
Studiebesök 2010
GIS i Västmanland bjuder med glädje in för ett tvådagars 

studiebesök till SMHI i Norrköping och Linköpings kommuns miljö 
och samhällsbyggnadsförvaltning. En perfekt chans att se olika GIS 

tillämplingar samt för att träffas och umgås med likasinnade.

SMHI & LINKÖPINGS KOMMUN
STUDIEBESÖK 2010 - GIS I VÄSTMANLAND

21 - SEPTEMBER - 22 SEPTEMBER 2010 

hemsida: http://www.gisivastmanland.se
epost: info@gisivastmanland.se

Dag 1 - Studiebesök hos SMHI (Norrköping)  2010-09-21

SMHI har samlat in data från atmosfären, sjöar, hav och land sedan slutet på 
1800-talet. Idag används bland annat satelliter, radar, ballonger, flygplan, 
bojar och blixtlokaliseringssystem vid insamlingen. Med hjälp av 
superdatorer, beräkningsmodeller, statistik och forskning tar SMHI:s experter 
fram bland annat prognoser, beslutsunderlag, klimatscenarier och 
utredningar. 

SMHI har fler webb-baserade verktyg för utredning av luft- och vattenmiljö. 
Dessa verktyg används som beslutsunderlag för myndigheter, kommuner, 
forskare, företag m.m.
Under studiebesöket kommer SMHI berätta om ca 3 webbtjänster och 
beslutsverktyg gällande Hydrologi, Luftkvalitet och Metrologi.

Under studiebesöket planerar vi även att få en inblick i hur SMHI går 
tillväga när de ställer morgondagens eller semesterveckans väderprognoser.

Preliminär tidsplan dag 1

9.00  Buss från Västerås Fiskartorget, till Norrköping
11.30  Lunch på SMHI:s restaurang
12.30 ~16.00 Studiebesök SMHI
16.00  Buss från Norrköping till Linköping
19.00  Gemensam middag på hotellet
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Dag 2 - Linköpings kommun i 3D  2010-09-22

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltning i Linköping har tagit fram en 
avancerad digital 3d modell av Linköping. Denna har de lyckats publicera 
till allmänheten via stadens hemsida med hjälp av Agency9’s 3D mjukvara.

Studiebesöket kommer ge en inblick i hur miljö och 
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar. Fokus kommer vara på deras 3D 
satsning. Även svenska mjukvaruföretaget Agency9 kommer visa deras 
produkt.  En fantastisk möjligheten att ställa frågor och få en inblick i denna 
process. 

Preliminär tidsplan dag 2

7.00 ~ 8.30  Frukost på hotellet i Linköping
9.00 ~12.00  Studiebesök på Linköpings kommun och Agency 9
12.00 ~13.30 Lunch i Linköping
13.30 ~ 16.00 Buss från Linköping till Västerås Fiskartorget

Kostnad:

Pris: ~1400:- per person. I priset ingår 2 st lunch, 1st frukost och 
övernattning på hotellet.

GIS i Västmanland bjuder sina medlemmar på transport-
kostnaden och middag dag 1 (ej dryck).
 
Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller. Anmäl dig via email till 
hakan.oscarsson@lm.se.
 
Håkan 026-633542
 
Tom 073-8413456
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