
Anmälningsblankett

Skickas till: ULI, Arrendevägen 5, 187 30 Täby. Telefon 08-758 02 15. 
E-post lars.hansen.uli@telia.com

Följande personer anmäls till 
Arbeta smart i planering & byggande 
på Saturnus i Stockholm 10–11 febuari 2010. 
 

Priser:
Seminarium, 2 dagar 4 350 kr 
Seminarium, 1 dag 2 900 kr 
Gemensam middag 10 februari 500 kr 
Anmälan efter efter 18 december 500 kr
ULI – medlemsrabatt   - 500 kr

I priset ingår saminariearrangemanget, dokumentation, lunch  
11 februari och kaffe. Moms tillkommer för svenska deltagare. Vid 
avanmälningar inkomna senast 18 december utgår ingen avgift, 
därefter full avgift. Skicka gärna ersättare vid förhinder.

Det finns gott om hotell i olika prisklasser i närheten och vi kommer 
att bifoga en lista när vi bekräftar anmälningarna.

o Seminarium 2 dagar  
o Endast 10/2  
o Endast 11/2  
o Middag 10/2 
o Specialkost 

Namn

Organisation

Telefon 

E-post

Fakturaadress

Fakturareferensnummer
Avsändare: 

ULI, Arrendevägen 5, 187 30 Täby

Arbeta smart
i planering & 
byggande
Seminarium 10–11 februari 2010 hos  
Sveriges Kommuner och Landsting 

Andra GIS-seminarier:
(www.geoforum.se)

Datum   Tema  Stad  

2010-01-19/20 Energi Stockholm

2010-01-26/27 Jord och Skog Jönköping

2010-03-08/09 Open Sources Stockholm

2010-05-05/06 Räddning Stockholm

2010-05-08/19 Klimat Stockholm



Program onsdagen 10 februari
13.00 Välkommen
 Eva Hägglund, Sveriges Kommuner och Landsting.
 Katarina Lindgren, ULI

13.10 Fritt fram att söka bygglov via internet
 Via internetportalen www.mittbygge.se får familjen Andersson  
 all information den behöver och kan även söka bygglovet via 
 nätet.
 Björn Bandmann, Nacka kommun 
 Hans-Peter Aineskog , mittbygge.se

 e-Tjänster med självservice för planering och lov
 Ett tiotal nya tjänster med inslag av GIS, kartor, 3D, översiktsplan 
 och andra förutsättningar har byggts upp för hantering av 
 ärenden och projekt.
 Birgitta Stenbäck, Stockholms stad

 På väg mot digitala plansamråd i 3D
 En tjänst för digitala plansamråd etableras på kommunens 
 hemsida, där det även ska bli möjligt för medborgarna att rita in
 sina synpunkter i 3D.
 Magnus Hultegård & Jonas Sjölin, Linköpings kommun

 KAFFE och FRUKT

15.10 Demonstrationer 
 Några leverantörer av IT/GIS och webblösningar demonstrerar 
 senaste nytt bland sina tjänster och produkter.

16.40 Utveckling och visualisering av campusmiljöer 
 3D-visualisering och BIM (byggnadsinformationsmodell) är 
 viktiga redskap inför utbyggnad av KI-Campus i Solna, bland 
 annat för att visa sambanden inom det större området 
 Karolinska – Norra station.
 Erik Westin, Akademiska Hus

 PAUS

19.00 Gemensam middag 
 Dagen avslutas med gemensam middag i grannhuset (tillval).

Program torsdagen 11 februari
08.30 Grönområden och miljömålet God bebyggd miljö 
 Med en ny metod kartläggs grönområden i de hundra  
 största tätorterna: Satellitinformation används och 
 uppföljningskriterier för planering väljs ut.
 Stefan Svanström, Statistiska centralbyrån

 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
 Kommunen är långt framme när det gäller den nya strand-
 skyddsplaneringen. Ett program har lagts fast och tillägg  
 till översiktsplanen arbetas fram.
 Arne Stenberg , Ovanåkers kommun

 KAFFE och FRUKT

10.00 Demonstrationer, fortsättning från 10 februari

11.30 Regionala landskapsanalyser i 3D för vindkraft
 Sex kommuner driver en gemensam översiktsplanering  
 för framtida vindkraft, med visualiserande filmer, flygfoton 
 och riktlinjer för etablering och gestaltning.
 Royne Söderström, Umeåregionen

12.10 Lunch

13.10 Strukturbilder för tillväxt i norra Bohuslän
 Kustzonsplanering i regionen drivs av fem kommuner i 
 samverkan – om gemensamma planeringsunderlag,  
 politiska överenskommelser och verktyg såsom GIS.
 Ann-Carin Andersson, Tillväxt Bohuslän

 Internetstöd för översiktlig planering 
 När Planeringsportalen kompletteras med en e-tjänst för 
 ÖP-arbete blir den ett stöd för analyser, strukturtänkande 
 och process. Testat på några mindre Värmlandskommuner.
 Pål Karlsson, Boverket & Jon Wiggh, Torsby. kommun

 Uppsala 2030 – en visionsprocess om hållbar utveckling
 Från interaktiva webbkartor till bloggar, twitter, film, dator-
 spel och space syntax: I arbetet med vision, översiktsplan 
 och nytt spårsystem prövas nya vägar för plansamråd.
 Carl-Johan Engström, Uppsala kommun.

15.00 Slut, därefter kaffe 
 Kerstin Hugne, Boverket, och Lars Hansen, ULI

Det är nu elfte gången vi 
bjuder in till en konferens 
med detta tema. I årets upp-
laga har vi valt ut de senaste 
praktikfallen hos kommuner, 
myndigheter och företag. 
Ni får en kavalkad över nya 
arbetssätt som prövats eller 
gamla metoder som effek-
tiviserats med stöd av nya 
media och verktyg. 

Vi får även lyssna till praktiska demonstrationer av företag 
som tillhandahåller moderna informationstjänster och  
mediala produkter i arbetet för en god byggd miljö och 
hållbar utveckling.

Vem har nytta av att delta?
Seminariet vänder sig till praktiskt verksamma handläggare 
och chefer i kommuner, länsstyrelser och företag.

”Första gången jag är på ett vettigt 2-dagarsseminarium”

”Det är så bra när vi får lyssna på konkreta exempel på hur  
kommuner gjort och agerat i olika sammanhang”

”Mycket intressanta dagar – man inser att fler sitter i samma 
situation”

”Det är värdefullt att träffa andra kommuner och höra hur de 
arbetar”

”Seminariet är bra som omvärldsspaning”

Plats
Konferensen genomförs hos Saturnus, konferens- 
anläggningen hos Sveriges Kommuner och Landsting,  
Hornsgatan 15 i Stockholm.

Välkomna!

Sv. Kommuner & Landsting Boverket ULI
Eva Hägglund  Kerstin Hugne  Lars Hansen

Frågor angående programmet besvaras av Katarina Lindgren  
Tel 08-313 333; katarina.lindgren@eken-arken.se


