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Workshop angående regional samverkan om geodata  
i Stockholms län 29 januari 2010 

 
Du som är användare eller producent av 
geodata ska redan nu boka in den 29 
januari 2010 då GISS arrangerar en 
workshop om regional samverkan om 
geodata. Vi börjar med gemensam frukost 
och håller på fram till lunch.  
                                    

Syftet är att gruppvis utifrån databehov 
komma fram till en gemensam målbild för 
hur geodatasamordningen ska se ut. Detta 
är steg 1 enligt den förstudie om regional 
samverkan om geodata i Stockholm län som 
GISS tagit fram. 

 
 
 

Kontaktpersonsträffarna 21 augusti och 23 oktober          
 

Två träffar har genomförts som ett resultat 
från kontaktpersonträffen den 15 januari 
och grupparbetet Öppet Forum. Gruppen 
har haft lite olika sammansättning på de 
båda träffarna. Gemensamt var att man vill 
ha en mer tydlig fokus på gruppens 
inriktning.  

Gruppen enades då om att fortsätta arbeta 
med Open Source GIS och erfarenhets 
utbyte av olika projekt. Är du intresserad 
att delta i fortsättningen eller om har du 
något intressant projekt eller erfarenheter 
som du vill dela med dig. Hör av dig till 
GISS. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.geoforum.se/_files/pd001_090320_gdc.pdf
http://www.geoforum.se/_files/pd001_090320_gdc.pdf
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Swecos framtidsdag om nyttan med Geografisk IT     
 

Sweco Position bjöd den 23 september i 
Stockholm på en mycket inspirerande 
framtidsdag inom GIT – området vilket 
lockade många deltagare från hela landet. 
 
Efter välkomnade av Jan Zakariasson, VD 
för Sweco Position, så hölls gemensamma 
pass med inspirerande föredragshållare. 
Att nämnas är Professor Hans Rosling 
föredrag – Tillståndet i världen är inte som 
du tror. Han exemplifierade med hjälp av 
visualiseringsverktyget Gapminder olika 
skeden över tiden http://www.gapminder.org/  
 
Ett annat intressant föredrag hölls av 
grundaren av Läkare utan gränser; Johan 
von Schreeb, som beskrev hur de bedriver 
sitt arbete runt om i världen. 
 
Eftermiddagen ägnades åt parallella 
sessioner med följande teman: 

• Verksamhetslösningar för 
Skogsindustrin – Här presenterade 
bl.a. Skogsstyrelsen en webbtjänst 
där skogsägaren själv kan planera 
avverkning genom att se och ta 
hänsyn till all typer av konflikter 
med naturvärdena och rita in 
avverkningsområdena samt 
rapportera det som skall 
rapporteras till skogsvårds-
styrelsen. Tjänsten finns även  
som en öppen tjänst benämnd  
”Skogens pärlor”, se: 
http://www.svo.se/episerver4/template
s/SNormalPage.aspx?id=12524 

• Geografiska e-tjänster för 
förbättrad medborgarservice – här 
presenterades bl.a. Göteborgs stad 
olika geodatatjänster för att: finna 
möjlig mark för exploatering, var 
det finns radon, beställa 
transformering till Sweref. V 
Vidare presenterade Örebro  
kommun sina nya karttjänster se 
http://www.orebro.se/2648.html 

• Boverket presenterade 
planeringsportalen, en tjänst för 
översiktlig planering vilken har 
utvecklats tillsammans med Sunne 
och Torsby kommuner med bidrag 
från Vinnova. Ett par e-tjänster för 
såväl traditionell mobiltelefon som 
för iPhone presenterades. 
Applikationerna rörde lokaltrafik 
och tjänster kring det, allt från 
enkla tidtabeller till realtids-
information. Slutligen visades en 
video om en intressant multi-
funktionstjänst uppbyggd för 
iPhone, där information från GPS, 
accelerometer och kamera 
kombinerades och användes för att 
navigera i New York lokaltrafik. 

• Gröna Geografiska IT-lösningar -  
Här presenterade bland annat 
Hanninge kommun och Stockholms 
stad hur GIS kan användas för att 
underlätta planeringen av skol- och 
förskolelokaler. Lokalkostnader 
utgör den näst största utgiftsposten 
i en kommuns budget samtidigt 
som behovet av lokaler varierar 
från år till år. En väl genomförd 
planering kan ge stora besparingar 
för kommunen. 
 

• Geografisk affärsnytta för 
Energibranschen 

• Affärsnytta via effektiv 
datahantering 

• Så här genomförs effektiva och 
lönsamma utvecklingsprojekt 

 
Dagen avslutades med en trevlig kväll där 
Fredrik Skavlan kåserade på tema ”Möten, 
kommunikation” och Stefan & Kim 
underhöll under middagen. 
 
Mer information om Sweco finns på 
http://www.sweco.se/sv/Sweden/Verksamhet/
Geografisk-IT/ 

http://www.gapminder.org/
http://www.svo.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=12524
http://www.svo.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=12524
http://www.orebro.se/2648.html
http://www.sweco.se/sv/Sweden/Verksamhet/Geografisk-IT/
http://www.sweco.se/sv/Sweden/Verksamhet/Geografisk-IT/
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  Nordic GIS Conference 2009, 24-25 september i 
Stockholm - en konferens om geografisk informationsteknik 

 
Nordic GIS Conference är en mötesplats 
för intressenter inom framtidsområdet 
geografisk information och geografisk 
informationsteknik! Denna nordiska 
konferens som ULI arrangerade i 
samarbete med GI Norden den 24-25 
september 2009 i Stockholm syftar till att 
sprida kunskap och skapa kontakter inom 
området. Arrangemanget som hade cirka 
250 deltagare innehöll föredragssessioner, 
workshops, studiebesök och en 
utställning.  
 
