
Vad fick vi lära oss igår?

Vi behöver lagstifta om standarder

Viktigast för digitaliseringen är;
- Kompetens
- Standarder
- Samverkan
…. och internationell samverkan

Ett av Geodatarådets 
fokusområde är 
standardisering av 
grunddata

Det händer mycket 
men vi har få 
resurserVi måste beskriva hur 

olika delar ”jackar in”



Om Sveriges plats i Geodatavärlden

Christina Wasström

ISO/TC211 ordförande

SDI samordnare



Är vi unika i Sverige?



Vilka är de heta frågorna för oss?

GIS-BIM

Smarta städer

Förarlösa bilar

Digitalisering



Nationell plattform
för tillgång till geodata

Leverantörer

Data infrastruktur

Koordinator för 
infrastrukturen

Prioriterade 
områden i 
Geodata-
strategin

Konsumenter

Koordinator av
process inom sektor

Sektors
-portal

Vilka är de heta frågorna för oss?
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Vad är hett internationellt?

Smart cities



Vad är hett internationellt?



Vad är hett internationellt?

Förarlösa bilar



“The Internet of Things 
describes the plumbing, the 
Intelligence of Things 
means transforming all of 
the data that's flowing 
through these new pipes 
into something meaningful 
and profound for business”

Raymond Bingham

Vad är hett internationellt?

IoT



Eller kan vi bli effektivare genom att samarbeta 
med andra?



Exempel på europeiska och internationella 
organisationer inom geodataområdet



Europeiskt samarbetet (EU)
Inspire – kopplar ihop nationella infrastrukturer 

för geodata till en europeisk infrastruktur 



Europeiskt samarbetet (EU)
ISA2 Interoperability solutions for public 
administrations, businesses and citizens



Aktuellt exempel från ISA2



Internationellt samarbete FN
UNGGIM

United Nations Committee of Experts on Global 
Geospatial Information Management 



Aktuellt Exempel basdata



Internationell standardisering
ISO/TC211 Geographic information/Geomatics



Exempel på nationellt behov av internationell 
standardisering



Joselyn Robledo Ceballos, Chile

Vilka standarder är relevanta för dig?



TC 211

Vi är redan engagerade, 
men kan vi få ut mer nytta?



”Har inte tid”

Att ta del av ”internationellt arbete”



Hur kan vi nyttja internationellt arbete?
- exempel från Norge



Så visst har Sveriges en plats i Geodatavärlden

• Vi bör därför få ett aktivt deltagande 

– vilket ger möjlighet att påverka, samt 

– kortare startsträcka vid implementering

• Det ger oss tillgång till resurser, experter inom respektive 
område

– Kostnadseffektivitet då vi arbetar tillsammans istället för 
separat

Bör därför vara en naturlig del av en verksamhet (istället för 
”internationellt arbete” vid sidan om)

Men vi har behov av att prioritera vilka initiativ som är mest 
relevanta. 

• Ett arbete för Geodatarådet?



Tack!


