
Inbjudan till seminarium på temat:

Effektivisera verksamhet med GIS!

Vad händer och vilka möjligheter ges med Ny Nationell Höjdmodell (NNH) i kommuner, myndigheter och 
företag.
Olika sätt att visualisera statistik och annan kommunal planering med hjälp av Geografiska InformationsSystem

Seminariet pågår från ”lunch till lunch” den 22-23 november 2010 på Pite Havsbad.

Seminariet kommer att ha två huvudområden, Ny Nationell Höjdmodell (NNH) och GIS som arbetsverktyg. 
Här visas exempel som belyser hur NNH kan användas i olika planeringssituationer och hur GIS kan ge 
fördelar och vinster för olika verksamheter. 

I samband med seminariet kommer det att finnas möjlighet för företag och organisationer att ställa ut.

Seminariekostnader (i seminariekostnaderna ingår seminarium, två luncher, middag samt fika)

För medlemmar i VGIS och Linfo Norrbotten subventioneras seminarieavgiften med 500 kr för de första fem 
deltagarna från varje organisation ( anges i anmälan) 
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen 1 november 2010.

Information och anmälan
IGIS
Sofia Ericsson
sofia.ericsson@lycksele.se
Tel. 0950-16205, 070-2199897

Seminariet arrangeras av Linfo Norrbotten, Västerbottens GIS-förening, IGIS och KCGEO. Inbjudan kommer 
att gå ut till kommuner, myndigheter, företag samt alla Sveriges regionala GIS-föreningar.

Utan boende Del i dubbelrum Enkelrum

1 000 kr 1 600 kr 1 900 kr



Måndag 22 nov.
Tid Gemensamt Session A - NNHi Session B – GIS som arbetsverktyg

11.00 - 12.00 Lunch

12.00 – 12.50 Inledning Välkommen Krister Vikström  Linfo Norrbotten 

Geodata strategi datadelning
Kjell Hjort och Gunnar Lysell Lantmäteriet

13.00 – 13.40 Ny nationell höjdmodell NNH
Gunnar Lysell  Lantmäteriet

13.40-14.20
Utnyttja höjddata i kommunal verksamhet 
Yngve Magnusson ESRI S-GROUPE

JÄMGIS - Konkret underlag för 
jämställda beslut

Jonas Bäckström, Helena Lindblom

14.20 -14.40 Rast + utställning

14.40 - 15.20 NNH i MapInfo Engage – Nyheter och funktioner
Mathias Ericsson – Cartesia GIS

Effektiv visualisering och åtkomst 
med hjälp av modern webb 
och mobil teknik

Magnus Jansson  Cartesia GIS
Jonas Bäckström ChartIKS

15.20-16.00 Analys och klassning av laserdata
Simon Ahlberg-Foran RS

Historiska kartor för framtiden –
Lars-Åke Nyström GeoSupport
AB

16.00 -16.20 Rast + utställning

16.20 – 17.00 3D-visualisering med inriktning mot laserskannat 
data – Hedvig Hillgren Sweco Position

GIS och arkitektur- Hur hänger det 
ihop

Maria Grunditz Zuez Arkitekter

17.00 – 17.40 Avslutning Hemlig gäst

19.30-20.00 Mingel Fördrink 

20.00 Middag Middag och underhållning  



Tisdag 23 nov.
Tid Gemensamt Session A - NNH Session B – GIS som arbetsverktyg

08.20-09.00 Från laserdata till geografisk information -
Produkter och användningsområden 
Simon Ahlberg Foran RS

Klimatanpassning och 
klimatanalyser
Mathias Ericsson- Cartesia GIS 

09.00 – 09.40 Webbaserad medborgarkommunikation med 3D
Håkan Engman Agency 9

Analyser för regional utveckling 
med hjälp av GIS 
Linda Algotsson- IGIS

09.40 – 10.10 Rast + utställning

10.10 – 11.50 NNH och Visualisering i vardagen
Niklas Sjöstedt Region Stockholm Samhällsbyggnad

Kommunal Transportplanering- från 
snöröjning till hemtjänst
Mathias Ericsson -Cartesia GIS 

10.50-11.30 Vad gör myndigheterna

Björn Wiberg Sveriges Geologiska Undersökningar
Behovet av kompass och gyroskop i 
kommunal översiktsplanering: GIS 
och samverkan - Per Angelstam 
och Robert Axelsson Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Skinnskatteberg

