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Temadag: Öppna geodata
Måndagen den 19 juni 2017 på Gamla Teatern, lokal Torget 

SamGIS Jämtland-Härjedalen (SGJH) hälsar alla välkomna till vårt vårseminarium 
kring Öppna Data. Detta ämne är i år extra intressant då bl.a. Lantmäteriet beslutat 
öppna upp sina geodata. Vi får en initierad presentation om NVDB (nationella 
vägdatabasen) från Trafikverket. Status från Länsstyrelsen och några av länets 
kommuner ingår också. För föreningens medlemmar ingår lunch utan kostnad. 

Program 

09:00 Välkomna och kaffe. Några ord om SGJH våra planer. Ordf. 
09:30 Översikt av viktiga öppna geodata i Sverige. Anders Söderman 
10:30 Öppna data hos Lantmäteriet Lantmäteriet 
11:30 Geodata från Länsstyrelsen och länets kommuner 

Anders Wittenström Länsstyrelsen    Anders Söderman Z-län (oh3) 
12:30 Lunch 
13:30 NVDB som öppna geodata Tommy Bylund, Trafikverket 
14:30 Fika 
15:00 VectorTiles ‐ "shapefiler som geodatatjänst" Anders Söderman 
16:00 Avslutning 
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Öppna Geodata/Open Data 
Jämtland-Härjedalen härnäst?

I kartorna till höger visas 
de kommuner och landsting 
som publicerar nyckeltal via 
vårt verktyg 
http://oppnadata.skl.se . 

Berg, Krokom, Ragunda, 
Strömsund och Östersund.

Öppna kommunala nyckeltal 
http://www.psidatakollen.se/ 

AnS: Vad innebär detta? 

Kommuner                                       Landsting

http://oppnadata.skl.se/
http://www.psidatakollen.se/
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Genom att tillhandahålla 
baskartan som öppen 
data, öppnar Helsingborg 
upp för en bredare 
användning och 
möjlighet till nya 
innovativa 
tillämpningar. 
ByggnadByggnad, fastighet och 
vägkant                    

Totalt finns cirka 50 lager 
bland annat: 
- Byggnader 
- Kommunikation 
- Markanvändning 
- Adresser 
- Registerkarta

Öppna Geodata/Open Data 
baskarta_Helsingborg-127 MB _170607.zip

https://oppna.helsingborg.se/datakallor/baskarta/
uli-geoforum.se/nyheter/266-oppna-data/2907-baskartan-blir-oeppna-data-i-helsingborg
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2 § Ändamål AnS: vad är det SamGIS J-H säger i sina stadgar: 
Föreningen skall vara en drivkraft för ökad användning av GIS 
i länet utifrån olika kundgruppers behov. 
Det skall ske bl a genom att: 
- vara informationsspridare angående befintliga databaser 
och  dess tillgänglighet (ekonomiskt, tekniskt, sekretessmässigt)

- ta initiativ till samverkansprojekt som till exempel: 
- databasuppbyggnad 
- verka för ökad tillgänglighet av geografiska data 

- vara ett organ för regionala kartfrågor 
Varför inte erbjuda geodata från Jämtland- 
Härjedalens kommuner  genom ett projekt som 
SamGIS initierar och projektleder? 
Inga krångligheter  - bara samla ihop de geodatafiler 
som respektive kommun omgående vill göra 
tillgängliga och erbjuda de i ett användbart format, 
ex. geojosoneller geopackage. 

Öppna Geodata/Open Data 
Jämtland-Härjedalen härnäst?

baskarta_Helsingborg- 
127 MB _170607.zip
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Finns det intresse av att vi tillsammans 
skapar en nåbar geodatabas via 
PostGIS/PostgreSQL på samma sätt 
som jag har byggt upp de senaste 10 
åren. (Jag kör via min företagsserver 
som står hos en av mina söner i 
Vårberg.) 
På samma sätt skulle vi då kunna köra 
mot SamGIS Jämtland-Härjedalens 
server någon- 
stans. Kanske 
via vårt Loopia 
abonnemang? 
Intressant?

Öppna Geodata 
PostGIS/PostgreSQL
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Öppna Geodata/Open Data 
I brist på Öppna Data – GIS-SW?

Conny Häggman, Krokom kollade igenom samtliga kommuner i SamGIS 
Jämtland-Härjedalen utan att hitta några Öppna Geodata. 

Jag föreslår då att vi istället tillsammans snabbt går igenom vilka 
programvaror som används, vilket indirekt pekar ut vilka format som 
kan finnas tillgängliga.

