
 
 
 
2003:L03 
 
 
 
 
 
 
 

EXAMENSARBETE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIS i Ale kommun 
 
 
 
 

Hans Eriksson 
 

2003-06-16 

Högskolan Trollhättan/Uddevalla 
institutionen för teknik 

Box 957, 461 29 Trollhättan 
Tel: 0520-47 50 00  Fax: 0520-47 50 99 

E-post: teknik@htu.se 



 

 i 

EXAMENSARBETE 
 
 

GIS i Ale kommun 
 
 
 

Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att ge en allmän överblick på vad GIS är och vad man ska 
tänka på när man inför GIS i Ale kommun. Det handlar bl.a. om. 

• Svårigheter med ett införande 

• Införandet i praktiken 

• Säkerhet, sårbarhet och sekretess 

• Ajourhållning 

• Arkivering 

Dessutom innehåller arbetet ett praktiskt exempel på en GIS-tillämpning i form av en 
naturvärdeskarta som framförallt miljö och byggförvaltningen i Ale kommun har nytta 
av. 

Målet med införandedelen i arbetet är i första hand en förhoppning om att det ska 
komma att ge idéer och inspiration för framtiden. Målet med naturvärdeskartan är att 
berörda användare helt enkelt nyttjar kartan. 

Förutom den korta allmänna förklaringen till begreppet GIS är arbetet begränsat till att 
gälla GIS-verksamhet i Ale kommun. Alla förslag på GIS-tillämpningar som 
förekommer i arbetet är inriktade till att gälla för Ale kommuns miljö- och 
byggförvaltning. 
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DISSERTATION 
 
 

GIS in Ale municipality 
 
 
 

Summary 
The purpose with this work is to give a general view to what GIS are and what you 
should think about when you introduce GIS in Ale municipality. It will, for example, be 
about. 

• Difficulties with an introduction 

• Introduction in practice 

• Security, vulnerability, and secrecy 

• How to update the data 

• Filing 

Furthermore the work contains a practically example on a GIS-application in the shape 
of a nature value map which first of all the environment and building administration on 
Ale municipality have use for. 

The aim with the introduction part in the work is above all an expectation that it will 
give ideas and inspiration for the future. The aim with the nature value map is that 
affected users simply uses the map. 

Besides the short explanation to the concept of GIS is the work limited to concern GIS-
activities in Ale municipality. Example of GIS-applications in the work are 
concentrated against the environment and building administration in Ale municipality. 
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Förord 
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på miljö- och byggförvaltningen samt blivande biolog Göran Fransson för mycket hjälp 
och goda råd för att jag klarade av att genomföra detta arbete. Dessutom vill jag tacka 
lärare Einar Hunnes för vägledning inom de teoretiska områdena. 
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1 Inledning 
GIS (Geografiska informationssystem) används allt flitigare inom kommuner runt om i 
landet. Det råder emellertid stora skillnader mellan kommuner på hur långt man har 
kommit med GIS-införandet. Undersökningar visar på att cirka 70 procent av alla beslut 
i en organisation har någon form av lägesbunden anknytning [1]. Dessutom visar andra 
undersökningar att GIS-användningen som analys- och underlagsverktyg vid beslut och 
investeringar, dokumentation, styrning och övervakning ökar med 30 procent för varje 
år [2]. 

Men det finns också ett motstånd mot att införa GIS. Vissa hävdar att det bara krånglar 
till nuvarande uppgifter. Andra hävdar att det är ett hot mot organisationsstrukturer 
genom att information blir mer lättillgänglig. Detta leder till att maktmonopol rubbas 
därför motarbetar vissa ett införande [3]. 

Hur framtiden för GIS kommer att se ut är därför inte lätt att förutse. Det är emellertid 
ingen vågad gissning att tro att GIS kommer att spela en allt större roll i samhället. Men 
det kan, liksom med all ny teknik, ta lite längre tid än vissa hade tänkt sig innan det når 
full genomslagskraft. 

1.1 Bakgrund 
Ett allmänt IT-problem inom Ale kommun är att alla förvaltningar inte drar åt samma 
håll, t.ex. köper likadan programvara. Genom kommunens IT-strategi från 2002 finns 
det emellertid en stark förhoppning att detta ska fungera bättre i framtiden. .Inom IT-
strategins ramar nämns dock ingenting om GIS specifikt. GIS-frågor liksom andra IT-
frågor som uppstår i kommunens förvaltningar tas emellertid upp vid regelbundna 
träffar mellan IT-ansvariga i respektive förvaltning. 

Kommunen använder sig i dagsläget inte av GIS i sin verksamhet i någon större 
omfattning. Viss utbildning har genomgåtts av beslutsfattare och GIS-samordnare och 
även GIS-programvara finns, men bl.a. saknas tid och personal för att den breda GIS-
satsningen ska vara i full gång. 

De praktiska GIS-exempel som förekommer i arbetet kommer att gälla för miljö- och 
byggförvaltningen. Många av miljöområdets arbetsuppgifter är beroende av det 
geografiska läget. GIS lämpar sig därför väl som verktyg för denna verksamhet. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att ge en allmän överblick på vad GIS är och vad man ska 
tänka på när man inför GIS i Ale kommun. Dessutom innehåller arbetet ett praktiskt 
exempel på en GIS-tillämpning i form av en naturvärdeskarta som framförallt miljö och 
byggförvaltningen i Ale kommun har nytta av. 
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Målet med införandedelen i arbetet är framförallt en förhoppning om att arbetet ska 
komma att ge idéer och inspiration för framtiden. Målet med naturvärdeskartan är att 
berörda användare helt enkelt nyttjar kartan. 

1.3 Avgränsningar 
Förutom en kort allmän förklaring till begreppet GIS är arbetet begränsat till att gälla 
GIS-verksamhet i Ale kommun. En fullständig GIS-lösning för en kommun tar tid att 
upprätta och är ett långsiktigt arbete. I detta arbete kommer jag nöja mig med lyfta fram 
de aspekter jag tycker är viktiga vid ett införande. Exempel på GIS-tillämpningar som 
förekommer i arbetet är inriktade mot Ale kommuns miljö- och byggförvaltning. 

2 Allmänt om GIS 

2.1 Definition och beskrivning 
Lantmäteriverket har i handboken HMK Databaser definierat GIS på följande sätt. 

Ett GIS är ett datorbaserat informationssystem med funktioner för inmatning, 
bearbetning, lagring, analys och presentation av geografiska data. I ett operationellt 
GIS ingår en eller flera databaser. 

