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FÖRORD
ULI, Utvecklingsrådet för landskapsinformation, verkar för ett effektivare användande av geografisk information
i samhället.
Föreliggande rapport är den första i en serie rapporter som skall beskriva Goda Exempel på användandet av
geografisk information. Dessa rapporter kommer att komplettera Introduktion till GIS som ULI gav ut år 1995
och en mer teoretisk lärobok i Geografisk Informationsteknik som planeras ges ut av Byggforskningsrådet och
ULI år 1999.
Studien av GIT hos Stadsbyggnadskontoret och andra förvaltningar i Kalmar kommun kunde ha skrivits av en
projektdeltagare, men Kalmar avböjde av kapacitetsskäl. Efter ett upphandlingsförfarande valdes ULIs förre
kanslichef Folke Sundberg att skriva rapporten. Det var ett bra val eftersom Folke har en avsevärd erfarenhet från
sin tidigare tjänst som Stadsingenjör i Stockholm och därigenom kunde bedöma verksamheten i Kalmar
utifrån.
Det finns inga slutgiltiga allmänna kriterier att avgöra om ett projekt är ett Gott Exempel. Folke har beskrivit
projektet och därefter använt sitt goda omdöme när han resonerat sig fram till att Kalmar verkligen utgör ett
Gott Exempel.
Vi hoppas att rapporten kan utgöra en inspirationskälla för andra kommuner som står inför att införa och sprida
GIT inom olika förvaltningar.
ULI tackar personalen hos Stadsbyggnadskontoret i Kalmar och speciellt Jan G Nilsson och Anders Olsson för
att de ställt sig till förfogande och hjälpt Folke med underlagsmaterial till studien.
Vi tackar Folke för ett väl utfört uppdrag.
Torsten Hökby som sitter i ULIs styrelse och undertecknad har under hand lämnat synpunkter på rapporten till
Folke. Christina Wallström vid ULIs kansli har ordnat med slutredigering, tryckning och utskick.
Gävle i september 1998.

