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 missa inte… 
 

 
After Work hos Sweco 27 januari 

 
GISS-föreningen fortsätter sin serie med 
After Work träffar under 2012. Först ut är 
Sweco som bjuder in till sitt kontor på 

Malmtorgsgatan 8 i Stockholm, fredagen 
den 27 januari kl 15. 

 
 

 
 
 

Senare under våren kommer vi att få till-
fälle att besöka Decerno och i höst är det 
Ångpanneföreningens tur att ta emot oss. 

Om din organisation vill arrangera en  
After Work så tveka inte att kontakta 
någon i GISS-styrelsen. 

 
 

GISS årsmöte 17 februari 2012 
 

 
 

GISS årsmöte hålls fredagen den 17 
februari kl 08:30 – 14:30 i Lantmäteriets 
lokaler på Årstaängsvägen 17 i 
Liljeholmen. Vi börjar med att bjuda på lite 

frukost och sedan följer de sedvanliga 
årsmötesförhandlingarna. Därefter blir det 
föredrag och diskussioner på ämnet 
geodatasamverkan.  

http://www.giss.se/kontakt


Kom och lyssna på intressanta föredrag 
som belyser geodatasamverkan ur 
Lantmäteriets, landstingets, kommunernas 
och de privata aktörerna synvinkel samt 

delta i diskussioner om vad geodata-
samverkan kan innebära för just din 
organisation.

 
GISS studieresa våren 2012 

 
Häng med GISS och vidga dina vyer i vår 
då vi åker på en studieresa till Danmark 22 
– 24 april. Förutom intressanta studie-
besök blir det tid för ”dejlig” samvaro och 
nätverkande. GISS vill ge alla medlemmar 
möjligheten att följa med och kommer 

därför att subventionera resan för en 
deltagare per medlemsorganisation. Mer 
information om resan och hur du anmäler 
dig kommer inom kort, så håll utkik. Redan 
nu kan du anmäla ditt intresse genom att 
skicka ett mejl till giss@giss.se  

 

 
 
 

Fler kommande evenemang på GIS-området 
 
På ULI:s hemsida finns ett kalendarium 
som visar vilka GIS-evenemang som är  
på gång. 

Bevaka kalendariet under länken nedan 
och boka in intressanta seminarier.         
http://www.uli.se/aktiviteter/kalender

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


 

 detta har hänt… 
 

 
GISS After Work – en succé 

 
Under året har vi provat ett nytt sätt att 
skapa mötesplatser för våra medlemmar, 
after work. Samtliga tillfällen har varit 
välbesökta och många har uttryckt sin 
uppskattning av att få tillfälle att träffa sina 
GIS-kollegor under trevliga former och 

samtidigt öka på sin kunskap om andra 
organisationers verksamhet. Om du  
ännu inte varit på någon After Work så ta 
chansen under 2012 då vi fortsätter med 
After Work. 

 
 

 
 
 

After Work hos ESRI 
 

Den 13 september hade Esri Sverige After 
Work på Kista-kontoret I Electrum-
byggnaden. Sessionen inleddes med att 
Lars Skog hälsade gästerna välkomna, 
presenterade Esri och Esri’s verksamhet 
för gästerna och GISS för kollegorna. 
Därefter blickade VD Lars Backhans 
framåt med visioner om GIS och visade på 
hur GIS kommer att bli en allt större del av 
individers och organisationers vardag. 
Håkan Nordlund talade sedan om hur Esri 

redan i dag och framdeles i verkligheten 
realiserar alla de möjligheter som den nya 
molnteknologin erbjuder. Maria Ljungblom 
avslutade presentationsblocket med att 
redogöra för hur GeoSecma for ArcGIS 
fungerar som ett nav i kommunens 
informationshantering. Sen var det dags 
för mingel och många intensiva och 
inspirerande diskussioner, innan det till 
slut var dags att släcka lampan för 
dagen…. 

 
 

After Work hos Cartesia 
 
Den 13 oktober bjöd Cartesia in till After 
Work. Vi var ca 30 personer som 
samlades på Cartesias kontor på 
Hudiksvallsgatan.  

Det blev en spännande eftermiddag med 
framtidsspaning. Cartesia pressenterade 
sin syn på GIS i molnet och hur ge jobbar 
med att möta morgondagens GIS. 

 



 

After Work hos Stockholms stad 
 

Årets sista Öppna hus med efterföljande 
After Work hölls hos Stadsmätnings-
avdelningen i Stockholms stad. Närmare 
sextio personer, förutom Stadsmätnings-
avdelningens medarbetare, deltog. 
Eftermiddagen inleddes med ett kort 
seminarium där det informerades om ett 
antal projekt som pågår samt om Stads-
mätningsavdelningens verksamhet. Det 
blev en genomgång av open.stockholm.se 
- Stockholm och öppnad data, e-tjänster 

inom staden, arbetet med 3D-stads-
modeller, ajourhållningsprocessen med 
hjälp av digital fotogrammetri samt för de 
som var intresserade verksamhets-
utveckling med LEAN-metoden.  
Efter det bjöds på plockmat och dryck och 
de som ville kunde titta närmare på olika 
delar av verksamheten. Det blev en trevlig 
eftermiddag med tillfälle att möta kollegor 
från många olika verksamhetsområden. 

 

 
 
 

KSLs Geodataråds höstkonferens 21 oktober 
 

KSLs Geodataråds höstkonferens var i år 
fylld till sista sittplats med representanter 
från nästan alla kommuner i Stockholms 
län. Det välfyllda programmet var uppdelat 
i två block där förmiddagen ägnades åt 
föreläsningar och eftermiddagen bestod av 
en så kallad speed-workshop där 
deltagarna fick tillfälle att diskutera några 
aktuella frågor efter ett rullande schema. 
 