Ett informationssystem är uppbyggt av fyra delar; data, maskinvara, programvara och 
människor. GIS är informationssystem för att bearbeta lägesbunden information. 
Lägesbunden information är all information som kan lokaliseras till en plats. Det kan 
gälla t.ex. vägar, skolor, kunder och miljöutsläpp. 

Konkret är en GIS-tillämpning en digital karta med kopplingar till en tabell eller en 
databas. I ”botten” läggs en bakgrundskarta och ovanpå denna läggs olika skikt (teman) 
som visar objekten eller företeelserna. Ett skikt kan vara byggnader ett annat vägar 
o.s.v. Varje enskilt objekt eller företeelse kan identifieras med hjälp av x- och y-
koordinater och ibland även z-koordinater. Till varje objekt knyts det sedan attributdata, 
i form av t.ex. objekttyp, beskrivande text eller digitala bilder och ljud. 

2.2 Möjligheter med GIS 
GIS-utvecklingen är snabb för närvarande. Skälen till att införa GIS i en organisation är 
många. Att införa GIS i en verksamhet ger bl.a. möjlighet till [1]. 

• Effektivisering av arbetsmetoder. Man kan rationalisera många arbetsuppgifter i 
verksamheten. 

• Enklare integrering av olika verksamheter. 

• Att använda nuvarande information bättre. 
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• Effektivare informationsspridning till egna avdelningen, andra myndigheter och 
allmänheten. 

Dessutom innebär ovanstående att pengar går att spara om man ser GIS-satsningen i ett 
längre perspektiv. 

2.3 Svårigheter med ett införande 
Trots att de flesta anser att GIS är ett i de flesta avseenden fantastiskt verktyg används 
det inte i den omfattning många samtidigt önskar. Vad detta beror på har många 
orsaker, bl.a. dessa [4]. 

• Kartdata, t.ex. databaser finns lättillgängliga, men är oftast dyra i inköp. 

• Det är svårt att finna det kartmaterial som skall ligga till grund för GIS-
tillämpningen. 

• Kartmaterialet är dåligt uppdaterat eller har en för dålig noggrannhet. 

• Datan levereras i ett besvärligt format som gör det svårt att överföra data mellan 
olika system. 

• GIS-verktygen är ofta för krångliga för att användas av en större användargrupp. 

• Brist på nödvändig kunskap och kompetens hos i första hand beställare av GIS-
system. 

• Brist på förståelse av nytta av GIS-tillämpningar. 

• Stora organisationer och långa beslutsvägarna skapar problem. 

• Tidsbrist. 

• Oförmåga hos leverantörer av system att förklara nyttan. 

• Problem att motivera investeringar som inte lönar sig i det korta perspektivet 
utan kräver en långsiktighet. 

2.4 GIS i samhället 
GIS har många tillämpningar i samhället, både inom privat och offentlig sektor. Som 
exempel kan nämnas [5]. 

• Fysisk planering, t.ex. för att uppnå miljömål och planera infrastruktur och 
byggande. 

• Inom försvaret kräver dagens vapensystemen en allt mer förfinad information 
om landskapet. 

• Skogsnäringen använder GIS för skogsskötsel och för planering av insatser i 
skogsområden. 
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• Jordbruksnäringen behöver GIS för arealstatistik, skördeuppskattningar och 
hantering av växtskyddsfrågor. 

• Inom marknadsföring, som en hjälp att nå ut till kunderna. 

• Inom transportnäringen används GIS för att hitta optimala vägval och bedriva 
effektiv transportplanering. 

• Energiproducenter använder GIS för optimering av ledningsnät. 

• Byggnads- och anläggningsföretag använder GIS för projektering. 

3 Införa GIS i Ale kommun 

3.1 Nuvarande situation 
Man har i Ale kommun gjort en del inom GIS-området, bl.a. har man gått två av tre steg 
i utbildningssatsningen Strategis. Det är ett projekt som Länsstyrelserna bedriver på 
regeringens uppdrag och inriktningen är mot kommuner och Länsstyrelser. Denna 
satsning på geografiska data och geografiska informationssystem inleddes 1999 och 
Länsstyrelserna ansvarar bl.a. för ett gemensamt kursmaterial och att erfarenhetsutbyte 
mellan län och kommuner stimuleras och underlättas. Utbildningen är som tidigare 
nämnts uppdelad på tre steg [6]. 

• Steg 1 - Första steget har beslutsfattare i kommuner och Länsstyrelser som 
målgrupp. Syftet är att informera om GIS, vilka möjligheter som finns och hur 
vägen mot ett införande ser ut. 

• Steg 2 – I detta steg är GIS-samordnare målgrupp. Syftet är att förmedla 
kunskap om hur man inför och etablerar GIS i en organisation. 

• Steg 3 – Målgrupp är användare/handläggare och syftar till att ge kunskaper om 
hur GIS används i det dagliga arbetet. 

Magnus Svensson har deltagit på Steg 2 som innefattade ett antal seminarier. Enligt 
honom saknas dock tid att arbeta med GIS-frågor i den utsträckning som han önskar. 
Alltså kompetens finns i organisationen men tid att jobba med GIS-frågor saknas. 

För närvarande finns det en GIS-organisation i Ale kommun. När en fråga som berör 
GIS-området dyker upp i en verksamhet ställs frågan vidare till IT-/GIS-gruppen i 
kommunen. Gruppen samråder med IT-chef och tar eventuellt hjälp av verkställande 
grupp. Vid större projekt ska även kommunledningsgruppen informeras så att frågor 
löses i ett större sammanhang. 
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3.1.1 Kartförvaltning i Ale kommun 

Det är framförallt miljö- och byggförvaltningen och i viss mån tekniska förvaltningen 
som är ansvarig för karthanteringen på kommunen. Här nedan följer en uppräkning av 
vilka program man använder sig av och vad syftet är med respektive program. 

3.1.1.1 miljö och byggförvaltningen 

TopoBase, 5 licenser- GIS/Analys-verktyg i vilket bl.a. kommunens primärkarta 
ajourhålls. 

AutoCad Map6, 6 licenser- CAD-verktyg som utgör plattformen för TopoBase. 

Point5, 3 licenser- Applikation för framställning av kommunens plankartor. 

MapInfo Proffesional, 3 licenser- GIS/Analys–verktyg. 

MapInfoRuntime Manipulator, 2 licenser- GIS/Analys -verktyg med krav på samverkan 
med annan applikation t.ex. FIR (Fastighets Informations Registret. 

MapGuide, kommunlicens-Ett webGIS-program för distribution av kartor och 
kartrelaterad information över Internet och intranät. 

