
 

 

 
Om ULI: 
ULI är en nationell intresseförening för geodata och geografisk IT med närmare 200 medlemmar bland 
statliga myndigheter, kommuner, landsting, företag, högskolor och andra organisationer. 

ULI vill öka tillgängligheten till geodata och arbetar för ökad kunskap om geografisk IT såväl inom 
branschen som hos beslutsfattare och allmänhet. Vi kartlägger användarnas behov, identifierar GIS-
branschens möjligheter och vill se till att Sverige tar tillvara potentialen inom området.  

Geografisk IT bidrar till effektivare samhällstjänster till nytta för dig som privatperson! 

Läs mer på www.uli.se 

 

Pressmeddelande 
 

Stockholm 7 juli 2010 

 
ULI arrangerar årets viktigaste debatt inom  
geodataområdet – om ökad tillgänglighet till geodata 

Geodata (geografisk information) används professionellt inom olika samhälls-
områden och av privatpersoner i allt större utsträckning. Men geodata, av bra 
kvalitet, används inte i den utsträckning som den skulle kunna göra för att effek-
tivisera inom både offentlig och privat sektor. Nu har ULI släppt programmet för 
konferensen GEOINFO och den 11 november hålls en paneldebatt om förutsätt-
ningar för ökad tillgänglighet till geodata. 

På den nationella konferensen GEOINFO, som i år arrangeras i Uppsala i november, samlas runt 
300 personer från kommuner, landsting, myndigheter, företag och högskolor med intresse inom 
området geodata och geografisk IT. På konferensens andra dag, den 11 november, kommer det att 
hållas en paneldebatt med fokus på hur det kan skapas förutsättningar för ökad tillgänglighet till 
och användning av geodata. Detta blir årets viktigaste debatt inom geodataområdet. 

I paneldebatten medverkar bland andra Lantmäteriets generaldirektör, representanter för PSI 
Alliance, ULI, företag inom branschen, kommunsidan och riksdag/regering.  

Pris på geodata är en av flera faktorer som påverkar möjligheten för t ex kommuner och företag att 
dra nytta av denna grundläggande information i sin verksamhet. Ökad tillgänglighet till geodata 
kan exempelvis bidra till effektivare hantering av krissituationer samt bättre miljöstyrning och 
bättre transport- och resursplanering. 

GEOINFO 2010 innehåller också en mängd presentationer om tillämpning av geografisk IT inom 
olika samhällsområden. Arrangemanget äger rum på Uppsala Konsert & Kongress 10-11 november. 

För ytterligare information: 
>> Ralph Monö, ULIs kanslichef, 08-613 08 16, 070-508 39 03, ralph.mono@uli.se /uli@uli.se 

>> GEOINFOs webbplats: www.uli.se/geoinfo 
>> Press & informationsmaterial: www.uli.se/om-uli/press  
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