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ORDFÖRANDEN HAR ORDET KOMMANDE AKTIVITETER
Ett omvälvande år har gått med stora
förändringar, inte minst inom GISområdet:
 Öppna data, efter att Stockholms
Stad har öppnat delar av sina data
har Lantmäteriet följt efter vilket
många har väntat på.
 Allt fler talar om geodata i 3D, bl.a.
har Lantmäteriet fått ett statligt upp
drag om hur 3D skall hanteras
nationellt
 Man börjar tala mer om BIM
GISS har under året haft ett antal välbesökta after work samt seminarium om
öppna data samt gcm-nät.
Efter att vi har samlat i kassakistan under
året så planerar vi för en intressant studieresa under våren 2016, se mer i nyhetsbrevet.
Rune Olsson
Ordförande GISS

AFTER WORK

GISS ÅRSMÖTE 18 FEBRUARI

Vi kommer att fortsätta med våra
populära after work-träffar även
nästa år. Närmast på tur står VAutveckling som bjuder in till after
work i 21 januari 2016. Inbjudan
skickas ut innan jul.

Den 18:e februari arrangeras GISS
årsmöte hos Sweco. I samband med
årsmötet kommer vi även att arrangera ett heldagsseminarium på temat
krishantering.

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.

FLER KOMMANDE AKTIVITETER INOM GIS-OMRÅDET
På ULI Geoforums hemsida finns
en Branschkalender som visar
vilka GIS-evenemang som är på
gång.
Bevaka kalendariet under länken
nedan och boka in intressanta
seminarier och konferenser.

Mer information och inbjudan kommer efter jul.

GISS STUDIERESA 2016
Årets studieresa planeras att gå till
London
mellan
23-26
maj.
(preliminära datum)
Under studieresan kommer vi att
delta på konferensen Geobusiness
show under 24-25 maj och sedan
samlas och diskutera det vi hört på
konferensen. Under årsmötet kommer mer information presenteras
samt när deadline för bokning är.
Hemsida för konferensen:
http://geobusinessshow.com

http://uli.se/motesplatser/
branschkalender

FÖRENINGSINFORMATION
PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET

SÖK STIPENDIUM FÖR KOMPETENSUTVECKLING

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.

Som medlem i GISS har man möjlighet att söka stipendium för
”Årets omvärldsspaning”. Stipendiet ska användas som ett bidrag till att till exempel åka på en konferens eller gå en kurs i
kompetenshöjande syfte. Aktiviteten ska redovisas i en kort
rapport samt presenteras på någon av GISS aktiviteter under
året.

Anmäl dig som prenumerant genom att fylla i formuläret på hemsidan.

Låter detta intressant? Kontakta GISS på giss@giss.se och beskriv kortfattat vad du vill använda stipendiet till.

www.giss.se
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VAD HAR HÄNT SEN SIST?
AFTER WORK HOS LANTMÄTERIET
På eftermiddagen tisdagen den 15 september träffades ett
40-tal GISS-medlemmar hos Lantmäteriet på Liljeholmen.
Eftermiddagen startade med en presentation om Lantmäteriets regeringsuppdrag om hanteringen av rikstäckande
geodata i 3D. En förutsättning för uppdraget är den nationella höjdmodellen, som snart är uppbyggd över hela landet. Vi fick höra om vad som avses med geodata i 3D och
vilka användarbehoven på nationell nivå är. Lantmäteriet
ska även beskriva hur produkter ska se ut och hur de ska
tillhandahållas. Även ramverk för 3D-data ska tas fram, och
hur 3D-data kan samlas in på nationell nivå kostnadseffektivt. En demonstrator har tagits fram, och vi fick se prov på
hanteringen av olika skikt.
Därefter var det dags att få en genomgång av Lantmäteriets arbete med att tillhandahålla Öppna geodata. Lantmäteriets budskap är att öppna data bidrar till ett innovativt
samhälle och utveckling av företagande. Hinder idag är
finansieringen och lagstiftningen. Lantmäteriet ska hemställa till regeringen om ny finansiering och föreslår ökat
ramanslag åren 2016-2018.
Följande blev öppna data fr.o.m. 1/7 2015:


Kartinformationen i skala 1:250 000
(Översiktskartan) En höjdmodell med 50 m upplösning (grid)

Följande blir öppna data fr.o.m. 1/1 2016:


Kartinformationen i skala 1:100 000 – 1:50 000 (Väg-,
Fjäll- och Terräng-kartorna)



Swepos Nätverks DGNSS-tjänst (meter-noggrannhet)

Sista presentationen var om Lantmäteriets enhet EMA, Försvarsmaktens stödenhet Geografisk Information, f.d. Geo
SE. Deras verksamhet styrs av en ramöverenskommelse och
följdöverenskommelser mellan Lantmäteriet och Försvarsmakten. Enheten ska även stötta Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap/MSB med produkter och tjänster inom
GIS vid kris utomlands. Enheten ska leverera både kartor
som digitala datapaket utifrån nationell eller internationell
standard. Vi fick även höra om utlandsuppdrag, bl.a. i Mali,
Kosovo och Afghanistan.
Efter all information var det dags att mingla över en bit mat
och dryck.

