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KOMMANDE AKTIVITETER

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Året som gått
Den stora händelsen under 2017 för
GISS-föreningen var studieresan till
Berlin. Intresset var så stort att vi fick
tacka nej till några vilket var tråkigt
men det visar att det var rätt satsning. Bestående intrycket från mässan var alla ”drönare” samt att det
finns många instrumenttillverkare
som inte finns representerade i Sverige. Det är roligt att GISSmedlemmar engagerar sig i föreningens arbete, ett särskilt tack vill jag
rikta till Uwe Stephan, Länsstyrelsen,
och Christoph Kircher, Esri, för deras
hjälp att planera studieresan. Deras
fantastiska simultantolkningar gjorde
föredragen levande.
Under året har ”öppna data ”, digitalisering samt hur BIM-och GIS kan
börja växa ihop varit aktuellt bland
annat på konferensen arbeta smart
inom planering och byggande där
GISS var medarrangör.

Under året har tillkommit flera nya
medlemmar vilket är glädjande.
Vad händer 2018

GISS STUDIERESA 2018
Planeringen för 2018 års studieresa är i
full gång. Resan kommer att arrangeras under hösten och resmålet presenteras på årsmötet.

GISS - styrelsen planerar för en ny
studieresa under hösten 2018, vi
återkommer med resmål och tema
för resan. Under året planeras också
flera afterwork, antalet beror på hur
intresserade ni är som medlemmar
att förmedla det ni arbetar med för
era GIS-kollegor. Om allt går i lås blir
det också en eller två halv- eller
heldagarsseminarier.

AFTER WORK

Håll er uppdaterade via hemsidan och
facebook så att ni inte missar några aktiviteter.

GISS ÅRSMÖTE 14 FEBRUARI

Rune Olsson
Ordförande GISS

Vi kommer att fortsätta med våra populära after work-träffar även nästa år.
Närmast på tur står Norkonsult/Astando och Svenska kraftnät.
Håll utkik på www.giss.se för information om anmälan och program.
Om din organisation vill ta emot en
after work så tveka inte att kontakta
någon i GISS-styrelsen.

Den 14:e februari arrangeras GISS
årsmöte hos Sweco. I samband med
årsmötet kommer vi även att arrangera ett seminarium där vi bjuder in
er medlemmar att komma och berätta om intressanta händelser hos
er. Call for papers skickas ut runt jul.
Mer information och inbjudan kommer efter nyår.

SEMINARIUM

Seminariet i samband med GISS årsmöte för 2017 med temat framtiden
väckte mycket intresse. Troed Troedsson höll där en mycket intressant och
rolig föreläsning.

Under 2018 kommer vi även att arrangera ett seminarium med tema
ledningsinformation.
Mer info kommer senare.

FÖRENINGSINFORMATION

SÖK GISS STIPENDIUM ELLER UTVECKLINGSSTÖD

PRENUMERERA PÅ NYHET SBREVET

Som medlem i GISS har man möjlighet att söka stipendium
eller utvecklingsstöd.

Nyhetsbrevet skickas till den som är kontaktperson för
respektive medlemsorganisation. Nu kan även andra
inom organisationen anmäla att man vill ha nyhetsbrevet och på så sätt undvika risken att gå miste om
aktuell information.
Anmäl dig som prenumerant genom att fylla i formuläret på hemsidan.

Mer information om stipendiet och utvecklingsstödet, och
hur du ansöker, finns på hemsidan.

NOMINERA TILL ÅRETS GIS-HÄNDELSE
Mer information om årets GIS-händelse och hur man nominerar finns på hemsidan.

www.giss.se
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VAD HAR HÄNT SEN SIST?
STUDIERESA TILL BERLIN
Den 27-29 september besökte vi den internationella konferensen InterGeo och gjorde studiebesök hos ESRI Berlin,
där även Berlin stad och Berlins brandförsvar
(representerade genom en Esri-konsult) medverkade.
Onsdag 27 september
Med på resan var 39 deltagare från 29 medlemsorganisationer. Vi samlades på onsdagsmorgonen för att flyga till
flygplatsen Tegel i Berlin. Vid framkomsten till flygplatsen
var ett rum bokat där vi fick förplägnad samtidigt som vi
presenterade oss för varandra och gick igenom programmet för de följande dagarna. Efter incheckning på hotellet
var det en kombinerad stadsvandring/frågesport i centrala
delarna av Berlin med hjälp av en app från Esri.

Torsdag 28 september. Hela den här dagen var vi på
konferensen InterGeo och lyssnade på företag men framförallt gick på den gigantiska utställningen. Utställare och
vilka presentationer som gjordes finns delvis på InterGeos
hemsida - http://www.intergeo.de/intergeo-en/. När man
trodde man var klar med utställningen öppnade sig ännu

AFTER WORK HOS AGIMA
Den sista november besökte vi Agima i deras nya
frächa lokaler på Luntmakargatan. Vi lyssnade på flera
föredrag som handlade om förändringsprocessen i GIS
-verksamheter, bland annat fick vi höra om hur Upplands-Bro har fått hjälp med att jobba effektivare med
GIS och hur Sundbyberg arbetar med införandet av en
ny GIS-plattform. Mycket inspirerande för oss andra
som jobbar på kommun. Vidare presenterade Mikael
Grönkvist sitt examensarbete från KTH där de undersökte hur BIM och GIS kan integreras, och hur de kom
fram till att det går sådär halvbra men att det finns
potential. Sanna Sparr Olivier fortsatte med att presentera hur Agima jobbar tillsammans med Vallentuna
med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. Avslutningsvis bjöds vi på lyxig torsdags-taco från La
Neta med tillhörande mingel.

en utställningshall och ytterligare rum. Den stora flugan var
”drönare” som fanns överallt. Nu har det verkligen blivit ett
genombrott för flygfotografering med drönare samt pcbaserade programvaror för att genomföra efterföljande kartering. Prisnivån har blivit sådan att kommuner och till och
med privatpersoner kan skaffa utrustning och programvara.
Det fanns också många leverantörer av mätutrustning som
vi inte har representerade i Sverige. Vi gjorde att break i
besöket genom att åka buss till den trevliga lunchrestaurangen Brewery Lemke. Efter den intensiva dagen åt vi en
gemensam middag på restaurangen Zur Nolle för att därefter i natten vandra hem till hotellet.