Lars Hansen
Kanslichef, ULI
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SAMMMANFATTNING
Kommunfullmäktige i Kalmar beslutade i november 1994 att anvisa 1,9 Mkr för ett treårigt projekt för ”uppbyggnad och införande av digital geografisk information av förvaltningövergripande betydelse.” I en kort PM
1995-01-09 preciserade sedan f. stadsingenjören Per Johansson målet för projektet, som gavs namnet Geografiska Kalmar Data.
”Det överordnade målet med investeringen är att effektivisera användning och utbyte av information i
den kommunala ärendehanteringen.
Detta är en viktig IT-satsning och bygger på insikten att information är en strategisk resurs i kommunen.
Informationshanteringen skall sättas i fokus snarare än tekniken. Tekniken är viktig men olika tekniska
lösningar bör inte dominera diskussionen. Väletablerade defactostandards finns både vad avser datorer,
programvaror och kommunikationslösningar. Den stora utmaningen är att inom ramen för given kommunal organisation och ekonomi utveckla informationshanteringen och att omsätta de tekniska möjligheterna till en effektiviserad verksamhet.”
I denna rapport beskrives och analyseras hur geografisk informationsteknik – GIT – kommit att tillämpas i
Kalmar kopplat till projektet Geografiska Kalmar Data. I centrum för rapporten står stadsbyggnadskontorets
verksamhet, som beskrives ganska ingående. Motivet till denna avgränsning är dels att stadsbyggnadskontoret
varit ansvarig för projektet och dessutom sedan länge utgjort navet i Kalmar kommuns utveckling av digital
teknik för kartor och andra geografiska data.
Eftersom syftet med projektet Geografiska Kalmar Data varit det kommungemensamma och förvaltningsövergripande intresset har också studerats ett antal tillämpningar och applikationer på andra förvaltningar i kommunen.
Rapporten har utarbetats dels genom studium av ett ganska fylligt faktamaterial om Geografiska Kalmar Data,
som i rapporten redovisats som bilagor, dels genom en enkät och ett stort antal intervjuer samt arbetsplatsbesök.
De huvudkomponenter som bedömts utgöra det mest påtagliga resultatet av Geografiska Kalmar Data är
InfoBanken
• har skapat en överblick och en gemensam struktur för befintliga och nya data av gemensamt värde för kommunens samlade verksamhet
Fastighetsinformation
• fastighetsuppgifter på karta har integrerats för både tätorter och landsbygd och gjorts tillgängliga för alla
genom kommunens nätverk
• fastighetsdata från Lantmäteriverket och andra fastighetsanknutna data är ”klickbara” på skärm, vilket ger
snabb åtkomst
• fastighetsdata är uppdaterade vid källan vilket ger hög tillförlitlighet
Systemval
• för databasuppbyggnad används AutoCad, ArcView och ArcInfo
• man har valt ett PC-baserat system, ArcView, som är Windowsrelaterat och därigenom kan kopplas dels till
fastighetsinformation och andra register, dels möjliggör att mixa kart- och fastighetsinformation med andra
dokument
• ArcView har analysmöjligheter för översikts- och detaljplanearbete och kan därutöver anpassas för särskilda
applikationer
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Tätortskartan
• utgör underlag för många tillämpningar främst utanför stadsbyggnadskontoret när en grafisk och ”klickbar”
kartbild skall redovisas tillsammans med uppgifter i andra databaser
Applikationsutveckling
• har gjorts i egen regi och/eller med stöd av konsult/programleverantör och i nära samarbete med användare,
vilket gett verksamhetsnära produkter.
• Applikationer har utvecklats för ett flertal tillämpningar inom olika förvaltningar.
Utbildning, information
• har för många intressenter, både gamla och nya, uppdagat nyttan av GIT och hur den praktiskt kan tillämpas
för att bidraga till verksamhetsförbättring
Projektet Geografiska Kalmar Data har endast omfattat tekniska frågor och produktionsmetoder kring
informationshantering. Man har således inte bedömt de ekonomiska effekterna (kostnad/nytta) eller på vad sätt
GIT kan påverka arbetssätt mm. Detta är helt enligt de förutsättningar som gällde när projektet startades
genom fullmäktiges beslut om pengar och sammanhänger med den förvaltningsövergripande karaktären.
Genom en särskild enkät har olika verksamhetsansvariga i kommunen uttalat sig om de hinder som normalt
brukar finnas när GIT skall användas för att effektivisera verksamheter. Enkätsvaren visar att vissa hinder finns
kvar men att de är betydligt mindre vid slutet av projektet än vid dess början. I Kalmar är man genomgående
nöjd med och stolt över det som gjorts
Författarens slutsats efter rapportens utarbetande och genomgång av intervjuer är helt klar: Kalmar är ett Gott
Exempel på användning av GIT i kommunal förvaltning. Det är också klart att mycket som gjorts kan vara en
förebild för andra. Projektet Geografiska Kalmar Data bedöms med säkerhet långsiktigt ge positiva effekter både
beträffande ekonomi och utveckling för verksamhet och anställda inom stadsbyggnadskontoret och andra förvaltningar. Icke minst har projektet bidragit till att generellt höja den tekniska kompetensen i kommunen.
Detta är enligt ansvarigt kommunalråd en viktig del i den politiska värderingen även om det ej kom till uttryck
i startbeslutet.
Följande framgångsfaktorer utgör bakgrunden till att författaren anser att Kalmar är ett Gott Exempel:
• enkel och tydlig målformulering med klar politisk förankring
• projektledaren hämtades utifrån och har därmed kunnat se på geografisk informationshantering med helikoptersyn
och varit obunden av traditionellt karttänkande
• projektledaren har arbetat informellt, haft entusiasm och analysförmåga och skapat förtroende
• insikt om att digital kartförsörjning är en liten del i kommunal informationshantering i stort, vilket kräver
anpassning till format och standarder i övrig verksamhet
• bred satsning på information och utbildning
• stor datatillgänglighet genom samtidig uppbyggnad av kommunalt nätverk
• användarna har kunnat påverka

12
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1.