Mapguide Author, 1 licens- Administrationsverktyg för webbkartan. 

3.1.1.2 tekniska förvaltningen 

Geosecma, kommunlicens- GIS/Analys-verktyg där kommunens VA-ledningar 
upprättas och ajourhålls. 

 

Det finns en mängd kartprodukter en kommun kan tänkas använda sig av. Här följer en 
kort beskrivning på vilka kartor Ale kommun huvudsakligen har i sin verksamhet. 

Primärkarta upprättas och ajourhålls av Ale kommun själva. 

Fastighetskarta- Distribueras och ajourhålls av Lantmäterieverket/Metria. 

Ortofoto- Framställda våren 2003 över kommunens tätorter, motsvarande ca. 150km2. 

Utöver ovanstående så har man tillgång till diverse kartunderlag från bl.a. 
Länsstyrelsen. 

3.2 Införandet i praktiken 
Hur man inför GIS i en kommun finns det förmodligen många varianter på. Ett bra sätt 
är att börja med att sätta ihop en projektgrupp i kommunen. De måste förutom att vara 
bekanta med verksamheten besitta teoretisk och analytisk förmåga.  

En viktig bit är givetvis att utse en projektledare eller GIS-samordnare, som personen 
ofta kallas i detta sammanhang. Denna person ska antingen vara totalt hängiven och 
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beredd att arbeta minst heltid med dessa frågor och ha GIS-handböcker som 
kvällslektyr. GIS-samordnaren måste förutom god GIS-kompetens ha kunskaper i 
projektledning, projektekonomi, viss juridik och upphandling. Personen måste också ha 
förmåga att samordna avdelningschefer samt potentiella GIS-användare. De övriga 
inom projektgruppen bör ha den GIS-kompetens samordnaren ensam besitter ifall denne 
av någon anledning inte är tillgänglig för projektet. 

Ett alternativ till den hängivne GIS-fantasten är den professionelle projektledaren. Den 
personen behöver nödvändigtvis inte känna till alla aspekter inom GIS, men ha förmåga 
att dela in projektet i delar. Om resultatet då blir bra beror på projektledarens rutin och 
personkännedom. 

I en mindre organisation eller kommun kan en person som bara sysslar med GIS-frågor 
uppfattas som för mycket. Då kan två eller flera kommuner samarbeta om en GIS-
samordnare. Dessa kommuner behöver nödvändigtvis inte gränsa till varandra 

På grund av den snabba utvecklingen inom GIS-området måste projektgruppen få 
nödvändiga resurser för att fortlöpande utvecklas, såsom kurser, seminarier m.m. 

GIS som införs i en kommun bör ha en referensgrupp som håller den verkställande 
ledningen underrättad om GIS-verksamheten. 

3.2.1 Införandeplan 

Alla berörda bör vara medvetna om att GIS-verksamheten inte låter sig byggas av sig 
självt. En förutsättning för ett lyckat införande av GIS är att högsta ledningen i 
organisationen stödjer projektet. Projektgruppens första uppgift vid ett GIS-införande är 
att upprätta en införandeplan. För att göra detta så krävs det god kännedom om den 
nuvarande användningen av geografisk information, vilka databaser som finns och vilka 
olika informationssystem som finns i organisationen. Ett antal frågeställningar vill man 
då ha svar på. 

• Vilka enheter är mest mottagliga för ett införande? 

• I vilka enheter är det troligast att man får stöd från ledningen? 

• Vilka datasystem finns och vad används dem till? 

• Hur är användarnas datakunskaper? 

• Finns det några speciellt GIS-intresserade personer? 

• Vilka verksamheter ska man börja med för att så många som möjligt får några 
enkla tillämpningar att arbeta med? 

Efter detta vet projektgruppen vilka behov och attityder det finns i den egna 
organisationen. Projektgruppen arbetar med ett antal steg vid införandet. Många av dess 
steg sker parallellt och de steg som omfattas vid ett införande är. 

• Upphandling av system och databaser. 
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• Installation och leveranstester. 

• Planering av utbildning och arbetsrutiner. 

• Planering av lokaler och arbetsmiljö. 

• Pilotprojekt för test av arbetsrutiner. 

• Inledande uppbyggnad av databaser. 

• Applikationsutveckling. 

• Planering av driftsättning. 

• Etablering av GIS-organisationen. 

Mycket av detta har Ale kommun och respektive förvaltning redan genomfört i andra 
sammanhang än vid ren GIS-verksamhet, p.g.a. det utelämnar jag vissa av ovanstående 
delar i detta arbete. Men det finns saker som är unika för ett GIS-införande och dessa 
saker vill jag belysa här. 

 

Inledande uppbyggnad av databaser 

I alla GIS-tillämpningar finns det någon databas i botten. En databas kan byggas upp 
genom digitalisering av kartor. Ett annat sätt är att köpa data från externa 
dataproducenter, t.ex. Statistiska centralbyrån. Då ska man som användare vara 
medveten om att all erfarenhet pekar på att det finns fel och brister i inköpta databaser. 

Värdet på en databas kan bli större än program- och maskinvara tillsammans om det 
sköts på rätt sätt. Kostnaden för att bygga upp en databas uppskattas till mellan 60 och 
90 procent av systemets totala kostnad. Lägesnoggrannhet, objektklassificering, 
tematisk indelning, fullständighet och aktualitet måste stämma överens med 
databasbeskrivningen. 

 

Applikationsutveckling 

Applikationer innebär att programmoduler har utvecklats för en viss tillämpning. 
Vanligtvis anlitas en konsult och då är upplägget följande. Oftast tillämpas iterativ 
systemutveckling, d.v.s. att konsulten gör en prototyp byggd på diskussioner med 
användaren. Därefter testas prototypen en tid så att användaren kan ge förslag på 
förbättringar. 

Vid de första diskussionerna får konsulten förklarat för sig hur applikationen ska 
användas. Utifrån detta underlag utarbetar konsulten en funktionsmodell. Den beskriver 
hur arbetsgången i informationssystemet ser ut och vilka databaser som ingår. 

När funktionsmodellen har godkänts av användaren så inleds datamodelleringen, vilket 
innebär att en modell skapas för hur databasen ska se ut. Vilka objekt som ska finnas 
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med och vilka attributdata som ska knytas till objekten. Denna modellering ska resultera 
i en datamodell. 

Nu kan skapandet av applikationen inledas. Den färdiga prototypen får testas praktiskt 
av representanter för användarna. Efter utvärdering måste prototypen ofta modifieras. 

Som avslutning utarbetar konsulten dokumentation och erbjuder ett avtal för utbildning 
och handledning. 

