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Förord 

Denna rapport är resultatet av ett 10 veckors examensarbete (15 högskolepoäng) och ingår i 

högskoleingenjörsexamen inom GIS (Geografiska Informationssystem) vid Karlstads 

Universitet.  

Arbetet utfördes under perioden 31/3-5/6 2008 på uppdrag av Karlstadregionens 

Räddningstjänstförbund - specifikt för avdelningarna säkerhet och förebyggande. 

I rapporten används en del fackspråk, därför finns en ordlista med förklaringar i bilaga 1. 

Vi vill framföra ett stort tack till våra handledare - Maria Persson och Christer Hultcrantz - på 

Karlstadregionens Räddningstjänstförbund som bidragit med information och lotsat oss till 

rätt personer som svarat på våra frågor. Vi vill även passa på att tacka vår handledare vid 

Karlstads Universitet, Jan Alexandersson, som har hjälpt oss med upplägget av arbetet. 

Dessutom förtjänar GIS-enheten på Karlstads kommun ett särskilt varmt tack. 

 

Karlstad, Juni 2008 

 

____________________________  ____________________________ 

David Backman   Johan Asplund
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Sammanfattning 

Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund (nedan kallat KRf) har som mål att utöka sin 

användning av geografiska informationssystem (GIS). Som ett led i utökningen har KRf köpt 

in programvaran ArcGIS för att kunna presentera, redigera och analysera geografiska data. 

Det som saknas är ett behovsanpassat kart- och registermaterial till ArcGIS som täcker KRf’s 

verksamhetsområde. Det här examensarbetet har utförts i syfte att besvara följande 

frågeställningar som rör införandet av ArcGIS och tillhörande geografiska data: 

• Vilket referenssystem ska användas och hur ska KRf förhålla sig gentemot övergången 

till SWEREF99 TM? 

• Var ska KRf lagra sina geografiska data och i vilket format? 

• Vem ska sammanställa, administrera och uppdatera de data och register KRf behöver? 

Utredningen rekommenderar att KRf arbetar i ett och samma referenssystem oavsett 

avdelning. Därför anses det bäst att arbeta i RT90 2,5 gon V eftersom operativ verksamhet 

kommer att ligga kvar i nämnda referenssystem. Alla leverantörer av geografiska data KRf är 

beroende av kan leverera i RT90 2,5 gon V. 

Byte till SWEREF99 TM bör KRf göra i samband med att operativ verksamhet gör det. Bytet 

kommer troligen att ske först när SOS-alarm inte längre levererar larmkoordinater i RT90 2,5 

gon V. Att transformera KRf’s geografiska data till SWEREF99 TM kan Karlstads kommun 

hjälpa till med och det ses inte som tekniskt komplicerat. 

Vidare rekommenderar utredningen att lagra geografiska data i formatet filbaserad geodatabas 

på KRf’s serverplats hos Karlstads kommun. 

Administrering och uppdatering av KRf-data är GIS-avdelningen på Karlstads kommun 

villiga att hjälpa till med, vilket även författarna till detta examensarbete anser vore den 

lämpligaste lösningen då den typen av kompetens saknas på KRf. 

Syftet har även varit att visa nyttan med GIS. Det har gjorts genom att demonstrera en 

kartprototyp i ArcGIS där olika användningsexempel anpassade för KRf har presenterats.  
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Abstract 

The aim for the fire brigade of the Karlstad region (below referred to as “the fire brigade”) is 

to expand their use of geographical information systems (GIS). As a step of the expansion the 

fire brigade has bought the computer software ArcGIS which enables presenting, editing and 

analyzing of geographical data. What is needed is geographical data and registers adapted for 

ArcGIS covering the whole region of operation. This degree project has been carried out in 

order to answer questions concerning the introduction of ArcGIS and the adapted data: 

• Which reference system will be used and how should the fire brigade adapt towards 

the transition to SWEREF99 TM? 

• Where will the fire brigade store its geographical data and in which data format?   

• Who will assemble, administrate and update the geographical data and registers 

needed? 

The study recommends the fire brigade to use the same reference system in the entire 

organisation. Therefore the best solution is considered to be using RT90 2,5 gon W for GIS-

applications since the operative unit will remain using mentioned reference system. All data 

suppliers are able to deliver data in RT90 2,5 gon W. 

When the operative unit, controlled by SOS-alarm, transcend to SWEREF99 TM the advice is 

to follow with the rest of the organization. The transition will probably not be made until 

SOS-alarm stops delivering coordinates in RT90 2,5 gon W. To change reference system into 

SWEREF99 TM is not technically complicated and Karlstad municipality is offering to help. 

Geographical data is recommended to be stored in the format of file-based geodatabase on the 

fire brigades server space. 

Karlstad municipality’s GIS-department is willing to administer and update the geographical 

data and the authors of this degree project believe suggested solution will be the most 

appropriate - since that type of competence is missing within the fire brigade.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Organisationen 

Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund (nedan kallat KRf) är ett förbund som arbetar i 

fem kommuner: Karlstad, Hammarö, Kil, Grums och Forshaga. Huvudkontoret ligger i 

Karlstad och består av tre olika avdelningar. En av dem är den operativa avdelningen 

(brandkåren). De har ett stort behov av geografisk information vid sina insatser och kan i 

dagsläget få koordinater till larmpositionen från SOS-Alarm. Vidare finns den förebyggande 

avdelningen som till huvudsak består av brandingenjörer. Den avdelningen arbetar med 

tillstånd för farligt gods, kartering av riskobjekt med mera. Slutligen finns 

säkerhetsavdelningen. De arbetar mestadels med frågor kring krisberedskap i syfte att stötta 

kommunerna och deras verksamhet gällande handlingsplaner för kriser och extraordinära 

händelser. 

Geografiska Informationssystem (GIS) inom organisationen idag 

Säkerhets och förebyggande avdelningen arbetar i AutoKa Vy med den geografiska 

informationen. Programvaran fungerar som ett tittskåp och ger användaren begränsade 

möjligheter att skapa egna geografiska objekt med attribut och programmet saknar 

analysfunktioner. I AutoKa Vy går att skapa polygoner, linjer, punkter och text med ett enkelt 

ritverktyg (figur 1). Någon attributinformation i tabell knutet till de geografiska objekten går 

inte att skapa. Det är en brist då man på KRf arbetar med att kartera olika typer av objekt för 

att skapa kartor med tillämpad information. 

