
 

 

 
 

Internationella GIS-dagen 2017 
 
Den 15 november vill vi i föreningen GIS i Uppsala län uppmärksamma 
den internationella GIS-dagen med ett heldagsseminarium. 
 
Seminariet kommer att lyfta viktiga och dagsaktuella frågor för 
verksamheter som använder geografisk information. Föredragshållarna 
kommer från både statlig och kommunal sektor. 
 
Varmt välkomna! 
 

 

Plats: Kompassen, Kaptensgatan 4, Enköping  
 
Datum: 15 november 2017  
Tid: 8:30-16:00  
 
Pris: 600 kr (exkl. moms) lunch samt förmiddags- och eftermiddagsfika 
ingår  
 
Anmälan: 
Anmälan via mejl till: info@gisiuppsalalan.se, ange deltagarens namn, 
fakturaadress och ev kostinfo. 
 
Senast den 13 oktober!  
 
Varmt välkomna!  

GIS i Uppsala län 
 

Frågor: 
Monica Beckholmen   Kristina Martinelle 
monica.beckholmen@telia.com  kristina.martinelle@sgu.se 
 
 

https://www.google.se/maps/place/Kaptensgatan+4,+749+35+Enk%C3%B6ping/@59.631664,17.0814745,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465e50353b51b183:0x92159d80e8e5c37a!8m2!3d59.631664!4d17.0836632
mailto:info@gisiuppsalalan.se
mailto:monica.beckholmen@telia.com
mailto:kristina.martinelle@sgu.se


 

 
 

Program:   

8.30-9.00 Fika  

9.00-9.05 GIS i Uppsala län Kristina Martinelle, ordförande 

9.05-9.30 
QGIS - Kommunala tillämpningar 

www.qgis.se, www.qgis.org  
Annie Jansson, Peter Lund, Nacka 

kommun   

9.30-10.00 
Nationell geodatastrategi - 

handlingsplanen 
Peter Nyhlén, Lantmäteriet 

10.00-10.30 Blåljus uppföljning Marie Ljungh, Botkyrka kommun 

10.30-10.50 Fruktstund  

10.50-11.20 
Svensk Geoprocess - 

Geodataspecifikationerna 
Linn Varhaugvik Arto, Lantmäteriet 

11.20-11.50 
Riktlinjer och Stöd för införandet av 

Digitala Eskilstuna geografiskt 
Helena Ringmar, Eskilstuna 

kommun 

11.50-13.00 Lunch  

13:00-13.30 Open Source GIS i kommunal verksamhet 
Helena Ringmar, Eskilstuna 

kommun 

13.30-14.00 Upphandling av GIS-parter  
Martin Samuelsson, Uppsala 

kommun 

14.00-14.30 Val av strategi vad gäller GIS-plattform  Paneldebatt 

14.30-15:00 Kaffe  

15.00-15.30 Enköpingsåsen i 3D  Eva Jirner, SGU 

15.30-16.00 

 
Enköpings kommuns digitalisering ur ett 

geodataperspektiv 
 

 
Per Lindblad, Enköpings kommun 

 

16.00-16.10 Avslutning Kristina Martinelle, ordförande 
 

http://www.qgis.se/
http://www.qgis.org/


Vägbeskrivning: 
 
Kompassen ligger i Enköping, endast 5 minuters promenad från Enköpings centrum och ca 13 minuter 
med buss från Enköping station. 

Med bil 
Kompassen har en egen parkering, kostnadsfri för besökande gäster. 

 
Från Stockholm 
Från Stockholm kör E18 mot Enköping. Kör 
av E18 vid trafikplats Annelund, Enköping 
Ö. Sväng höger mot Enköping och kör över 
bron. Efter bron tar du vänster in på 
Österleden. Efter ca 3 km kommer du till en 
rondell. I rondellen tag höger mot Enköping 
och kör ytterligare ca 2 km. Sväng vänster 
vid Kaptensgatan. Efter knappt 100 meter 
hittar du Kompassen på höger sida. 

Från Uppsala 
Kör vägg 55 mot Enköping. När du kommer 
fram till rondellen vid Litslena kyrka sväng 
höger mot Enköping. Kör drygt 7 km, när du 
kört över motorvägsbron tar du vänster in på 
Österleden. Efter ca 3 km kommer du till en 
rondell. I rondellen tag höger mot Enköping 
och kör ytterligare ca 2 km. Sväng vänster 
vid Kaptensgatan. Efter knappt 100 meter 
hittar du Kompassen på höger sida. 

Från Västerås 
Kör E18 mot Stockholm. Kör av avfart 141 mot Enköping V, Strängnäs. I rondellen ta 3:e avfarten mot 
Enköping V, C då är du på Doktor Westerlunds gata. Kör ca 1 km på Doktor Westerlundsgata, i rondellen 
ta 1:a avfarten mot Sjukhuset, Biblioteket mm in på Fjärdhundragatan. Följ vägen vänster och du 
hamnar på Ågatan. Kör Ågatan rakt fram, in i ett företagsområde mot bl.a. Återbruket. I en 4-
vägskorsning ta väster in på Kaptensgatan. Du hittar Kompassen efter ca 500 meter på vänster sida. 

Från Arlanda 
Kör ut från Arlanda mot Stockholm på E4/E18. Kör E4:an mot Stockholm ca 18 km. Sväng av från E4 
vid Rotebro, kör väg 267 ca 5 km mot Enköping, Stäket och E18. Vid Stäket ta andra avfarten i rondellen 
ut på E18 mot Enköping. Kör av E18 vid trafikplats Annelund, Enköping Ö. Sväng höger mot Enköping 
och kör över motorvägsbron. När du kört över bron sväng vänster in på Österleden. Kör ca.3 km tills ni 
kommer fram till en rondell. I rondellen tag höger mot Enköping och kör ytterligare ca 2 km. Sväng 
vänster vid Kaptensgatan. Efter knappt 100 meter hittar du Kompassen på höger sida. 

Ett annat alternativ är att köra ut från Arlanda mot Stockholm på E4/E18. När motorvägen delar sig kör 
du mot Stockholm/Sigtuna. Ta sedan höger och följ väg 263 mot Sigtuna/Märsta ända fram till Sigtuna. 
I rondellen vid Sigtuna tar du höger mot Enköping/Uppsala. Du är fortfarande på väg 263. Efter några 
kilometer svänger väg 263 mot Enköping/ Bålsta/Skokloster/Erikssund, följ den skylten. Efter Erikssund 
tar du vänster mot Bålsta. Sväng höger mot Bålsta efter cirka 2 km. 

När du når motorvägen tar du vänster ut på E18 mot Enköping. Kör av E18 vid trafikplats Annelund, 
Enköping Ö. Sväng höger mot Enköping och kör över bron. När du kört över bron över E18 sväng 
vänster in på Österleden. Kör ca.3 km tills ni kommer fram till en rondell. I rondellen tag höger mot 
Enköping och kör ytterligare ca 2 km. Sväng vänster vid Kaptensgatan. Efter knappt 100 meter hittar du 
Kompassen på höger sida. 