 
Planering av driftsättning 

Fram till nu har projektarbetet bara innefattat en mindre grupp av användarna. I detta 
läge är det viktigt att projektgruppen informerar övriga användare om förändringarna. 

En plan för driftsättning skapas, där beskrivs vad som ska utföras med ny respektive 
gammal teknik under övergångsperioden. Planen ska även informera ledning om när 
resultat är att vänta. En baktanke är att låta någon form av användning komma tidigt. 
Detta för att stilla otålighet och ge projektgruppen arbetsro. 

 

GIS-organisationen 

Som ett sista steg i införandet så skapas GIS-organisationen. Ett informationssystem 
lyder under en klassisk regel som kallas 20-80-regeln. Det innebär att bara 20 procent 
av systemutvecklingen sker innan systemet levereras medan resterande 80 procent sker 
när systemet är i drift. Skälen till detta är att databaser byggs upp löpande, nya 
användningsområden upptäcks och teknisk utveckling sker. Utformning av GIS-
organisationen är ledningens uppgift och bör innehålla dessa delar. 

• Verkställande ledning. 

• Teknisk referensgrupp. 

• Administrativ ledning och drift och användarstöd. 

• Användare. 

Hela ovanstående förklaring på hur ett införande kan se ut har jag tagit inspiration av 
från boken Introduktion till GIS, se vidare i referensförteckningen. 

3.3 Säkerhet, sårbarhet och sekretess 
Detta område är omfattande och jag har i detta arbete bara möjlighet att beröra ämnet på 
ytan. Först en förklaring av begreppen i rubriken [7]. 

Säkerhet är den effekt som uppnås genom olika skyddsåtgärder och kan också uttryckas 
som sannolikheten för att en risk skall kunna avvärjas. 
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Sårbarhet är skillnaden mellan önskad säkerhet och befintlig säkerhet vid ett visst 
tillfälle. 

Sekretess betyder hemlighållande. Det kan beröra både uppgifter för att bevara rikets 
säkerhet och uppgifter som främjar företags och myndigheters konkurrensmöjligheter. 

Inom ADB-sammanhang är Informationssäkerhet ett sammanfattande uttryck för dessa 
tre begrepp. Informationssäkerhet uppnås genom olika typer av skydd [7]. 

Fysiskt skydd - skydda utrustning, utdata och arbetsplatsmiljön, t.ex. brandlarm, 
vattenlarm, intrångslarm och brandväggar. 

Funktionsskydd – säkerhetsställa tillgång till ADB, t.ex. förvara disketter på skyddat 
ställe. Ha en katastrofplan som beskriver vad man skall göra vid ett avbrott i 
datasystemet. 

Dataskydd – förhindra och begränsa riskerna för att data förloras, ändras och används 
felaktigt, t.ex. rutiner för inmatning och ajourhållning, även ha rutiner för att förhindra 
att minnesmedier åldras och blir obrukbara. 

Sekretesskydd – skydda innehållet i hemlig handling t.ex. placera utrustning så 
avlyssning undviks, ljudisolering och kryptering. 

Datakvalitetsskydd – motverka sådan förändring av data som gör dem olämpliga för sitt 
syfte, t.ex. planer och rutiner som stödjer insamlandet och ajourhållandet av data så att 
det förblir relevant, aktuellt och tillräckligt noggrant. Dessutom skall data kunna nås av 
rätt person, förmedlas begripligt och vara användaranpassat. 

Alla ovanstående skydd ska upprättas i ett större sammanhang. Det är olyckligt om 
respektive förvaltning skulle köra sitt eget race, utan det ligger på kommunens IT-
avdelning att arbeta övergripande med dessa frågor. Jag utgår ifrån att dem sedan länge 
gör detta. 

3.4 Ajourhållning 
Under ovanstående rubrik Säkerhet, sårbarhet och sekretess nämndes ajourhållning. 
Det är ett område som inte bör nonchaleras. Att landskapet runt om oss förändras hela 
tiden är ingen nyhet. Ibland förtränger man detta när man bygger upp en databas som 
sedan ska ligga till grund för en karta. Men man måste ha det i åtanke. Om man väntar 
med ajourhållning alltför länge eller än värre struntar i den helt så blir databasen till slut 
oanvändbar och i värsta fall är det omöjligt att reparera skadan utan att börja om från 
början med databasen. 

Ajourhållning är ofta sett till hela databasens livslängd en dyrare kostnad än själva 
uppbyggnadskostnaden. Någon ska utnämnas till ajourhållningsansvarig för databasen. I 
det ansvaret ligger dels uppgiften att skaffa kunskap om förändringar och dels att vid 
inträffade förändringar uppdatera databasen. Detta medför att resurser för ajourhållning 
måste avsättas för lång tid framöver. 
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Av ovanstående kan man till och med dra slutsatsen att databaser som inte får 
tillräckliga resurser att ajourhållas inte heller bör upprättas! Men för att ytterligare 
spetsa till problematiken så ska man ha i åtanke att en alltför ambitiös ajourhållning ofta 
faller på att personalen inte hinner med att göra något annat än ajourhålla materialet. Så 
detta är en avvägningsfråga för att nå bästa resultat. Man kan välja mellan tre olika 
ajourhållningsprinciper [7]. 

Kontinuerlig (omedelbar) ajourföring, då ska datan ständigt vara aktuell. Detta kräver 
antingen att ajourföring sker direkt vid källan eller att någon form av rutin som medför 
kontakt med ansvarig ajourhållare sker när förändring i materialet har uppstått. 

Regelbunden ajourföring görs med jämna tidsintervall. 

Behovsprövad ajourföring medför att inget görs förrän materialet behöver användas i 
någon påbörjad verksamhet. 

Erfarenhetsmässigt har det visat sig att det bästa ajourhållningsresultatet uppstår om 
ansvaret för ajourhållning ligger hos användarna av databasen. Användarna vänder sig 
dock till databasansvarig för rapportering av förändringar som i sin tur gör 
förändringarna i databasen. 

3.5 Arkivering 
Rent generellt kan sägas att det för närvarande inte finns något godtagbart datamedium 
för arkivering. Detta beror inte på att det inte skulle finnas godkända datamedier utan på 
att tekniken förändras så snabbt för närvarande och det är inte säkerställt att data är 
läsbar efter ett byte av datateknik. 

I en väl fungerande GIS-process bör en arkiveringsplan upprättas. I denna ska det 
tydligt framgå vad som ska arkiveras. Mikrofilm är p.g.a. dess stora lagringskapacitet 
det som rekommenderas för arkivering. 