Det finns sammanställda geografiska data över KRf’s verksamhetsområde för visning i 

AutoKa Vy. Dessa data är dock endast fullgoda över Karlstads kommun. Över Karlstad finns 

information knutet till fastigheter beträffande fastighetsägare och personer boende på 

fastigheten (figur 2). Över resterande kommuner finns fastighetsbeteckning, men ingen 

information om fastighetsägare och boende på fastigheten (figur 3). Viktiga geografiska 

objekt, som t.ex. byggnader saknas utanför Karlstads kommun (figur 3). Det går heller inte att 

göra adressökning i någon kommun förutom Karlstad.  
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Figur 1 – Befintlig AutoKa Vy lösning. Begränsad möjlighet att skapa egna objekt och 
ingen attributinformation kan knytas till dem. 

 
Figur 2 – Befintlig AutoKa Vy lösning. Information om fastighetsägare samt boende på 
fastigheten finns för data inom Karlstads kommun. 
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Behovet av GIS inom organisationen 

Figur 3 – Befintlig AutoKa Vy lösning. Information knutet till fastigheter saknas utanför 
Karlstads kommun. 

Behovet av GIS inom organisationen har utretts av Maria Persson, anställd på 

säkerhetsavdelningen, och avhandlas i rapporten ”Behovet av GIS användande”1. Där slås 

fast att det primära behovet för KRf är enhetliga geografiska data över hela förbund

verksamhetsområde. Till dessa geografiska data behövs även registerdata knytas, i första hand 

fastighetsregister, adressregister samt kommuninvånarregister. Vidare framförs att AutoKa 

Vy behöver ersättas med ett mer mångsidigt GIS-program som tillåter användaren att utföra 

geografiska analyser och skapa egna geografiska objekt med attributinformation. 

ets 

                                                           

AutoKa Vy ersätts med ArcGIS 

Som ett steg i riktningen till en mer utökad användning av GIS har KRf köpt in ArcGIS för att 

ersätta AutoKa Vy. ArcGIS är ett verktyg för visning, hantering och analysering av digitalt 

lagrade geografiska data. Programmet är utvecklat av ESRI och säljs i tre utförande: 

ArcView, ArcEditor och ArcInfo. ArcView är det billigaste (och därmed det minst 

avancerade) utförandet och är det KRf beslutat sig för att använda. 
 

1 Persson, Maria, 2007. Behovet av GIS användande. 

 



 

 

1.2 Syfte 

Examensarbetet har initierats på uppdrag av säkerhets och förebyggande avdelningen på KRf 

med huvudsyftet att utarbeta en strategi för utökning av GIS-användningen. Arbetet är en 

förstudie och innebär att utreda frågor (kap 1.3) rörande införandet av ett i ArcGIS2 

sammanställt kartmaterial täckandes hela KRf’s verksamhetsområde. 

För att inom organisationen skapa en ökad förståelse för GIS finns ett underliggande syfte att 

demonstrera nyttan med GIS som verksamhetsstöd. 

 I förlängningen kommer resultatet att ligga till grund för fortsatt arbete med att införa ett 

GIS-system på KRf, innehållande den inköpta programvaran ArcGIS samt önskade 

geografiska data i lämpligt utförande. 

 

1.3  Frågeställningar 

Följande frågeställningar behöver besvaras för att uppnå syftet: 

a) Vilket referenssystem ska KRf använda och hur man ska förhålla sig gentemot 

övergången till det nya nationella referenssystemet SWEREF99 TM? 

b) Var ska KRf lagra sina geografiska data och i vilket format? 

c) Vem ska sammanställa, administrera och uppdatera de geografiska data och register 

KRf behöver? 

 

                                                            
2 Nyinköpt programvara för visning, produktion och analys av geografisk information. 
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1.4 Målsättningar/Arbetsuppgifter 

Följande mål anses behöva uppnås: 

• Utreda vilka personer inom och utom organisationen som bör kontaktas (och kontakta 

dessa personer) för att utföra intervjuer angående ovan nämnda frågeställningar 

• Sammanställa resultat av intervjuer 

• Ta fram en strategi för hur KRf ska förhålla sig till frågeställningarna 

• Ge förslag på en fortsatt arbetsgång för implementering av framtagen strategi 

• Praktiskt visa personer inom organisationen nyttan med GIS (bilaga 2) 

 

1.5 Avgränsning 

Eftersom examensarbetet sträcker sig över tio veckor har avgränsning gjorts till att utreda hur 

KRf skall förhålla sig till ovanstående frågeställningar. Arbetet med att implementera GIS-

systemet och leverera en färdig produkt är ej genomförbart inom tidsramen.  
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2 Genomförande 

2.1 Aktörer 

I tidigare gjord behovsutredning3 har det fastslagits att man som grunddata behöver 

kommunernas primärkartor. Alla kommuner är viktiga dataleverantörer till KRf och behövde 

kontaktas om vilka referenssystem samt filformat de kan leverera i. Vidare var de delar inom 

den egna organisationen som använder kartor viktiga att intervjua för att få till en samordning. 

Framförallt var den operativa verksamheten en viktig kugge då de är starkt knutna till SOS-

alarm. Kontakt togs med SOS-alarm för att förstå hur deras system fungerar samt hur mycket 

KRf behöver anpassa sig efter dem. 

Sammanställt behövde följande organisationer kontaktas: 

• Karlstads kommun 

• Kils kommun 

• Forshaga kommun (Sweco handhar primärkartan) 

• Grums kommun (Sweco handhar primärkartan) 

• Hammarö kommun 

• SOS-alarm 

• Operativ verksamhet inom Karlstadregionens räddningstjänstförbund 

• Företaget PerformIT – Då de utvecklar ett nytt digitalt utalarmeringssystem, med 

tillhörande kartstöd samt navigationssystem. 

6 
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Insamling av information 

Kontakt och informationsinhämtning gjordes via telefon eller genom besök på plats i 

organisationerna.  Nedan sammanställs den information som givits. 