Fredag 29 september. Efter utcheckning en gemensam
promenad till Esrís kontor i Berlin för att få del i ett spännande program. På hemsidan finns länk till respektive presentation.
Länk till reseberättelsen på GISS hemsida inkl presentationer
från fredagen samt kommentarer från enkäten.
Länk till story map

DIGITALT FÖRSTS INSPIRATIONSDAG
Lantmäteriets uppdrag Digitalt först- för en smartare samhällsbyggnadsprocess kommer i slutet av januari med sin
slutrapport. För att tacka alla de kommuner och aktörer
som medverkat under de två åren som uppdraget varit
igång hölls den 19 oktober en inspirationsdag i Stockholm
där uppdraget delade med sig av de goda exempel som
man identifierat under arbetets gång. Alla presentationer
filmades och finns att se på på Lantmäteriets hemsida:
http://www.lantmateriet.se/digitaltforst
Många goda exempel finns i stockholmsregionen, bland
annat får vi höra om Sweco-kubens tillämpning både i Kirunas stadsomvandling samt på Värmdö kommun, Sollentuna
kommuns arbete med digitalisering av planer, Norrtälje
kommuns införande av en digital bygglovsprocess, Slussenprojektets digitala modeller samt hur SISAB's uppkopplade
fastigheter minimerar energiförbrukningen.

www.giss.se
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SMARTA STÄDER 22-23/11 2017

KSL:S GEODATARÅDS HÖ STKONFERENS

Smarta städer är den nya konferensen om framtidens
hållbara och uppkopplade stad. Här presenterades de
senaste rönen om hur vi ska göra morgondagens samhällen smartare och hållbarare med hjälp av digitalisering och informations- och kommunikationstekniker.
Det är tydligt att geodata spelar en viktig roll för den
smarta staden. Öppna data, Internet of things, artificiell
intelligens, augmented reality, virtual reality, ekosystemtjänster och autonoma fordon är också är självklara företeelser. Konferensen arrangeras av Easyfairs i
samarbete med Geoforum Sverige.
http://smartastader.com/

Storsthlm är det nya namnet för Kommunförbundet i
Stockholms län (KSL), och därför har även KSL geodataråd bytt namn till Storsthlm Geodataråd. Den 17 november hölls årsmötet för 2018 där man bland annat
startade ett gemensamt projekt för att införa Svensk
geoprocess mätningsanvisningar i änets kommuner.
Först ut är kommunerna på Södertörn och Nacka. Dagen
inleddes därför med ett föredrag av Jan Wingstedt om
mätningsanvisningarna och därefter följde en workshop
för de som ska medverka i projektet. Samtidigt hölls det
formella årsmötet i en angränsande lokal. Andra punkter
på agendan var bland annat Norrtäljes bygglovsprocess,
Aktuellt från Lantmäteriet samt Digital agenda för Stockholms län. Presentationerna finns att hämta på http://
www.kslgeodataradet.se

Jan Wingstedt pratar om
Svensk geoprocess på
Storsthlm Geodataråds höstmöte.

NY MEDLEMMAR I GISS
BonaCordi AB erbjuder tjänster inom samhällsbyggnad
samt arbetsmiljö och mental hälsa. Vår unika kombination
av mångårig chefserfarenhet inom stadsbyggnadsområdet
och specialistläkarkompetens inom psykiatri garanterar ett
aktuellt, angeläget och faktamässigt korrekt tjänsteutbud.
Hemsida: http://bonacordi.se/
Ragn-Sells är ett levande bevis på att omsorg om jorden
och bra affärer går hand i hand. De erbjuder nyskapande
och effektiva lösningar för att minimera, ta hand om och
omvandla avfall till resurser. Det har gjort dem till ett av
Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och
miljö.
Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges ledande vattenoch avfallsbolag. Verksamheten berör varje dag 1,3 miljo-

STYRELSEN TACKAR FÖR DETTA ÅR
OCH HOPPAS ATT NI VARIT NÖJDA
MED GISS-ÅRET.
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

www.giss.se

ner invånare och företag i Stockholmsområdet. De levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och ansvarar för
stadens avfallshantering. Hemsida: http://
www.stockholmvattenochavfall.se/
Swedavia är ett statligt ägt bolag som äger, driver och
utvecklar det nationella basutbudet av flygplatser – ett
system av tio flygplatser från Malmö i söder till Kiruna i
norr som knyter samman hela Sverige med resten av
världen. Läs mer om Swedavias roll och uppdrag här.
LS Communication är den plattform från vilken Lars
Skog kommer att bedriva verksamhet (rådgivning och
utredningar avseende GIS-relaterad verksamhet) efter
årsskiftet. Kontaktuppgifter m.m. finns på
www.lscommunication.se