Finns intresse skulle jag kunna börja samla in geodata och ev. 
publicera det via hemsidan eller via ett PostgreSQL/PostGIS konto. 
Redovisas i så fall på 2018 års vårseminarium om Öppna Geodata. 
Se nästa sida…
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Öppna Geodata/Open Data 
I brist på Öppna Data – GIS-SW? Berg
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Öppna Geodata/Open Data 
I brist på Öppna Data – GIS-SW? Bräcke
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Öppna Geodata/Open Data 
I brist på Öppna Data – GIS-SW? Härjedalen
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Öppna Geodata/Open Data 
I brist på Öppna Data – GIS-SW? Krokom
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Öppna Geodata/Open Data 
I brist på Öppna Data – GIS-SW? Ragunda
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Öppna Geodata/Open Data 
I brist på Öppna Data – GIS-SW? Strömsund
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Öppna Geodata/Open Data 
I brist på Öppna Data – GIS-SW? Åre
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Öppna Geodata/Open Data 
I brist på Öppna Data – GIS-SW? Östersund
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Öppna Geodata/Open Data 
I brist på Öppna Data – GIS-SW? Länsstyrelsen
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Öppna Geodata/Open Data 
I brist på Öppna Data – GIS-SW? SamGIS J-H
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Öppna Geodata/Open Data 
I brist på Öppna Data – GIS-SW? 

Jämtkraft AB El FV Opto ägare Östersund, Krokom Åre
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• Uppdrag att utreda en reglering av hur 
detaljplaner ska utformas digitalt

Syftet är att det ska bli enklare att utbyta 
information om planbestämmelser digitalt. 
Utbytet gäller både under och efterden 
formella planprocessen.

• Hur kan detta författningsregleras och hur 
kan en reglering utformas påföreskriftsnivå?

• Hur ser förutsättningarna ut för att införaen 
reglering – behövs det en övergångstid med 
hänsyn till att det ställer krav på anpassning 
av IT-system osv.? 
AnS: Diskuteras detta inom SGJH?

Öppna Geodata Jämtland-Härjedalen  
Digitala detaljplaner?
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• Ett förslag till hur översiktsplanen kan byggas upp, 
framför allt när det gäller vilka begrepp som är lämpliga 
att använda såväl i text som på karta

• Anger ingen rekommendation för ÖP-kartornas manér 
och färger – men det kommer

• Modellen ska vara så flexibel att den går att använda för 
alla kommuntyper och nivåer på den översiktliga 
planeringen, inklusive regional fysisk planering

• Modellen utvecklas efterhand - utifrån de   erfarenheter 
som görs i den praktiska användningen. Workshop under 
hösten 2017. ÖP-modellen testas av pilotkommuner 
AnS: Diskuteras detta inom SGJH?

http://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/oversiktsplan/forslag-till-op-modell/

Öppna Geodata Jämtland-Härjedalen  
ÖP-modellen

http://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/oversiktsplan/forslag-till-op-modell/
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Öppna Geodata/Open Data 
”Vilket behov av standardisering ser du 

för att ytterligare öka nyttan inom ditt område?”

WFS är en bra standard, men svår för en del att implementera 
Bra implementering saknas i en del verktyg 
Väljer Atom Feed istället för WFS nedladdningstjänster 
Download service – query and use service 
Leveransformat - GeoPackage Encoding Standard 

AnS: VAD TYCKER DU?
4. Nationell baskartetjänst (LM) 
Syftet är att förenkla åtkomst av öppna och enhetligt beskrivna basdata från 
geodataleverantörer inom stat och kommun för att effektivisera digitaliseringen av de offentliga 
processerna i samhället och för att säkerställa enhetliga nationella baskartor för såväl 
samhällsplanering, miljö- och klimatarbete som blåljusverksamhet. 
Om de offentliga geodataproducenterna tar fram öppna maskingränssnitt (API:er) som kan 
integreras i användarnas verksamhetssystem kan detta vara ett alternativ till investeringar egna 
GIS-system samtidigt som försörjningen med enhetliga geodata säkras på ett enkelt sätt. De 
måste dock tillgodose kraven på datainnehåll, tillgänglighet under dygnet, stabilitet och 
prestanda. 
Arbetet med den gemensamma nationella baskartetjänsten ska klarlägga förutsättningarna 
för offentliga geodataproducenter att erbjuda ett eller ett fåtal gemensamma maskingränssnitt till 
sina öppna nationella basdata. 

http://www.sis.se/P 
ageFiles/18459/Lar 
s%20Kristian%20St 
%C3%B6len%20% 
E2%80%93%20Nat 
ionella%20Geodata 
strategin%20och%2 
0behoven%20av%2 
0att%20harmoniser 
a%20samh%C3%A 
4llets%20geodata% 
20(nationella%20ba 
sdata).pdf