Karlstads kommun 

Telefonintervju med Arne Ekman (affärsutvecklare på GIS-enheten) 2008-04-03 

Karlstads kommun har inget exakt datum på när de kommer börja arbeta fullt ut i det nya 

referenssystemet SWEREF99 TM. Detta beror till stor del på den enorma mängd data som 

kommunen har lagrad vilket gör att arbetet med transformationen är väldigt stort. Dessutom 

håller man nu på att byta programvara för bearbetning av geografisk information. Karlstads 

kommun har arbetat i AutoKa PC tidigare men är på väg att byta till ArcCadastre.  

På frågan gällande leverans av data så kan de leverera i alla referenssystem och de flesta 

format som finns, då alla processer för transformationer redan finns uppsatta inom 

organisationen. KRf är egentligen bara intresserade av primärkartan och VA – kartan (Vatten 

och Avlopp) i ett inledande skede. Dessa data kan levereras i stort sett hur som helst gällande 

format och system.   

Kils kommun 

Telefonintervju Tord Ohlsson (GIS-ansvarig) 2008-04-03 

De programvaror man arbetar med i dagsläget på Kils kommun är AutoKa PC och Mapinfo. I 

Mapinfo har man ett tillägg som möjliggör konvertering till ESRI’s filformat ”Shape”. Vad 

gäller referenssystemsfrågan så arbetar man ännu inte fullt ut i SWEREF99 TM men 

primärkartan går att få i det referenssystemet om så önskas. De har även möjlighet att leverera 

primärkartan i RT90 2,5 gon V. 

Forshaga kommun 

Telefonintervju Yvonne Stenbom (SWECO) 2008-04-08 

Konsultföretaget Sweco administrerar och lagrar Forshagas och Grums primärkartor. De 

använder sig idag av programvaran ArcCadastre och det medför att dataleveranser i shape-

format är möjligt. Man har även möjlighet att leverera primärkartan i de referenssystem som 

för KRf kan komma att vara relevanta - SWEREF99 TM eller RT90 2,5 gon V. 
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Grums kommun 

Telefonintervju  Veronica Arriaza (GIS-samordnare) 2008-04-04 

 Yvonne Stenbom (SWECO) 2008-04-08 

Precis som för Forshaga kommun finns möjlighet att leverera data i shape-format Det finns 

även möjlighet att leverera data i referenssystemen SWEREF99 TM alternativt RT90 2,5 gon 

V.  

Hammarö kommun 

Telefonintervju Filippa Christiansen (GIS och MBK-samordnare) 2008-04-04 

Hammarö har huvudsakligen redan gått över till att arbeta i SWEREF99 TM. I vissa projekt 

används visserligen det regionala referenssystemet RTR05 5 gon V men det mesta arbetet 

utförs i SWEREF99 TM. Programvaror som för närvarande används är både Mapinfo och 

ArcCadastre. Det är tänkt att man i juni helt ska övergå till att arbeta i ArcCadastre. Även 

Hammarö har möjlighet att leverera data i shape-format och i önskat referenssystem RT90 2,5 

gon V eller SWEREF99 TM. 

SOS-alarm 

Telefonintervju Kent Ring (Kartansvarig) 2008-04-08 

SOS-alarm är starkt knutet till den operativa verksamheten på KRf. De kan vid larm skicka ut 

larmkoordinater och frågan är vilka referenssystem de kan leverera i. Man använder sig av 

programvaran Zenit för att hantera geografiska data. Dessa data köper SOS-alarm från 

Lantmäteriet vilket innebär att alla nyinköpta kartor är i SWEREF99 TM. Då Lantmäteriet 

arbetar i SWEREF99 TM kommer på sikt alla geografiska data SOS-alarm använder vara i 

SWEREF99 TM.  

SOS-alarm har idag möjlighet att se koordinater i tre olika referenssystem i sina kartor. Dessa 

referenssystem är RT90 2,5 gon V, WGS84 samt SWEREF99 TM. Detta gör att de kan läsa 

upp en larmkoordinat i valfritt system i dagsläget. Däremot kan de inte skicka SWEREF99 

TM koordinater via mobitex som de kan göra med de andra två referenssystemen. Detta ska 

vara löst till hösten. 
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Operativ verksamhet 

Besök på plats 

Operativa avdelningen arbetar idag i RT90 2,5 gon V. Det är i det referenssystemet man tar 

emot larmkoordinater från SOS-alarm (då en sådan positionsangivelse behövs) och det är i det 

systemet man har sina papperskartor. Oftast arbetar man utifrån adresser istället för 

koordinater vilket är väldigt svårt vid larm på landsbygden därför är det viktigt att kunna 

arbeta med larmkoordinater på ett enkelt sätt.  

Vid insatsrapportering i CORE har man fram till idag sparat koordinater för larm i RT90 2,5 

gon V. Det kartstöd som är under utveckling till CORE, kommer att avgöra hur KRf lagrar 

koordinaterna i framtiden. Karlstads kommun, som står för utvecklingen och tillhandahåller 

kartstödet, arbetar i det regionala referenssystemet RT R05 5 gon V vilket inte passar KRf. 

För att bibehålla en kontinuitet i KRf’s data bör KRf fortsätta ange larmkoordinater i RT90 

2,5 gon V vid insatsrapporteringen. Vid kontakt med Karlstads kommun har man inte 

reflekterat över referenssystemsfrågan, men en teknisk lösning med kartdatat i RT90 2,5 gon 

V är möjlig. 

PerformIT 

Telefonintervju Thomas Larsson 2008-04-23 

Demonstration av Martin Forser på Brand-08 mässan 2008-05-20 

Företaget levererar bl.a. ett digitalt utalarmeringssystem med inbyggt kartstöd och 

navigeringssystem avsett för utryckningsfordon. Det finns planer på att införa detta system på 

den operativa avdelningen. 

