sin geografiska 
information om till exempel hållplatser.  
För att kunna arbeta med information i 
olika skalområden generaliserades den  
på olika nivåer. En hållplats kunde till 
exempel åskådliggöras som en prick i en 
översiktlig karta över linjenätet, men också 
i detalj med varje stopplats i sitt exakta 
läge då man ville planera trafiken i detalj. 
 
Vidare berättade man om och visade de 
system man har för reseplanering och för 
att få ut aktuell trafikinformation till 
resenärerna. 
 
 
 
 



 

 
Efter besöket hos Movia vände vi hemåt, 
nöjda efter en mycket trevlig och givande 
studieresa. Ett stort tack till vår reseledare  
Lars Skog som fixade såväl resa, logi som 
 

 
program och som dessutom likt en 
gammeldags folkskollärare lyckades  
hålla reda på hela den lätt förvirrade 
”GISS-klassen”.

 
 

After Work hos Sweco den 27 januari 
 

I slutet av januari arrangerade Sweco 
årets första GISS After Work. Litet över  
30 deltagare av GISS medlemmar fick 
lyssna på tre föredrag som presenterades 
av Sweco Positions VD Helena Källerman 
samt deras seniora konsulter Mats 
Dunkars och Johan Tornberg. 
Johan Tornberg började med att förklara 
hur Swecos processer och metoder ser ut. 
Därefter tog Helena över och passade på 
att prata om hur det är att vara ny VD på 
företaget samt skillnader och likheter 

mellan att jobba inom IT och GIS-
branschen ur en konsults perspektiv. 
 
Mats Dunkars avslutade föredragen  
med att diskutera kring nya trender i 
kommuners IT/GIS-användning.  
Efter föredragen serverades en 
Mellanösterninspirerad buffé och 
deltagarna fick möjlighet att mingla  
runt och besöka olika stationer där  
Sweco visade upp aktuella projekt  
som man arbetar med just nu.

 



 

 
 

Solig After Work hos Decerno  
 
Torsdagen den 24 maj samlades ett gäng 
på 28 st GISS-medlemmar hos Decerno i 
Kista. 
Inledningsvis presenterades Decernos 
utveckling från starten 1984 och att 
företaget numera ingår i Addnode-
koncernen. Vi fick en översikt av  
deras nuvarande verksamhet med 
skräddarsydda systemlösningar  
inom IT/GIT. 
Därefter stod Ledningskollen på 
programmet. Ledningskollen har tagits 
fram på initiativ av PTS och är en privat-
offentlig samverkan och innehåller i 
dagsläget ledningsnät från 321 st 
ledningsägare i landet. Syftet med 
Ledningskollen är att reducera grävskador, 
få en robustare infrastruktur, undvika 
störningar och minska skadekostnaderna. 
Ledningskollen är flitigt använd och under 
högsäsong hanteras ca 3 000 ärenden per 
vecka, och den kan snart nås via mobilen.  

Ledningskollen finns på  
www.ledningskollen.se 
Vi fick även höra om Karttjänster för 
medborgare. Decerno har utvecklat  
en webb-kartenkät som möjliggör 
medborgardialog, och som innebär  
att medborgare kan rita och markera 
områden på kartan. Tjänsten ger  
möjlighet till snabb återkoppling.  
Bland annat presenterades exempel  
från Tyresö och Botkyrka kommun. 
Avslutningsvis fick vi en genomgång av 
nyttan med öppna standarder/öppna 
plattformar och om Web Processing 
Server (WPS-tjänst) som ger mer 
funktionalitet och är ett ytterligare  
steg utöver WMS/WFS-tjänsterna. 
Eftermiddagen avslutades med mingel  
på deras fina terrass. 
Om du vill läsa mer om presentationerna 
vid After Work arrangemanget så finns  
de på www.giss.se. 

 
 

 
 

Kartdagar 2012 
 

Årets Kartdagar hölls mellan den 27 och 
29 mars i Jönköping. Som vanligt så var 
det många olika föredrag och seminarier 
samt en GIT-mässa, inte fullt så 
omfattande som tidigare år. Bland de 
ämnen som fanns representerade så  
kan man väl konstatera att samverkan  
har kommit i fokus – allt från samverkan 
mellan kommuner till kommuner och 

Lantmäteriet som samverkar kring  
Svensk GEO-process för effektivare 
informationsförsörjning med enhetliga 
geodata.  
Andra område i fokus var 3D och 3D-
modellering, appar och smartphones.  
Med 1 000 deltagare och drygt 160 före-
drag så blev det några intensiva dagar 
med möten och informationsdelning.

 
 

http://www.ledningskollen.se/
http://www.giss.se/


 

 
 

FIG working week 2012 
 

FIG (International Federation of 
Surveyors) är en internationell 
sammanslutning, under FN:s beskydd, 
med fokus på lantmäterifrågor i ett mycket 
brett perspektiv.  
Årets arbetsvecka hölls i Rom mellan den 
6 och 10 maj. Med över 1 300 deltagare 
från drygt 90 länder, så gav det en väldigt 
bra överblick vad som är av betydelse 
inom området i olika delar av världen.  
En fråga som var väldigt aktuell och 
väckte både positiva och negativa 
reaktioner var ”crowdsourcing” där en  
del länder såg möjlighet till att snabbt  
och enkelt bygga upp officiella register 
över fastigheter och innehav med hjälp  
av medborgare, privata aktörer och 
myndigheter i en bred och öppen 
samverkan. Andra såg hela sin yrkes-
kompetens ifrågasatt om den helt plötsligt 
kunde ersättas med icke professionella 

datainsamlare – det här är säkert en fråga 
som vi kommer att höra och se mer av i 
framtiden.  
En annan iakttagelse var att i delar av vår 
omvärld är BIM  
(ByggnadsInformationsModellering) i fokus 
för att förbättra byggnadsproduktionen 
över hela livscykeln från planering via 
genomförande till drift och underhåll – 
både Danmark och Finland ligger långt 
framme i detta. BIM i kombination med 
GIS är ett forskningsområde i Grekland, 
och en doktorand från Athens Institute of 
Technology höll ett mycket bra föredrag 
om hur BIM och GIS i kombination kan 
skapa möjligheter att tillämpa miljövänligt 
byggande och samtidigt uppnå byggnation 
till lägre kostnad. Veckan avslutades med 
en gemensam kongressmiddag där alla 
delegater fick möjlighet att under trevliga 
former utbyta erfarenheter och kontakter. 

