GISSSTUDIERESA2019
Kiruna
18-20 SEPTEMBER
RESA
Resan till Kiruna sker med nattåg som går onsdag 18e september kl. 18:11 från
Stockholm Centralstation. Vi kommer att ha sovvagn med tre personer per kupé där
män och kvinnor sover i olika kupéer. Tåget ankommer till Kiruna torsdag 19e
september kl. 09:12 varifrån vi tar transferbuss till hotellet där vi serveras frukost.
Resan hem sker med flyg (SAS) 20e september kl. 15:00. Flyget ankommer till
Arlanda kl. 16:30.

BOENDE
Vi kommer att bo på Scandic Ferrum som ligger centralt beläget i Kiruna.

PROGRAM
18 SEPTEMBER
17:10

Samling på Stockholm Centralstation vid ”ringen” i stora hallen för presentation
och information

18:11

Tågresa till Kiruna från Stockholm Centralstation (du står själv för
middag, antingen innan resan eller på tåget)

19 SEPTEMBER

13:00

Ankomst med tåg till Kiruna
Transferbuss till Scandic Ferrum där vi äter frukost och lämnar av väskor
Buss hämtar oss vid hotellet för guidad stadsrundtur med inriktning på
Stadsplanering & Kirunaflytten
Bussen släpper av oss vid Camp Ripan för gemensam lunch

14:20

Gemensam promenad till turistbyrån

09:12
09:20, ca
11:00

Gruvtur med buss och guide, utgår från turistbyrån
17:30-19:30 Fri tid
14:45-17:30
19:15

Samling i hotellobbyn för gemensam promenad till middagen (de som vill ta sig
dit själva går till Bergmästaregatan 7)

19:30

Gemensam middag på restaurang SPiS

20 SEPTEMBER
från 6:30
8:00-12:30

Frukost och utcheckning
Föredrag i konferenslokal på hotellet. Olika Kiruna-baserade
verksamheter kommer och berättar hur de arbetar med GIS
09:00-09:10
09:10-09:15
09:15-09:45
09:45-10:15
10:15-10:45
10:45-11:15
11:15-11:45
11:45-12:15
12:15-12:30

12:30-13:30
13:30
15:00-16:30

Intro/GISS
Lavinprognoser/Naturvårdsverket (videolänk)
Fältarbetet i lavinprognoser/Fjällräddningen
Satellitradar för att spåra lavinaktivitet/Luleå tekniska universitet
Bensträckare & fika
GIS & Geodataverksamhet i Sametinget/Sametinget
GIS & BIM vid stadsflytten/Sweco
3D, GIS, BIM i gruvan/LKAB
Sammanfattning & avslutning/GISS

Gemensam lunch på hotellet
Transferbuss till flygplatsen från hotellet
Flyg till Arlanda

INFORMATION
KARTA MED VIKTIGA PLATSER
http://sweco.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3eb3246610ef48f7b637452
eed1ed28c

KONTAKTUPPGIFTER RESELEDARE
Gabriella Skwarski
gabriella.skwarski@norconsult.com
070-9758404

Christoph Kircher
christoph.kircher@sweco.se
072-5271576

ANMÄLAN
Anmälan till resan är stängd.
Vid avbokning efter 16 augusti debiteras de faktiska kostnaderna.
Namnbyte kan ske t.o.m. 6 september.

ANTAL DELTAGARE OCH KOSTNAD
Studieresan är för GISS medlemmar. En (1) person från varje medlemsorganisation får
delta på resan utan kostnad. Ytterligare deltagare från samma medlemsorganisation
får delta i mån av plats och till självkostnadspris (7000 kr). Antalet platser är
begränsat.

