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FÖRORD  

Denna rapport är resultatet av ett tio veckors examensarbete (15 högskolepoäng) och ingår i 

högskoleingenjörsexamen inom GIS (Geografiska Informationssystem) vid Karlstads Universitet. 

Det finns en ordlista (Bilaga 1) som beskriver specialuttryck som används i rapporten. 

Arbetet utfördes under perioden 30 mars 2009 till 7 juni 2009 på uppdrag av Lidköpings 

kommun. 
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SAMMANFATTNING  

Översvämningsfrågan har flutit upp till ytan och blivit ytterst aktuell i och med debatten om 

globala klimatförändringar. Även om Sverige är relativt milt drabbat, så kommer också vårt land 

att påverkas framgent. Det område som vi har koncentrerat oss på ligger i norra delarna av 

centrala Lidköping, vid Vänerns södra strand. Vänerregionen är ett utpekat område som kommer 

att drabbas oftare av översvämningar i framtiden. En försmak på detta kom 2000/2001 då 

Vänerns nivå var 1,37 meter över det normala och delar av Lidköping var översvämmade. Ett sätt 

att åskådliggöra och analysera ett översvämningsförlopp är att koppla en höjdmodell till 

geografiska data och med hjälp av ett GIS-program skapa en översvämningskarta. En sådan har 

skapats med vilken det går att söka ut information om vilka byggnader, bostäder och personer 

som kommer att drabbas. Dock kan konstateras att översvämningskartan i nuvarande skick inte är 

tillräckligt tillförlitlig för att fungera som planeringsunderlag inför en översvämningssituation.  

Kommunen vill införa ett nytt sätt att distribuera geografiska data mellan förvaltningarna. Den 

programvara som kommunen vill testa är MapGuide, som är ett program för spridning och 

visualisering av kartdata på nätet och bygger på öppen källkod (OpenSource). Därför ingår en 

liten utvärdering av MapGuide och resultatet från GIS-programmet visas där. I MapGuide är det 

relativt enkelt att presentera en kartbild men det finns klara begränsningar när det gäller att skapa 

kartfunktioner. Den version, MapGuide Enterprise 2009, som vi använt har en del buggar som 

bland annat ledde till att kopplingen mellan befolkningsdata och adresspunkter inte gick att 

återskapa. Är MapGuide en programvara som kan vara något för kommunen att använda i sin 

distribution av geografiska data? Det är en billig lösning som kan relativt enkelt föras in i 

verksamheten. Det ska dock noteras att det krävs mer engagemang att jobba med ett OpenSource-

program än en licensprogramvara. Det går, som vi erfor under vårt arbete, lätt att lägga in och få 

kartor, vill man arbeta utanför programmets vanligaste funktioner krävs det mer kunskap och tid.  
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ABSTRACT  

The issue of flooding has surfaced as an important factor in the debate on global warming. Sweden 

has been less affected than many other countries so far, but that may not be the case in the future. The 

area that we have focused on are in the northern parts of central Lidköping, by the southern shore of 

Lake Vänern. The region of Lake Vänern is pointed out as an area that will be affected more 

frequently by floods in the future. A premonition of this occurred in 2000/2001 when the water level 

of Lake Vänern was 1.37 meters above the normal and parts of Lidköping were flooded. One way to 

illustrate and analyze the lapse of flooding is to connect an elevation model to geographical data. 

Using a Geographical Information System a flooding map was created where it is possible to gather 

information of which buildings, residences and people that would be affected in case of rising water 

levels in Lake Vänern. However it is clear that the flooding map in its present state is not reliable 

enough to function as a tool for planning in order to prevent future flooding.  

The local authority is seeking a new way of distributing geographical data between the 

administrations. Hence, a small evaluation is included in the report. The software that was chosen to 

evaluate was MapGuide, which is a program designed for distribution and visualisation of map data 

online, using an open source model of operation. In this software the results from ArcMap were 

illustrated. In MapGuide it is relatively easy to present a map image; however there are obvious 

limitations when it comes to creating map functions. The version that was used, MapGuide Enterprise 

2009, has some bugs which, among other, led to, for example, that connections between population 

data and address points could not be recreated. Is MapGuide software suitable for the local authority 

to use in its distribution of geographical data? It is a low-cost solution that could be implemented in 

the organization. However it should be noted that it takes more commitment to work with open 

source software compared to license software. It is easy, in our experience, to add and receive maps 

in the MapGuide software but if one wishes to work outside of the ordinary functions of the program 

it requires both more extensive knowledge and time. 
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1. BAKGRUND 

Genom programansvarig på GIS-ingenjörsprogrammet fick vi kontakt med Centrum för 

klimat och säkerhet (CCS). De genomförde en kurs med fokus på "Vänern och klimatet" där 

många av Vänerns kommuner var delaktiga. Via CCS fick vi kontakt med Lidköpings 

kommun som sökte en metod för att lägga upp sitt säkerhetsstrategiska arbete med 

översvämningsrisker och konsekvenser.  

Det utmärkande för Lidköpings stadsbild är vattendraget Lidan som rinner rakt igenom 

samhället och Vänern som ligger ett stenkast från centrum. Detta erbjuder möjligheter till 

vattennära boende och rekreation vilket är attraktivt för invånarna, men det innebär också 

återkommande problem i form av höga vattennivåer och översvämningar. 