http://www.sis.se/PageFiles/18459/Lars Kristian St%C3%B6len %E2%80%93 Nationella Geodatastrategin och behoven av att harmonisera samh%C3%A4llets geodata (nationella basdata).pdf
http://www.sis.se/PageFiles/18459/Lars Kristian St%C3%B6len %E2%80%93 Nationella Geodatastrategin och behoven av att harmonisera samh%C3%A4llets geodata (nationella basdata).pdf
http://www.sis.se/PageFiles/18459/Lars Kristian St%C3%B6len %E2%80%93 Nationella Geodatastrategin och behoven av att harmonisera samh%C3%A4llets geodata (nationella basdata).pdf
http://www.sis.se/PageFiles/18459/Lars Kristian St%C3%B6len %E2%80%93 Nationella Geodatastrategin och behoven av att harmonisera samh%C3%A4llets geodata (nationella basdata).pdf
http://www.sis.se/PageFiles/18459/Lars Kristian St%C3%B6len %E2%80%93 Nationella Geodatastrategin och behoven av att harmonisera samh%C3%A4llets geodata (nationella basdata).pdf
http://www.sis.se/PageFiles/18459/Lars Kristian St%C3%B6len %E2%80%93 Nationella Geodatastrategin och behoven av att harmonisera samh%C3%A4llets geodata (nationella basdata).pdf
http://www.sis.se/PageFiles/18459/Lars Kristian St%C3%B6len %E2%80%93 Nationella Geodatastrategin och behoven av att harmonisera samh%C3%A4llets geodata (nationella basdata).pdf
http://www.sis.se/PageFiles/18459/Lars Kristian St%C3%B6len %E2%80%93 Nationella Geodatastrategin och behoven av att harmonisera samh%C3%A4llets geodata (nationella basdata).pdf
http://www.sis.se/PageFiles/18459/Lars Kristian St%C3%B6len %E2%80%93 Nationella Geodatastrategin och behoven av att harmonisera samh%C3%A4llets geodata (nationella basdata).pdf
http://www.sis.se/PageFiles/18459/Lars Kristian St%C3%B6len %E2%80%93 Nationella Geodatastrategin och behoven av att harmonisera samh%C3%A4llets geodata (nationella basdata).pdf
http://www.sis.se/PageFiles/18459/Lars Kristian St%C3%B6len %E2%80%93 Nationella Geodatastrategin och behoven av att harmonisera samh%C3%A4llets geodata (nationella basdata).pdf
http://www.sis.se/PageFiles/18459/Lars Kristian St%C3%B6len %E2%80%93 Nationella Geodatastrategin och behoven av att harmonisera samh%C3%A4llets geodata (nationella basdata).pdf
http://www.sis.se/PageFiles/18459/Lars Kristian St%C3%B6len %E2%80%93 Nationella Geodatastrategin och behoven av att harmonisera samh%C3%A4llets geodata (nationella basdata).pdf
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Öppna Geodata/Open Data 
Standardisering och Geodatastrategin

”Med totalt 290 kommuner och en mängd statliga myndigheter som tar fram 
geodata är standardisering, harmonisering och kombinerbarhet viktigt. 
Vi ska säkerställa att data kan erhållas i de former som efterfrågas, att 
valmöjlighet finns mellan öppna nationella och internationella standarder samt 
att det inte finns flera olika versioner av samma offentliga geodata.” 

”För att stimulera datadriven innovation krävs enkel tillgång till 
standardiserade data dygnet runt via ändamålsenliga, tidsenliga och 
långsiktigt pålitliga tjänster. Dessa ska dessutom vara kompatibla med 
öppna tjänsteplattformar för att främja bred användning av geodata.” 
AnS: Diskuteras detta inom SGJH? 

”På områden där den nationella dataförsörjningen är fragmenterad i ett pussel 
av kommunal och statlig dataförvaltning krävs också att de offentliga 
dataägarna samverkar kring standardisering och samlade nationella 
tjänstelösningar som överbryggar den organisatoriska fragmenteringen.”

http://www.sis.se/PageFiles/18459/Lars%20Kristian%20St%C3%B6len%20%E2%80%93%20Nationella%20Geodatastrategin%20och%20behoven%20av% 
20att%20harmonisera%20samh%C3%A4llets%20geodata%20(nationella%20basdata).pdf

http://www.sis.se/PageFiles/18459/Lars Kristian St%C3%B6len %E2%80%93 Nationella Geodatastrategin och behoven av att harmonisera samh%C3%A4llets geodata (nationella basdata).pdf
http://www.sis.se/PageFiles/18459/Lars Kristian St%C3%B6len %E2%80%93 Nationella Geodatastrategin och behoven av att harmonisera samh%C3%A4llets geodata (nationella basdata).pdf


Temadag ”Öppna Geodata/OpenData” måndag 19 juni 2015   ca 12:15 ”Öppna geodata i Jämtland-Härjedalen” Anders Söderman GaAB

oh3 
Vilka viktiga myndigheter har öppna eller öppnar upp sina geodata? 

Viktiga förbättringar har tillkommit för åtkomst till geodata?

Temadag ”Öppna Geodata/OpenData” måndag 19 juni 2015   
0930 ”Översikt av viktiga öppna geodata i Sverige” Anders Söderman GaAB

OpenWMS Topowebb ska vara med!

Öppna Geodata/Open Data 
Nationell Geodatastrategi
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Öppna Geodata/Open Data 
Nationell Geodatastrategi
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Öppna Geodata/Open Data 
Nationell Geodatastrategi
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