Viktiga frågor om vatten – hur kan bra geodata
bidra?

Välkommen till en dag som handlar om hydrografi och om hur geodata kan vara ett stöd i arbetet
med olika vattenfrågor, något som får allt större betydelse i samband med klimatförändringar.
Under dagen får du en inblick i de geodata om vatten som Lantmäteriet, SMHI och SGU arbetar
med. Praktiska exempel på användning presenteras ex. ”Hitta dricksvattenresurser på Gotland”,
”Sårbarhetskartor för räddningstjänstens hantering vid miljöolyckor”. Det blir tillfälle att diskutera
och utbyta erfarenheter. Se det detaljerade programmet för dagens innehåll.
Samling sker till fikat som står framdukat kl. 09.00. Dagen avslutas kl. 15.45.
Dagen arrangeras av GISiDé, GIS Östergötland och Lantmäteriet. Lantmäteriet står för lokal och
förtäring.
Anmälan och behov av specialmat senast 2018-11-01.

När: 2018-11-13
Plats: Louis De Geer, Norrköping
Lokal: Vingen 6

Välkommen!

Program
Tid

Aktivitet

09.00 – 09.25

Fika

09.25 – 09.30

Välkommen

09.30 – 10.30

Presentation och demo av hydrografiprodukter
Föreläsare: Rickard Hallengren, Lantmäteriet och Daniel Björkert, SMHI

10.30 – 10.45

Bensträckare

10.45 – 11.15

Demo av hydrografi enligt vattenstandarden
Föreläsare: Jakob Nisell, SGU

11.15 – 12.00

Exempel på användning
•
•

Hitta dricksvattenresurser på Gotland
Sårbarhetskartor för räddningstjänstens hantering vid
miljöolyckor

Föreläsare: Jakob Nisell, SGU och företrädare för Räddningstjänsten

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.15

Hydrografi inte enbart ytvatten
•

Om hur SGU tänker knyta grundvattenförekomster till
nätverket

Föreläsare: Jakob Nisell, SGU
.

13.15 – 14.30

Fortsatt dialog kring geodata som stöd i vattenfrågor
• Vilka geodata finns idag
• Vilka behov finns
• Hur ska de tillgängliggöras
Kaarina Ringstad, SGU och Ulrika Johansson, Lantmäteriet

14.30 – 14.55

Fika

14.55 – 15.30

Fortsatt dialog kring geodata som stöd i vattenfrågor
• Vilka geodata finns idag
• Vilka behov finns
• Hur ska de tillgängliggöras
Kaarina Ringstad, SGU och Ulrika Johansson, Lantmäteriet

15.30 – 15.45

Summering och frågor