Översvämningsfrekvensen minskade efter regleringen 1938, men den nivå som uppmättes vid 

översvämningen vintern 2000/2001 har inte registrerats sedan innan regleringen (Christensen 

et al. 2007). Regleringen av Vänern gjordes för att bättre kunna utnyttja kraftstationerna vid 

Götaälv (SOU 2006:94). I och med senare års nederbördstrender som tyder på en 

klimatförändring tros de nivåer som uppmäts var 100:e år istället att återkomma var 20:e år 

(SOU 2006:94). Detta kommer förmodligen att innebära stora konsekvenser för det område, 

som fått namnet Hamnstaden (Stiernstedt 2008), vid Vänerstranden som Lidköping är i färd 

med att prospektera för nybyggnation. Hamnstaden är ett gammalt industriområde beläget 

nära stadens centrum. I detta område finns också stadens reningsverk och fjärrvärmeverk.  

I risk- och sårbarhetsutredningen lades ett förslag fram att kommunerna ska ha ansvar för 

eventuell felaktig planläggning i 20 år framåt, istället för de 10 år som nu är gällande (SOU 

2007:60 ). Idag står i lagen att det ska finnas en handlingsplan för eventuella riskområden i 

kommunen (SFS 2003:778 ). 

Tidigare har kommunen tagit fram en översvämningskarta (Stiernstedt 2008) som visar hur 

Vänerns olika vattennivåer kommer att drabba Lidköping. Nivåerna som finns med i den 

översvämningskartan är i RH70; 44,5 m (Vänerns normalvattenstånd vid Lidköping), 46,0 m 

(den nivå som värmeverket i Lidköping klarar av), 46,5 m (100-årsflöde) och 47,4 m 

(dimensionerat flöde). Dock togs ingen hänsyn till att den underliggande höjdmodellen är i 

Lidköpings lokala höjdsystem, som ligger ca 20 cm under RH70. Allstå är motsvarande 
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höjder i Lidköpings lokala 44,3; 45,8; 46,3; 47,2 m. RH70 är det officiella och rikstäckande 

höjdsystemet som grundas på precisionsmätningen av Sveriges höjd mellan 1951 och 1967 

(Lantmäteriet 2009). Lidköpings lokala höjdsystem används inom Lidköpings kommun och 

baserar sig på det äldre rikstäckande höjdsystemet RH00.  

Kommunens GIS-samordnare, Nilsson
1
, önskar få insyn i hur programmet MapGuide skulle 

kunna fungera i kommunens verksamhet. Idag finns ett tittskåp inom kommunen, WebInfo, 

som är baserat på MapExtreme. Det används främst av de ”hårda förvaltningarna”, till 

exempel den tekniska förvaltningen, för att kunna titta på kommunens geografiska data. Varje 

förvaltning har olika mjukvaror som passar för den egna specifika verksamheten. Till 

exempel Vatten och Avlopp använder AutoCAD och Mät och Kart har ArcCadaster. 

1.1 MÅL 

Kommunens säkerhetsstrateg, Björcman
2
, beställde jobbet och har fungerat som rådgivare i 

vårt arbete gentemot kommunen. Vid samtal med henne framkom att examensarbetet skulle 

resultera i en GIS-lösning som möjliggör:  

 Utsökning av boende som kommer drabbas inom ett område (åldersfördelat)  

 Utsökning av kommunala anläggningar som kommer drabbas vid en viss 

översvämningsnivå  

 Utsökning av privata bostäder som kommer drabbas vid en viss översvämningsnivå  

 Vid vilken översvämningsnivå el och VA slås ut 

Utöver säkerhetsstrategens önskemål ska programvaran MapGuide utvärderas. 

                                                 
1
 Bengt-Göran Nilsson GIS-samordnare Lidköpings kommun, intervju 2 april 2009 

2
 Frida Björcman Säkerhetsstrateg Lidköpings kommun, intervju 31 mars 2009 
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2. GENOMFÖRANDE 

Arbetet har delats upp i tre steg:  

 Bearbetning syftar till att nå det önskade resultatet genom arbete i främst ArcMap 

 Utvärdering av MapGuide för att se om denna programvara kan passa kommunen  

 Visualisering avser arbetet med att visa resultatet i MapGuide-miljö. 

2.1 PROGRAMVAROR OCH INDATA 

Under arbetets gång har vi använt olika programvaror för att nå våra mål (Bilaga 2). En del i 

arbetet har varit att bearbeta indata som kommunen lämnat. I detta arbete användes främst 

ArcMap 9.3 och i liten omfattning ArcCatalog 9.3. Excel 2007 och Access 2007 nyttjades för 

att få tabelldata att passa in i ArcGIS-miljön. MapGuide Enterprise 2009 användes som 

visualiseringsprogram, av vilket en utvärdering gjordes. 

All indata kommer uteslutande från Lidköpings kommun (Bilaga 2). 

2.2 BEARBETNING  

Genom att lägga in all indata i ArcMap går det på ett enkelt sätt se vilka attribut (Figur 1) 

varje skikt har.  

