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GIS-Samverkan Dalarna inbjuder till  
temadag 4 november och kursdag 5 november  

i Rankhyttan söder om Falun 

 

 
 

Temadagen 4 november riktas till GIS-Samverkan Dalarnas medlemmar och särskilt till de 

som ingick i tidigare ”Läns-MBK-gruppen”, dvs. personal inom kommunernas mät& 

kartverksamhet. Vi hälsar även välkomna andra företag/myndigheter i länet som är 

verksamma inom samhällsmätning. Programmet finns på efterföljande sida. Deltagandet som 

är utan avgift för medlemsorganisationer i GIS-Samverkan, innefattar fika och lunch. 

 

Kursdagen 5 november inriktas mot modern fotogrammetri med kommunala tillämpningar. 

Kursprogrammet visas på sidan 3. För denna dag tas ut en kursavgift på 500 kr per deltagare 

för att täcka föredragshållares medverkan.  

 

Vi hoppas att du som är med på temadagen den 4e även deltar på kursdagen den 5e. Vi 

rekommenderar då att du övernattar på Rankhyttan och äter middag tillsammans med oss 

kolleger.  Kostnaden för middag och logi tas av varje deltagare och är ca 1000 kr per person. 

Vi erbjuds ett förmånligt pris för detta från Herrgården. Övernattning finns på Rankhyttan för 

40 personer, en del i dubbelrum.  

 

Självklart finns möjlighet för de som inte deltar den 5e att stanna kvar och äta middag med 

kollegerna kvällen den 4e.    

 

 

Med vänliga hälsningar - vi ses på Rankhyttan! 

Styrelsen i GIS-Samverkan Dalarna 
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MBK-temadag 
 

Plats: Rankhyttans herrgård, Annexet 

Tid: 4 november 2015 

 

Målgrupp: kommunernas MBK-personal, mätande organisationer i länet, GIS-Samverkan 

Dalarnas medlemmar. 

 

 
Dag 1 Aktivitet Presentatör 

 

08.30 Samlingskaffe, Herrgårdens bottenvåning 

 

 

09.00 Inledning och praktisk information 

Om läns-MBK som del i GIS-Samverkan Dalarna, 

målgrupp, verksamhet.              

Karl-Erik Palm 

09.15 Kommunvisa rapporter laget runt om organisation, 

resurser, arbeten på gång, viktiga frågor etc. 

 

Alla 

10.00 Senaste nytt från Svensk Geoprocess 

Infopaket framtaget efter träff i Stockholm 25 aug. 

Färdiga temauppdrag. Mätningsanvisningar för färdiga 

databasspecifikationer. Demomiljöer. 

Marie Malmberg projektet Svensk 

Geoprocess 

Torsten Allvar, Lantmäteriet 

11.00 Senaste nytt från Swepos, sammandrag av informationen 

vid roadshow våren 2015 

 

Peter Wiklund, Lantmäteriet Swepos-

gruppen 

12.00 Lunchbuffé  Herrgårdens bottenvåning  

13.00 Mätning med GNSS, kvalitetsfrågor 

 

Lars Jämtnäs, Lantmäteriet Swepos-

gruppen  

13.30 Referenssystem i plan och höjd – hur har byten gått och 

hur går det?  

Olika ambitionsnivåer vid övergången till RH2000, 

erfarenheter från Jämtlands län. 

Lars Engberg, Lantmäteriet Geodata 

Geodesi 

14.00 Paus 

 

 

14.15 Sv. Geoprocess temauppdrag stompunkter.  

 

Lars Engberg 

14.40 Om nationella och lokala stomnät – behov, förvaltning, 

utbyggnad och användning. Hur beskrivs kvaliteten i 

stomnäten? 

Hur ser vi på stomnätsförvaltningen i länets kommuner – 

laget runt? 

Lars Engberg  

15.30 Önskemål för nästa läns-MBK-dag Alla 

15.40 Avslutningsfika   

16 – 18.30 Egen aktivitet, t.ex. utomhus  

18.30 Middag Herrgårdens övervåning För anmälda 
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Kursdag Modern fotogrammetri med 
kommunala tillämpningar 
 

Plats: Rankhyttans herrgård, Annexet 

Tid: 5 november 2015 

 

Målgrupp: kommunernas MBK-personal, mätande organisationer i länet, GIS-Samverkan 

Dalarnas medlemmar. 

 

 
Dag 1 Aktivitet Presentatör 

 

08.30 Samlingskaffe, Herrgårdens bottenvåning 

 

 

09.00 Inledning och praktisk information 

 

Karl-Erik Palm 

09.15 Lantmäteriets bildförsörjningsprogram 

 

Torsten Allvar, Lantmäteriet 

09.30 Upphandling av flygfotografering och fotogrammetri 

med stöd av HMK 

Falu och Mora kommuner 

10.00 Teknikutvecklingen inom flygfoto och fotogrammetrisk 

bearbetning  

 

Helen Rost, Blom Sweden AB 

11.15 Kommunala erfarenheter av UAS Jan-Olof Pettersson, Kristianstads 

kommun 

12.00 Lunchbuffé Herrgårdens bottenvåning  

13.00 ESPA hos kommuner i Dalarna, tänkt användning, 

erfarenheter så här långt 

 

Falu, Borlänge och Mora kommuner 

14.15 Fotogrammetrins roll i modern kommunal 

kartverksamhet 

 

Alla, Inledare Lars Robertsson 

14.30 Diskussion och frågestund Föredragshållare och alla deltagare 

15.30 Avslutningsfika  

 

 