När man utformar sin arkiveringsplan bör man tänka på följande [7]. 

• Vad skall arkiveras? 

• Vad skall gallras och efter vilken tid? 

• Vilket medium skall användas? 

• Var skall arkivet placeras? 

• Hur skall uppgifter ur arkivet vara tillgängliga? 

• Vem är huvudansvarig? 

• Vem eller vilka utför de rutiner som planen omfattar? 

Slutligen en gyllene tumregel: För att en uppgift skall arkiveras måste det finnas mer 
konkreta behov än ”bra att ha”. 
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4 Praktiskt exempel på en GIS-tillämpning 

4.1 Miljö och byggförvaltningen i Ale kommun 
En av kommunens förvaltningar är miljö- och byggförvaltningen. Med tanke på de 
enheter som tillhör den förvaltningen så är det kanske också där som GIS har störst roll 
att spela. Miljö- och byggförvaltningen omfattar cirka 20 personer och är indelad på 
dessa olika enheter. 

Byggenheten ansvarar bl.a. för bygganmälan, bygg-, rivnings- och marklov. 

Planenheten ansvarar för detaljplaner. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten arbetar bl.a. med miljö-, djur-, hälsoskydd, livsmedel, 
natur, samhälle, Agenda 21 och värmepumpar. 

Mätenheten arbetar bl.a. med primärkartan och IT-frågor. 

Trafikfråge- och handikappstillståndsenhet sysslar bl.a. med utredningar och svarar på 
allmänhetens frågor i ämnet. 

Bostadsanpassningsenheten hjälper människor som har speciella behov för sitt boende. 

Följande GIS-tillämpningar är exempel på tillämpningar som miljö- och 
byggförvaltningen har nytta av. 

4.2 Naturvärdeskarta 
Miljö- och byggförvaltningen hade en rad förslag på användningar inom miljöområdet 
där GIS skulle kunna vara användbart. Det man var mest angelägna om var en karta 
som ger en överblick över inventerade naturvärden i kommunen. Sedan tidigare fanns 
det en sådan karta i analog form. Men för att bl.a. öka tillgängligheten till kartan genom 
att all berörd personal har tillgång till kartan på sin egen dator och för att förenkla 
uppdateringar av den så vore en digital karta att föredra. Största anledningen till att man 
har en naturvärdeskarta är för att hänsyn skall tas till den biologiska mångfalden vid 
exploateringar.  

Målgrupp för kartan är i första hand kommunbiologer som därigenom har ett verktyg för 
att studera och analysera värdefull miljö i kommunen. I andra hand är det personal som 
arbetar med exploateringsfrågor på kommunen. De vill på ett enkelt och snabbt sätt 
kunna se om det uppstår konflikter mellan miljö- och exploateringsintressen. Även 
miljöinspektörer och bygglovshandläggare kan tänkas ha behov av denna karta. Detta 
gör i princip hela miljö- och byggförvaltningen till potentiell målgrupp för kartan. 
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4.3 Kartprogram för naturvärdeskartan 
MapInfo är ett av de marknadsledande företagen inom GIS-området och har ett antal 
Internet- och desktopprogram. Produkter finns inom fyra områden [8]. 

• Karthantering  
Gör det möjligt att skapa kartor och ge en bild av data på den egna datorn och på 
Internet. Det är möjligt att etablera kartorna från grunden, d.v.s. utifrån rena 
koordinatförteckningar. De har även produkter för att behandla lägesbestämd 
data.  

• Ruttplanering 
Hjälpmedel för att skapa lösningar för ruttplanering på Internet. 

• Geokodning 
Produkter som lägger till lägesbestämda koordinater till data. 

• Data 
Lägesbestämda, demografiska och branschspecifika databaser som skapats för 
att användas för MapInfos program. 

På Ale kommun finns det sex stycken licenser till MapInfos produkter. Tre stycken av 
dessa är för produkten MapInfo Professional som man bl.a. kan göra dessa 
arbetsuppgifter med [8]. 

• Skapa kartor för att förbättra presentationer och för att hjälpa till vid 
beslutsfattande. 

• Göra avancerade dataanalyser. 

• Förstå befolkningsstatistiken när det gäller kunder och marknader.  

• Hantera geografiska tillgångar som butiker, människor och egendom.  

• Planera logistik. 

MapInfo Professional är MapInfos huvudsakligen använda desktopprodukt. 
Produktutveckling av denna kan ske via ett språk, MapBasic, som ger möjlighet att 
lägga till nya menyer och funktioner. Man kan med hjälp av MapBasic även skriva helt 
fristående applikationer och då bygga en egen typ av klient, normalt med ett begränsat 
antal standardfunktioner, för specifika användare. En sådan klient går då under namnet 
Run Time Manipulator eller Run TimeViewer. Skillnaden är att Manipulatorn innehåller 
funktioner för uppdatering medan Viewern enbart är ett tittskåp. Priset för dessa Run 
Time-licenser är lägre beroende på begränsad funktionalitet (Henry Fosselius-MapInfo). 
På kommunen finns tre licenser för MapInfo Runtime Manipulator som alltså är ett 
mindre kraftfullt kartprogram med ett mindre antal användarfunktioner än MapInfo 
Professional. 

Kartan skall efter att den har bearbetats i MapInfo läggas över i MapGuide. MapGuide 
är så kallat webGIS-program som företaget Autodesk tillhandhåller. Autodesk är liksom 
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MapInfo ett av de stora företagen inom kartframställning. Med ett webGIS-program kan 
man distribuera kartor och kartrelaterad information över Internet och intranät. Ett 
webGIS-program är ett GIS-verktyg som är mer lättanvänt än ett GIS-program. Man har 
tillgång till funktioner för att t.ex. tända och släcka skikt, identifiera objekt, zooma och 
panorera. När kartan finns inlagd i MapGuide finns den också tillgänglig på Ale 
kommuns intranät. En baktanke med kartan är då också att andra anställda som inte har 
någon egentlig nytta av just denna karta ändå skall få upp ögonen för GIS och upptäcka 
vilka möjligheter det finns med tekniken. 

4.4 Innehåll i naturvärdeskartan 
Från Länsstyrelsen hade man erhållit både kartlager med inventeringsområden och 
tillhörande dokumentation. Detta kartmaterial levererades i koordinatsystemet RT 90 
2,5 gon väst. Genom en koordinattransformation lades inventeringsområdena över i 
Göteborgs lokala koordinatsystem. Eftersom att Länsstyrelsen i efterhand skickar 
uppdateringar av inventeringsområdena så måste man löpande göra denna koordinat-
transformation. 