 

Figur 1. Attributtabell till Byggnadsyteskiktet 
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Utgångspunkten i arbetet var att kommunens GIS-data ska anpassas och bearbetas så lite som 

möjligt för att det ska vara enkelt att implementera metoden i kommunens verksamhet. De 

ändringar som har skett av indata, förutom att vi klippt ut det område som är aktuellt, är att en 

kolumn i attributtabellen lagts till i skikten ”byggnadsytor” och ”byggnadslinjer”. Denna 

kolumn, namngiven ”Nivå”, visar vilken nivå Vänern har då vattnet når husets lägsta punkt.  

Ett skikt med Vänerns och Lidans genomsnittliga nivå inom området gjordes för hand. 

Vänerns strandlinje följer fastighetsgränserna mot sjön och Lidan har digitaliserades efter 

flygfotot.  

Ett av målen var att via fastigheter kunna söka ut boende som kan vara i behov av extra stor 

hjälp vid en översvämningssituation. Denna utsökning skulle också kunna utnyttjas för att få 

ut kontaktuppgifter till boende i ett område för att snabbt kunna informera om läget och 

eventuella insatser. 

Det är inte tillåtet att använda sig av personuppgifter hur man vill i Sverige, men på 

kommunen finns den informationen och i en översvämningssituation kan det vara av vikt att 

kunna hitta personer med speciella behov. Det befolkningsregister vi fick har blandats om för 

att inte komma i konflikt med PUL i samband med redovisningar av vårt arbete (SFS 

1998:204 ). För att kunna koppla samman två tabeller behöver det finnas ett attribut i bägge 

tabellerna som är identiska, som en gemensam nämnare. Eftersom denna nämnare finns 

mellan adresspunkter och befolkningsregistret kunde dessa kopplas ihop och personer kan 

sökas ut via adresspunkter. 
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En höjdmodell saknades och den behövs för att få fram vattenutbredningar vid olika nivåer. 

Därför skapades en höjdmodell med 20 meters rasterceller. Höjddata hämtades från VA- samt 

Mät- och Kartavdelningarna. Projektering vid Vänerstranden har bidragit till att det är tätare 

mellan höjdpunkterna där än på andra platser i Lidköping, exempelvis öster om Lidans utlopp 

(Figur 2). På områden som ej varit aktuellt för utbyggnad är det glesare med punkter.  

Utöver indata från kommunen gjordes ett skikt över Vänern och i Lidan placerades punkter in 

på en approximerad höjd som överensstämmer med Vänerns normalnivå. Detta för att kunna 

skapa en så bra höjdmodell som möjligt.  

 

Figur 2. Punkttätheten i Lidköping. 

Bland indata som användes till höjdmodellen har de punkter som har uppenbara fel, till 

exempel nollnivåer eller punkter i VA- nätet som vi vet ligger under marknivå, tagits bort.  
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Höjdmodellen görs genom gummiduksmodellen. Tänk att befintliga punkter placeras i ett 

rum, på rätta koordinater, och en gummiduk fäste på alla punkterna. Då ses hur de icke 

existerande punkterna, emellan de befintliga punkterna, skulle ha varit placerade om de 

funnits. Datorn beräknar matematiskt hur denna höjdmodell skulle se ut över Hamnstaden 

med omnejd med de befintliga punkterna som bas.  

Utifrån terrängmodellen söks tvådecimetersintervall ut (44,3-44,5; 44,5-44,8 m osv.) som 

används för att visa översvämningsområden i en översvämningskarta. Färgerna vi valt att 

visualisera översvämningsrisken med är (samtliga värden anges i Lidköpings lokala 

höjdsystem);  

Djupröd: 44,3 - 45,7 (2000/2001 års högsta nivå Vänernivå i Lidköping, 45,67 m)  

Klarröd: 44,7 – 45,9 (Värmeverket tål inte högre vattenstånd än 45,8 m)  

Ljusröd: 45,9 – 46,3 (Nuvarande 100-årsnivån som är 46,3 m)  

Orange: 46,3 – 47,3 (Enligt SOU 2006:94 bör inga nya bostäder byggas på lägre än 47,2 m)  

Ett av målen var att kunna söka ut vilka kommunala anläggningar som drabbas vid en viss 

översvämningsnivå. Genom att föra över den lägsta nivå där ett objekt nås av vatten, via en 

kedja av utsökningar till attributfältet ”Nivå”, är det sedan möjligt att göra den efterfrågade 

utsökningen. Alla objekt i skikten byggnadsytor och byggnadslinjer har nu ett värde som visar 

vilken nivå Vänern behöver komma upp till i Lidköpings lokala höjdsystem för att vatten ska 

nå till huset.  

Vi valde att markera husen i de klassiska färgerna; industri som grå, offentlig byggnad röd 

och bostäder i orange. Dessutom har vi valt att lägga transformatorstationer i ett eget skikt för 

att dessa ska vara enklare att lokalisera, men de finns också kvar i byggnadslinjeskiktet. 

Genom de olika färgerna kan översvämningsdrabbade byggnader identifieras genom att 

enbart titta på kartan. Via adresspunkter kan utsökning av boende och deras ålder ske. Detta 

innebär att planering av åtgärder vid ett framtida översvämningsscenario blir möjlig.  
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2.3 UTVÄRDERING AV MAPGUIDE  

En del av examensarbetet var en liten utvärdering om huruvida MapGuide kan vara en 

programvara som passar kommunens behov. Anledningen till att kommunen ville utvärdera 

MapGuide var att de sett goda exempel från andra kommuner. 

