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Workshop om geodata för risk- och s å r b a r h e t  s  an a lys e  r 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Tid:    Fredagen den 12 februari 2021, kl. 09.00-15.00 
 
Plats:   Online via Zoom (länk till mötet skickas i separat utskick) 
 
Kostnad:   Evenemanget är kostnadsfritt 
 
Syfte/nytta: Att ge deltagarna en ökad insikt om hur geodata kan stödja deras 

arbete med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA), vilken geodata som 
finns, var de finns och hur man får tillgång till dem. Workshopen 
ger även goda möjligheter att lära sig om andra myndigheters 
mandat och resurser samt hur de använder geodata för att 
reducera samhällsrisker 

 
Förberedelser: Deltagarna ombeds att förbereda sig genom två små uppgifter: 
 

1) identifiera 5-10 typer av geodata* som er myndighet kan ha 
nytta av i RSA-arbetet, alt. klimat- och sårbarhetsanalyser 
 

2) fundera över om er myndighet har behov av geodata för dessa 
ändamål och som ni inte har tillgång till idag 
 

OBS! förberedelseuppgiften kan med fördel genomföras ihop 
med GIS-experter på er myndighet. Förberedelserna bildar 
underlag för grupparbeten under workshopen.  

 
Anmälan:  Görs via mejl till: peter.mansson@risk.lth.se. Frågor kan också 

besvaras via telefon: 072-543 69 69  
   OBS sista dag för anmälan är måndagen den 8 februari. 
 
* Geodata beskriver allt som har ett geografiskt läge (kartdata och registerinformation).                                    
I RSA-sammanhang kan det vara skyddsvärden såsom befolkning, samhällsviktiga verksamheter, 
infrastruktur och natur; hot mot dessa värden samt aspekter (t.ex. avstånd, resurser och 
åtgärder) som har betydelse för sårbarhet mot dessa hot.  
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Program 12 februari 2021 
Workshop om geodata för risk- och sårbarhetsanalyser 

 

09.00-09.30 Välkommen 

  Lunds universitet hälsar välkomna  

09.30-10.00 Grupparbete 1 

I mindre grupper diskuterar deltagarna geodata som är betydelsefull för deras respektive 
RSAer (se förberedelseuppgift inför workshopen) och hur dessa data kan användas i RSA-
arbetet 

10.00-10.15 PAUS 

10.15-11.00 Forts. grupparbete 1 

11.00-11.15 PAUS 

11.15-12.00 Grupparbete 2 

Deltagarna identifierar vem som äger användbar geodata och hur man kan få tillgång till 
dem 

12.00-13.00 LUNCH 

13.00-13.30 Grupparbete 3 

Deltagarna resonerar kring eventuella barriärer för att inhämta och använda dessa 
geodata  

13.30-13.50 Förberedelser för gruppvisa presentationer 

13.50-14.00 PAUS 

14.00-14.50 Gruppvisa presentationer med efterföljande diskussion ”i plenum” 

14.50-15.00 Avslut & tack 

Rubriker i programmet kan komma att kompletteras och eventuellt justeras, tiderna angivna är cirkatider  
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