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missa inte…
Kommande After Work
Vi kommer att fortsätta med våra populära
After Work träffar även nästa år. Närmast
på tur står Cartesia som bjuder in till After
Work 21 januari och senare i vår är det
Värmdö kommuns tur.

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 GISSstyrelsen

GISS årsmöte och 20-års jubileum den 14 februari

Nästa år fyller GISS-föreningen 20 år
vilket vi i samband med årsmötet firar
den 14 februari kl. 14:30 – 22:00 på
Armémuseum i Stockholm. Separat
kallelse kommer senare men notera redan
nu i din almanacka. Vi kommer att ha en
utställning med tillbakablickar på vad

föreningen har gjort genom åren, samt att
några medlemmar kommer att berätta om
olika aktiviteter som ägt rum. Dessutom
blir det överraskningar under kvällen.
Har du några roliga bilder från tidigare
GISS-aktiviteter maila dem till
runekolsson@gmail.com

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/kalender/month.calendar/

detta har hänt…
After Work hos WSP
Den 23 oktober var det After Work hos
WSP med ett 30-tal deltagare från 18
medlemsorganisationer. WSP berättade
om hur GIS-verksamheten används som
hjälpmedel inom företagets olika
affärsområden. Ett föredrag handlade om
hur man gjorde lokaliseringsanalyser med

hjälp av GIS, ett annat om att redovisa
konsekvenser av olika planeringsstrategier
vid utbyggnad av regioner och/eller
kommuner t.ex. hur mycket bebyggelse får
plats, hur mycket mark behövs för ny
bebyggelse.

After Worken avslutades med mingel och
en trevlig frågesport. Presentationen och

frågorna samt svaren till frågesporten finns
under http://www.giss.se/index.php

GISS studieresa till Helsingfors 25-27 september

Vi var ett gäng på 36 personer som
samlades i entrén vid Viking terminalen på
eftermiddagen. Efter ombordstigning gick

vi till konferenslokalen – tyvärr utan utsikt
mot sjön - för att omgående starta
konferensen med en serie intressanta
föredrag:

Öppna Data
Erik Borälv, Digitaliseringskommissionen
Arbetet med öppna data har bland annat
sin grund i regeringens beslut om en

digital agenda för Sverige som säger
”Sverige ska vara världsbäst på att
tillvarata digitaliseringens möjligheter ”.

Onsdagen den 25 september

Utblickar inom GIS
Lars Skog, ESRI Sverige AB
Detta pass handlade om de trender som
format IT-utvecklingen, och därmed även

den geografiska informationstekniken. En
slutsats var att utvecklingen är konsumentstyrd.

Öppna data ur ett nordiskt
storstadsperspektiv i allmänhet
och Stockholm i synnerhet
Jan Eriksson, Stockholms stad

Vi fick en mycket bra redogörelse för läget
för Öppna data inom Norden och om
Stockholms stads initiativ för att släppa
geodata fritt. Rekommenderar att läsa
presentationen!

Lantmäteriet - Öppna data
Tomas Ederborg, Lantmäteriet

Presentationen tog upp frågeställningarna
om ”öppna data” är relevant samt hur ser
Lantmäteriet på öppna data.

ULI Geoforum – verksamhet, inriktning
och potential till samarbete med GISS
Jan Zackariasson

Ja
vara Sveriges ledande mötesplats för
användare och producenter av geografisk
information och geografiskt IT”.

Torsdagen den 26 september
Efter frukostbuffé ombord på förmiddagen
gick vi av båten och tog oss till en
väntande buss som körde oss till

Lantmäteriverket i Finland. Vi blev
mottagna av Heli Ursin för att därefter få
en få introduktion av Lantmäteriverkets
generaldirektör.

Introduction to the National Land
Survey of Finland
Director General Arvo Kokkonen
Generaldirektören hälsade oss varmt
välkomma och betonade vikten av

geografisk information. Därefter
presenterade han Finska Lantmäteriet
som man kan läsa mer om på
http://www.maanmittauslaitos.fi/sv.

Open data - experiences in Finland
Antti Kosonen, Director, Information
Services
Antti beskrev vilka data som man har
släppt fri samt hur reaktionerna har varit

under det år som informationen har varit
fritt tillgänglig. Intressant är att de aldrig
haft så stor nyhetsbevakning som när de
släppte geodata fritt.

Finnish Geoportal - Paikkatietoikkuna
Panu Muhli, Expert, Development Centre
Det var ett mycket intressant föredrag om

den finska Geoportalen som har varit i
produktion sedan juni 2010. Vi fick också
en live-demonstration.

