
Välkommen till GIS dagen den 17 november 
 

Seminarium om Geodatasamverkan 
 

Sverige bygger en infrastruktur för geodata, vilket innebär samverkande system, regelverk och tjänster för att 

söka, hitta och använda geodata från myndigheter och kommuner. Detta kommer på sikt beröra i stort sätt alla 

användare av geografiska data. Läs mer om geodatastrategin på Geodatas hemsida: http://www.geodata.se/sv/ 

 

Vad är priset? 

Blir det lättare att hitta och använda rätt geodata till rätt ändamål? 

Kan nya tjänster användas i mina befintliga GIS applikationer? 

Hur påverkas mina befintliga avtal för nyttjande av geodata? 

 

 

9.00-9.30 Fika 

9.30-11.30 Lantmäteriet 

Geodataprojektet tar hand om fem av av åtta insatsområden som den nationella 
geodatastrategin tagit fram. I stort kan man säga att Geodataprojektet syftar till att skapa en 
infrastruktur för geodata i Sverige. Projektet bidrar därigenom till att genomföra den nationella 
geodatastrategin och Inspire-direktivet. 
Här redovisas dels kortfattat samverkansavtalet och dess ingående avsnitt och 
dels affärsmodellen som beskriver principerna för utbyte av geodata mellan myndigheter och 
kommuner och för nyttjande av data hos slutanvändare. 
Mattias Persson, Lantmäteriet 

11.30-12.00 Östersunds kommun 

Vilka vinster och fördelas ser vi i Östersunds kommun vara med direkt vid starten 1 jan 2011 i 

Geodatasamverkan. Vilka andar än Östersunds kommun ser vi kan ha nytta av Östersunds 

kommuns licens (tex NJR, Jämtkraft, Turistbyrån m.fl.) och på så sett vara med och dela på 

finansieringen av licensavgiften. 

Niklas Näsén, Östersunds Kommun  

12.00-13.00 Lunch 

13.30-14.10 Metria 

Ju mer data som blir tillgängligt i samhället desto viktigare blir det att allt ska fungera 

tillsammans. Metria har därför aktivt valt att agera både rådgivare och utförare för SDI:er på 

olika nivåer. Vi jobbar bland annat med standardiserad datahantering, geodatatjänster och 

metadatafrågor. 

Hanna Aspklint, Metria 

14.20-15.00 Cartesia 

Anders Kyrk, Cartesia 

15.00-15.30 Fika och avslutning 

 

När? 17 november kl 9 -15 

Var? Scandic Östersund Syd  

Avgift? Gratis för SamGIS medlemmar. Övriga 300:- kr/person inkl. lunch. 

Anmälan? Senast den 31 oktober till e-post florian.stamm@trafa.se 

 

Vad är GIS dagen? 

GIS dagen är ett projekt som syftar till att världen runt sprida information och kunskap om geografi och GIS - 

geografiska informationssystem. GIS dagen startades i USA 1987 av National Geographic Society och drivs i dag 

som ett samarbete med världens ledande GIS-företag och ett antal leverantörer av GIS teknik. 

http://www.geodata.se/templates/Page.aspx?id=130&epslanguage=SV
http://www.geodata.se/sv/

