
Internationella GIS-dagen 

Uppdrag:  

 Prata om något du håller på med, något aktuellt, något 
lokalt eller något du tycker är spännande…. 



Kort om mig: 

Mikael Schröder 

• Arbetar som affärs- och verksamhetsutvecklare inom 
GIT på Metria sedan augusti 2011 

• Ordförande i GIS i Uppsala län 

• Håller kurser tillsammans med ULI 



Reklam 

• Något jag gör: Nytt Metriakontor i Uppsala 

• Något aktuellt: Info om ULI´s kurser och seminarier 

• Något lokalt: GIS föreningen i Uppsala län 

• Något spännande: OpenStreetMap & the Standby Task Force 

Från lokalt  nationellt   Globalt  
och sen tillbaka igen 



Vad är Metria? 
• Metria, som tidigare var en av divisionerna inom Lantmäteriet, är 

ett statligt bolag sedan 2011-05-01 

• Metria är nu ett konsultbolag inom Geografisk information, som 

hjälper kunder att samla in, förädla och använda geodata så 

effektivt som möjligt i sin verksamhet. 

• Metria har cirka 350 medarbetare på 35 orter.  

• Mät- och kartingenjörer, lantmätare, systemutvecklare, projektledare, 

fjärranalysexperter, GIS- & verksamhetskonsulter m.fl. 



Dataförädling och analyser 
Databearbetning och integrering av kartdata, 

fastighetsdata och bilddata. Klassificering och analyser av 

geodata från olika källor som beslutsunderlag. 

 

• Databearbetning 

• Geografiska analyser 

• GeoSupport 



Karttjänster och programvaror 
Tillgång till kartor och fastighetsinformation i webbmiljö 

dygnet runt. Tjänster för positionering och navigering av 

fordon. Återförsäljning av kart- och bildhanteringsprogram 

inkl. utbildning och support. 

 • Karttjänster 

• Fastighetstjänster 

• Positioneringstjänster 

• Web services 

• Programvaror 



Kundanpassade systemlösningar 
Utveckling av kundanpassade system där geodata 

integreras med kundens verksamhetsdata. Hög 

tillgänglighet och driftsäkerhet garanterar användaren att 

rätt information finns tillgänglig vid varje beslutstillfälle. 

 • Utveckling av kundsystem 

• Drift och förvaltning av 
kundsystem 

• Drift och förvaltning av 
geografiska data 



Metria 
i Uppsala 



Nytt kontor - Ny satsning 
• Metrias Uppsalakontor etablerades i somras  

• Fokus på SDI (Spatial Data Infrastructure) 

• Erik Lundborg: GIT-arkitekturlösningar, Standardisering samt 

 Analyser & utredningar samt utbildning 

• Mikael Schröder: Affärs- och verksamhetsutveckling samt GIT-

Arkitekturlösningar samt utbildning 

• Olov Johansson: INSPIRE, standardisering,  

 Informations-, och verksamhetsmodellering 

 

 



SDI består av många delar 

Geodatasamverkan  
Standardisering 

Organisationslösningar 
Samarbetsavtal 

Avtal om servicenivåer 
Affärsmodeller och -processer 

E-handel 
Licenshantering 

 
Teknik  

OGC-Tjänster, webtjänster, SOA 
Standardisering & interoperabilitet 

Portallösningar 
Molntjänster  

Data 
Standardisering & interoperabilitet 

Harmonisering 
Synkronisering, versionshantering,  
flödeskontroll, processmodellering 

Kvalitetskontroll 
Data, metadata, datamodeller 

Dataproduktspecifikationer 
Produktionsprocesser 



Därför behövs kurser 

Metrias SDI-team samarbetar med ULI kring kurser: 

• GeoInfo Workshop 5-okt,  

• Så funkar det – SDI i praktiken 

• SDI/Geodatasamverkan i praktiken 23-24 november 



Om ULI 

• ULI är Sveriges branschorganisation för geodata och 
geografisk IT med kring 200 medlemmar bland 
statliga myndigheter, kommuner, landsting, företag, 
högskolor och andra organisationer.  

• ULI arbetar för att öka kunskapen om geografisk IT 
såväl inom branschen som bland beslutsfattare och 
allmänhet.  

• ULI kartlägger användarnas behov, identifierar GIS-
branschens möjligheter och vill se till att Sverige tar 
tillvara potentialen inom området. 

www.uli.se • uli@uli.se 



GEOINFO 

• ULIs årliga nationella konferens för användare och 
producenter av geografisk information och geografisk IT  

• 3-5 oktober i Uppsala 

 

• Workshops 2011: 
– SDI i praktiken 

– Användarundersökning 

– Open StreetMap 

– Användbarhetstester 
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ULIs kurser hösten 2011 

• Möjligheterna med GIS – en introduktion, 8 november  

• Att arbeta med Open Source GIS – en introduktion, 9 
november 

• SDI/Geodatasamverkan i praktiken, 23-24 november 

• Geografisk IT för beslutsfattare - beställningskurs 

 

 

Kurserna hålls i Stockholm.  
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ULIs fokusseminarier 