Som bakgrundskarta användes en fastighetskarta som Metria distribuerar, kartan ingår i 
Lantmäteriverkets databaser, med samlingsnamnet GSD, Geografiska Sverige Data. 
Den levererades i Mapinfo-format och bestod av cirka 35 kartskikt. Dessa kartskikt var 
uppdelade i linje-, punkt-, text- och ytskikt. Skikten var uppdelade i ungefär 10 olika 
teman. Fastighetskartan levererades i Göteborgs lokala koordinatsystem så någon 
transformation behövde inte göras på materialet. 

4.5 Bakgrundskarta 
Bakgrundskartan ville jag inte skulle innehålla för mycket information. För mycket 
information skulle ge kartan ett rörigt intryck. För att göra  bakgrundskartan tydligare 
lät jag dessutom sätta olika zoomningsintervall på skikten. Jag tog med skikt som 
innehöll. 

• Ytskikt för fastigheter, öppen mark och skog, vatten, odlad mark, bebyggelse, 
sankmark och hydrografi. 

• Ortsnamn. 

• Vägar och järnvägar. 

• Fastigheters registersiffror. 

• Gränser. 

För att ytterligare förenkla användandet så kan man enkelt skapa en genväg från 
skrivbordet på datorn så man kommer direkt in i MapInfo och bakgrundskartan visas 
från början. Görs genom att högerklicka på bakgrundskartan i Utforskaren och välja 
Skapa genväg. 
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4.6 Sökfunktioner 
Sökfunktioner är viktiga. Det går generellt sett att dela upp sökfunktionerna i två 
kategorier. Den första går ut på traditionell kartframställning och redovisning. Man vill 
se var det finns t.ex. riksintressen i kommunen. Den andra kategorin är rumsliga 
analyser. Ett GIS-program har stora möjligheter till denna typ av analyser. Bland de 
enkla analysmåtten kan nämnas avstånd och area. Mer avancerade mått är t.ex. rumslig 
samvariation, t.ex. hur fastighetspriser varierar med avstånd till havet eller flöden som 
visar hur t.ex. människor eller gods transporteras mellan olika platser. Det är först när 
man som användare utnyttjar dessa möjligheter som GIS-verktygen verkligen kommer 
till sin rätt. Ofta är det fantasin som sätter gränser för vilka analyser man kan göra med 
ett GIS-program. Nedanstående sökfunktion där man kan söka på olika 
inventeringsområden som överlappar varandra är ett exempel på vad GIS kan göra inom 
analysområdet. Här redovisas ett urval av de sökningar man kan göra på 
naturvärdeskartan. 

4.6.1 Inventeringsområde 

Materialet från Länsstyrelsen var uppdelat på 18 stycken inventeringsområden. Till 
varje område fanns det skriven dokumentation i pdf-format. Som exempel på 
inventeringsområden kan nämnas, riksintressen, nyckelbiotoper, äng och hagmark, 
lövskogar och våtmarker. De flesta kartlager hade objekt även utanför Ale kommun. 
För att kartan skulle bli mer lättöverskådlig tog jag bort sådana objekt i MapInfo. 

Varje inventeringsområde har sina respektive tabeller. Tabellerna innehåller 
information om t.ex. läge, storlek och namn på respektive objekt. Eftersom att 
Länsstyrelsen fortlöpande insamlar, sammanställer och levererar information till Ale 
kommun så ser de olika inventeringsområdenas tabeller lite olika ut. 

All information som organiseras i MapInfo, både text och grafik, är uppbyggd i tabeller. 
När man arbetar i MapInfo börjar man därför alltid med att öppna en eller flera tabeller. 
När man arbetar med naturvärdeskartan väljer man först att öppna ett eller flera 
inventeringsområden/tabeller på bakgrundskartan. Öppna respektive inventerings-
område görs under Arkiv och Öppna. 

4.6.2 Naturvårdsklass 

Respektive inventeringsområde hade objekt som var indelade i fyra s.k. 
naturvårdsklasser. Denna indelning var inte gjord för alla inventeringsområden utan 
sker löpande genom Länsstyrelsens försorg, även biologen på Ale kommun sysslar med 
denna uppgift. När jag gjorde mitt arbetet fanns naturvårdsklasser för fem 
inventeringsområden klara. Klassindelningen är upprättad så här. 

Klass I. Högsta naturvärde. T.ex. mycket stora opåverkade områden, mycket artrik 
flora/fauna eller områden med starkt hotade arter. 
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Klass II. Mycket högt naturvärde. T.ex. stora, lite påverkade områden, artrik flora/fauna 
eller områden med hotade arter. 

Klass III. Högt naturvärde. T.ex. mindre, ganska opåverkade områden, intressant 
flora/fauna eller områden med mindre förekomster av hotade arter. 

Klass IV. Visst naturvärde. T.ex. område med intressant flora/fauna som har potential 
att utvecklas. 

I MapInfo kan man ta hjälp av SQL-frågor för att välja ut respektive naturvårdsklass i 
ett inventeringsområde. SQL står för Structured Query Language och är det vanligaste 
och mest använda databasspråket. SQL används för att analysera informationen som 
finns lagrad i databasen. MapInfos databasfunktion är baserad på SQL-standarden. Att 
behärska SQL till fulländning tar tid att lära sig, men för att lösa de aktuella uppgifterna 
inom detta arbete räcker det med att känna till de vanligaste termerna. MapInfo är 
dessutom användarvänligt när det gäller det här området och tillhandahåller t.ex. 
rullister med de vanligaste SQL-uttrycken. 

 
Tillvägagångssätt 

Ha önskad tabell öppen. 

Välj Urval och sedan Urval med SQL. Fyll i följande dialogruta (längre ner i arbetet 
förklaras vad de olika kolumnerna i dialogrutan innebär). 

 

Här väljs naturvårdsklass 3 objekten ut i inventeringsområdet Ang_Hage_ALE. 
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Det finns en mängd olika SQL-urval som kan vara användbara. För att förenkla 
användningen av naturvärdeskartan så sparade jag vissa SQL-urval jag gjorde för 
arbetet. I nuläget finns SQL-urval för respektive naturvårdsklass till 
inventeringsområdena Våtmark, Lövskog, Bevarandeprogram för odlingslandskapet, 
Äng- och hagmark och Äng och hagmark Lena Smith sparade. Ett SQL-urval sparas 
under Spara mall. När man sedan vill använda sparade mallar så klickar man på 
knappen Läs in mall. 