Till kartstödet kan användaren själv välja det bästa data den kan få tag på. Med fördel en egen 

kartprodukt framtagen av användaren själv med data som passar användarens 

tillämpningsområde. PerformIT har ingen egen strategi för när de ska byta referenssystem till 

SWEREF99 TM, det beror på SOS-alarm eftersom hela systemet är beroende av vilket 

referenssystem SOS-alarm skickar sina larmkoordinater i. PerformIT kommer inte övergå till 

SWEREF99 TM när SOS-alarm kan börja skicka SWEREF99 TM utan snarare när de slutar 

att skicka i RT90 2,5 gon V. 
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Navigeringssystemet som används med kartstödet levereras av Navteq. Det kommer att 

fungera som i en vanlig GPS-navigator, det ger köranvisningar för närmaste, eller snabbaste 

väg till olycksplatsen. 

Önskemål finns om att integrera egenproducerade kartskikt, så som riskobjekt eller 

brandposter, i bilarnas kartstöd. Den möjligheten finns med PerformIT’s system med det 

förbehållet att KRf får konsultera dem för att lägga in (och uppdatera) önskat data. 

 

2.2 Referenssystem 

Det finns två referenssystem som är aktuella för KRf. Det ena är SWEREF99 TM vilket är ett 

nytt nationellt referenssystem som håller på att implementeras i landet. Det andra är RT90 2,5 

gon V vilket är det referenssystem man använder idag på KRf. RT90 2,5 gon V kommer på 

sikt att fasas ut av SWEREF99 TM.  

2.3 Lagringsplats 

För KRf finns två alternativ till lagringsplats för sina geografiska data. KRf kan antingen välja 

att lagra geografiska data lokalt på varje dator eller centralt på en server. 

En lösning med att lagra sina geografiska data på servernivå skulle innebära att KRfs 

serverutrymme på Karlstads kommun skulle användas. 

 

2.4 Lagringsformat 

I den programvaruversion av ArcGIS som KRf köpt in är följande lagringsformat aktuella: 

• Separata shapefiler 

• Personlig geodatabas 

• Filgeodatabas 

Separata shapefiler är ett alternativ som innebär begränsningar i att koppla registerinformation 

till det geografiska datat. Det går att använda shape-filer och göra en relationskoppling till 

registerdata inne i ArcMap, men den kopplingen sparas endast lokalt på användarens dator. 
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De två databasernas egenskaper sammanställs nedan i tabell 14. 

 

 

 Filgeodatabas Personlig geodatabas 

Antal användare Enstaka användare och små 

arbetsgrupper. 

Flera läsare. Endast en 

användare per dataset kan 

skriva till databasen vid ett 

och samma tillfälle. 

Enstaka användare och små 

arbetsgrupper med små 

datamängder. 

Flera läsare. Endast en 

skrivare till hela databasen 

vid ett och samma tillfälle. 

Storleksbegränsning 1 TB (1000 GB) för varje 

dataset. 

2 GB för hela databasen. 

Gränsen för när prestandan 

(läshastighet) försämras går 

mellan 250-500 MB. 

Lagringsmetod Varje dataset lagras som en 

separat fil i en 

katalogstruktur. 

All data lagras i en enda 

Microsoft Access fil (.mdb) 

Registerkopplingar Kan skapa permanenta 

kopplingar mot register. 

Kan skapa permanenta 

kopplingar mot register. 

 
Tabell 1 – Sammanställning av aktuella lagringsformats egenskaper. 

                                                            
4 ArcGIS Desktop Help. Nyckelord: “personal geodatabases, and file geodatabases” 
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3 Resultat 
I den här delen presenteras rekommendationer för hur KRf ska förhålla sig kring 

frågeställningarna i kap 1.3. 

3.1 Referenssystem 

Vår rekommendation är att fortsätta använda referenssystemet RT90 2,5 gon V och övergå till 

SWEREF99 TM då SOS-alarm slutar leverera larmkoordinater i RT90 2,5 gon V. 

I ett inledande skede var en tanke att använda SWEREF99 TM i det förebyggande arbetet och 

RT90 2,5 gonV i det operativa arbetet. Emellertid har det efter de intervjuer som gjorts, 

främst inom organisationen, lutat mer åt att ett enhetligt referenssystem för all verksamhet är 

det bästa alternativet. Den största faktorn är GIS-kompetensen inom organisationen och 

bristen på lämplig programvara för transformation mellan olika referenssystem. Detta 

påverkar möjligheten att arbeta i två referenssystem då man i det fallet skulle behöva 

transformera kartdata mellan olika referenssystem kontinuerligt för att dela data mellan 

avdelningarna.  

Då alla kommuner har sagt sig kunna leverera primärkartor i både RT90 2,5 gon V och 

SWEREF99 TM så begränsar inte kommunerna valet av referenssystem. Vidare finns 

möjligheten att relativt enkelt transformera alla primärkartor samt egna skapade skikt från 

RT90 2,5 gon V till SWEREF99 TM när det väl är dags att övergå till SWEREF99 TM. 

Den operativa avdelningen, styrs som tidigare nämnts mycket av aktörer utanför den egna 

organisationen. Möjligheten att påverka val av referenssystem är i praktiken begränsat till det 

SOS-Alarm kan leverera i. I dagsläget kan de via mobitex endast skicka i RT90 2,5 gon V och 

WGS84 men till hösten (2008) även i SWEREF99 TM. I det digitala utalarmeringssystem 

som företaget PerformIT säljer kommer kartstödet att ligga i referenssystem RT90 2,5 gon V 

tills SOS-alarm slutar leverera larmkoordinater i RT90 2,5 gon V. Det blir den slutgiltiga 

faktorn som sätter standarden för resten av verksamheten. Dessutom har man i dagsläget alla 

papperskartor i RT90 2,5 gon V vilket också talar för att ligga kvar i det referenssystemet. 

Rådet blir att fortsätta arbeta i RT90 2,5 gon V i hela organisationen fram tills det att den 

operativa verksamheten övergår till SWEREF99 TM. När övergången till SWEREF99 TM 
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blir aktuell har Karlstads kommun sagt sig villiga att bistå med det transformeringsarbete som 

krävs av all digital kartdata. 

3.2 Lagringsplats 

KRf bör lagra sina data på KRf’s befintliga serverutrymme som upplåts av Karlstads 

kommun. 

Det tekniskt enklaste är att använda sig av den befintliga nätverksstruktur som finns 

framtagen, då organisationen IT-mässigt ligger under Karlstads kommun. Fördelarna med att 

lagra data centralt på en server är att flera användare kan koppla upp sig emot en databas och 

ta del av samma data. Uppdateringar och framtida referenssystemsbyte underlättas också 

genom att hämta data centralt från en server, till skillnad mot lokal lagring på varje 

arbetsstation. 