INLEDNING

1.1

Definition och avgränsning

ULIs idé med rapportserien ”Goda Exempel” är att beskriva hur införandet av geografisk informationsteknik,
GIT, på ett positivt sätt påverkat olika typer av organisationer.
Applicerat på Kalmar är målet att beskriva hur användandet av GIT påverkat främst stadsbyggnadskontoret i
Kalmar. Begränsningen till stadsbyggnadskontoret, som är en av flera förvaltningar där GIT tagits i bruk, har
gjorts för att rapporten ej skall bli för omfattande och svåröverblickbar. Stadsbyggnadskontoret har genom
tradition och nya friska initiativ blivit navet i Kalmar kommuns satsning på GIT.
Eftersom en viktig del i det ”Goda Exemplet” är att sprida GIT-användningen utanför det egna förvaltningsansvaret, har i rapporten tagits med genomförda och möjliga tillämpningar även hos andra förvaltningar och
intressenter. Detta gäller vare sig man hoppat på GIT-tåget eller ej. Alla olika värderingar har bedömts vara av
värde för en helhetssyn. Rapporten har därför fått rubriken ”GIT i Kalmar - Studie av GIT hos stadsbyggnadskontoret och andra förvaltningar i Kalmar kommun”. Därigenom markeras helhetssynen, samtidigt som effekterna på organisation, arbetsmetoder m m koncentreras till stadsbyggnadskontoret.
En viktig del i Kalmars GIT-satsning är Geografiska Kalmar Data (GKD), som är namnet på ett projekt för vissa
nya och befintliga tillämpningar. I några fall gäller det en ny tillämpning med befintliga grunddata som kompletterats, i några fall gäller det helt ny information som skapats genom integrering och geografisk koppling med
analoga data. Olika typer av befintlig information har således GIS-anpassats.
Det projekt som genomförts beskrives närmare i kap 5 - InfoBanken och i övrigt i särskild dokumentation om
projektet i bilagorna 1-8.

1.2

Underlag för rapporten

Rapporten har utarbetats på följande sätt. I ULIs uppdragsbeskrivning angavs de frågor man ansåg borde belysas.
Detta har sedan bearbetats något i samråd med författaren, som också diskuterat upplägget med representanter
för Kalmar stadsbyggnadskontor, tf stadsbyggnadschefen Jan G Nilsson och projektledaren Anders Olsson. Olika
slag av dokumentation från Kalmar samt deras hemsida på Internet har studerats.
En skriftlig enkät till samtliga anställda på stadsbyggnadskontoret utarbetades. Svarsfrekvensen var hög. Härefter
gjordes under fyra dagar intervjuer i grupper om 3-5 personer med huvuddelen av de anställda på stadsbyggnadskontoret. Intervjuer gjordes också med representanter för andra förvaltningar. Intervjuerna kompletterades med
arbetsplatsbesök och visning av produkter och arbetsmetoder.
Sedan rapporten skrivits i sina huvuddrag har under två dagar i Kalmar gjorts uppföljning av olika frågor. Därvid
intervjuades också Kommunalrådet Kjell Henriksson för att den politiska värderingen skulle kunna vägas in.
Fortlöpande har också tagits ett antal telefonkontakter.
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2.

NÅGRA FAKTA OM KALMAR

2.1

Kalmars struktur

Nedanstående beskrivning och faktaredovisning om Kalmar har endast till syfte att visa på några strukturella
förhållanden som haft betydelse för nyttan av GIT i Kalmar. Bl a gäller det att man har helt integrerade databaser
för hela kommunen oavsett karaktären av tätort eller landsbygd.
Kalmar kommun omfattar en centralort, 5 större tätorter, 9 mindre tätorter och landsbygd enligt nedanstående.

Kalmar centralort
Större tätorter
• Linsdal
• Smedby
• Rinkabyholm
• Ljungbyholm
• Trekanten
Mindre tätorter
• Rockneby
• Läckeby
• Hagby
• Påryd
• Vassmolösa
• Tvärskog
• Dunö
• Halltorp
• Boholmarna
Landsbygd
Totalt antal invånare

Antal invån
1997-12-31

Summa

33 476

33 476

5 882
3 923
1 696
1 583
1 501

14 585

941
930
867
775
671
476
313
280
239

5 492
5 548
59 101

Kommunen har en areal på 955 kvadratkilometer och en utbredning på ca 5 mil längs Kalmarsund och ett djup
in i landet varierande mellan 2-2,5 mil.
En god bild av kommunens arealmässiga struktur erhålles genom kartbild på följande sida. Bilden är ett exempel
på en produkt som enkelt tagits fram ur InfoBanken för att illustrera detta avsnitt.
Fördelningen av antalet fastigheter mellan tätorter och landsbygd saknas statistik om, men erfarna bedömare
anger fördelningen ungefär 50/50.
Befolkningsutvecklingen har under hela 90-talet inneburit en årlig befolkningsökning med 300 – 600 personer.
Detta trots ett flertal industrinedläggelser och minskning av antalet arbetstillfällen. Arbetslösheten ligger över
genomsnittet både i länet och i riket.
Bostadsförsörjningsprogrammet förutspår för 1998 och 1999 ett minskat nybyggande.

