
 

Gisföreningens i Uppsala län studieresa till Gävle 8-9 april 2013 

 

En kall och blåsig men fin måndagmiddag samlades ett tiotal Gis-intresserade från 

kommuner, myndigheter och konsulter för att ta tåget till Gävle och ett dygns 

kunskapsinhämtning och -utbyte. På tåget hann vi börja bekanta oss med varandra.  

 

Besöket hos Gävle kommun den 8 april 

Väl i Gävle promenerade vi till Gävle kommun och blev emottagna av Annelie Höök som 

informerade om geodatahanteringen hos kommunerna i Gävleborgs län och Älvkarleby 

kommun – cX-kartan (där c står för Älvkarleby och X för Gävleborgs län).  

 

  
 

Vi fikade och sedan berättade Peter Jäderkvist om en ny portal för kartdata och samarbetet 

med Gävle energi. 

 

Mingel och middag 

Efter besöket hos Gävle kommun checkade vi in på hotellet och promenerade sedan i vårsolen 

längs Gavleån förbi Gevalias gamla lokaler ut till Skybarskrapan. Under mingel tittade vi på 

utsikten för att efter en del förvirring i hissarna inta en smaklig måltid på bottenvåningen. 

 

   
 

 



 

Besöket hos Lantmäteriet den 9 april 

På morgonen samlades deltagarna i hotellets lobby för en promenad på ca 20 min till 

Lantmäteriets huvudkontor på Lantmäterigatan 2. I huvudentrén väntade Lotta Zetterberg och 

hjälpte oss med besöksbrickor m.m. för att sedan visa oss vägen till den första 

besöksstationen. Där fick vi se hur operatörerna tar hand om NNH-data genom manuell 

editering för att skapa en markmodell av grid-data. Vi passade även på att fotografera gruppen 

framför en flygkamera modell äldre. 

      
 

Vid nästa station fick vi höra om hur Lantmäteriet fångar topografisk information från 

flygbilder som följer det årliga bildförsörjningsprogrammet. Vid detta arbete tas hänsyn till 

det ajourhållningsdata som kommunerna levererar in så att inga krockar eller misstag uppstår. 

Här fick vi också höra om den samverkan som sker mellan Lantmäteriet och alla kommunerna 

i landet när det gäller adress- och byggnadsinformation. 

Sen var det dags för en behövlig paus med fika i Lantmäteriets lunchmatsal. 

Efter fikat blev vi hämtade av Erik Edberg för ett besök hos Swepos driftcentral. SWEPOS är 

ett nationellt nät av fasta referensstationer för GNSS (Global Navigation Satellite System). 

SWEPOS-beräkningstjänst är till för dem som på ett enkelt och noggrant sätt vill bestämma 

positionen i referenssystemet SWEREF 99 för en punkt. Beräkningstjänsten fungerar i hela 

Sverige eftersom referensstationerna är belägna från Kiruna i norr till Smygehamn i söder. På 

stora datorskärmar kan personalen i driftcentralen övervaka alla dessa stationer. Driften 

bevakas dygnet runt och året om. På skärmarna kunde man bland annat se hur många 

användare som var uppkopplade till SWEPOS och vilka stationer som inte var i drift för 

tillfället. 

 



  
 

Efter detta pass gav vi oss upp till generaldirektörens sammanträdesrum för att höra om 

Lantmäteriets lagring och leverans av geodata. Där tog först Pär Hollander emot och berättade 

om vad informationsförvaltning av geodata innebär, och hur Lantmäteriet ajourhåller och 

upprätthåller kvaliteten på fastighetsdata. Därefter fick vi höra från Anders Wike och Per 

Bond om de produkter Lantmäteriet tillhandahåller kunderna på olika sätt. 

Besöket avslutade vi med lunch i Lantmäteriets matsal för att senare ta en promenad till tåget 

för avfärd hemåt. 

 

 