3.3 Lagringsformat 

Det lagringsformat KRf bör välja att lagra sina geografiska data i är en filbaserad geodatabas.  

De tre starkaste skälen till att man ska välja att lagra sina geografiska data i en filgeodatabas 

istället för i separata shape-filer eller en personlig geodatabas är att: 

a) Möjlighet finns att skapa permanenta kopplingar mot register som alla användare kan 

ta del av. Det går att använda shape-filer och göra en relationskoppling till registerdata 

inne i ArcMap, men den kopplingen sparas endast lokalt på användarens dator. Därför 

står valet i praktiken mellan filbaserad geodatabas och personlig geodatabas. 

b) Lagringskapaciteten är högre och man får ingen prestandanedsättning p.g.a. 

databasens storlek, vilket man skulle få med en personlig geodatabas då det färdiga 

kartunderlaget över de fem kommunerna sannolikt kommer att överskrida 500 MB. 

c) Flera användare kan läsa mot databasen samtidigt (vilket betyder titta på data) samt en 

användare per dataset kan skriva till den (vilket betyder redigera data). Detta innebär 

t.ex. att en användare kan skapa nya riskobjekt samtidigt som en annan användare 

redigerar data om samhällsviktiga funktioner. Förutsatt att man bygger 

filgeodatabasens struktur på så sätt att de olika skikten ligger i olika dataset.  
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Det har tidigare utretts att kommunerna kan leverera data i shape-format och att skapa en 

filgeodatabas från shapefiler är fullt möjligt. 

3.4 Administrering och uppdatering 

Administrering och uppdatering bör man överlåta till Karlstads kommuns GIS-avdelning. 

Eftersom KRf i dagsläget saknar den GIS-kompetens som krävs för att iordningsställa, 

administrera och uppdatera de geografiska data som levereras av kommunerna bör man ta 

hjälp utifrån. Det som ligger närmast tillhands är att ge uppdraget till GIS-avdelningen på 

stadsbyggnadsförvaltningen på Karlstads kommun. Karlstads kommun ställer sig positiva till 

detta uppdrag. 
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4 Diskussion 
Den inledande idén att arbeta med två referenssystem inom organisationen valdes bort på 

grund av att det ansågs strida mot målet man har inom KRf gällande samordning av 

geografisk information. Arbetar man i SWEREF99 TM på förebyggande och 

säkerhetsavdelningen och RT90 2,5 gon V på operativa avdelningen motarbetar man sig själv. 

Då målet i det långa loppet handlar om att utöka användningen och även samordningen av 

GIS inom organisationen. Man vill kunna dra nytta av varandras arbete, därför är vikten av att 

arbeta i samma referenssystem väldigt stor. Då underlättar man möjligheten att dela med sig 

av data därmed underlättas och främjas användningen av GIS. 

På frågan gällande lagringsplats så vet vi att det finns vissa motsättningar hos andra 

kommuner att lagra data hos Karlstads kommun. Vi ser dock att det är det absolut bästa 

alternativet gällande både frågor om kostnad, tillgänglighet och support. Ett alternativ som 

finns är att lagra data på en neutral plats, t.ex. på en av Lantmäteriets servrar i Gävle. Den 

typen av lösning skulle emellertid medföra en kostnad för serverhyra samt försvåra 

uppdatering och underhåll av databasen. Allting kommer att bli smidigare med den föreslagna 

serverlösningen. 

Vi har funderat på hur man ska gå vidare med resultatet av detta examensarbete. Det primära 

har vi tagit upp i kap 6. I en inte lika nära framtid bör man se över alternativet att ha personal 

med GIS-kompetens inom den egna organisationen. I takt med att man nu utökar sin GIS-

användning på KRf kommer även mängden data att öka och behoven bli större. Risken finns 

att Karlstads kommun inte kommer hinna med att ställa upp som support till slut. Därför 

rekommenderar vi att KRf ska titta efter personer med GIS-kompetens vid framtida 

rekrytering. Det behöver inte nödvändigtvis vara personer med GIS som första kompetens 

men gärna personer som har GIS som exempelvis en andra kompetens. 

Examensarbetet förlades nästan till hundra procent på plats hos uppdragsgivaren. Det har 

visat sig ha många fördelar att lägga upp strategin på det viset. Det har gett oss möjlighet att 

ha kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren. Vi har fått en helt annan möjlighet att lära oss 

deras organisation och deras problem kring våra frågeställningar. En möjlighet som inte ges 

vid kortare kontakter om man arbetar på distans. Det visade sig även att det inte var enbart 

fördelar med detta. Vi har pratat med folk inom hela KRf’s organisation löpande och inte 
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alltid under ordnade former vilket har gjort att vi i många avseenden har fått tvetydig 

information om vad det är som gäller i många olika frågor. Det vi har lärt oss av det är att 

alltid ha kontroll på vilken information som ges och även att det är viktigt att validera 

informationen för att kunna vidarebefordra den på ett korrekt sätt. 

Det har varit väldigt stimulerande att utföra detta examensarbete i många avseenden. Dels har 

vi hamnat i en helt ny situation på grund av att vi har haft expertkunskapen gällande GIS. Det 

har i sig varit en utmaning i och med att vi har fått vara väldigt självgående och inte har 

kunnat luta oss emot någon annan i organisationen. Som tur är så har vi alltid haft vår 

handledare på universitetet att tillgå om det skulle köra ihop sig. Vi har även haft stor hjälp av 

Karlstads kommuns GIS-avdelning.  

En annan utmaning är att kunna förmedla det arbete vi utfört på ett sätt så personer utan GIS 

kunskap ska förstå, dels vad vi praktiskt gör, men även vad resultatet av det arbetet betyder 

för dem och deras verksamhet.  
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5 Slutsatser 
Under denna rubrik sammanställs kortfattat den framtagna strategi som utformats utifrån 

genomförd utredning. I kap 5.2 presenteras hur KRf skulle kunna gå vidare med arbetet att 

implementera denna strategi i sin organisation.  