4.6.3 Fastighet  

På bakgrundskartan finns kommunens alla fastigheter med som ett eget skikt. Att kunna 
göra en sökning på en specifik fastighet är något som skulle vara användbart. Alltså att 
det finns en koppling mellan MapInfo och kommunens fastighetsdatabas. Detta har 
funnits i tidigare versioner av fastighetsdatabasen, men med nuvarande databas fungerar 
tyvärr inte denna koppling. 

4.6.4 Beräkna totala arean för ett inventeringsområde 

För att få fram den totala arean för ett inventeringsområde kan man göra detta på minst 
två olika sätt. Det ena sättet görs genom att välja Urval och sedan Beräkna statistik. I 
den dialogrutan som kommer upp så väljer man önskad tabell och kolumn. Man kan 
också göra det på nedanstående sätt, med ett SQL-urval. 

Arealen beräknas för hela inventeringsområdet Bev_odlingsl_ale. 
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4.6.5 Kopplingar mellan inventeringsområden 

Man var inom kommunen intresserade av att studera när någon form av koppling sker 
mellan olika lager. Det kan t.ex. vara för att kunna se; Hur mycket äng- och hagmark 
det finns inom lövskog eller Hur mycket lövskog som överlagrar nyckelbiotoper. Även 
denna typ av problem gick att lösa genom SQL-urval. Man kan då använda sig av s.k. 
geografiska operatorer. 

Välj med SQL. Objekt i inventeringsområdet Ang_o_hage tas med om de ligger med någon 
objektpunkt inom Ale kommun. 

Tillvägagångssätt 

Ha aktuella lager öppna. 

Välj Urval och sedan Välj med SQL. 

Fyll i ovanstående dialogruta. 

Välj kolumner Ange vilka kolumner i tabellerna du vill ska vara med i resultattabellen. 
Asterisken ∗ innebär att alla kolumner kommer med i resultattabellen. 

från tabellerna Ange vilken eller vilka tabeller du vill göra urvalet ifrån. Du måste ange 
minst en tabell. 

där Fältet har flera funktioner beroende på vilket urval du gör. Om du gör ett urval från 
en enskild tabell kan du välja om du vill ange något i fältet. Men om du gör ett urval där 
flera tabeller ska kopplas måste du ange ett uttryck där du talar om hur tabellerna ska 
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kopplas. Observera att det finns särskilda kolumnnamn obj. som man använder ihop 
med de geografiska operatorerna. 

Aggregera per kolumn Kolumnen är frivillig att använda. Om du anger en eller flera 
kolumner här kommer resultattabellen innehålla delsummor för tabellen. 

Sortera per kolumn Med denna kolumn kan du sortera raderna i resultattabellen. 

Tryck Ok när du har fyllt i dialogrutan. När du har tryckt Ok visas ett tabellfönster med 
urvalet. Om du stänger tabellfönstret visas kartfönster med urvalsobjekten markerade. 
För att visa urvalet i ett eget kartfönster väljer du Karta och Nytt Kartfönster 

Ytterligare ett sätt att få fram överlagringar var att ta hjälp av ett MapBasic-kommando i 
det s.k. MapBasic-fönstret i MapInfo. MapBasic är MapInfos programmeringsspråk som 
gör det enklare för användaren att göra komplexa urval och frågor som gäller objekt på 
kartan. Ett av dessa kommandon är Cookie98 som är ett beskärningsprogram som gör 
det möjligt att välja ett eller flera objekt och klippa ur de objekt som befinner sig i det 
valda objektet eller de valda objekten. 

Tillvägagångssätt 

Ha aktuella lager öppna. 

Välj Verktyg och sedan Kör MapBasic-program. 

Välj Cookie98 i listan av MapBasic-program. 

Markera det eller de objekt som du vill ska ingå i urklippet. 

Klicka på ”saxknappen” i Cookie98-dialogrutan. Då kommer en dialogruta upp där du 
kan spara urklippet med ett lämpligt namn på ett lika lämpligt ställe. 

Stäng de sedan tidigare öppnade skikten och öppna det sparade urklippet. 

Nu kan du t.ex. välja Urval och Beräkna statistik för att göra analyser på de urklippta 
områdena. 
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4.7 Länkar 
Till varje naturvårdsobjekt finns det dokumentation knuten. Dokumentationen är i pdf-
format och kommer även den från Länsstyrelsen. Att kunna länka mellan ett objekt i 
MapInfo till tillhörande pdf-dokument är ofta önskvärt. 

I MapInfo finns det en funktion som heter HotLink som man kan använda för att länka 
från ett objekt till en hemsida eller annan fil. 

HotLink-funktionen aktiveras när man drar ”pekaren” över ett objekt i inventeringsområdet Ang_ 
hage_ALE. ”Pekaren” förvandlas då till en blixtliknande symbol. 

Tillvägagångssätt 

Ha aktuella lager öppna. 

Lägg till en kolumn i aktuell tabell genom att välja Tabell, Underhåll och 
Tabellstruktur. Klicka på Lägg till fält och kalla den nya kolumnen  t.ex. ”HotLink”. 
Typen skall vara tecken och Bredd sättas så pass brett att sökvägen får plats i 
kolumnrutan.  

Välj Uppdatera kolumn under Tabell för att ge varje objekt en sökväg. I den dialogruta 
som kommer upp väljs aktuell tabell i rutan Tabell som ska uppdateras. I rutan Kolumn 
som ska uppdateras väljs den nyss skapade ”HotLink-kolumnen”. I rutan Hämta värde 
från väljs aktuell tabell och i rutan värde skrivs eller klistras den önskade sökvägen in, 
citationstecken skall omge sökvägen. När man därefter klickar på Ok så uppdateras alla 
rader i vald kolumn med sökvägen.  

Välj Lagerstyrning under Karta och markera aktuellt lager. Klicka på HotLink och fyll i 
ovanstående dialogruta. 

Aktivera HotLink-verktyget i verktygsfältet och klicka på önskat objekt. Då kommer det 
länkade dokumentet upp på skärmen. 
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HotLink-verktyget klarar även att ge en lista på länkar om platsen man klickar på kartan 
har flera objekt med tillhörande länkar 

4.8 Mappstruktur 
Alla mappar som berör naturvärdeskartan ligger samlade på kommunens nätverk i 
katalogen (G:\). Katalog (G:\) är tillgänglig för all personal i Ale kommun. Alla 
kartskikt som naturvärdeskartan består av är skrivskyddade. 