Föredragen innehöll dels lägesrapporter 
från de projekt som geodatarådet driver 
och dels information om andra intressanta 
aktiviteter som pågår. Vi fick bland annat 
höra Hans Lovén berätta om SKLs arbete 
med att ta fram nya geodataavtal med 
infrastrukturbyggarna som bland annat 
innehåller en standard för dataöverföring, 
Kommun GML.  

Pelle Edmark berättade om Södertörn-
kommunernas arbete med att digitalisera 
ett gemensamt gång- och cykelvägnät  
och geodatarådets styrgrupps ordförande 
Jonas Nylander gav oss en genomgång av 
vilka nätverk som finns i Stockholm inom 
geodataområdet. 
 
Vid eftermiddagens speed-workshop 
diskuterades fyra aktuella ämnen som 
input till geodatarådets verksamhetsplan 
för 2012, gemensamt GC-vägnät, avtal 
med infrastrukturbyggare, Tätortskartan 
och RH 2000 implementering. 
Engagemanget var stort och 
diskussionerna livliga i de olika grupperna. 
Kul att se att det finns sådant intresse att 
diskutera och utbyta erfarenheter inom 
geodataområdet bland länets kommuner. 
 

 
 
 
 

 



 

MapInfo-dagarna 
 

MapInfo:s 19:e användarkonferens, hålls 
som vanligt i Stenungsund den 12-14 
september. På användarkonferens 
presenterades bland annat versions-
uppdateringen MapInfo Professional  
v. 10.5, som lanserades under hösten.  
En annan nyhet är möjligheten att söka 
kartskikt genom metadata. Detta kan vara 
ett sätt för organisationer och företag att 

nå ut till användare av data både intern 
och externt. Man pratade mycket om hur 
data kommer att användas i framtiden. 
Henry Fosselius på PBBI Sweden sade 
bland annat att han tror att man framöver 
kommer betala för sitt använde av data 
snarare än att köpa data.   
Nästa år när det är 20-års jubileum ska 
användarkonferensen hållas i Göteborg. 

 
 

 
 

GISiDé 8 september 
 

GISiDé (Nätverk för geografisk information 
i Södermanlands län) hade 8 september 
en dag då ”tanken skall flöda fritt för att få 
informationen att flöda i planerings-
processen”. 
Ett stort antal deltagare var med från 
kommunerna i Södermanlands län. 
 
Först var ett föredrag om en process-
kartläggning som var gjord av 
planeringsprocessen i Falu kommun. 
 
 
Resultatet av bikupornas diskussioner 
finns under GISiDés hemsida 
www.giside.se/ 
 

Därefter följde diskussioner i form av 
bikupor med olika frågor: 

o Informationsflödet i planprocessen 
o Användande av standard.  

Hur gör man idag? 
o Regionala nivåns roll i plan-

processen 
o Fastighetsbildningens krav på 

kvalitet i planredovisningen 
o Förutsättningar och krav för att 

genomföra exploatering samt vad 
som behöver återföras till 
planeringshjulet. 

 
 
 

 

GEOINFO i Uppsala 3 – 5 oktober 
 
Konferensens tema var infrastruktur för 
geodata och GIS-användning (faktiska 
GIS-tillämpningar, användarvänlighet och 
design). Tillsammans med GI Norden 
arrangerades ett internationellt 
seminarium på tema SDI (Spatial Data 
Infrastructure). Även en utställningsdel  
fanns där företag och organisationer 
presenterade sitt utbud. 

Temat GIS-användning karaktäriserades 
av mobila lösningar, hälsotema, 3D&4D, 
användarvänlighet, reseplanering, 
felanmälan, webbkartografi m m. Appar för 
Smartphones och läsplattor, WMS-tjänster 
/kartstöd på webben samt Open Source- 
programvaror var vanligt förekommande.

 

http://www.giside.se/


 

Under konferensens sista dag hölls ett 
antal workshops. En workshop hölls av 
GeoTest, som är ett företag med 
genomförande- och utvecklingsmiljö för 
test- och valideringstjänster inom 
geodataområdet, och där ett förenklat 
användbarhetstest på Geodataportalen 
genomfördes. Testet gjordes utifrån tre 

aspekter; Transformation, Prestanda, 
Användbarhet. Övriga workshops 
hanterade SDI i praktiken, 
Användarundersökning Lägesbild GI 
Sverige och Open Street Map. 
 
På sista konferensdagen hölls även ett 
möte för SamGIS-föreningarna.

 
 

Nya medlemmar 2011 
 

Under 2011 har GISS-föreningen fått tre nya medlemmar, Carmenta, Norrtälje kommun och 
Ångpanneföreningen. Vi hälsar våra nya medlemmar hjärtligt välkomna i GIS-gemenskapen. 

 
 

Julhälsning! 
 
Ett tecken på att det närmar sig jul är att 
när jag tittar ut genom fönstret faller den 
första snön över Visby (6 december) och 
den välbehövliga tystnaden och lugnet 
börjar infinna sig trots att det återstår 
några arbetsdagar. 
 
Tittar jag tillbaka på 2011 så visade det  
sig att de After Work som GISS ordnat  
har varit mycket uppskattade med  
många deltagare.  

Vi kommer därför att fortsätta denna 
aktivitet även nästa år. En annan stor 
händelse kommer att vara den studieresa 
till Danmark som planeras under våren, 
mer information kommer senare.  
 
Jag önskar er alla en riktigt  
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! 
 
Rune Olsson 
Ordförande GISS 
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