ULI-rapport 1998:1
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Översiktskarta över
Kalmar kommun

Kalmar sund

2.2

IT-strategi för Kalmar kommun

Kommunfullmäktige har den 26 januari 1998 beslutat om en IT-strategi för kommunen. Den fanns således inte
som underlag när projektet Geografiska Kalmar Data startade 1995. Det finns dock i strategin en mycket tydlig
koppling till den utveckling som skett inom GIT-området.
IT-strategin ingår i kommunens utvecklingsprogram.
16

ULI-rapport 1998:1

Nedan citeras de delar av strategin som närmast har koppling till GIT och verksamhetsutveckling i anslutning
därtill.

Vision

- Kalmar kommun ska finnas i främsta ledet vad gäller att använda informationsteknik för demokratifrågor och verksamhetsutveckling.

Mål

- IT skall stödja verksamheten och underlätta arbetssättet i vår decentraliserade organisation. Med
detta följer också att ansvar för att driva och utveckla det egna IT-stödet ligger på respektive
verksamhet. Det centrala stödet omfattar den gemensamma grunden, den tekniska plattformen.
All kommunal personal skall känna delaktighet och ha en bra utbildning för sina arbetsuppgifter.
Genom att verksamhetsansvariga tar initiativ till utbildningar, seminarier, m m kan vi uppmärksammas på ny teknik och nya lösningar. Det fortsatta förändringsarbetet underlättas om vi är
medvetna om de möjligheter som IT medför.

IT-strategi

Utvecklingen och utnyttjandet av IT går mycket fort. Även tankar och idéer om användningsområden förändras snabbt, bland annat på grund av den snabba tekniska utvecklingen. För att kunna
tillgodogöra sig vinsterna måste planer och beslut snabbt kunna förändras. Därför är det viktigt
med en flexibel organisation och ett lärande klimat där projekt och försök uppmuntras.
• information
- Mycken information är gemensam för flera verksamheter, t ex fastigheter och invånare. Genom
samarbete kan synergieffekter uppnås och dubbel lagring av information undvikas. Det är
viktigt att respektive verksamhetsansvariga söker lösningar i denna riktning. En prioriterad del
de närmaste åren är att använda och utveckla geografiska informationssystem.
• infrastruktur - internt
- Som grund för kommunens IT-stöd ligger den gemensamma tekniska plattformen, se bilaga 1
(nedan). Kommunens IT-lösningar skall bygga på denna plattform. Det skall dock finnas utrymme för andra lösningar baserade på speciella krav.
• samordning
- Kunskap om verksamheternas behov, samt samordning av teknik och system uppnås lämpligast via en fungerande dialog. Den centrala IT-funktionen har ansvar för att dialogen upprätthålls och för att erfarenheter och lösningar sprids vidare i organisationen.
• samordning
- Inom kommunstyrelsekontoret ska finnas en central IT-funktion som ansvarar för teknikplattform, infrastruktur och gemensamma system för data och telefoni.
Förvaltningar och bolag ansvarar för att driva och utveckla det egna IT-stödet, samt att den
egna personalen har rätt utbildning.