5.1 Framtagen strategi 

• Arbeta i RT90 2,5 gon V då det anses bäst att arbeta i samma referenssystem inom 

hela KRf. 

• Övergång till SWEREF99 TM när operativa avdelningen gör det vilket troligen ej 

kommer ske förrän SOS-alarm slutar skicka larmkoordinater i RT90 2,5 gon V. 

• Lagra i filbaserad geodatabas då det ger bäst prestanda och möjlighet att arbeta flera 

användare samtidigt med samma kartmaterial.   

• Lagra kartmaterialet på KRf’s serverplats hos Karlstads kommun. 

• GIS-enheten på Karlstads kommun hjälper till med sammanställning och uppstart av 

servern och även uppdatering och support vid behov. 

 

5.2 Förslag till fortsatt arbete 

Det KRf behöver fortsätta med för att nå målet med en samordnad kartprodukt över hela 

regionen är att: 

• Specificera vilka kartlager KRf vill ha med. Ex. vägar, markanvändning och hydrologi 

etc. 

• Samla in kartdata (primärkartor) från medlemskommunerna 

• Undersöka attributinformation. Skiljer sig angivelser av t.ex. detaljtyp åt i de olika 

kommunerna? 

• Likrikta data. Gemensamt utseende och attributinformation i hela regionen. 
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• Skapa en filgeodatabas med kartdata lagrat på KRf’s serverplats i referenssystemet 

RT90 2,5 gon V. 

• Sammanställ de register man behöver och koppla till kartan. 

• Ställ upp rutiner för uppdatering av kart- och registerdata. 

• Vid behov, utbilda personal i att använda framtaget GIS-system. 

Att specificera olika lager och register som önskas ur primärkartan från de olika kommunerna 

har redan gjorts. Vi hänvisar till Maria Perssons rapport angående behovet av GIS.  

Vad gäller att samla in primärkartor från de olika kommunerna så har vi kontrollerat 

möjligheten hos kommunerna att leverera i önskat format, det vill säga shape-format och i 

referenssystemen RT90 2,5 gon V samt SWEREF99 TM . Själva avtalen samt den konkreta 

leveransen får skötas av KRf. När detta genomförs ser vi det som lämpligt att komma överens 

med kommunerna angående avtal för uppdatering av data. Uppdatering av primärkartorna 

behöver inte ske oftare än en gång per år då den typen av information inte ändras så ofta. 

Däremot bör registren uppdateras oftare då personer flyttar och det är av yttersta vikt att ha 

rätt personer knutna till rätt adresser med tanke användningsområdet för detta GIS-system.  

KRf bör kontrollera hur de olika kommunerna har strukturerat attributen till sina data med 

tanke på att samtliga data måste likriktas innan de förs in i databasen. Är det så att 

kommunernas sätt att bygga upp sina tabeller skiljer sig mycket åt, blir det mycket arbete att 

sammanställa data. Därför är det bra att kontrollera detta innan man börjar genomföra 

sammanställningen för att få en uppfattning om tidsåtgång och därmed kostnad.  

En annan aspekt att väga in är vilka attribut man är i behov av. Vi anser att man ska försöka 

ha så lite attributfält som möjligt i grunddata för det underlättar läsningen av tabellerna samt 

att databasen går mycket snabbare att arbeta i. Ju större tabeller man har desto mer är det att 

läsa in för datorn när man arbetar i databasen och då sänks prestandan.     

Vid en eventuell ytterligare utvidgning av GIS-verksamheten inom KRf bör man ha i åtanke 

att uppgradera till en ArcEditor licens. Det öppnar upp möjligheten att arbeta mot en SDE-

databas. Det databasalternativet har en bättre fleranvändarmiljö eftersom det inte begränsar 

hur många som kan skriva till ett visst dataset. I en SDE-databas är enda begränsningen att två 

personer ej kan redigera ett och samma objekt, alltså t.ex. en specifik byggnad. Detta är inte 
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aktuellt för KRf i nuläget då fokus ligger på en mer grundläggande användning av GIS men 

det är något man bör vara medveten om.
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Bilaga 1: Ordlista 
ArcCadastre – Programvara för att hantera geografisk information. Speciellt framtagen för 
att passa kommunal verksamhet. I grunden bygger det på ESRI’s ArcGIS påbyggt med mer 
funktionalitet från t.ex. FME (konvertering av data)5. 

ArcGIS – Fullfjädrad GIS-platform framtaget av ESRI. Här kan man bl.a. titta på data, ändra 
på data, skapa nya data samt utföra lägesbundna analyser. Programvaran kommer i tre 
utförande innehållandes olika mycket funktioner – ArcView, ArcEditor och ArcInfo. 

ArcIMS – En del av ArcGIS familjen och är ett verktyg för att leverera GIS-data via webben.  

AutoKa Vy – Program för att titta på geografiska data. Utvecklat av Lantmäteriet6. Ej möjligt 
att utföra analyser. Sökfunktion och ritlåda finns. 

CORE – Programvara som fungerar som verksamhetsstöd inom KRf. I programmet sköts 
bland annat insatsrapportering och schemaläggning. 

Feature class – Innehåller den geografiska informationen och tillhörande attributtabell. Det 
finns tre olika sorters feature classes beroende på 
om de innehåller punkter, linjer eller ytor (figur 
6). 
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Figur 6 – Geodatabas och dess beståndsdelar. 

Feature dataset – Mapp som innehåller en eller 
flera feature classes (figur 6). 

Geodatabas – Lagringsplats för geografiska data 
och tabeller. Möjlighet att finns att bilda 
relationer mellan geografiska objekt och t.ex. 
kommunalt invånarregister. Består av feature 
dataset, feature classes tabeller och relationer 
(figur 6). 

Mobitex – Digitalt överföringssystem för text och 
data via radiosignaler7.  

NVDB – Nationella vägdatabasen. Gemensam databas där landets vägar finns lagrade på ett 
standardiserat sätt med lika attributinformation. Används med fördel som grunddata i 
navigationslösningar. 

