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 Sydost-GIS inbjuder härmed till en dag med 

GIS och Historiskt Perspektiv 
Tisdagen den 28:e november 2017 
Utvandrarnas Hus, Kulturparken Småland, Växjö 
 
 

”Det var en gång…”  
Ja, vad var det som var en gång? Och hur kan vi få fram det? Hur kan ny teknik och GIS hjälpa oss att hitta, 
analysera och visualisera det som en gång varit och hur kan historiska och nutida geodata komplettera 
varandra och generera ny kunskap tillsammans?  
Välkomna till en dag med fokus på GIS och ett Historiskt perspektiv!  

 

 

 

 Målgrupp: Tjänstemän som arbetar med GIS och geografisk information i kommuner och länsstyrelser samt 

övriga intresserade inom geografisk information, GIS, historiska geodata och arkeologi. 
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28:e november 2017 
 
09.00 - 09.30 Samling med kaffe/the med fralla. 

 
Inledning Välkomna 
09.30 – 09.40 SydostGIS ordförande Sabina Bernhard hälsar välkommen 

 
09.40 – 10.40 GIS, arkeologi och Sandby borg 

Inom arkeologi har vi använt GIS under en längre tid men den   
senaste tiden har vi tagit ett stort steg framåt och blivit helt 
digitala. Våra tankar kring GIS, arbetsflöde samt det spännande 

projektet Sandby borg kommer att presenteras. Sandby borg är en 
fornborg på sydöstra Öland och har visat sig vara ett ca 1500 år 
gammalt ”Cold case”, en massaker på borgens invånare. 

 Nicholas Nilsson Kalmar läns Museum 
 

10.40 – 11.20 Ny Karttjänst Vatten och Klimat 

Länsstyrelsen Skåne har tagit fram en ny karttjänst ”Vatten och 
klimat” som ger information om vatten i det skånska landskapet 
och bidrar till en helhetsbild över vattnets möjliga utbredning 

både idag och i en möjlig framtid. I tjänsten används både äldre, 
historisk geodata och nutida geodata som kompletterar varandra 
och generera ny kunskap tillsammans som blir användbart i 

dagens samhälle, t.ex. för att lokalisera områden med 
översvämningsproblematik. Karttjänsten är tänkt som ett 
planeringsverktyg för kommunerna i deras planarbete och som ett 

stöd för markägare och andra aktörer som arbetar med 
restaurering av våtmarker och åfåror. 
Thorbjörn Nilsson, Länsstyrelsen Skåne 

 
11.20 – 12.15 Promenad genom Historiska Växjö med guidning 

Växjös stadsarkitekt Henrik Wibroe guidar oss genom Växjö och 

visar oss historiska och i övrigt intressanta platser och byggnader 
i stadskärnan. Promenaden avslutas vid Ringsbergs 
restaurangskola där vi äter lunch. Se grön punkt på kartan 

 Henrik Wibroe, Växjö kommun 
  

12.15– 13.15 Lunch på Ringsbergs restaurangskola  

 

13.20 – 14.00  Historiska ortofoton - en tidsmaskin som hjälper oss se bakåt i 

tiden 

 Hur såg det ut där du bor för drygt femtio år sedan?  
 Hur har staden, hamnen eller byn förändras?  

 Med hjälp av historiska ortofoton hos Lantmäteriet kan man 
jämföra då och nu och se hur landskapet har förändrats. 

 Lantmäteriet har flygfotograferat Sverige sedan 1930-talet. Nu 

digitaliseras de högupplösta flygbildsnegativen och blir till 
skalriktiga ortofoton. 

 Med hjälp av historiska ortofoton kan man se hur städer har vuxit 

fram, hur vegetationen har förändrats eller för lokalisering av 
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gamla deponier av miljöfarligt gods runt industrier och andra 

potentiella och numera osynliga miljörisker.  
 Sedan den 1 september 2017 ingår historiska ortofoton i 

Lantmäteriets öppna data och är öppna och fria för alla att ta del 

av. 
 Eva Uggla, Lantmäteriet 
  

 
14.00 – 14.40 Obokad i dagsläget 

 

 

14.40 – 15.10 Fika  

 
 

15.10 – 15.30 Arkiverad kartdatabas i Kalmar Kommun 

Kalmar kommun har en arkivfunktion i kartdatabas. Det innebär 
att de kan få en geodata från vilket datum som helst från det att 

funktionen aktiverades. Kalmar kommun kommer och visar hur 
det funkar och delar med sig av erfarenheter. 

  Kalmar kommun 

 
15.30 – 15.50  Historiska kartor i Växjö kommun 

Växjö kommun visar sitt utbud av historiska kartor och gamla 

flygbilder, och hur de har gjorts lätt tillgängliga för medborgarna 
och handläggare. 

 Karl Magnusson, Växjö kommun 

  
15.50 – 16.00 Avslutning 
 Sabina Bernhard 

 

 

Avgifter 
Medlemmar 0 kr. Icke medlemmar 500 kr. Ideella föreningar 300 kr (Faktureras). 
Lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe ingår. 

 
Upplysningar 

Karl Magnusson, Växjö kommun, 0470-43666, karl.magnusson@vaxjo.se 

Wiebke Harders, Ljungby kommun, 0372-78 93 16 wiebke.harders@ljungby.se 

Eva Uggla, Lantmäteriet, 0455-30 82 12, eva.uggla@lm.se 

Sabina Bernhard, Sölvesborgs kommun, 0456-81 60 30, sabina.bernhard@solvesborg.se 

 

Anmälan 
Emotses senast fredagen den 17:e november. Anmälan kan på länken nedan. Anmälan är 
bindande efter den 17:e november. Kom ihåg att anmäla specialkost. 
Anmälan 
 

Reservation för ev. programändringar. Aktuellt slutligt program hittar du på vår hemsida: 

http://www.sydostgis.se ca en vecka före konferensen 

 

Plats 
Utvandrarnas hus, Kulturparken Småland i Växjö. Blå punkt på kartan. 

mailto:karl.magnusson@vaxjo.se
mailto:wiebke.harders@ljungby.se
mailto:eva.uggla@lm.se
mailto:sabina.bernhard@solvesborg.se
mailto:sabina.bernhard@solvesborg.se
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelCfJoELFKrs_ErYGb6tgnxctY-pgPwjPR3oQJHCzq_VsTSQ/viewform
http://www.sydostgis.se/
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Länk till platsen via webbkarta 
 
 

Välkomna! 

Välkommen till trevlig samvaro bland kollegor samt till intressanta föreläsningar och 

demonstrationer. Passa också på tillfället att ta med dig icke etablerade GIS-användare för att 

på sikt bredda GIS-användningen i ditt företag/organisation. 

 
Välkomna! 

 

Styrelsen SydostGIS 

 

 
SydostGIS verkar inom Blekinge, Kalmar och Kronobergs län och är en 

stödförening för användare och andra intressenter av geografiska 

informationssystem (GIS). En av föreningens viktigaste uppgifter är att utgöra 

navet i ett nätverk för information och kontakter inom området. 

 

https://www.hitta.se/kartan?s=6ee86079