• Ny Nationell höjdmodell, 22 september i Stockholm 
• Molntjänster för GIS, 29 november i Stockholm 
• Workshop om att jobba med Höjddata, 6 december 

 
• VA-GIS, 25-26 januari i Stockholm 
• Arbeta smart i planering och byggande 2012, 1-2 

februari i Stockholm 
• Open Source för GIS 2012, 6-7 mars i Stockholm 
• Location Based Services vår 2012 i Stockholm 
• Ny StrateGIS-satsning? Diskussionsseminarium 

Kartdagarna 2012 
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GIS-föreningen i Uppsala län 



• GIS i Uppsala län verkar för att främja uppbyggnad och 
användning av geografisk information med Uppsala län 
som sitt verksamhetsområde.  

• Vi är en ideell förening för organisationer och enskilda 
personer inom näringsliv, offentlig förvaltning, forskning 
och utbildning som vill vara med och utveckla 
användningen av geografisk information och GIS i 
regionen. 



Aktiviteter de senaste åren: 

• Samarrangemang, mellan UppGIS och Gis i Uppsala län,  kring Internationella 
GIS-dagen, 2011-11-16 

• Deltagit i arbetet med GeoInfo, 2011-10- 03- 05 

• AfterWork i Uppsala – Lantmäteriet och Geodata, 2011-09-29 

• Mappingparty i Enköping, 2011-05-18 

• Studiebesök på Svedavia Arlanda, 2011-03-23 

 

• Deltagit i arbetet med GeoInfo 2010, 10-11 nov 

• Studieresa, 2010- 22-23 sept 

• 100 Minuter GIS, 2010-03-23 

• GIS-buffé – vad händer, 2009-12-08  
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Open Street Map 
• Open Streetmap bildades 2004 av Steve Coast 

• Han irriterade sig över att det inte fanns någon bra och gratis 
bakgrundskarta över vägarna i London.  

• Men kom på att han hade ju en GPS… om han tog track-log från den när 
han åkte runt så kunde han ju successivt bygga upp en karta. 

• Han lyckades få med sig några åkerifirmor och därefter gick det fort. 
London blev England som blev resten av världen. 

• 2007 blev Nederländerna som första land fullständigt karterat i OSM. 

• Nu används Open Street Map i många olika sammanhang. 

OpenStreetMap usage stats feb 2011. Dark is better and popular 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Openstreetmap_usage_stats_for_February_2011.png


”Crowdsourcing” 
Skarp tillämpning av Open Streetmap  

vid jordbävningen i Haiti  
januari 2010 



Centre National de l’Information Géo-Spatiale (Haitis motsvarighet 
till Lantmäteriet) dagen efter jordbävningen 



Flera stora organisationer donerade flyg 
och satellitbilder över Haiti och 
tillgängliggjorde dem på nätet 



Efter en vecka: 275 redigerare och 500 000 objekt 
Efter två veckor:  600 redigerare och 1000 000   
skapade och redigerade objekt 











Sagt om Open Street 
Map i räddningsarbetet 

på Haiti 



The Standby Task Force 
Online Volunteer Community for Live Mapping 

• Efter de senaste årens katastrofer har det dykt upp ett ökande antal av 
informella aktörer som i huvudsak arbetar på volontärsbasis med att 
kartera vid krissituationer.  

• Detta är dock bara reaktivt. Det är förebyggande arbete som kan göra den 
stora skillnaden. 

 

 The Standby Task Force (SBTF) rises to the challenge of turning the 
adhoc groups of tech-savy mapping volunteers that emerge around 
crises into a flexible, trained and prepared network ready to deploy. 
The SBTF is a volunteer-based network that represents the first wave 
in Online Community Emergency Response Teams 

http://standbytaskforce.com/


The Standby Task Force 
Online Volunteer Community for Live Mapping 

Crowdsourcing Satellite Imagery 
Analysis for UNHCR-Somalia:  
Latest Results: 
253,711 That is the total number of tags 
created by 168 volunteers after 
processing 3,909 satellite images in just 
five days. A quarter of a million tags in 
120 hours; that’s more than 2,000 tags 
per hour.  

http://chile.ushahidi.com/ 
http://haiti.ushahidi.com/ 

http://chile.ushahidi.com/
http://haiti.ushahidi.com/


The Standby Task Force 
Online Volunteer Community for Live Mapping 

• The SBTF is not an organization, it is a platform, a shared space for those 
who have skills to offer (or are willing to learn skills) to assist crisis 
affected communities through the use of crowdsourcing and mapping 
technologies. 

 

• Du kan hjälpa till!  I stället för att bara titta på krisrapporterna på TV: 

– Kan du sitta hemma i din egen (lokala) TV-soffa och genom att delta i arbetet i 
ett (globalt) nätverk göra (lokal) skillnad vid kris!! 

 

• Ansök nu: http://blog.standbytaskforce.com/apply-now/  

http://blog.standbytaskforce.com/apply-now/
http://blog.standbytaskforce.com/apply-now/
http://blog.standbytaskforce.com/apply-now/