11.30 – 12.30 Avslutning Vindkraft Danjel Henriksson Svevind
Avslutning Krister Vikström Linfo Norrbotten

12.30 - 13.00 Lunch



Geodatastrategi och datadelning - Kjell Hjort och Gunnar Lysell - Lantmäteriet
Information om den Svenska Geodatastrategin och Geodataprojektet samt innehållet i den Svenska 
Geodataportalen. Den framtida strategin för datadelning kommer att belysas i detalj.  Vad innebär 
”Datadelning mellan offentliga organisationer”? Hur tillämpas datadelningen för Lantämäteriets geodata? 
Vilka data ingår i datadelningen (produktkatalogen)? Vilka geodatatjänster kommer Lantmäteriet att ha?

Ny nationell höjdmodell NNH Gunnar Lysell - Lantmäteriet
Presentation av produktionsläget för skanning och färdig höjdmodell samt några erfarenheter från tidiga 
användare av höjdmodellen om kvalité etc. Användbarheten av NNH ökar om man bland olika användare 
arbetar i gemensamma referenssystem i plan och höjd. Hur köper man höjddata och vad kostar det? Vad 
innebär Geodatasamverkan (datadelning) för användare av höjddata?
Något om hur vi i framtiden kommer att arbeta med kvalitetshöjning av markmodellen genom manuell 
editering. Hur kommer höjddata att ajourhållas?

Lidardata och vindkraft. Är det en framgångsrik kombination? - Danjel Henriksson Svevind
Föredraget ska handla om hur Svevind jobbar med geografiska data vid planeringen av världens största 
vindkraftspark., Danjel Henriksson Projektutvecklare och ansvarig för Svevinds GIT berättar om hur 
Markbygdens vindkraftpark är beroende av högklassigt geodata.

Gemensamma sessioner



Utnyttja höjddata i kommunal verksamhet – Yngve Magnusson ESRI S-GROUP
Hur lagras och används höjddata i ESRIs programvaror (ArcGIS)?
Föreläsningen belyser Lantmäteriets nationella höjdmodell (NNH), men även annan höjddata.
Vi går igenom databaslagring, aktuella format, uppdatering, kompletteringar och hårdvarukrav
mm. Exempel ges på användning av NNH inom kommunal verksamhet och vad man ska vara 
observant på vid användningen. 

NNH i MapInfo Engage – Nyheter och funktioner - Mathias Ericsson  Cartesia GIS 
NNH samt LAS data i MapInfo Engage. Nyheter och funktioner. Kombinera 3D-SHAPE, 3D-CAD 
och många fler format seamless i samma miljö. 

Analys och klassning av laserdata – Simon Ahlberg Foran RS
Klassning av laserdata är fundamental för vidare analys. Genom klassningen är det möjligt att 
särskilja mellan punkter som tillhör t ex mark, vegetation, byggnader och vatten. Var och en av 
dessa klasser kan sedan vidare bearbetas för att ta fram specifika och unika geodataunderlag, 
tex terrängmodeller, skog, enskilda träd och byggnader. Exempel på detaljerade analyser ges.

3D-visualisering med inriktning mot laserskannat data - Hedvig Hillgren Sweco Position
Visning av hur man kan arbeta fram en 3D-visualisering med högupplöst data. Många kommuner 
är intresserade av att beställa laserskannat data, då det är hög detaljrikedom i datat. Men inom 
vilka områden kan man använda det högupplösta datat? 3D-visualisering är ett 
användningsområde, där man på ett detaljerat sätt kan gå in i en 3D-miljö och få en klar översikt 
av verkligheten för planering, analyser och information etc. Visning kommer att ske med 
laserskannat data ifrån Motala Kommun, Östergötland.

Föredrag dag 1,  session A



JÄMGIS - Konkret underlag för jämställda beslut- Jonas Bäckström ChartiIKS AB Helena Lindblom 
Lycksele kommun
I Lycksele kommun arbetar man med en process för att med hjälp av GIS synliggör fördelningen av 
resurser på kvinnor och män i den kommunala verksamhetsbudgeten.

Effektiv visualisering och åtkomst med hjälp av modern webb och mobil teknik-
Magnus Jansson  Cartesia GIS, Jonas Bäckström ChartIKS
Hur kan vi nyttja moderna, publika och kostnadseffektiva tekniker för att tillgängliggöra information 
med kartan och geografi som metod. Genomgång och demonstration av lösningar baserat på AR 
(Augmented Reality) och Google Maps. Referneser/exempel som visas.TillgänglighetsGuiden och 
Sverige Bygger. 