MapGuide finns i två varianter. Båda består av två delar; en huvuddel som hanterar 

kopplingen mot den server som data lagras på och en del där databearbetning och 

administration sköts. De två varianterna är dels det helt kostnadsfria programmet, MapGuide 

Open Source (OSGeo 2009b) med administrationsverktyget Maestro (OSGeo 2009a) och dels 

den licensierade programvaran MapGuide Enterprise med administrationsverktyget Studio. Vi 

har använt oss av MapGuide Enterprise, 2009 års version, för då ingick support.  

 En sammanställning av frågor skickades ut till fyra företag som använder sig av MapGuide 

samt ett besök hos Skara kommun företogs. Bara ett av de fyra företagen gav respons. De 

hade inte själva möjligheten att svara på frågorna utan vidarebefordrade dem till Bäckman
3
 

(Bilaga 5).  

Ett studiebesök gjordes hos Skara kommun som använder MapGuide, helt baserad på den 

kostnadsfria varianten. MapGuide används av kommunens tjänstemän och är tänkt att i 

startskedet endast användas internt. Uppstarten har varit med enklare verktyg på Skara 

kommuns intranät för att det skall vara lätt lära sig. Det är tänkt att verktyg ska kunna 

utvecklas och att efterhand göra tillägg i funktioner vid efterfrågan och behov.  

Förvaltningarna som använder sig av MapGuide idag är kart- och mätavdelningen, miljö- och 

tekniska förvaltningen samt de som planerar skolskjutsen i kommunen. Persson
4
, som i dag 

jobbar i Götene kommun, har haft ansvaret för uppbyggnaden av systemet i Skara, uppskattar 

att arbetet som lagts ner motsvarar fem veckors heltid. Kommunens erfarenheter från arbetet 

är att det krävs engagemang och tid om lösningen skall baseras på enbart en öppen källkod. 

De flesta problem som dök upp löstes genom att söka svar på tekniska forum på internet där 

andra diskuterar liknande svårigheter. 

                                                 
3
 Måns Bäckman säljare/tekniker Man and Machine, mejlintervju den 4 april 2009 

4
 Anders Persson GIS-ingenjör Götene kommun, intervju den 18 maj 2009 
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2.4 VISUALISERING 

MapGuide kan användas för att visa GIS-kartor på webben, både internt och externt i en 

organisation. Vägen till en hemsida där en GIS-karta visas är i denna programvara uppdelad i 

fyra steg. 

1. Hitta data 

2. Bygga skikt 

3. Göra en karta  

4. Placera kartan på internet 

I steg 1, Hitta data, förs data in i programmet och läggs på en server. I vårt fall lånades 

utrymme på en extern testserver för detta examensarbete. De lager som vi plockade in i 

MapGuide från primärkartan är (Bilaga 2): 

 Adresspunkter 

 Byggnadslinje 

 Vägkantslinje 

 Byggnadsytor 

Även skikt som vi skapade under bearbetningen i ArcMap togs med: 

 Vänern 

Bakgrundssikt som vi gjort själva över Vänern och Lidan  

 Vattennivåer 

Skiktet som visar tvådecimetersintervall. Vänerns beräknade utbredning vid olika 

vattennivåer  
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I steg 2, Bygga skikt, byggs skiktens layout var för sig. För varje skikt sätts linjetjocklek, 

mönster och färg med mera. Vilka attributkolumner som ska vara synliga och inom vilket 

skalintervall skiktet ska vara aktivt, anges också här.  

När skikten fått önskat utseende övergår arbetet till steg 3, Göra en karta. Alla skikt som ska 

vara med i kartan ordnas samman med ytor i botten, linjerna ovanpå och punkterna högst upp 

så att all information synliggörs på ett bra vis. I kartinställningarna finns det bland annat 

möjlighet att gruppera de olika skikten, ange om skikt ska vara uppritade när kartan öppnas 

eller ej och det går att bestämma hur teckenförklaringen ska se ut.  

I steg 4, Placera kartan på internet, görs webblayouten. Här väljs ett av två alternativ för hur 

hemsidan skall se ut där kartan visas, antingen "Web Layout" eller "Flexible Web Layout". 

Den förra är mer statisk i sitt utseende än den sistnämnda. För att återskapa kopplingen mellan 

adresspunkterna och befolkningsregistret måste ”Flexible Web Layout” användas. Då en bugg 

i MapGuide gjorde att denna manöver ej var möjlig valde vi att använda oss av den enklare, 

men stabilare, ”Web Layout”. Denna layout ger inte administratören lika stor möjlighet att 

förändra utseendet på hemsidan. Oavsett vilken layout man väljer så finns ett stort utbud av 

inbyggda verktyg som man kan välja att användarna ska kunna bruka. Det går att 

programmera knappar med hjälp SQL-utsökningar i attributtabellerna, för att användas på 

hemsidan. För respektive sökning kan bara ett skikt användas och bara ett värde kan fås från 

användaren ("$ USER_VARIABLE" i SQL-frågorna). Sökfunktionerna byggs upp av SQL-

frågor (Bilaga 3). 
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3. RESULTAT  

3.1 BEARBETNING  

Resultatet från ArcMap var i stort enligt de önskemål som kommunen framförde. Det går att 

söka ut de personer som bor i ett drabbat område vid specifika nivåer och när olika byggnader 

översvämmas. Detsamma gäller för transformatorstationer, däremot har inga analyser på VA- 

och elnätet gjorts. 