Bilaga 1 – Teknikplattform
Kommunens infrastruktur för IT skall bygga på generell och kommersiellt spridd teknik och överensstämma
med gällande standards. Med en gemensam plattform kan vi underlätta samarbetet mellan verksamheter, utveckla system för stöd, programuppdateringar, gemensamma informationsstrukturer, standardiserade arbetsplatser m m.
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Vid inköp och val av system skall dessa riktlinjer beaktas. Den centrala IT-funktionen skall följa utvecklingen
inom området och ansvara för att Teknikplattformen hålls aktuell.
Kommunens nät knyts samman med hjälp av routers och den mest kostnadseffektiva lösningen i varje särskilt
fall.
Lokala nät (LAN) byggs av minst oskärmad kabel (twisted pair) kategori 5, i strukturerade kabelsystem. Aktiva
elektroniska komponenter skall följa standarden Ethernet, 10BaseT eller 100BaseT.
Nätverksprotokoll skall vara IPX eller TCP/IP.
Operativsystem för servrar som hanterar användare och deras filer, utskrifter m m skall vara Novell Netware.
Alla servrar skall vara utrustade med virusskydd.
För servrar som enbart hanterar applikationer och/eller databaser tillåts också WindowsNT och Unix.
Som klient hos användaren skall användas persondatorer med Windows 3, Windows 95 eller Windows NT.
Kontorsprogram väljs ur Microsofts´s Office-paket.
Persondatorer och servrar skall vara utrustade med virusprogram.

18
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3.

STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET

Kalmar stadsbyggnadskontor har som huvuduppgift att vara förvaltningsorganisation åt byggnadsnämnden.
Därvid skall kontoret dels utföra myndighetsuppdrag och dels skapa underlag för byggnadsnämndens bedömningar och beslut. Kontoret skall därutöver på begäran svara för teknisk service och uppdrag från allmänhet och
andra i anslutning till planering och byggande.
Verksamheten kan delas in i följande områden
• planläggning
• fastighetsbildning
• bygglov och tillsyn
• bostadsanpassning
• stadsingenjörsverksamhet, inkluderande arbetet med grundläggande geografisk information, uppdragsverksamhet m m.
Verksamheterna beskrives till inriktning och volym på följande sätt. Angivna belopp och tjänster avser utfallet år
1997.
Planläggning
Omsluter 10 % av kontorets resurser och berör 5 tjänster.
Årliga kostnader och intäkter: 2423 tkr, resp 1002 tkr. Kostnadstäckning: 41 %.
Inom verksamheten handläggs ärenden avseende förändring och utveckling av kommunens översiktsplan, samt
framtagande av nya eller ändrade områdes- och detaljplaner.
Fastighetsbildning
Omsluter 4 % av kontorets resurser och berör 9 tjänster.
Årliga kostnader och intäkter: 973 tkr, resp 973 tkr. Kostnadstäckning: 100 %
Inom verksamheten handläggs fastighetsbildningsärenden inom hela kommunen. Kommunen har egen lantmäterimyndighet
Bygglov och tillsyn
Omsluter 15 % av kontorets resurser och berör 8 tjänster.
Årliga kostnader och intäkter: 3658 tkr, resp 2250 tkr.
Kostnadstäckning: 62 %
Inom verksamheten handläggs ärenden om bygglov och tillsyn enligt Plan- och Bygglagen.
Stadsingenjörsverksamheten
Omsluter 35 % av kontorets resurser och berör 23 tjänster.
Årliga kostnader och intäkter: 8571 tkr, resp 3474 tkr.Kostnadstäckning: 41 %

GIT - samordning
Inom stadsbyggnadskontoret har sedan länge funnits ett starkt engagemang för rationaliseringar med stöd av
datorteknik. Det har från början främst gällt geodetiska beräkningar följt av digital kartteknik. Därmed initierades en närmare samverkan med andra karthanterande förvaltningar. Denna utveckling har varit likartad i flertalet
av landets större och medelstora kommuner.
Under 90-talet har datortekniken kraftigt utvecklats mot hantering av geografiska data. Detta ledde år 1995 till
ett beslut i kommunfullmäktige i Kalmar om att under tre år investera 1,9 miljoner kronor för att utveckla
användningen av geografisk informationsteknik inom kommunen. Projektet Geografiska Kalmar Data kunde
därigenom börja.
Projektet har drivits från stadsbyggnadskontoret, som år 1995 anställde en särskild projektledare, Anders Olsson.
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Projektledarens lön har till hälften betalats av stadsbyggnadskontoret och till hälften av medel från kommunstyrelsen. Formellt är projektet Geografiska Kalmar Data slutfört och avrapporterat i och med utgången av år
1997. Reellt sker dock en fortsättning genom att ny teknik och arbetsmetoder etablerats i verksamheten inom
flera olika förvaltningar.
Ett nytt projekt har också inrättats. Det nya projektet bedrivs under i första hand två år. Under 1998 satsar
kommunstyrelsekontoret av särskilda medel 350 tkr. Därutöver tillskjuter stadsbyggnadskontoret medel från sin
ordinarie budget.
För att uppnå en skälig fördelning av kostnaden för framtagande och underhåll av kommungemensam grundläggande geografisk information har kommunstyrelsen fastslagit en kostnadsfördelning mellan olika intressenter –
MBK-budget. Fördelningen har gjorts efter beräknad nytta och fastställts för en treårsperiod.
För år 1998 innebär det att den grundläggande MBK-verksamheten beräknas kosta 2,2 Mkr att täckas med
kostnadsersättning enligt följande
• stadsbyggnadskontoret
• övr. kommunala förvaltningar
• övriga med avtal
• tillfälliga nyttjare

