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Regional Geodatasamordnare

Division Geodata - Marknadsenheten



Norrbotten                                        251 295

Arjeplog                                          2 821

Arvidsjaur                                        6 440

Boden                                             28 181

Gällivare                                         17 825

Haparanda                                         9 805

Jokkmokk                                          5 081

Kalix                                             16 169

Kiruna                                            23 116

Luleå                                             77 470

Pajala                                            6 101

Piteå                                             42 184

Älvsbyn                                           8 274

Överkalix                                         3 367

Övertorneå                                        4 461

Västerbotten                                      268 465

Bjurholm                                          2 451

Dorotea                                           2 646

Lycksele                                          12 257

Malå                                              3 133

Nordmaling                                        7 103

Norsjö                                            4 086

Robertsfors                                       6 784

Skellefteå                                        72 723

Sorsele                                           2 516

Storuman                                          5 902

Umeå                                              125 080

Vilhelmina                                        6 787

Vindeln                                           5 412

Vännäs                                            8 776

Åsele                                             2 809



Utmaningar i regionen?



Samverkan i händelse av kris kräver 

kompetens och resurser 

Alla kommuner har inte rätt grundförutsättningar, 
teknikutvecklingen går fort, 
projektet ville höja regionens möjligheter att samverka kring 
digital geodata i händelse av kris. 

• Stort behov av digital samverkan inom olika områden för förberedande 

krishantering såsom: 

• Plan och bostad 

• Miljöskyddsfrågor

• Klimatanpassning



Möjligheter?



Anneli Sundvall

Anna Halvarsson

Anders Grönlund



Mål och resultat
- Projektmål

Delmål 1: 2015

En handlingsplan finns framtagen innehållande aktiviteter för att förbättra kommunernas 
förmåga att hantera och samverka inom geodataområdet, före, under och efter en kris

Delmål 2: 2016

Samtliga kommuner i Norrbotten och Västerbotten har en grundläggande kompetens och 
förståelse för den digitala samverkan vid kris, vikten av enhetliga referenssystem och 
enhetliga geodata 

Delmål 3 och 4: 2017 

Kommunen har en individuell åtgärdsplan/rekommendation för fortsatt arbete och utveckling 
av geodata användningen 

Kommunerna i Norr- och Västerbotten har ökat sin förmåga att sammanställa och delge 
digitala geodata genom träning 

Projektet syftar till att stärka kommunernas förmåga att inom ramen 
för det geografiska områdesansvaret höja kunskapen och förmågan 
att använda digital geodata före, under och efter en kris





Framgångsfaktorer

Workshops

– Praktiskt arbete
– Startat upp processen tillsammans- lättare att slutföra
– Främjat fortsatt och annan samverkan/samarbeten

Tiden

– Praktiskt arbete - diskussion – reflektion…har lett 

till självinsikter



RESULTAT 

NULÄGESANALYS

Förankra och skapa engagemang 

År 1 - 2015



Deltagarnas insikter från år 1 - 2015

delmål 1

1. Förbättra intern organisation och kommunikation 

2. Förbättra det interna samarbetet mellan GIS och Kris

3. Klargöra vilken information finns i kommunen och hur den kan 

användas

4. Förbereda oss och arbeta med att ta fram anpassade kartor och 

geodata utifrån olika krisscenarier

5. Öka vår kunskap om datahantering och GIS-analyser

Vi behöver jobba med att…



Totalt 29 kommuner

• 6 kommungrupper 

• 3 per/län med 4-6 kommuner

2016



2016

Input År 2 - Gruppernas val av krisscenario



1. Beskriva och hitta geografisk information

2 .GIS-analyser i ett krisperspektiv

Kommunernas löpande arbete under hela projektet: 

Färdigställa dokumentation, skapa tillgång till den 

interna informationen som identifierats

3. Datahantering och koordinatsystem

4. Datahantering och datadelning

5. GIS-analyser raster och 3D data 
(Inspiration, överkurs)

Gitter har tagit fram utbildningsmaterial och mallar. 

