
Surte 

 
Hur hittar vi framtida problemområden relaterat till landskapsförändring och naturolyckor? 

Inbjudan till workshop 9/12 
Historiska flygbilder – en tidsmaskin som hjälper oss 

se bakåt i tiden, så att vi lättare kan sia om framtiden! 

Syfte 
Workshopen genomförs för att: 

- presentera/förankra pågående digitaliseringsprojekt 

- sprida kunskap om historiska bilder som  

  underlag vid förändringsanalyser 

- få in synpunkter på kompletterande åtgärder  

  för att öka intresset/tillgängligheten  

Målgrupp 
Målgrupp är användare inom kommuner,  

länsstyrelser, myndigheter på nationell nivå  

och konsultföretag som arbetar med   

förändringsanalyser i någon form där bilder från  

olika tidsepoker är intressanta.  

 
 
  

 

Information om workshop 
Plats Länsstyrelsen Kalmar län 

Malmbrogatan 6, Kalmar  

Hitta hit! 

Anmälan 

Deltagandet i workshop är kostnadsfritt, dock är antalet platser 

begränsat. 

Anmälan och frågor till: Elisabeth Jansson, Lantmäteriet, 

elisabeth.jansson@lm.se, telnr 026-63 30 02 

Meddela namn, organisation, avdelning, epost, telefon och 

eventuella särskilda önskemål om kost. 

Anmälan senast 3 december  

http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/kontakta-oss/Pages/besok_lst.aspx
mailto:elisabeth.jansson@lm.se


Kalmars stadsutveckling under närmare 60 år. Notera bla förvandlingen av Varvsholmen från dåtidens industriområde 
med varv till dagens bostads- och kontorsområde. 

 
 
Norsälvens mynning i nedre Fryken, Kils kommun 2008 respektive 1960, då sågverket ännu fanns kvar på Hannäs.  
 

Program kl 9.30-15.30 
 

9.00-09.30 Registrering och fika 

 
09.30  Introduktion och välkommen      Linus Johnsson, Länsstyrelsen 

 

Bakgrund och mål med projektet     Birgitta Fyrberg, Lantmäteriet  

Digitalisering Analoga Flygbilder (DAF) samt exempel 

på användningen inom förrättningsverksamheten   

Presentation, diskussion  

 
10.45  Förorenade områden - nyttan av gamla bilder  

Användning inom Länsstyrelsen    Anders Svensson  

        Mijöenheten, Länsstyrelsen 
 

Exempel från ett konsultföretag    Jens Johannisson,  

        DGE Mark och miljö AB 

Presentationer, diskussion  

 
11.30 Lunch (intas på egen bekostnad på förbokad lunchrestaurang i närheten) 

 

12.45  Hur kan historiska flygbilder användas inom    Jim Hedfors 

samhällsplanering och hållbar utveckling?   Statens geotekniska institut (SGI) 

Presentation, diskussion  

 
13.30 Fika  

 

14.00 Fotografier i stads- och samhällsplanering   Eva-Lena Holmgren,  

         Kalmar Läns museum 

 

 Att tolka odlingslandskapet utifrån äldre flygbilder  Per Lindegård 

         Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen 

 

Tillhandahållande av historiska flygbilder   Birgitta Fyrberg, Lantmäteriet 

 Presentationer, diskussion      

 
15.15 Summering och avslutning     Linus Johnsson, Länsstyrelsen 

Birgitta Fyrberg, Lantmäteriet 

1957 2014 