I attributkolumnen ”Nivå” kan en utsökning göras för att få fram alla byggnader som berörs 

av vatten vid en viss nivå. Genom att använda sökuttrycket "mindre än eller lika med" en 

önskad nivå i en utsökning fås en tabell ut med de drabbade objekten. Information om vid 

vilken nivå ett objekt drabbas av vatten kan också fås direkt från kartbilden, både visuellt och 

genom attributinformationen (Figur 3) 

 

Figur 3. Den nivå, 45,9 m i Lidköpings Lokala höjdsystem, då transformator med FNR 20934 nås av vatten. 
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Adresspunkter, som ligger på byggnadsytorna, är kopplade till befolkningsregistret. I detta 

register finns namn och personnummer på bosatta i området och denna information kan tas 

fram via kartan i ArcMap (Figur 4).  

  

Figur 4. Hur befolkningsregistret nås via adresspunkterna. 

 

De områden som är i 

riskzonen att drabbas först 

(Figur 5) är illustrerade med 

djupröd och sedan klarrött, 

ljusrött och orange. Den 

orange nivån når upp till 47,3 

m, det aktuella intervallet är 

47,1- 47,3 och hindrar därför 

att det korrekta värdet 47,2 

används, viket är det 

dimensionerade värde som 

anges i risk- och sårbarhets-

utredningen (SFS 1998:204 ).  

Figur 5. Översvämningskarta. 
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I kartan från ArcMap (Figur 6) finns flygbilder över Västra Hamnen, som ger en extra 

dimension till kartbilden. Det fanns också önskemål om att lätt se offentliga byggnader, dessa 

är markerade med rött i kartan för att snabbt kunna identifieras.  

 

 

3.2 UTVÄRDERING AV MAPGUIDE  

Programvaran är intuitiv och enkel att hantera. Köps programvaran inkluderas support och 

även då är den förhållandevis billig. Det går ej att få med manér på ett enkelt sätt från 

kommunens vanligaste programvaror blir det ganska mycket merarbete då skikten ska in i 

MapGuide. Dessutom är det lite svårare att lägga in filer från MapInfo i MapGuide än 

exempelvis från ArcGIS, då överföringsverktyget mellan MapInfo och MapGuide inte är 

standard utan får köpas till vid behov. 

Figur 6. Flygfoto med översvämningskartan och primärkarteobjekt. 
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3.3 VISUALISERING  

 

 

Figur 7. Startvy för MapGuide. 

Web Layouten (Figur 7) innehåller bakgrundskarta med Byggnadslinjer, Byggnadsytor, 

Vägkantslinje och Vänern inklusive Lidan. Dessa skikt är påslagna i utgångsläget. Dessutom 

finns översvämningsnivåerna som visar vilka områden vattnet når när Vänern stiger. 

Adresspunkterna dyker upp när man zoomar in närmare än skala 1:5 000. 

I denna lösning kan de vanliga verktygen för webbkartor användas och det gå att söka ut 

objekt som översvämmas vid en viss nivå i skikten Byggnadsytor och Byggnadslinjer. 

Sökningar kan göras i översvämningsskiktet för att tydligt se vart översvämningsintervallerna 

finns. Verktygen och utsökningarna som finns att tillgå är uppdelade i olika menyer (Figur 8), 

bortsett från panoreringshanden som ligger fri i menyraden (Bilaga 4). Detta för att få en ren 

och enkel layout. 

Figur 8. Menyraden med Markera-menyn utfälld. 
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4. DISKUSSION OCH SLUTSATS  

Flera av Vänerkommunerna bygger ut mot Vänerkusten och använder strandnära som 

argument för att få fler kommuninvånare. I översvämningskartan över Lidköping, som sedan 

förut finns som bilder (Stiernstedt 2008), är översvämningsnivåerna markerade med blå färg 

och det är en bild för varje översvämningsnivå. Den blå färgen kan leda till illusionen att 

staden får fler vattennära bostäder istället för att illustrera ett översvämningshot.  Därför valde 

vi att lägga de områden som hotas av översvämning i röd färgskala, detta ger en tydligare bild 

över vilka områden som är utsatta för översvämning. 

Ingen hänsyn har tagits till Lidans nivåer. En analys av hur nivåer och flöden i Lidan och 

Vänern inverkar på en översvämning skulle kräva grundlig flödesanalys. De höjder som 

kunde användas för att skapa en höjdmodell var begränsat, de ligger i stomnät och VA nätet. I 

stompunkterna finns det punkter som ligger på husväggar eller under marknivå. Detta 

uppdagades först vid presentationen av arbetet och då höjdmodellen redan är otillräcklig på 

grund av för glest med uppmätta höjdpunkter, valde vi att inte göra om översvämnings-

nivåerna. Att med ansvariga för de indata man fått gå igenom kvalitet och 

användningsområde för att använda informationen i rätt syfte är att rekommendera. Det är av 

vikt att ha kvalitetssäkrad indata som går att anpassa för ändamålet.  