Enhetligt arbetssätt -> enkelt att ta del av andra gruppers arbeten.

Totalt 5 st Webbinarier

April

Maj

Maj/Juni
Workshop 1 Maj/juni
Praktiskt arbete med att ta fram informationsbehov 
till valt scenario (utifrån kommunens RSA)

Augusti

September

Workshop 2 Aug/sept
Praktiskt arbete med att ta fram anpassade 
kartor för olika krisscenarier

Workshop 3 Okt
Kommunikation internt och externt, organisation 
och roller samt dokumentera detta

Oktober

November

2016

Totalt 3 st Workshop/kommungrupp (tot 18+2)







Skillnader i olika scenario…

…oavsett scenario så ser geodatabehovet väldigt lika ut

…geodata för kris har många ”sidovinster” i andra verksamheter

…det är viktigt med samverkan mellan olika verksamheter så att alla 

vet och inte antar…

…utan kommunikation omöjligt att veta vad som är en ”bra” karta



MÅL
VISION

STRATEGI

KRITISKA 
FRAMGÅNGSFAKTORER

Handlingsplaner

2017

Börja någonstans…det behöver inte vara perfekt från början!



Träningstillfällen hösten 2017

2017



Lägesbild - Händelsekartlager
Utifrån de erfarenheter som rapporterats från projektet Koordinat 16 var det sannolikt att det skulle bli mycket 
svårt att kunna träna på att utbyta geografiska lägesbilder i form av riktiga geodata och inte bara i form av bilder.
Hade det funnits en standard hade den kunnat användas men så är inte fallet, projektet valde då att ta fram egna 
scheman för utbytesfiler i Esri format och för MapInfo.

Scenariespecifikt kartlager
De kartlager som kommunerna under 2016 identifierat som viktiga att ha tillgång till för att på ett bra sätt kunna 
hantera just det scenario som man arbetade med. Gemensamt för alla kommuner var att man identifierat att risk-
och skyddsobjekt var intressanta att ha med i kartvyerna.

Baskarta
Kartlager som endast ska användas som bakgrund och för att orientera sig. 

▪ Händelsepunkter

▪ Händelselinjer

▪ Händelseytor

Förberedelser





• Utbildning i webbinarform har gett mer tid till eget arbete

• Arbete med eget data i sin egna miljö har gett ett resultat som kan användas 

på riktigt i sin egna kommun

• Att träffas fysiskt skapar samverkan både mellan och inom kommuner

• En stor del av det praktiska arbetet har kunnat ske på bokad projekttid

• Handlingsplaner ger hjälp till förankring i den egna kommunen och stöd i det 

fortsatta arbetet när projektet är slut 

• Praktiskt arbete ger många insikter – bättre än tillrättalagda utbildningar

• För att få full utväxling av projektet krävs att både GIS och Kris men även att 

andra delar av kommunen deltar

• Det har i vissa kommuner varit svårt att få med rätt resurser

• Projektets utformning har krävt lite mer av deltagarna bla eget 

förankringsarbete i kommunen

• Projektet har informerat brett men har inte kunnat kontakta alla personligen

• Det är tidskrävande att hantera möteskallelser och planera alla tillfällen 

(undvika krockar med bla LST) Det har varit relativt många fysiska möten och 

mycket logistik 



Det är inte ett nytt system som behövs –
jobba i samma system 

som används till vardags även när det blir kris.

Det som behövs är standarder och riktlinjer
samt tydlighet om vilken information som är den bästa 

Geodata Sverige har att erbjuda.

Kommunerna men också länsstyrelserna måste vara väl förberedda 
när det gäller vilka geodata som ska användas i kris. 

De måste också öva på att använda och 
utbyta geodata med varandra.



Tillgängliga mallar, varsågod!

Mall för arbete med Metadata



Mallar och kodlistor för träningstillfällen



www.lantmateriet.se/sv/Om-
Lantmateriet/Samverkan-med-

andra/tryggt-och-sakert/

Besök vår hemsida!

http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/tryggt-och-sakert/


Tack för visat 

intresse!

Frågor?