 
 
 
 

 
 

Esri Sverige användarkonferens 
 

En händelserik användarkonferens 
Esri Sverige Användarkonferens lockade 
cirka 350 deltagare till Stockholm i 
februari, för att under två dagar låta sig 
informeras, inspireras och – inte minst – 
träffa kollegor i branschen. Konferensen 
inleddes med en förmiddag på temat 
”verklig nytta, verkligt värde – där läget 
spelar roll". Esri Sveriges VD, Lars 
Backhans, var moderator för den 
gemensamma inledningssessionen  
som innehöll både trendspaningar, 

produktpresentationer och 
användarexempel från ArcGIS-världen. 
Under de båda konferensdagarna erbjöd 
sedan det fullspäckade programmet flera 
parallella sessioner. Försommarens 
release av ArcGIS 10.1 stod förstås i 
fokus, och både övergripande och mer 
specialiserade presentationer fanns på 
agendan. Trycket på sessionerna kring 
mobila lösningar, online, webb och 3D 
visade att intresset är stort för dessa 
områden just nu.

 

 
 



 

Kommunförbundet Stockholms läns Geodatakonferens 
 

Från lunch till lunch den 31 maj och 1 juni 
samlades KSL:s Geodataråd, 40 personer, 
till en vårkonferens på Skepparholmens 
konferensanläggning i Nacka. Under första 
dagen rapporterades och informerades det 
kring ett antal aktuella geodatafrågor 
såsom nationell geodatasamverkan, 
ramavtalsupphandling samt RH 2000. 
Dessutom redovisade Pelle Edmark från 
PECAB resultatet av sin utredning kring 
förutsättningarna att skapa ett gemensamt 
GC-vägnät för kommunerna i Stockholms 
län. Dagen avslutades med en trevlig och 
god middag. 
 
Fredagen började med ytterligare 
information och redovisning av aktuella 
frågor. Deltagarna fick veta mer om 

arbetet med svensk GEOprocess och de 
nya avtalen med infrastrukturägarna. 
Därefter följde ett block om Tätortskartan 
med redovisning av status och de 
utmaningar men står inför.  
Mikael Björn från Agima Management AB 
redovisade resultaten från den utredning 
om Tätortskartans marknadspotential som 
man gjort på Geodatarådets uppdrag.  
 
Efter all information blev det deltagarnas 
tur att diskutera några frågeställningar  
runt de aktuella ämnena. Detta gjordes i 
form av en speedworkshop där man i 
grupper efter ett uppgjort schema 
diskuterade varje ämne i cirka fem 
minuter. Mer om konferensen finns att  
läsa på KSLs geodataråds hemsida. 

 
 
 

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 
uppmärksammas på Din arbetsplats? 
Tänk på att även små insatser kan ha  
stor betydelse! 

 
 

 

Ny i styrelsen: Annalena Hanson 
 

 
 

Med ena foten i den privata sektorn som 
Geografisk IT-konsult på Sweco och den 
andra i den kommunala sektorn med en 
bakgrund som planarkitekt, känner jag  
att GISS är ett perfekt forum för att träffa 
likasinnade och utbyta kunskaper och 

erfarenheter. Jag har ett brinnande 
intresse för GIS samt att öka möjligheten 
till medborgarinflytande i samhälls-
utvecklingen, och jag tror GISS är forumet 
som kan hjälpa till att uppnå detta på ett 
lyckat sätt för alla parter! 

 

http://www.kslgeodataradet.se/


 

 
Kommande evenemang 

 
Vi fortsätter med de populära After Work 
träffarna. För närvarande är följande 
inplanerade: 
− Nacka kommun, 20 september 
− Metria, 25 oktober 
− ÅF, 29 november 
− Carmenta, 31 januari 2013 
− Astando, 21 mars 2013 

Observera att flera av datumen är 
preliminära.  

Kallelser skickas ut separat till 
medlemmarnas kontaktpersoner.  
Håll även utkik på www.giss.se och på 
GISS på Facebook 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  
 

 
 

 
 
 

GISS-föreningens styrelse önskar alla medlemmar  
en riktigt skön sommar 

 
Efter en trevlig upptakt till sommaren med 
en studieresa till Danmark med cykelturer i 
sommarvärme runt Köpenhamn så önskar 
styrelsen fortsatt värme och avkoppling.  

After Work drar i gång hos  
Nacka kommun den 20 september. 
Inbjudan kommer separat.

 
 
Rune Olsson, ordförande 
 
Helga Hedén, vice ordförande 
 
Karin Ericsson, sekreterare 
 
Staffan Kjellman, styrelseledamot 
 
Annalena Hanson, styrelseledamot 
 

Helena Näsström, styrelseledamot 
 
Jan Eriksson, styrelseledamot 
 
Lars Skog, styrelseledamot, ekonomiansvarig 
 
Johan Reuterham, styrelseledamot 
 
Jenny Zaar, styrelseledamot 

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