När det gäller de punkter som ligger ute på udden öster som Lidan påverkas 

höjdnoggrannheten av att de ligger på utfyllnadsmassor som ännu ej stabiliserats. I mars 2009 

gavs en rapport ut av Lantmäteriet i samarbete med Högskolan i Gävle innehållande 

rekommendationer om hur noggrann en höjdmodell bör vara. För Hamnstaden, som är ett 

detaljplanelagt område, rekommenderas en cellstorlek på mindre än 1 meter, då Lidköping är 

plant. Ju flackare området är desto bättre underlagsdata bör användas för att generera en 

noggrann modell (Brandt. S 2009). Detta skulle kunna motivera en laserskanning av 

Hamnstaden. En höjdmodell som bygger på laserpunkter istället för på stompunkter skulle ge 

ett bättre underlag för planeringsarbete och riskhantering inför kommande översvämningshot. 
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Översvämningskartan som genererats ur höjdmodellen har en del brister (Figur 9). Exempel 

finns på bebyggda områden som ligger under vatten redan vid normalnivåer och vikar i 

Vänern, så som småbåtshamnen, som markeras som översvämmade. Detta beror på att det 

finns få mätpunkter i området och att beräkningen mellan dessa ibland inte överensstämmer 

med verkligheten. Bristerna visar på att höjdmodellens kvalité är otillräcklig för 

planeringsändamål. I bästa fall ger höjdmodellen en indikation på hur vattnet skulle bete sig 

vid en översvämning. 

 

Figur 9. Brister i höjdmodellen. 
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När data från el- och VA-nätet, som är uppbyggda i CAD-miljö, öppnades i ArcMap tappades 

kopplingen som visar hur ledningsnäten hänger ihop. Det blev alltså data som inte är 

sammanhängande och därför har inte några analyser gjorts. Men det går att se vid vilken höjd 

transformatorstationerna i staden nås av vatten. 

Det framkom under diskussion med elnätsansvarig, Skoglund
5
, att den huvudtransformator 

som ligger i Hamnstaden och försörjer 1/3 del av Lidköpings stad med el skulle kunna 

omdirigeras till de två övriga transformatorerna i staden. Denna manöver skulle ta en vecka 

att beräkna och planera samt cirka två dagar att genomföra praktiskt. Genom att föra över 

dessa data i en GIS-miljö skulle en strategi för en översvämningssituation kunna planeras 

lättare. 

Ett av målen var att snabbt identifiera byggnader vid översvämningar, för att kunna göra detta 

färgsatts husen efter detaljtyp. Detaljtyperna består av offentliga byggnader, industri, bostäder 

och husliv. Husliv är en blandning av de övriga tre detaljtyperna, för att få en korrekt modell 

som ger en snabb överblick bör denna detaljtyp tas bort och dess objekt få den korrekta 

detaljtypen istället. Ett annat av målen var att kunna få åldersfördelning på det personer som 

drabbas vid en översvämning. Vi lyckades identifiera personer i befolkningsregistret via 

adresspunkterna, men ett attributfält för ålder behövs i befolkningsregistret för att enkelt 

kunna söka ut specifika åldersgrupper. Då kopplingen mellan adresspunkterna och 

befolkningsregistret inte gick att återskapa i MapGuide, på grund av bugg i programmet, 

valde vi att inte gå vidare i denna fråga. 

När det gäller MapGuide är det en enkel programvara som gör det den ska. Har man tid, 

engagemang och kunskap så går det även att göra mer avancerade saker som utsökningar via 

tabeller eller lägga på ett interaktivt användargränssnitt.  

                                                 
5
 Jan-Erik Skoglund projekteringsingenjör Lidköping kommun, intervju den 30 april 2009 
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Väljer man att använda sig av den helt kostnadsfria programvaran och inte betala för support 

så måste kunskap införskaffas på annat sätt, exempelvis genom kurser eller forum på internet. 

Om valet istället blir att köpa den licensierade programvaran finns fortfarande 

mjukvarubristerna kvar hos MapGuide, de som visar sig som oväntade problem. Här har ju 

faktiskt den öppna källkoden sin fördel. Mjukvaran blir hela tiden bättre och bättre tack vare 

att alla har tillgång till koden och kan lägger ner tid och engagemang på att lösa problem. 

MapGuide har inte så många år på nacken än. Vi har jobbat i version 2009, men 2010 kom i 

slutet av examensarbetet och vi hann inte testa den. Dock lär många av de problemen vi stött 

på i 2009 års version vara lösta i den nya versionen.  

MapGuide kan mycket väl fungera som en bra programvara för kommunen att sprida GIS-

kartor både bland kommunens tjänstemän, men även på exempelvis kommunens hemsida. 

Speciellt om kartorna är av enklare slag.  

.



Tackord 

 

 

  18 

TACKORD  

Vi säger som W. Churchill lär ha sagt: ”Det här är inte slutet, det är inte heller början på 

slutet, men det är troligen slutet på början” och passar på att tacka dem som hjälp oss så här 

långt. 

Ett stort tack till: 

Jan-Olov Andersson, vår handledare vid Karlstads universitet. 

Bengt-Göran Nilsson, Jarl Stiernstedt och Frida Björcman, våra handledare på Lidköpings 

kommun. 

Martin Burrows på GeoSolutions Sweden AB och Måns Bäckman på Man and Machine för 

hjälp och stöd med MapGuide. 