Konferensen var förutom en gemensam 
inledning indelad i tre parallella block; 
samhällsbyggnad, hälsa, klimat och vatten 
samt Inspire.  
Blocket samhällsbyggnad handlade om 
3D, stadsmodeller och geodatatjänster, för 
att göra det enklare för medborgarna att ta 
del av kommunernas verksamheter.  
Inom hälsoblocket presenterades hur GIS-
analyser kan användas som stöd för 
vårdinsatser, nyttovärderingar och 
tillgänglighetsguide. Översvämningar och 
risk- och sårbarhetsplanering var på 
agendan inom klimat och vattenblocket. 
Det sista blocket ägnades åt Inspire-
direktivet och hur det har implementerats i 

de nordiska länderna, bland annat 
presenterade Naturvårdsverket, 
Planeringsportalen och Geodata-projektet 
hur man arbetar med Inspire. 
 
Bland de GISS-medlemmar som syntes  
på konferensen fanns Per Eriksson och 
Sanna Sparr-Olivier från Botkyrka 
kommun som under rubriken 
Stadsmodeller i planprocessen – en 
demokratifråga visade hur man arbetar 
med visualisering av detaljplaner i 
Botkyrka kommun. Man kombinerar 
flygbilder med höjdmodell, lägger 
detaljplanen i botten och visualiserar nya 
hus enligt planen. Effekten blir bättre 
demokrati, genom att man får bättre 
möjligheter för en bra dialog med 
medborgarna i kommunen. Medborgarna 
ges en bättre förståelse av sin omgivning 
och kan på ett enklare sätt påverka 
samhällets utveckling. Kommunen får ett 
bättre beslutsunderlag och planprocessen 
går snabbare då färre klagomål uppstår. 
 
De flesta presentationerna från 
konferensen finns på Geoforums hemsida 
under presentationer på Nordic GIS 
Conference 2009

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.geoforum.se/page/320/352
http://www.geoforum.se/page/320/352
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Cartesia arrangerade i år Solens Användarkonferens på 

Hasseludden Yasuragi 14-15 oktober 
 

Cartesia berättade om allmänna nyheter i 
Solenkonceptet och lät även flera 
kommuner berätta om sitt GIS-arbete med 
olika Solen-produkter. Från Skellefteå kom 
Carina Sundblom för att berätta om hur de 
framgångsrikt nyttjar produkten Solen 
Skolskjuts, Mats Wester från Nacka 
förklarade hur de kvalitetssäkrat och 
effektiviserat sin klottersanering med kart- 
och GPS stöd med hjälp av produkten 
ProLocat. 
 
Ulrika Lennartsson som arbetar både i 
Knivsta och Östhammar presenterade hur 

de två kommunerna infört GIS gemensamt 
och Johan Reuterham från Värmdö 
berättade om hur de använder GIS samt 
vilka framgångsfaktorer som de ansåg var 
avgörande för ett lyckat resultat. 
 
Konferensen genomsyrades av den lugna 
miljön med varma japanska bad och en 
fantastisk utsikt över Stockolms skärgård. 
 
Mer information om Cartesia hittar du på 
www.cartesia.se. 

 

 
 

Seminarium om hantering av 3D-data 
 

Den 5 november arrangerade SAM-
projektet ett seminarium kallat ”Hantering 
av 3D-data”. Att ämnet är aktuellt och 
högintressant för många märktes av att 
lokalen var fullsatt till sista plats. Vid 
seminariet visades en rad exempel på hur 
3D-data på olika sätt kan användas för att 

visualisera nya projekt eller att förbättra 
modeller för ytvattenflöden. Deltagarna 
fick även en inblick i hur några olika 
kommuner arbetar med 3D data och 
information om arbetet med den nya 
nationella höjdmodellen. 

 
 

Riksdagsmotion om tillgången till geografiska data 
 

Solveig Zander (c) har lämnat in en motion 
till riksdagen med rubriken ”Fri tillgång till 
geodata”. Motionen föreslår en utredning 
om hur samhällsgemensamma geodata 
kan bekostas lika i hela landet och betalas 

via skattsedeln alternativt som en 
infrastrukturavgift vid köp av dator, 
mobiltelefon eller dylikt med 
Internetabonnemang. 
Läs hela motionen här. 

 
 

http://www.cartesia.se/
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GX02C346
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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!

 
 
 

Kommande evenemang på GIS-området 
 

På Geoforums hemsida finns ett 
kalendarium som visar vilka GIS-
evenemang som är på gång. Bevaka 

kalendariet under länken nedan och boka 
in intressanta seminarier.         
Kalendarium.

 
 
 
 

 
 

GISS styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År 
 
 
Rune Olsson, Gotlands kommun, 
ordförande 
 
Jan Eriksson, Södertälje kommun, vice 
ordförande 
 
Karin Ericsson, Lantmäteriet, sekreterare 
 
Staffan Kjellman, Tyresö kommun, 
styrelseledamot 
 
Mats Dunkars, SWECO Position, 
styrelseledamot 

Helena Näsström, RTK, styrelseledamot 
 
Helga Hedén, Solna stad, styrelseledamot 
 
Lars Skog, ESRI S-GROUP, 
styrelseledamot 
 
Johan Reuterham, Värmdö kommun, 
styrelseledamot 
 
Jenny Zaar, Golder Associates, 
styrelseledamot

 

http://www.geoforum.se/page?show=cal
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