                                                            
5 http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=424 

6 http://lantmateriet.com/templates/LMV_Entrance.aspx?id=13695 

7 http://sv.wikipedia.org/wiki/Mobitex 

Feature dataset 

Feature classes 

Tabell utan geografiska 
objekt 

 

http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=424
http://lantmateriet.com/templates/LMV_Entrance.aspx?id=13695
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mobitex
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Primärkarta – Finns upprättad över varje kommun och används som utgångsmaterial för 
upprättande av grundkartor. Innehåller t.ex. fastighetsgränser, kommunikations- och 
byggnadskartor. 

Referenssystem – Behövs för att entydigt kunna ange var en punkt på jordklotet är. Består av 
ett geodetiskt referenssystem och en kartprojektion8. Det geodetiska referenssystemet består i 
sin tur av en rotationsellipsoid som passats in mot jordytan och givits X,Y,Z-axlar som möts i 
centrum av rotationsellipsoiden. Kartprojektionen är som ett papper som man passar in mot 
den krökta ellipsoidytan, det är detta papper som är kartan med koordinater i x- och y-led. 

SWEREF99 TM – Nytt nationellt referenssystem som är tänkt att ersätta alla lokala system. 
SWEREF 99 TM är den projektion som kommer användas för nationella tillämpningar och 
ersätter RT 90 2,5 gon V. Underlättande av datautbyte om alla går över till samma system är 
en av fördelarna med det nya referenssystemet. 

Tekis – ”Tekis är, inom sitt marknadsområde, Sveriges ledande leverantör av IT-stöd för 
kommunal verksamhet.” Levererar programvaran CORE9. 

WEB-GIS Värmland – Kommungemensam internetportal där grundläggande geografisk 
information finns sammanställd och likriktad över länets samtliga kommuner. Är tänkt att 
användas som resurs vid kommunöverskridande verksamhet och därmed främja hela länets 
tillväxt. 

 
8http://www.lantmateriet.se/upload/filer/om_lantmateriet/forskning_och_utveckling/ovrigarapporter/oversy
n_enh_ref.pdf 

9 http://www.tekis.se/foretaget/foretaget_om_tekis.asp 
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http://www.lantmateriet.se/upload/filer/om_lantmateriet/forskning_och_utveckling/ovrigarapporter/oversyn_enh_ref.pdf
http://www.tekis.se/foretaget/foretaget_om_tekis.asp


Bilaga 2: Fem exempel på GIS-tillämpning inom Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund 
 

Exempel 1a: IKEA – Knyta ett dokument till kartan 

 

 

”klick” 

Exempel 1a – Genom ett klick med hyperlänkverktyget inom ytan som omsluter IKEA-byggnaden öppnas aktuell insatsplan. 



 

Exempel 1b: Karlstads Universitet – Knyta två eller fler dokument till kartan 
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Exempel 1b – Möjlighet finns att knyta fler än ett dokument till samma objekt. I exemplet är en utsiktsbild samt tillsynsprotokoll för Karlstads Universitet 
länkat mot kartbilden. I utsiktsbilden skulle man t.ex. kunna markera möjliga inkörsvägar för räddningsfordonen. 
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Exempel 2: Kvarnberget – Framhäva geografiska objekts egenskaper 
 

 

Exempel 2 – Möjlighet finns att representera geografiska objekt olika framträdande. I exemplet ritas bostadshus på Kvarnberget upp olika beroende på 
vilken brandklass trapphuset har. Husen är också markerade med texten TR1 och TR2 (brandklass) för att ytterligare underlätta en tolkning av kartan. 
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Exempel 3: Löfbergs Lila – Riskobjekt 
 

 

 

Exempel 3 – Kartering av riskobjekt är ytterligare ett exempel på användningsområden. I exemplet ovan har buffertzoner skapats runt gasolbehållaren som 
tillhör Löfbergs Lila. Analyser av vilka/hur många som bor inom buffertområdet kan utföras om man kopplar kommuninvånarregister mot kartan. 



 

Exempel 4: Bellevue – Olycka med farligt gods 
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Exempel 4 – I exemplet, som bygger på fiktiva data, har en tågvagn med farligt gods på väg mot Skoghallsverken spårat ur och börjat läcka. Olyckans 
position är känd och man söker fram data om boende inom en radie på 300 m. Eftersom det kommunala invånarregistret innehåller personnummer kan man 
filtrera tabellen till att t.ex. visa personer över 80 år samt visa var de bor eftersom man befarar att de behöver extra hjälp med evakueringen. 
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Exempel 5 – Om KRf tar del av översvämningskarteringar kan man själv dra slutsatser om vilka områden/samhällsviktiga funktioner som riskerar att 
drabbas samt ta fram strategier för att förebygga/hantera detta.  Geografiska analyser om vilka fastigheter eller personer som drabbas kan göras. 

Exempel 5: Klarälven – Översvämning 

 



Bilaga 3 – Nuvarande och kommande verksamhetsstöd med 
GIS anknytning 

 

1 Nuvarande verksamhetsstöd 
CORE 

CORE är ett verksamhetssystem för Sveriges räddningstjänster. Det är uppbyggt av olika 
programmoduler där man kan välja vilka man vill använda och köpa in. Programmet används på 
KRf i flera syften. Bland annat för insatsrapportering, schemaläggning och för att dokumentera 
genomförda övningar. I grundpaketet av CORE ingår Personal, Förebyggande, Insatsrapport, 
Debitering och Övning10. Det finns ytterligare en modul som heter CORE-GIS, i den modulen 
får man tillgång till ett kartstöd som är uppkopplat mot en karttjänst som ligger på en server11. 
Med hjälp av kartstödet kan man hämta larmkoordinater för utförd insats i efterhand, vilket är 
bra vid insatsrapportering i de fall man endast vet adressen men inte har tagit ut koordinater 
under insatsen. Vidare kan man även titta på historik och se var insatser har genomförts och 
föreslå eventuella åtgärder. Om man t.ex. märker att det sker väldigt mycket trafikolyckor i 
någon korsning. Det ger möjlighet att studera var det sker mycket olyckor och även av vilken typ 
dessa olyckor är. Detta system är en god hjälp för att skapa en överblick över rådande situationer 
i samhället.  