Lars Nyberg på CCS i Karlstad för hjälp med kontakter och engagemang. 
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BILAGOR  

BILAGA 1. ORDLISTA  

 

Bugg  Oväntat problem i programvara som beror på missar i källkoden  

CCS  Centre for Climate and Safety -Ett kompetenscentrum med nationellt perspektiv 

på klimat och säkerhet med säte på Karlstad Universitet  

Höjdsystem  Ett väldefinierat referenssystem för höjd. Finns både rikstäckande och lokala  

MapInfo  Avancerad GIS-programvara från Pitney Bowes  

Primärkarta  Kommunal underlagskarta med bland annat byggnader och väglinjer  

PUL  Personuppgiftslagen 

Raster  Ett sätt att lagra geografisk data som i ett rutnät  

Skikt  Samlade kartdata av samma typ, går att tända och släcka i GIS-kartor, kallas 

ibland lager 

SQL  Structured Query Language -Ett programmeringsspråk för databashantering  

Höjdmodell  Heltäckande modell av ett område som skapats med hjälp av markhöjdpunkter  

Tittskåp  Programvara som främst används för att titta på geografiska data 

VA  Förkortning på den förvaltning som sköter kommunens vatten och avloppsnät  

Öppen källkod 

(OpenSource) 
Program där användaren har möjlighet att ändra i programmets källkod 
(Nationalencyklopedin 2009) 

Rasterceller Ett sätt att lagra geografisk data som i ett rutnät, där varje ruta benämns 

cell 
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BILAGA 2. PROGRAMVAROR OCH INDATA 

PROGRANVAROR 

Programvara Beskrivning 

ArcMap 9.3 Program från ESRI för att lösa kartbaserade GIS-

uppgifter.  

Dela av ArcGIS Desktop programfamilj 

ArcCatalog 9.3 Program från ESRI för att lösa databas relaterade 

GIS-uppgifter.  

Dela av ArcGIS Desktop programfamilj 

Microsoft Excel 2007 Microsofts kalkylprogram 

Microsoft Access 2007 Microsofts databasprogram 

MapGuide Enterprise 2009 Autodesks program för distribution av kartdata på 

internet, byggd på öppen källkod 

INDATA FRÅN KOMMUNEN 

Filnamn Beskrivning Format 

V hamnen.dwg Vatten- och avloppsnät i Västra Hamnen området. dwg-fil 

20090310.xls Befolkningsregister över hela Lidköpings kommun xls-fil 

Flygfoton Mapp med nio stycken flygfoton som täcker hamnstaden tif-bild 

Shp_090306 Mapp med kommunens primärkarta shp-fil 

Hamnstaden.dwg Elnätet i Västra hamnen området dwg-fil 

 

Från primärkartan har följande skikt används: 

Skikt Beskrivning 

Vägkantslinje Visar på vägkantlinjer för främst asfalterade vägar 

Byggnadsytor Visar hus som yta 

Byggnadslinjer Visar byggnader som linjer 

Stomnäthöjdpunkter Punkter i kommunens stomnät som också har höjangivelse 

Stomnätplanpunkter Punkter i kommunens stomnät som planangivelse 

Höjdpunkter Punkter utanför stomnätet med höjd 
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BILAGA 3. SÖKUTTRYCK  

Skikt som sökes i Fråga man vill ha svar på SQL-uttryck 

Översvämningsskiktet Översvämningsnivå "$ USER_VARIABLE" >= Niva 

Byggnadsytskiktet Alla byggnader "$USER_VARIABLE" >= Niva 

Byggnadsytskiktet Offentliga byggnader "$USER_VARIABLE" >= Niva AND 
'OFBYGG.LY' = DETALJTYP OR 
'KYRKA.LY' = DETALJTYP 

Byggnadsytskiktet Alla industrier och 
cisterner 

"$USER_VARIABLE" >= Niva AND 
'INDUST.LY' = DETALJTYP OR 
'CISTERN.LY' = DETALJTYP 

Byggnadslinjeskiktet Alla byggnadslinjer "$USER_VARIABLE" >= Niva 

Byggnadslinjeskiktet Alla bostadshus "$USER_VARIABLE" >= Niva AND 
'BOSTAD.LY' = DETALJTYP OR 
'BOSTAD.TY' = DETALJTYP 

Byggnadslinjeskiktet Offentliga byggnader "$USER_VARIABLE" >= Niva AND 
'OFBYGG.L' = DETALJTYP OR  
'KYRKA.L' = DETALJTYP 

Byggnadslinjeskiktet Alla industrier och 
cisterner 

"$USER_VARIABLE" >= Niva AND 
'CISTERN.L' = DETALJTYP OR 
'INDUST.L' = DETALJTYP 

Byggnadslinjeskiktet Alla bostadshus "$USER_VARIABLE" >= Niva AND 
'BOSTAD.L' = DETALJTYP OR 
'BOSTAD.T' = DETALJTYP OR 
'HUSLIV.O' = DETALJTYP 
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BILAGA 4. MAPGUIDE: MENYER OCH INNEHÅLL  

Meny  Verktyg  Symbol  Beskrivning  

Andra verktyg  Measure    

Mätverktyg för att mäta avstånd 

i kartan. (Tyvärr gjorde en bugg 

att vi ej fick byta ordet Measure 

till Mäta)  

