SAMMANFATTNING av
enkätresultat 2014
 Det inkom 66 svar med jämn fördelning på kön och ålder.
 Övervägande kommunanställda medlemmar har svarat.
 På frågan om deltagandet i GIS-väst aktiviteter under 2014 var det

jämn spridning på samtliga aktiviteter.
 Seminarier uppskattas mest av våra aktiviteter därefter workshops.
 Ca 80% kan tänka sig att kombinera seminarium, workshop och
studiebesök/studieresa

 Vad tycker du att GIS-väst skall jobba med framåt - 2015 till
2018 - vilka frågor är viktiga för er?
 Samverkan mellan olika aktörer som kommuner, statliga
myndigheter samt privata företag.

 Ledord som förvaltning, tillgänglighet, LEAN, goda exempel
samt erfarenhetsöverföring nämndes också som viktiga.
 Visst intresse för Geodetisk mätning samt hantering av
laserdata finns.
 Tips på smarta och prisvärda GIS-tjänster på webben till
exempel analyser i 3D såsom skugganalys, siktlinjer,
beräkning av schaktmassor mm
 Intresset för BIM kvarstår då det ännu är i sin linda inom GIS.
 Arbetsmiljön för GIS-ingenjör/samordnare då kraven vida
överstiger resurserna.

 Har du förslag på hur våra seminarier kan förbättras?
 Positivt med seminarier utlokaliserade från Göteborg, gärna
utmed de stora järnvägslinjerna
 Samarbeten med olika branschorganisationer och gärna inslag
med internationella erfarenheter
 Kombination studiebesök/seminarier samt valmöjlighet att

delta på olika pass på seminariet
 Mer användarexempel och utvecklingsidéer men även snävare
teman samt mer tid till diskussioner

 Har du något förslag på ämne för framtida seminarium/seminarieserie?
 Kartografi och webbpublicering
 Verksamhetsutveckling och effektivisering inom vård, skola och omsorg, sett ur ett
kostnadsbesparande perspektiv.
 LAS, stereokartering i egen regi, upphandling, goda kommunala exempel
 Infrastruktur i väst, Västlänken
 Öppna data – med fokus på användaren och nyttan
 crowdsourcing och karttjänster i appar
 HMK, BIM

 Har du förslag på hur våra workshops kan förbättras?
 Mer datorövningar
 Mindre antal deltagare
 Mer tid för övningar och diskussion

 Har du några förslag på framtida workshop?
 Stora datamängder
 Samarbetsområden – vilka möjligheter finns och vad är lämpligt
 Visningsstationer som visar ex kommuns, ngn konsults och lantmäteriets användande
av GIS

 Har Du några förslag på framtida studiebesök/studieresa
 Stora projekt inom Göteborg Stad såsom
 Volvo
 Göteborgs hamn, lastning containrar
 Västsvenska paketet
 Besök på medlemmarnas arbetsplatser
 3D kuben GBG
 Google Earth - besök Google IBM

 Har du förslag på ämnen för framtida PUB-kvällar?
 FME
 Konsultfirmor
 PostGIS, demo av intressant analys

 Hav, vatten, översvämning Påverkan/klurigheter för framtida exploatering?
 Teknik i framkant - Kommer STOREBROR att se oss mer i framtiden, med teknikens hjälp
- dags att dra i handbromsen??
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