AFTER WORK HOS AGIMA
Måndagen den 19 oktober bjöd
Agima Management AB in till
after work i deras lokaler i Vasastan. Ca 30 deltagare fick höra
presentationer om uppdrag som
Agima utfört den senaste tiden.
Agimas VD Jan Zakariasson inledde med att berätta om Agimas
verksamhet och hur de arbetar på
företaget. Därefter följde fyra
projektredovisningar som presenterades av både Agimaanställda
och beställande kund. I första
projektredovisningen fick vi höra
Helena Nyman, GIS-samordnare i
Upplands Väsby, tillsammans
med Agimas Peter Lundin berätta
om deras uppdrag om upphandling av systemlösning för hantering av geodata. Därefter berättade Agimas Staffan Kjellman
om uppdraget åt Riksantikva-

GEOINFO 2015

rieämbetet och Länsstyrelserna
där Agima varit med som projektledare för att utveckla handläggarprocesser inom kulturmiljöområdet. Efter en kortare bensträckare tog Mia Nilsson, Förvaltare av Projektlotsen på Värmdö
kommun vid och berättade om
hennes arbete i Samhällsbyggnads- och Tillväxtsektorn och
nyttan av Projektlotsen, deras
projektmodell som de tillsammans med Agima utvecklat. Sist
ut för kvällen var Agimas Ingela
Nilsson som delade med sig av
sina erfarenheter ifrån genomförda uppdrag angående nyttan
med systemkartläggningar. Därefter hade en mingelbuffé dukats
upp och kvällen fortsatte med
många intressanta diskussioner
emellan deltagarna.

www.giss.se

Vi var omkring 250 personer från hela landet
som samlades i slakthuset i Malmö för att under två dagar delta på ett flertal spännande
seminarium. En av inledningstalarna var Joakim
Jardenberg, rådgivare och känd debattör och
Internetchef i Helsingborg som pratade om
Helsingborgs planer av smart city och om
"Internet of Things". Ett viktigt tema på konferensen var öppna data och hur det kan bidra till
samhällsnytta. Men också smarta städer och
3D var teman som genomsyrade konferensen.
Även nya metoder för att fånga data presenterades. Ett seminarium handlade om hur man i
jordbruket kunde använda IR-bilder från satellit
och i en tjänst ta ut styrfiler till gösselspridare,
för att optimera skörden. Ett annat handlade
om crowdsourcing av gatubilder som sedan är
tillgängliga för alla.
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STORSTHLM GEODATARÅDS HÖSTKONFERENS
KSLs Geodataråd har under hösten bytt
namn till STORSTHLM Geodataråd.
Höstkonferensen ägde rum den 5-6 november från lunch till lunch på Vår Gård i
Saltsjöbaden och det var totalt 42 deltagare från 20 kommuner. Konferensen började med årsmöte för att efter lunch få en
presentation från Nacka kommun av kommunstyrelsens ordförande, Mats Gerdau.
Därefter var det två föredrag om öppna
geodata samt ett föredrag om det uppdrag Lantmäteriet har fått hur man nationellt skall hantera geodata i 3D. Dagen avslutades med en workshop som hade till
syfte att få fram ett underlag för en gemensam vision hur tätortskartan skall se
ut samt en samsyn på framtida utveckl-

SEMINARIUM OM DIGITA LA GCM-NÄT I
STOCKHOLMS LÄN
Seminariet med 31 deltagare hölls 25 november i
Ingenjörshuset i Stockholm
Vi startade med frukost och
avslutades med eftermiddagsfika. Däremellan hölls
ett antal intressanta föredrag. Då temat var GCMnät så var en lämplig inledning en presentation av
NVDB av Trafikverket. Norkonsult/Astando berättade
om erfarenheterna av att
digitalisera GCM-nätet för
södertörnskommunerna
vilka därefter gick igenom
hur de samverkar inom

området. Ett mycket inspirerande föredrag var Crowd
sourcing som insamlingsmetod – ett sätt att tänka
utanför boxen. Sedan om
tillämpningar av NVDB- och
GCM-nätet; skolval, och
snöröjning. Vi avslutade
med en frågestund där föredragshållarna var närvarande.
Alla presentationer finns på
GISS hemsida www.giss.se

www.giss.se

ingsbehov av tätortskartan. Innan middagen fick vi rundvandring bland Vår Gårds
fina konstverk. Efter en god frukost fick vi
höra vad som är på gång hos lantmäteriet
respektive SKL. Jerker Söderlind höll en
inspirerande föreläsning om ”konsten att
bygga den stad folk gillar” vilket blev en
inledning till föredragen efter kaffet; Tunnelbaneutbyggnaden i Nacka, strukturplan
västra Sicklaön samt Vad händer i Sundbyberg Stad?
Alla föredragen finns under KSL:s Geodatar
åds hemsida:
http://www.kslgeodataradet.se/web/
page.aspx?refid=97

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