768 tkr
887 ”
470 ”
75 ”

Med denna budget har stadsbyggnadskontoret åtagit sig att svara för att grundläggande geografisk information
hålls tillgänglig med angiven aktualitet.

20
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4.

STADSBYGGNADSKONTORETS RESURSER

4.1

Organisation

Stadsbyggnadskontoret är organisatoriskt uppbyggt på följande enheter, som i stora drag återspeglar verksamhetens olika grenar.

Stadsbyggnadschef
Planavdelning
4,6 tjänst

Bygglovavdelning
7,6 tjänst

Stadsingavdeln
25,8 tjänst

Kansliavd
5,0 tjänst
Bostadsenh
2,9 tjänst

4.2

Personal

Personalstrukturen är beträffande antal, utbildning och kompetens följande inom kontorets olika enheter.
Personal
Kansliavdeln Planavdeln
Arkitekt
0,5
Civiling
1
1
Ekonom/jurist
Gymning bygg
1
Gymning kart/mät/plan
1
Karttekn,Mät-tekn,Plantekn,
Assistent m fl
4
3
Kanslist
2
Övr akademiker
Sekreterare
1

Bygglovavdeln
1,5

4

3

Stadsingavdeln Summa
2
3
5
5
6
7
17
1

27
2
1
1
Summa 50

Under perioden 1995 - 97 har antalet tjänster inom kontoret förändrats på följande sätt.
Nytillkomna tjänster: 0 st
Tjänster som indragits eller vakanshållits: 7 st
Åldersstrukturen inom kontoret är sådan att medelåldern ganska precis är 50 år. Den klart största gruppen finns
i intervallet 51-55 år. Endast 4 anställda är under 35 år.

4.3

Ekonomi

Stadsbyggnadskontorets verksamhet är både intäkts- och skattefinansierad. Kommunen har egen taxa för alla
uppdrag utom för fastighetsbildning. Intäkterna avser dels avgifter för bygglov/tillsyn, detaljplaner, fastighetsbildning och uppdrag, dels ersättning från andra förvaltningar för olika former av tjänster.
ULI-rapport 1998:1
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För åren 1995 - 1997 beskrives ekonomin bäst genom följande tabell. Kostnaderna avser driftskostnader.
År
1995
1996
1997

Kostnader Tkr
20 422
21 156
19 001

4.4

IT-stöd

Intäkter Tkr
8993
8461
7696

Nettokostn Tkr
11 428
11 695
11 305

Kostnadstäckn %
44
40
41

Stadsbyggnadskontoret , liksom hela Kalmar kommun, uppger sig ha ett brett utvecklat IT-stöd. Inom stadsbyggnadskontoret finns totalt 55 datorarbetsplatser på ca 50 anställda.. Samtliga, som har behov av IT-stöd för
sitt arbete har tillgång till datorarbetsplats, i de allra flesta fall egen sådan.
All ärenderegistrering, ärendehantering och fakturering sker med IT-stöd, liksom all löne- och personaladministration. Någon elektronisk handel finns ännu ej, men man står i startgroparna för att hos inköpskontoret direkt
via dator kunna beställa de varor de tillhandahåller.
En grov bedömning inom hela kommunen av relationen mellan GIT och hela IT-stödet visar följande
användare GIT
”
kommunens ekonomisyst
datorer på adm. nätet

22

ca 50 - 60
ca 360
ca 700
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5.