Historiska kartor för framtiden - Lars-Åke Nyström GeoSupport
Hur Gis-kartor används för bevarande av historisk information och som grund för planering i 
framtiden.

GIS och Arkitektur- Hur hänger det ihop? - Maria Grunditz Zuez Arkitekter
Talar om hur man inom Zuez Arkitekter sett fördelarna med GIS i planerings- och byggprocessen.

Föredrag dag 1,  session B



Förädla lasdata – Simon Ahlberg Foran
Hur använda laserdata för att skapa lämpliga GIS-underlag för olika behov och 
användningsområden? Vilka krav ställs och vilka möjligheter och begränsningar finns? Ämnet 
illustreras med flera aktuella exempel

Webbaserad medborgarkommunikation med 3D - Håkan Engman Agency 9
Användandet av webbaserade 3D kartlösning för kommunikation till medborgare blir alltmer 
intressant för sin realistiska presentation och kraftfullhet. Med ökad tillgänglighet av 3D byggnader 
och höjdmodell kommer många 2D webbkartor att ersättas med 3D lösningar. I 
stadsbyggnadsprojekt kan 3D modeller göras tillgänglig till medborgare för ökad dialog och 
minskade kostnader i planprocessen. Många kommuner har här tagit steget över till 3D. En 
långsiktig strategi kräver en öppen struktur med möjlighet att modifiera gränssnitt samt integrera 
med verksamhetssystem och befintliga databaser.

NNH och Visualisering i vardagen –Niklas Sjöstedt Region Stockholm Samhällsbyggnad
Med denna visualisering som grund kan tex. en kommun sedan på egen hand fylla på med 
information efter behov. Sweco presenterar hur man med hjälp av NNH och annat laserdata gör 
visualiseringar både snabbt och enkelt. Det kan gälla byggnader och/eller infrastruktur som man på
redan tidigt stadium vill studera i en korrekt omgivande miljö. Typiska användningsområden är 
planering, illustration, tillståndsansökningar eller information för boende i området.

Vad gör myndigheterna – Björn Wiberg SGU (Sveriges geologiska undersökningar)
Hur kan geologisk kartläggning förenklas och kvalitetshöjas med hjälp av laserscannade höjddata. 
Vad kommer fram i höjddata som inte hittas med andra metoder, t ex flygbildstolkning och 
fältkartering. Vilka nya användningsområden inom SGUs verksamhet kan ha nytta av höjddata i 
framtiden. 

Föredrag dag 2, session A



Klimatanpassning och klimatanalyser – Mathias Ericsson Cartesia GIS AB 
Vad är kommunernas åligganden gällande klimatanalyser och åtgärder att minska påverkan av 
ett förändrat klimat gällande exempelvis av nya PBL 2011? 

Analyser för regional utveckling med hjälp av GIS – Linda Algotsson IGIS
Hur man använder GIS för att följa och analysera regional utveckling i regionen.

Kommunal transportplanering - från snöröjning till hemtjänst – Mathias Ericsson Cartesia GIS AB
Transportplanering för både mjuka och hårda förvaltningar.

Behovet av kompass och gyroskop i kommunal översiktsplanering: GIS och samverkan
- Per Angelstam och Robert Axelsson Sveriges Lantbruksuniversitet, Skinnskatteberg
Kommuner har ansvaret att planera för att realisera politiska mål om en hållbar utveckling i Sverige. 
Det kommunala ansvaret har stärkts och ett exempel är miljömålsarbetet. Målet och utmaningen är 
att planera för en långsiktig ekonomiskutveckling och social välfärd och samtidigt nå uppsatta
miljömål. Det är därför viktigt att samla in, analysera och presentera data för de tre 
hållbarhetsdimensionerna. Med hjälp av denna information och planeringsverktyg, både ”hårda”
tekniska såsom GIS och ”mjuka” såsom samverkansprocesser, är det lite lättare att planera för 
hållbar utveckling. God kommunikation mellan beslutsfattare, planerare och medborgare lokalt,
samarbete mellan kommuner i större regioner och mellan olika utomkommunala institutioner behöver 
därför utvecklas.

Föredrag dag 2, session B