Finnish SDI and the Oskari Platform
Jani Kylmäaho, Senior Expert,
Development Centre
Baserad på en arkitektur för SDI-tjänster
har Lantmäteriet byggt en plattform för att
hantera ”spatiala data” –
Oskariplattformen. Målen med plattformen
har varit att dra nyttan av en

Inspire-inspirerad data struktur samt
kunna skapa inbäddade kartor från SDI
inom 10 minuter, skapa tematiska kartor
baserad på statistiska data samt
genomföra analyser, allt utan någon
kostnad. Idag har portalen 12.000
registrerade användare samt cirka 1.500
dagliga besök.

Omkring kl. 17 samlades vi åter i båtens
konferensrum för att ha grupparbete om
GISS- föreningens framtida verksamhet.
Många var nöjda med nuvarande

verksamhet men även några nya förslag
kom fram. Erfarenheterna från grupparbetet ska behandlas av styrelsen vid ett
visionsseminarium den 17-18 oktober.

Fredagen den 27 september
Efter en oerhört händelserik konferensresa
steg vi i land på Stadsgården i Stockholm
på förmiddagen fredagen den 27

september. Alla var nöjda med resan och
begav sig till respektive arbetsplats (eller
hemåt) för att smälta alla nya intryck.

Mer om resan och presentationerna finns
på GISS-föreningens hemsida:

http://www.giss.se/index.php?start=4

KSLs Geodataråds höstkonferens
Den 7 november samlades ca 40
personer, till en höstkonferens på anrika
Nalens konferensanläggning i Stockholm.
Dagen började med några formella
punkter. Helga Hedén valdes in som ny
styrgruppsmedlem i KSL:s Geodataråd
efter Jonas Nylander.

Beslut fattades om att ytterligare ett år
använda sig av ramavtalsupphandling för
flygfotografering. Man antog också en ny
verksamhetsplan för nästa år. Sedan
fortsatte förmiddagen med information om
ett antal projekt bl.a. Tätortskaran som
Geodatarådet samverkar kring.

Efter lunchen var det ett föredrag från
arbetet med GIS-samverkan inom
Södertörn. Följt av information från
lantmäteriet om arbetet med Svensk
geoprocess.

Lantmäteriet informerade också om
pågående projekt om nationell strandlinje
på uppdrag av sjöfartsverket och om
arbetet med nya HMK, handbok för mätoch kartfrågor.

Öppen data var nästa fråga på
dagordningen och en nordisk utblick gjord
av Jan Eriksson, Stockholm berättade att
man i nästa års budget för Stockholm stad

hade fått pengar för att kunna göra
Tätortskartan Stockholm till en öppen data
för Stockholmarna. Mer om konferensen
finns att läsa på KSLs Geodataråds hemsida.

Esri-användarkonferens

Årets användarkonferens bekräftar:
Nu vill alla ha koll på läget!
Esri Sverige användarkonferens lockade
cirka 350 deltagare till Stockholm i
oktober, för att under två dagar låta sig
informeras, inspireras och – inte minst –
träffa kollegor i branschen. Årets tema var
”En helt ny värld” och konferensen
inleddes med en förmiddag då alla
deltagare samlades för en gemensam

inledningssession. Esri Sveriges VD,
Lars Backhans, var moderator och i den
inledande presentationen konstaterade
han att intresset för lägets betydelse aldrig
har varit större. Mer än 10 föredragshållare avlöste varandra på scenen med
presentationer som innehöll både
trendspaningar, produktdemonstrationer
och användarexempel från ArcGISvärlden.

Under de båda konferensdagarna erbjöd
sedan det fullspäckade programmet flera
parallella sessioner med samverkan kring
geografisk information, spridning och
breddning av användningen av GIS,
som röd tråd.

Mer information (inklusive filmklipp från
inledningssessionen) finns här:
http://www.esri.se/Aktuellt1/Evenemang/
Esri-Sverige-Anvandarkonferens-2013/Enhelt-ny-varld/

GISS-styrelsens visionskonferens
För att GISS ska kunna utvecklas och
överleva i den föränderliga värld som
råder måste föreningen arbeta utifrån alla
våra medlemmars intresse. Det behövs en
verksamhetsplan som känns attraktiv och
givande. Med anledning av detta
samlades (nästan) hela styrelsen vid

Almåsa konferens den 17-18 oktober för
ett ”visionsseminarium”. Målet med
dagarna var att gnugga geniknölarna för
att ta fram en ny, framåtblickande
verksamhetsplan. På köpet funderade
styrelsen även på en ny verksamhetsidé
för föreningen.

