
 
 

inbjuder till 
 

”GIS-BUFFÉMÖTE – VAD HÄNDER?” 
 

Tisdagen 8 december på Uppsala konsert och kongress 
VAR? BUFFé och Lokal 

 
8.30 Frukostbuffé 
9.00 Inledning   
9.10 WSP - Samhällsbyggnad 
9.45 Geodataprojektet 

10.15 Bensträckare m frukt 
10.30 Strömmade vektorkartor 
11.00 Avrundning och eventuell 
presentation av aktuella föreningsärenden.   

 
 

 
 

Anmälan till Monica.Beckholmen@telia.com senast 27 november 
Deltagaravgift 200:- insättes på pg ???????? 

 
 

VÄLKOMNA! 
 
 
 

mailto:Monica.Beckholmen@telia.com


 
 

 

”GIS-BUFFÉMÖTE – VAD HÄNDER?” 
Tisdagen 8 december på Uppsala konsert och kongress 

 
 
Virtual Reality i verkligheten - Ante Erixon, WSP Samhällsbyggnad 
 

  

Dagens samhällsbyggande ställer krav på en alltmer förfinad 
geografisk information, presenterad på ett effektivt sätt. För 
planering och projektering nyttjas idag högupplöst 3D-information 
från luftburen, mobil och terrester laserskanning för presentation i 
virtuella modeller. Virtual Reality (VR) är idag ett standardverktyg 
i såväl små som stora projekt som en integrerad del av 
projekteringsprocessen. VR nyttjas som beslutstöd, från 
översiktlig till detaljerad planeringsnivå, och erbjuder en mångfald 
av användningsområden i vår komplexa omvärld. 

 
 
 
"Geodata - Sverige bit för bit - Hur långt har Geodataprojektet 
kommit?" - Pia Färegård  
 

 

 
 

Här beskrivs hur långt vi har kommit i Geodataprojektet, när det 
gäller verksamhetsdelarna och den tekniska infrastrukturen. Den 
föreslagna verksamhets- och affärsmodellen, som går ut på 
remiss i slutet av året, kommer att presenteras. En visning 
kommer också att göras av den senaste versionen 
av Geodataportalen. 
 

 
 
Strömmade vektorkartor- en möjlighet att nå en bred publik med 
nya tjänster -  Jonas Karlsson, Idevio 
 

 

Genom att sammanföra och kombinera data från olika källor 
skapas en unik möjlighet att presentera information på en karta 
på ett för användaren nytt sätt. Jonas Karlsson från Idevio visar 
också hur man kan kombinera kartdata från olika leverantörer, 
såsom t.ex. TeleAtlas, Navteq, OpenStreetMap. Lantmäteriet och 
NVDB, för att skapa specialiserade karttjänster. 
Allt kommer att exemplifieras med Riksantikvarieämbetets 
fornlämningar i Idevios mobila karttjänst Locago. Locago kan 
gratis laddas ner till de flesta vanliga mobiltelefoner på 
get.locago.com<http://get.locago.com>.

 

VÄLKOMNA! 
 
 

http://get.locago.com/

