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Målgrupp: Tjänstemän som arbetar med GIS och geografisk information i kommuner och länsstyrelser samt 
övriga intresserade inom geografisk information, GIS, kommunalplanering, kommunikationsplanering. 
 

 
 

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. 

SydostGIS inbjuder härmed till 

GIS‐dag i Karlskrona 
Hav, sjöar och vattendrag 

med årsmöte 
Onsdagen den 11 april 2018 

kl. 09:30 – 15:30 
Plats: Karlskrona, Marinmuseum, Hörsalen 

 

Kartdata ©2018 Google 
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PROGRAM  

 
Inledning Välkomna 
09:30 – 09:35 Ordförande Sabina Bernhard hälsar välkommen 

 
09:35 – 10.15 Havsplan för Blekinges kustkommuner 

Blekinges kustkommuner har tagit fram ett förslag för hur havet ska 
användas i framtiden och planen är nu ute på samråd. Planen anger 
kommunernas viljeinriktning för vattenanvändningen och ska öka 
förutsägbarheten för den som bedriver verksamhet till havs. 

 Christina Johansson och/eller Hanna Olsson, Karlskrona kommun  
 Toomas Randsalu, Karlshamns kommun 
  
10:15 – 11:00 Åbotten är också mark 

Patrik Johansson, ÅF, tidigare Eskilstuna kommun berättar om karteringen av 
Eskilstunaåns botten. Han berättar också om moderna 
visualiseringslösningar för kommunikation och förståelse.  
Patrik Johansson, ÅF 
 

11:00 – 11:30 Årsmöte 

 
12:30 – 13.30 Guidad rundtur 
 
13:35 – 14:00 Copernicus – fria satellitdata och tjänster för miljö, klimat och säkerhet 
 EU:s miljöövervakningsprogram Copernicus samlar in allt större mängder 

data om vår jord. Copernicus består av sex familjer av 
miljöövervakningssatelliter samt tematiska tjänster för hav, land/sötvatten, 
luft, klimat, katastrofhantering och säkerhetsfrågor. Data och information 
som produceras av Copernicus tillhandahålls öppet och kostnadsfritt för 
användare från hela världen. Välkommen till en introduktion till Copernicus 
med användningsexempel. Särskilt fokus kommer läggas på hur data från 
Copernicus kan stödja en hållbar förvaltning av hav och sötvatten i ett klimat 
under förändring. 
Thomas Klein, Havs‐ och vattenmyndigheten 

 
14:20 – 14:50 Plattformen Swea 

Tobias Edman kommer från Rymdstyrelsen och berättar om plattformen 
Swea. Swea erbjuder fjärranalysdata anpassat för svenska användare. 
Tobias Edman, Rymdstyrelsen 

 
14:50 – 15.10 Avslutning 

09:00 – 09:30 Samling och fika 

11:30– 12:30 Lunch 

14:00 – 14:20 Fika 
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Avgifter 
Medlemmar gratis. Icke medlemmar 500 kr. Ideella föreningar 300 kr (Faktureras). Lunch, 
förmiddags‐ och eftermiddagskaffe ingår. Studenter vid Linnéuniversitet och BTH fritt (i 
mån av plats), exklusive lunch. 

 
Upplysningar 
Johan Karlsson – Länsstyrelsen Blekinge län, 010‐2240160 
Johan.Karlsson@lansstyrelsen.se 
 
Toomas Randsalu – Karlshamns kommun, 0455‐81667 
Toomas.Randsalu@Karlshamn.se 
 
Jimmie Andersén – Blekinge Tekniska Högskola, 0455‐385326 
Jimmie.Andersen@Bth.se 

 
Anmälan 
emotses senast söndagen den 8 april. 
Anmälan kan göras till SydostGIS på följande adress https://goo.gl/forms/7BfC6ic6ImDtkV2n1 

 
− Kom ihåg att anmäla specialkost 
− Vänligen ange faktureringsadress och referens 
− Ange om du önskar bli medlem i SydostGIS 

 
Reservation för ev. programändringar. Aktuellt slutligt program hittar du på vår hemsida: 
http://www.sydostgis.se ca en vecka före konferensen. 

 
 

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 Sydost GIS 
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