Andra verktyg  Buffer    Buffer  

Andra verktyg  Skriv ut sida    

Används om man vill skriva ut 

en kartvy med teckenförklaring 

och norrpil  

Zoom  Zooma in    
Zoomar in i kartan med 

bestämda steg  

Zoom  Zooma ut    
Zoomar ut ur kartan med 

bestämda steg  

Zoom  Rektangelzoom    
Zoomar in till ett rektangulärt 

område i kartan  

Zoom  Föregående vy    

Backar till föregående vy både 

när det gäller skala och 

utbredning  

Zoom  
Ursprunglig 

kartvy    
Återgår till den skala och 

område som visas initialt  

Markera  
Välja med 

polygon    

Med detta verktyg kan man 

välja objekt inom valfritt 

formad polygon  

Markera  Välja med radie    
Objekt inom en cirkel, med 

valfri radie, väljs  

Markera  Välj    

Enstaka objekt, eller objekt 

inom en rektangel, väljs med 

detta verktyg  

Markera  
Rensa valda 

objekt    Tömmer kartan på valda objekt  
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 Panoreringshand    
Med detta verktyg kan man 

flytta kartan utan att ändra skala  

Utsökningar i 

Översvämnings

-skiktet  

Översvämningsni

vå    
Här kan alla intervall upp till en 

önskad nivå sökas ut  

Utsökningar i 

Byggnadsyts-

skiktet  

Alla byggnader    

Här hittas alla byggnader 

oavsett detaljtyp under en viss 

nivå  

Utsökningar i 

Byggnadsyts-

skiktet  

Offentliga 

byggnader    

Här hittas alla byggnader som 

har detaljtyp offentliga 

byggnader eller kyrka under en 

given nivå  

Utsökningar i 

Byggnadsyt-

skiktet  

Alla industrier och 

cisterner    

Objekt med detaljtypen cistern 

eller industri som nås av vatten 

vid en viss nivå kan sökas ut  

Utsökningar i 

Byggnadsyt-

skiktet  

Alla bostadshus    

De byggnadsytor som har 

detaljtypen bostadshus och 

översvämmas vid en angiven 

nivå söks ut  

Utsökningar i 

Byggnadslinje-

skiktet  

Alla 

byggnadslinjer    

Här hittas alla byggnadslinjer 

oavsett detaljtyp under en viss 

nivå  

Utsökningar i 

Byggnadslinje-

skiktet  

Offentliga 

byggnader    

Här hittas alla byggnadsljiner 

som har detaljtyp offentliga 

byggnader eller kyrka under en 

given nivå  

Utsökningar i 

Byggnadslinje-

skiktet  

Alla industrier och 

cisterner    

Objekt med detaljtypen cistern 

eller industri som nås av vatten 

vid en viss nivå kan sökas ut  

Utsökningar i 

Byggnadslinje-

skiktet  

Alla bostadshus    

De byggnadslinjer som har 

detaljtypen bostadshus och 

översvämmas vid en angiven 

nivå söks ut  

Utsökningar i 

Byggnadslinje-

skiktet  

Transformator 

stationer    

Transformatorstationerna finns 

bara som byggnadslinjer och 

kan sökas ut här  
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BILAGA 5. UTVÄRDERINGSFRÅGOR MAPGUIDE  

 

Mejlsvar från Måns Bäckman på Man and Machine där F markerar frågan och S svaret.  

F: Tekniska skillnader mellan den interna och den externa delen? Hur skyddas data som ligger 

för allmän beskådan?  

S: Om man vill publicera data både internt och externt så kan man göra det på olika sätt. 

Antingen så sätter man upp olika användare, som har rätt att se olika data, eller så ställer 

man helt enkelt en server på insidan kommunens brandvägg och en på utsidan. Den data som 

ligger för  allmän beskådan skickas enbart som bilder till slutanvändaren, så de får aldrig 

grunddata som ligger på servern.  

Självklart så bör man dock tänka på att även de säkraste system kan ha sina brister så att det 

är klart rekommenderat att ha en externwebb på en egen server där datan inte innehåller 

några känsliga data.  

F: Går det att göra egna skikt i den interna delen?  

S: Ja det går att styra så att olika användare har rätt att se olika data. Genom att sätta upp 

användare i MapGuide Admin så kan man sedan i MapGuide Studio ställa in vilka användare 

eller användargruppen som ska ha rätt att se viss data.  

 F: Går det att få med manér från till exempel AutoCAD eller ArcCadaster?  

S: Om man publicerar AutoCAD lager från AutoCAD Map 3d till MapGuide så kan man få 

med manér till MapGuide.  

F: Finns det en risk att MapGuide låser källkoden? Det finns exempel på andra gratisprogram 

som gjort detta och om detta skulle hända i en kommun som har implementerat mjukvaran i 

sin verksamhet kan detta leda till problem.  

S: MapGuide är inte bara ett gratisprogram utan Open Source. Det innebär att all källkod 

finns att ladda ner från http://mapguide.osgeo.org. Detta är en sida som är helt fristående 

från Autodesk och Autodesk har i princip ingen kontroll över vad som händer där. Koden är 

publicerat under en licens som heter LGPL som innebär att du kan göra externa moduler som 

använder koden utan att släppa dessa fria, men om du ändrar något i grundkoden så måste 

den släppas som öppen källkod om du tänker distribuera den till externa parter. I och med 

detta så är det inte möjligt för MapGuide att låsa koden.  

 

http://mapguide.osgeo.org/