AutoKa Vy/ArcGIS 

Som tidigare beskrivits använder man sig av AutoKa Vy inom säkerhets- och 
olycksförebyggande verksamheten och det upplevs som en begränsning. Man har emellertid köpt 
in ett nytt GIS-verktyg som heter ArcGIS, detta verktyg eller program finns i tre olika 
utföranden. Det är licensknutna utföranden. ArcView är det utförandet man valt på KRf vilket är 
den billigaste licensen med minst analysverktyg. Man har gjort en bedömning att man inte 
behöver ett mer avancerat verktyg än detta. Bedömningen har gjorts utifrån vilken kompetens 
som finns hos personalen samt vilka behov som föreligger. Med detta program kommer man att 
kunna skapa egna dataskikt och knyta attribut till dessa samt utföra grundläggande geografiska 
analyser. Det finns även möjlighet att skapa databaser i denna programvara, dock går det ej med 
detta licensalternativ att skapa fleranvändardatabaser (ArcSDE-databas). Man kan skapa och läsa 
personliga geodatabaser och filgeodatabaser (mer om datalagring i kapitel 2.3 och 2.4). De skikt 
som personalen på KRf redan har skapat i AutoKa Vy med hjälp av ritlådan går att konvertera 
och ta med in i programvaran ArcGIS. Likaså de skikt med kartinformation som finns framtagna 
för AutoKa Vy går att föra över till ArcGIS. Detta genom att lägga till en .dll-fil innehållandes 
information om hur programvaran ska läsa AutoKa Vy filerna. 

Web-GIS Värmland 

Web-GIS Värmland är ett projekt mellan de flesta kommunerna i Värmland. I syfte att samordna 
geografiska data och lagra det i en enda gemensam struktur för hela länet. Man vill säkra 

                                                            
10 http://www.tekis.se/pdf/produkter/samhallsbyggnad/core.pdf 

11 http://www.tekis.se/pdf/produkter/samhallsbyggnad/core‐moduler.pdf 



 

tillgången av ett homogent gemensamt kartmaterial (figur 4). Detta för att främja 
kommunöverskridande verksamhet och därmed gynna hela regionen. Kartmaterialet finns 
tillgängligt på Internet. Ett av många tänkta användningsområden är t.ex. att man skall kunna 
sprida de myndighetsbeslut som kan kopplas till ett geografiskt läge med denna tjänst12. På KRfs 
förebyggande och säkerhetsavdelning kommer man att använda sig av kartmaterial från Web-
GIS Värmland i kombination med primärkartor från de fem kommunerna.  
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 Figur 4 – Kartmaterial från web-GIS Värmland. 

RIB – Integrerat beslutsstöd för skydd mot olyckor 

Programmet fungerar som ett verksamhetsstöd och är till för stab och ledningsgrupp. RIB 
innehåller t.ex. information om farliga ämnen och hur man ska hantera utsläpp samt ge akutvård 
till personer som utsatts för dem. Vid läckage av farliga ämnen finns även möjligheten att i RIB 
beräkna spridningsområde, samt hur stora halter av ämnet som finns inom detta område. Det 
görs i BfK-delen av RIB (Beräkning för Kemikalieexponering). Vid beräkning av utsläppsplym 
tas hänsyn till hur stort läckaget är, typ av kemikalie, vindriktning osv. Plymen som beräknas av 
givet indata skall kunna visas mot ett kartstöd (figur 5) för att få en uppfattning om berört 
område som måste evakueras. Detta karstöd håller man på att utveckla på Räddningsverket och 
är helt fristående från resten av KRfs kartsystem13. Detta kartstöd kommer at finnas med i den 
nya versionen av BfK som heter Spridning luft.   

                                                            
12 http://www.regionvarmland.se/filer/word/Slutlig%20rapport%20ver.2.3.doc 

13 Telefonintervju med RIB’s supportenhet på Räddningsverket 
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2 Kommande verksamhetsstöd 

Figur 5 – Exempel på hur utsläppsplym med kartstöd kommer att se ut i Spridning luft.  

Paratus mobile system 
Paratus mobile system är ett komplett flerfunktionssystem som är tänkt att användas i 
uttryckningsfordon (figur 6). Detta system fungerar som navigeringssystem men har även 
funktioner som textmottagning för uppdragsbeskrivning, samt statuspanel som beskriver 
fordonsstatus m.m14. Via mobitex alternativt GSM/GPRS tar systemet emot och skickar text och 
data. Personal kan alltså ta emot information från ledningscentralen med hjälp av det här 
systemet. Koordinater som sedan överförs till navigationssystemet skickas med vid larm av SOS-
Alarm. Systemet beskriver bästa färdväg till platsen och hjälper till med röststyrd 
navigationshjälp. Skärmen som finns i bilen kan visa navigeringsstödet på ena halvan och på 
andra halvan så visas en beskrivande larmtext. Via systemet kan även personalen skicka sin 
status till ledningscentralen så de vet om bilen är på väg till platsen, framme, eller återgår till 
stationen. Systemet bygger på Windows XP och det är fullt möjligt att köra program som t.ex. 
RIB och Acrobat Reader. För att uppdatera data finns en lösning där man antingen använder 
USB-minne och lägger över data manuellt alternativt använder ett mer sofistikerat trådlöst 
system för automatisk uppdatering i vagnhallen.  

Paratus mobile system används i inte i dagsläget på KRf men det finns planer på att införa det. 
Ambulansen i Karlstad har redan implementerat detta system i en av sina ambulanser och har 
som mål att varje nyinköpt bil ska utrustas med systemet. 

                                                            
14 http://www.performit.se/performit/products.aspx?id=1&lang=0 
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Figur 6 – Paratus mobile system implementerat i befälsbil.  

Kartstöd i CORE 
Man arbetar även med att förenkla insatsrapportering. I dagsläget upplever man det som 
komplicerat att ta ut koordinater för utförd insats med hjälp av papperskartor, alternativt GPS. 
Därför utvecklar man, med hjälp av Karlstad kommun, ett kartstöd för insatsrapporteringsdelen i 
CORE. Tanken är att man i efterhand, när insatsrapporten skrivs, ska kunna markera var insatsen 
skett på en digital karta och föra över aktuella koordinater för platsen till CORE. Då man får 
tillgång till den digitala kartan finns en inbyggd funktionalitet i modulen CORE-GIS för att 
kunna följa upp med olycks- eller brandstatistik och koppla den informationen till kartan. 
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