Under ledning av en utomstående
seminarieledare fick styrelsen visa sina
konstnärliga talanger då alla skulle, enbart
med hjälp av bilder, beskriva GISS nuläge.
Med det som avstamp spånades och
diskuterades det kring vilka fokusområden
GISS bör ha framöver.

Målet är både att få föreningen att fortsätta
vara den självklara mötesplats för
medlemmar som uppskattas så mycket
redan idag, och att även fokusera på
några ämnen, områden eller arbeten som
ligger i tiden och som våra medlemmar
gemensamt kan finna ett intresse i.

Dagarna var mycket givande och mer om
resultatet kommer ni att få presenterat

för er på årsmötet i februari.

Nya medlemmar 2013
Under 2013 har GISS-föreningen fått två
nya medlemmar; Agima Management AB
och Smittskyddsenheten vid Stockholms

läns landsting. Vi hälsar våra nya
medlemmar hjärtligt välkomna i GISSgemenskapen.

Ny i styrelsen

Nils Larsson, adjungerad styrelseledamot
Jag har min ordinarie tjänst som GISsamordnare på Centrum för epidemiologi
och samhällsmedicin som är en del av
Stockholms läns landsting kunskapsresurs
i folkhälsofrågor. För närvarande vikarierar
jag för Helena Näsström på SLL Tillväxt,
miljö och regionplanering under hennes
föräldraledighet och ersätter henne
samtidigt i GISS styrelse. Visualisering är
viktigt och kartan är ett verktyg som med
färger och former hjälper oss att se

sammanhang som kan vara svåra att
upptäcka i tabeller eller diagram. GISS är
ett utmärkt forum för att utbyta idéer och
lära av varandra och jag hoppas kunna
bidra med tankar om hur geografiska
underlag kan användas tillsammans med
s.k. mjuka data, i mitt fall data om
folkhälsa och hälso- och sjukvård.
Jag driver webbplatsen Folkhälsa på karta
http://folkhalsapakarta.se

GIS-nätverket Stockholms läns landsting
Behovet och användningen av geodata
varierar mellan de olika förvaltningarna i
Stockholms läns landsting. Vi har ett
informellt nätverk med syfte att kunna
diskutera GIS-relaterade frågor och hjälpa
varandra. Nätverket kan ses som ett första
steg till ett mer formellt samarbete om SLL
blir part i geodatasamverkan, frågan
bereds för närvarande i Tillväxt, miljö och

regionplanering. Förutom Tillväxt, miljö
och regionplanering och Trafikförvaltningen, som är de stora användarna
av geodata, deltar bl.a. Hälso- och
sjukvårdsnämndens förvaltning och
Smittskydd Stockholm. Läs mer på
nätverkets hemsida Kartportalen:
http://tfatestweb.se/kartportalen/

Riktlinjer för webbkartografi
Under rubriken ”Tydligare kartor ger en
säkrare värld” pågår ett arbete i en av
Standardiseringsinstitutets tekniska
kommittéer med syfte att hitta riktlinjer
för webbkartografi. När kartor från olika
organisationer ska sampresenteras
behövs riktlinjer för att göra dem läsbara
eftersom manérsättningen kan skilja sig åt

från producent till producent. I kommittén
ingår representanter för kommuner,
landsting och myndigheter. Den består två
arbetsgrupper en som arbetar med olika
användarfall och en som formulerar
riktlinjer. Läs mer på
http://www.sis.se/informationsteknikkontorsutrustning/allmänt/sis-tk-570

Julhälsning!
Ännu ett år till ända med många trevliga
GISS-aktiviteter!
Fördelat över året som pärlor på ett
pärlhalsband har de olika After Work

träffarna varit (Haninge kommun, Agima
AB, Astando AB samt WSP Sverige AB).
Vi fortsätter nästa år med början hos
Cartesia GIS AB.

Som juvelen i halsbandet var
Helsingforsresan, vilken var mycket
uppskattad av deltagarna. På ditresan fick
vi en duvning om hur ”öppna data används
i Sverige”, när vi kom till Finska
Lantmäteriet fick klart för oss att vi har

mycket att lära inom området av vår
granne. Ett gott tecken på att det även
händer saker i Sverige är att Stockholms
Stad i sin budget för 2014 har ”öppen
data” som en prioriterad fråga för alla
stadens nämnder.

Nästa år firar GISS 20 år vilket firas med
pompa och ståt på Armémuseum den

14 februari men först skall vi ha en
efterlängtad ledighet över jul och nyår.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!!!
Rune Olsson
Ordförande GISS

