Minnesanteckningar fran planeringsdag
2017-01-12
Datum/Tid: 2017-01-12 kl 9.00-12.00
Plats: Culturum, Nyköping
Närvarande: Per Backman, Per Larsson, Lars Olsson, Johan Schärdin, Johanna Sundelöf, Lina
Widlund, Eva Söderberg, Magnus Wallsten, Elin Baggman, Andreas Vos, Ulrika Johansson
Återbud: Helena Ringmar

Vad är på gång i organisationerna och vad vore intressant att ta upp
under 2017?
Nyköping /Per: Jobbar inom tekniska enheten med att stödja verksamheterna med olika geodatastöd
i QGIS, TEKIS, MapInfo, Future-EDP, LTF-program mm. Just nu mycket mot parkförvaltningen med att
utveckla ett anpassat stöd byggt på QGIS.
Vadstena/Andreas: Införande av Geosecma inom alla verksamheter görs successivt. Tittar på
möjligheten med Drönare men har kommit av sig pga de nya bestämmelserna. Motala har erfarenhet
som redovisats på träff i Östergötland.
Alla: Intressant att ta del av erfarenheter kring drönare och få nyheter kring regelverket
Vingåker/ Larsa ska också övergå till Geosecma från ArcCadastre. Jobbar nästa uteslutande med att
serva verksamheterna med kartor
Flen/Per tittar också på system för att hantera bla primärkartan. Upphandlingsfrågan är intressant.
Alla: Att stödja och engagera verksamheterna genom att använda enkla tillämpningar som inte
kräver GIS-kompetens är bra. Som exempel nämndes Interaktiv pdf och ArcGIS plugin för Excel. Här
vore det intressant att lära av varandra. Det är bra om verksamheterna själva kan ta ansvar för
grunddatat.
Region Sörmland/ Johanna och Lina : Lina arbetar GIS i samband med analyser och statistik.

Johanna har arbetet i ett projekt i ett planeringsnätverk med representanter från alla kommuner där
man sammanställt länets material kring Översikts- och Trafikplanering. Det visade på nyttan att se
över kommungränserna och gav mersmak för fler samarbeten. Regionen vill satsa mer på GIS och
behöver ta in GIS-kompetens utifrån. Ett arbete med en ny utvecklingsstrategi för Sörmland är på
gång. Man vill också gärna ha den nya digitaliseringsmyndigheten till Sörmland. Regionen har flera
nätverk som kan vara bra att ta kontakt med för att prata om nyttan med GIS. Johanna och Lina
kollar av vilka forum och aktiviteter som kan passa i närtid.
Diskuterades regionens roll kontra Länsstyrelsen.
Andreas tog upp behovet av att sammanställa miljöinformation från kommunerna regionalt och
nationellt. Andreas arbetar själv ideellt inom Swedish Sea and Coast center med sammanställning av
miljöinformation. Vad gör Länsstyrelserna här?
GIS för krisberedskap och Blåljusaktörer togs upp och den samverkan som skulle behövas där för att
alla aktörer ska ha tillgång till bra och samma data.
Trafikdata togs upp som ett viktigt tema – hur fungerar det egentligen nationellt? Det finns
förbättringspotential tex när det gäller samverkan kring NVDB Nationella Vägdatabasen.
Digitaliseringen generellt och Geodata och GIS roll i det, kom upp som ett aktuellt ämne.
Standardisering är en viktig del. Vad händer i omvärlden, det verkar som att våra grannländer har
kommit längre här.
Aktuella ämnen att ta upp kan vara
Digitalt först – flera regeringsuppdrag varav Lantmäteriet har ett ” för en smartare
samhällsbyggnadsprocess.
Svensk Geoprocess- Lantmäteriets och Kommunerna/SKL:s samverkan kring utbyte av
geodata
Smart Bulit Environment – datautbyte mellan BIM och GIS, CoClass
Övergång till 3D
Nationell geodatastrategi
Nyköping / Eva: Vill gärna se en fortsättning på diskussionen kring Grundkarta, nybyggnadskarta,
fastighetsförteckning som startade vid mötet i Malmköping. Det vore värdefullt med
erfarenhetsutbyte kring tex. innehåll, ambitionsnivåer, metoder och taxor.

Förslag på teman/aktivteter
Förmiddagens diskussion resulterade i en lista teman/ aktiviteter att fundera vidare på.





QGIS
Drönare
Enkla lösningar för att engagera ” verksamheterna”
Regional samordning och planering









Geodata för krishantering
GIS roll i digitaliseringen.
Nordisk utblick –digitalisering/standardisering
Öppna data
Miljö och Hälsa - information på karta – nationellt
Trafikdata – samverkan nationellt
Grundkarta, fastighetsförteckning, nybyggnadskarta

Plan för 2017
Årsmöte med geodataträff är planerad till 16 februari i Eskilstuna, då siktar vi på att ta upp
o
o
o

Svensk geoprocess / Ulrika, Helena Ringmar ansvarar
BIM/GIS, CoClass / Johan har en föreläsare på G
Drönare / Ulrika tar kontakt med Motala

Geodatadag kring Grundkarta, fastighetsförteckning , nybyggnadskarta – i vår(eller tidig höst)
o

Ulrika, Eva och Lars jobbar vidare med det. Ulrika hör med sin kollega som brukar ha
workshops kring grundkarta och fastighetsförteckning.

Temadag kring Digitaliseringen och GIS roll. - i höst ev. tillsammans med GIS i Östergötland.
o Öppna data.
o Nordisk utblick mm
o Regional samverkan
Lina /Johanna börjar dra i det och kontaktar GIS i Östergötland

Anteckningar förda av Ulrika Johansson

