
Anmälningsblankett
Anmälan görs enklast på www.uli.se, klicka på en banner på första-
sidan så visar sig ett anmälningsformulär. 

Anmälan kan även göras genom att posta (en kopia av) blanketten 
nedan ifylld till  ULI, Box 415, 101 28  Stockholm

Följande personer anmäls  till EnerGIS seminarium 8–9 december 
2010 på Polstjärnan i Stockholm enligt nedan.  Faktura skickas till 
nedan angivna adress. 
Priser:
Seminarium, 2 dagar 4 500  kr ULI medlem 4 000 kr
Seminarium, 1 dag 3 000 kr  ULI medlem 2 800 kr
Gemensam middag 8 december 500 kr
Lunch 9 december 100 kr
Anmälan efter 1 november 500 kr

I priset ingår seminariearrangemanget, dokumentation, och kaffe 
Moms tillkommer. Vid avanmälning inkommen senast 1 november ut-
går ingen avgift, därefter full avgift. Skicka gärna ersättare vid förhinder.

Vi har reserverat ett antal rum på hotell Oden (tel 08-457 9700) som 
ligger på Karlbergsvägen 24 inom gångavstånd från Polstjärnan. Boka 
ditt hotellrum själv och ange bokningsnumret G:265795 så kostar 
enkelrum 1 365 kr/natt inkl moms.

o Seminarium 2 dagar 
o Endast 8/12  o Endast 9/12 
o Middag 8/12 o Lunch 9/12  
o Specialkost 
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Faktura postadress

 

Referensnummer

a

Avsändare: 
ULI, Arrendevägen 5, 187 30 Täby

EnerGIS
Inbjudan till Seminarium  på Polstjärnan  
i Stockholm 8–9 december 2010 

I samarbete med



Program onsdagen 8 december
Moderator Anders Söderman

13.00 Välkomna
 Ralph Monö, ULI
 Jörg Neubauer, Energimyndigheten

13.10 Så påverkar politikernas visioner el-industrin 
 Håkan Johansson, ABB

13.45 Framtida energinät
 Påverkan av biltankningsstationer m m
 Mattias Hennius, E.ON Gas

14.00 Elmätarstatus i realtid
 Fångst av driftsinformation från elmätare online och
 presentation på kartbild för t ex felsökning
 Stefan Rebner, Fortum El

14.30 Nytt system för nätinformationshantering
 Leif Söderwall, Göteborgs Energi

15.00 Kaffe 

15.30 Demonstrationer
 Ledande leverantörer av GI och GIS  
 demonstrerar nyheter bland sina produkter och tjänster

16.30 Nätavräkningsområden
 Fångst och spridning av information om avräkningsområden  
 för elnät
 Lars Munter, Svenska Kraftnät

16.50  Kundinformation för nätplanering
 – vad medför tredjepartstillträde för tänkbara konsekvenser?
 Anna-Kajsa Ström, Fortum Värme

17.10 Förenklat utbyte av nätinformation
 Översyn av standard för Tekniska Försörjningssystem
 Rolf Siwertz, Telge Energi

17.40- Krav på vindkraftverk?
18.20 GIS för planering och visualisering av vindkraftprojekt
 Sara Wallemyr, Eolus Vind AB

19.00 Gemensam middag 
 Välkomstdrink och middag på Hard Rock Café 

Program torsdag 9 december
Moderator Anders Söderman

08.30 Geodataportalen och Inspire
 Kjell Hjorth, Lantmäteriet

09.00 Öppna program och fritt tillgängliga svenska 
 geodatatjänster
 Anders Söderman, GISassistans

09.30  3-modeller av skog längs kraftledningar
 Presentation av Elforskstudie av ny teknik för trädsäkring av 
 kraftledningar
 Sven Jansson, Elforsk och Henrik Lövdahl, Sweco Position  

10.00 Kaffe

10.30- Demonstrationer, fortsättning
12.00 fortsättning från 8 december

12.00 Lunch

13.00 Vindlov i det geografiska perspektivet
 Jörg Neubauer, Energimyndigheten

13.30 Nyttan med GIS
 Vid projektering, drift och underhåll av nätet på kontoret 
 och i fält?
  Sven Åke Andersson, Södertörns Fjärrvärme 

14.00 LER: Automatisk karttjänst för grävaktörer
 Presentation av system för presentation av olika lednings-
 system inför planering av grävarbeten. Rationalisernings-
 vinster, nyttan av standadisering,  möjliga webbtjänster.
 Henrik Suadicani, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Köpenhamn och 
 Jackie Sandgård, Intergraph Danmark

14.30 Sträckningsprojektering av sydvästlänken
 Sträckningsval baserad på en rad aspekter 
 Johan Tornberg , Sweco

15.00 Avslutning, därefter kaffe

ULI är Sveriges nationella 
nätverk och mötesplats för 
intressenter inom geografisk 
information och geografisk IT. 
Den organisatoriska formen 
för ULI är en ideell förening. 
Föreningen fokuserar på att 
identifiera och kanalisera an-
vändarbehov för att gynna ut-
vecklingen och öka potentialen 

inom området. ULIs verksamhet omfattar bla seminarier och 
konferenser som redovisas under kalendariet på www.uli.se/
Aktiviteter
 
Energimyndigheten (www.energimyndigheten.se) är en 
statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och 
effektivt energisystem. Genom internationellt samarbete och 
engagemang kan vi bidra till att nå klimatmålen. Myndigheten 
finansierar forskning och utveckling av ny energiteknik. Vi går 
aktivt in med stöd till affärsidéer och innovationer som kan 
leda till nya företag. Vi visar också svenska hushåll och företag 
vägen till en smartare energianvändning. 

Hitintills har 13 GIS-seminarier vänt sig till energisektorn, det 
senaste år 2007. Vi bedömer nu att det åter finns intresse för 
ett seminarium för energisektorn och inbjuder därför till ett
 
EnerGISseminarium hos Polstjärnan i  
Stockholm 8–9 december 2010

Konferens Polstjärnan har gatuadress Sveavägen 77.

Målet med seminariet är att sprida information och att 
etablera kontakter mellan personer och organisationer in-
tresserade av GIS för energitillämpningar.  Vi har haft stöd av  
anders.soderman@gisassistans.se att utforma programmet.  

Med vänlig hälsning

ULI  Energimyndigheten

Lars Hansen Jörg Neubauer
Andra GIS-seminarier:
(www.geoforum.se)

Datum   Tema  Stad  

2011-02-09/10 Fysisk planering Stockholm

2011-03-01/02 Open Sources Stockholm