4.9 Tips 
Med Kataloginställningar i MapInfo kan man bestämma i vilka kataloger sökning efter 
filer ska göras. Den förinställda sökvägen leder ibland till många knapptryckningar. Om 
man t.ex. vill ställa in en standardkatalog som används då man öppnar och sparar en 
tabell, väljer man Användarinställningar under Alternativ, i den dialogruta som sedan 
dyker upp klickar man på Kataloger. Sedan markerar man tabeller i rutan Kataloger för 
fildialogrutor och klickar på Ändra. Välj önskad enhet och katalog och klicka slutligen 
på OK. När man nästa gång väljer en tabell hamnar man direkt i den tidigare valda 
katalogen. 
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4.10 Skärmbilder för naturvärdeskartan 

4.10.1 Förstasida för naturvärdeskartan 

Denna sida är sparad som en skrivskyddad arbetsyta i MapInfo. En tanke är att denna framsida 
ska vara standard när man startar upp även andra GIS-tillämpningar i Ale kommun. När man 
väljer att zooma in i bilden så framträder vägar, fastigheter, ytskikt för skogsmark m.m. 
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4.10.2 Inventeringsområdena öppnas upp via MapInfos lagerhanterare 

Genom att klicka på Karta och Lagerstyrning så får man upp ovanstående dialogruta. Här kan man 
välja vilka inventeringsområde man vill visa på kartan. 
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4.10.3 I kartfönstret kan man visa varje objekts tabelldata 

Genom att klicka på ”i-knappen” i verktygshanteraren och sedan klicka på ett objekt på kartan så 
får man upp en vit textruta. I just detta exempel är det ett objekt i Äng och hagmarks-
inventeringen som visas. Man  får bl.a. information om objektets area och vilken naturvårdsklass 
det tillhör. 
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4.10.4 Ett tabellfönster i MapInfo 

Ovanstående bild är ett exempel på hur ett inventeringsområde ser ut i MapInfos tabellfönster. 
Detta inventeringsområde, Äng och Hage-Lena Smith innehåller kolumner för objektnummer, 
objektnamn, areal, naturtyp, naturvårdsklass och sökväg för länkning till ett pdf-dokument. 
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4.10.5 Pdf-dokument är knutna till flera inventeringsområden 

Genom länkning från ett objekt i naturvärdeskartan så  får man upp en längre dokumentation om 
varje enskilt objekt i det specifika inventeringsområdet. Ovanstående pdf-dokument är från Äng 
och Hagmarksinventring i Ale kommun. 
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4.11  Kvar att lösa 
Något som inte är helt tillfredsställande med naturvärdeskartan är länkningen. Om man 
klickar på ett objekt vill man komma direkt till den skriftliga dokumentationen om det 
objektet. I dagsläget hamnar man vid länkningen längst upp i dokumentationen för det 
inventeringsområdet som objektet tillhör. Det finns minst ett sätt att lösa detta när man 
arbetar med MapInfo. Ett sätt är att göra en specifik länkning per objekt. Men p.g.a. det 
stora antalet objekt är detta ett arbetskrävande sätt och dessutom medför det extraarbete 
vid ajourhållningen. Detta merarbete skulle kanske t.o.m. bli större än nyttan. 

En annan sak som skulle varit bra att kunna göra är att göra sökningen från andra hållet, 
d.v.s. att man är inne i den skriftliga dokumentationen och väljer ett objekt eller hela 
inventeringsområdet och får upp naturvärdeskartan i MapInfo. Detta går att lösa, men 
jag har alltså inte gjort det i detta arbete. 

4.12 Förslag på GIS-tillämpningar för miljö- och bygg-
förvaltningen 

Redan från de första samtalen med miljö- och byggförvaltningen så framkom det 
ytterligare förslag på områden där GIS-lösningar skulle kunna vara användbara. Här 
kommer exempel på det. 

Artregister 

På liknande sätt som det finns statistik över värdefulla naturvårdsområden så finns det 
upprättade register med koordinatsatta lägen över hotade arter i kommunen. Ett av 
skälen till att upprätta en sådan karta är även det att värna om den biologiska 
mångfalden. 

 
Kalkade sjöar 

Idag finns sådan statistik endast i pappersform. Men genom t.ex. GPS-inmätning skulle 
statistiken kunna användas i ett kartprogram. Statistik finns på när, var och hur mycket 
som är kalkat. Om man knyter ihop denna data med t.ex. fiskbestånd skulle man kunna 
få värdefulla analysmöjligheter. 

 

Avställningsytor 

De ytor jordbruket ej använder idag skulle vara värdefullt att upprätta ett GIS-skikt 
över. 

 

Genom att söka på i första hand Internet så fann jag mer förslag på GIS-användningar 
inom miljöområdet. 
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En ny anläggning, exempelvis en väg, planeras 

GIS kan användas som analysinstrument för att identifiera konfliktområden mellan 
vägen och värdefulla naturvårdsområden [9]. 

 

Drickvattenanalyser 

Många miljöförvaltningar bekostar vattenprover för vattentäkter. Om dessa 
analysvärden är koordinatsatta så kan man analysera vilka områden som har höga 
föroreningshalter [9]. 

 

Skyddsavstånd mellan bostäder och störande industrier 

Flera statliga myndigheter, Boverket, Naturvårdsverket m.fl., anger i skriften Bättre 
plats för arbete ett ungefärligt skyddsavstånd mellan bostäder och industriverksamheter. 
Om kommunen har tillgång till koordinater på miljöfarliga verksamheter kan man sedan 
skapa cirklar med radiestorlek beroende på verksamhetens störningsgrad. Dessa 
skyddsavstånd kan sedan användas som underlag för t.ex. nybyggnad [9]. 

 

Inventering av oljecisterner 

Genom att inventera och koordinatbestämma platser med oljecisterner så kan man 
upprätta en karta för att se vilka oljecisterner som ligger inom vattentäktsområden [9]. 

 

Miljöstörningar 

Miljöinspektörer på många kommuner besöker industrier och andra verksamheter som 
t.ex. bensinstationer, verkstäder och jordbruk. Syftet med besöken är att kontrollera och 
ge råd till förbättringar. Utsläpp till luft, mark och vatten samt buller är exempel på 
miljöstörningar som kan uppkomma. Genom att koordinatsätta verksamhetsplatserna 
och skapa områden runt verksamheterna så skulle man kunna få en kartbild på hur 
verksamheten påverkar sin omgivning [9]. 

 

Planer 

Med en grundkarta i botten skulle man kunna ha ett skikt med de olika planer som finns 
i kommunen. Då skulle både personal och allmänhet enkelt söka på t.ex. en detaljplan 
och få upp en dokumentation om den detaljplanen .[10] 
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