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Körtidsanalys för  Malmö brandkår
mha nätverksananalys

Brandstation
Körtid <=5 min
Vägmittlinje

Vad kan SamGIS Skåne ge dig?

SamGIS Skåne  informerar sina medlemmar om geografi sk 

informationshantering genom nyhetsblad och hemsida

SamGIS Skåne arrangerar konferenser och workshops i aktuella frågor 

inom GIS, geodesi, fotogrammetri, kartografi  och fjärranalys

SamGIS Skåne verkar för ökat samarbete kring utbyte av geografi ska 

data och att priset och kvalitén motsvarar användarnas krav  

SamGIS Skåne  tar initiativ till och stödjer GIS-projekt i Skåne

SamGIS Skåne sprider information om goda GIS-tillämpningar 

SamGIS Skåne är det regionala nätverket för GIS-användare och 

producenter av geografi sk information

SamGIS Skåne samverkar med landets övriga regionala GIS-föreningar 

och med Utvecklingsrådet för Landskapsinformation (ULI) som verkar på 

riksnivå

Pensionärers reseavstånd till
närmastliggande sjukhus
(Helsingborg eller Ängleholm)
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SamGIS Skåne medverkar i projektsamverkan. 
Bland annat har SamGIS Skåne medverkat i följande projekt:

Databaskatalog som redovisade fakta om länets geografi ska databaser och 

metadata

GIS-projekt Skåne med syfte att sprida kunskap om GIS genom att visa 

goda GIS-exempel för planering, visualisering och datasökning. På den CD 

som projektet producerade kunde användaren titta på och utföra enklare 

analyser för valfritt område i Skåne

StrateGIS med syfte att höja kommunernas kompetens inom GIS-området. 

SamGIS Skåne stödjer det nätverk av GIS-samordnare i kommunerna som 

etablerades under StrateGIS-projektet

SamGIS Skåne arrangerar workshops inom områden som:

Mobilt GIS där deltagarna informeras om teknikutvecklingen inom området 

och får pröva på att använda GPS i handdator

Webb-tillämpningar med GIS där goda exempel från kommunernas 

hemsidor presenteras och där deltagarna får testa olika programvaror

Utbyte av geografi sk information där frågeställningar kring standarder, 

datalagring, metadata och datautbyte med hjälp av XML och GML 

diskuteras

GIS och skola där lärare bjuds in för att se hur GIS kan användas i 

skolundervisningen

GIS och statistik där olika typer av GIS-baserade analyser samt frågor kring 

sekretess och integritet diskuteras

GIS och 3D där användningen av höjddata för analys och visualisering 

presenteras 
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Bli medlem i SamGIS Skåne!

SamGIS Skåne vänder sig till organisationer som har sin verksamhet i 

Skåne. Exempel på dessa är privata företag, kommuner, kommunala bolag, 

Region Skåne, universitet och högskolor samt statliga organisationer.

Som medlem betalar du en årsavgift . Du blir då delaktig i ett nätverk för 

geografi sk information samt får del av information och inbjudningar till 

konferenser och workshops. Du får också medlemsrabatt på föreningens 

arrangemang.

Vill du bli medlem, kontakta föreningens kansli via  www.samgis.m.se

Survey System
TopEyeTopEye

Vi stödjer SamGIS Skåne:

i k o n c e p ti k o n c e p t