INFOBANKEN

Inom Kalmar stadsbyggnadskontor har sedan tidigare funnits digitala kartprodukter. Dessa har främst karaktären av att vara en ren överföring av data från papper eller annat till digital form. Det har därmed mest varit fråga
om en annan form av lagringsmedia för existerande data.
På andra håll i kommunen har likaså funnits digitala data av olika slag, som på ett eller annat sätt kunnat ges en
geografisk anknytning, t ex till en fastighet, gräns eller väg.
En första uppgift för projektet Geografiska Kalmar Data blev därför att strukturera befintliga data så att de
kunde användas i GIS-sammanhang. Likaså behövdes komplettering med data som saknades. Man skapade
därmed InfoBanken, som till namnet dels är en egenutvecklad applikation för att skapa tillgänglighet till databaser, dels är ett redskap för att visa vilka data som finns. Applikationen InfoBanken används nu även i flera
andra kommuner. InfoBanken är relativt komplett vad gäller grundläggande bakgrundsdata. Det mesta som
behövs vad gäller infrastruktur, demografi, fastighetsinformation m m finns tillgängligt digitalt på det kommunala nätverket.
Nedan redovisas innehållet i InfoBanken, som den beskrives i Kalmar kommuns hemsida - www.kalmar.se. I
bilaga 1 redovisas också en kort beskrivning av varje databas innehåll, aktualitet m m.

Infobanken
InfoBanken är en applikation för att dokumentera och skapa tillgänglighet för ArcInfo eller
MapInfo databaser. Applikationen är en fristående programvara som kan kommunicera med
ArcView och MapInfo, öppna tema, tabeller eller bilder utan att användaren behöver ha kännedom
om databasens fysiska läge eller filnamn. Programmet fungerar som en metadatabas och har
funktionalitet för att underlätta administration, kvalitetsmärkning och tillgänglighet för olika typer
av data.
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InfoBanken är enkel att använda. Programmet hjälper dig att systematisera och hålla ordning på
uppgifter om databaser och underlättar användningen av den information som finns på komunens
nätverk.

Integrerbar
InfoBanken kan kommunicera med ArcView och automatiskt öppna vald databas med
fördefinierad symbol och selektering. Applikationen är tillgänglig för alla användare på det
kommunala nätverket.

Kvalitetsmärkning
Användaren kan snabbt skaffa sig en uppfattning om aktualitet, innehåll och referenser för aktuell
information med hjälp av InfoBanken. InfoBanken använder samma databasformat som Microsofts
Access vilket gör det möjligt att göra egna sammanställningar av databaser i Access eller
t ex Word.
24
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Sökord och attributinformation
För att snabbt hitta rätt databas finns antal sökord registrerade för databaserna. Det finns även
förklaringar för enskilda fält och attribut i GIS-databaserna för att underlätta analys och tolkning
av informationen hos användaren.
Denna sida ingår i Svenska Miljönätet
Ansvarig för informationen på denna sida är:
Anders Olsson - Stadsbyggnadskontoret. anders.olsson@kommun.kalmar.se
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6.

TILLÄMPNINGAR FÖR GIT

6.1

Allmänt

Som framgår av kap 5 - InfoBanken - och bilaga 1, är InfoBanken en applikation för att skapa tillgänglighet för
databaser i Arcinfo och Mapinfo. InfoBanken kan kommunicera med ArcView, som valts för tillämpningar både
inom stadsbyggnadskontoret och andra förvaltningar.
Valet av ArcView som generell GIT-programvara och Shape som lagringsformat motiveras på följande sätt:
• Digital kartförsörjning är en viktig men totalt sett en liten del i kommunal informationshantering och kommer aldrig att kunna styra val av tekniska system och databasformat. Kartförsörjningen måste därför anpassas
till de format och industristandarder som gäller i övrig verksamhet för att tillräcklig efterfrågan och användning skall åstadkommas
• ArcView version 3.0 har tillsammans med utvecklingsverktyget Avenue visat sig utmärkt för olika nya tillämpningar främst inom andra förvaltningar där det gäller att kombinera grundläggande kartinformation med olika
former av attributdata i t ex Access
• Ajourhållning av ekonomiska kartan för kommunens område utanför tätorterna kan ske smidigt med en
applikation som baserar sig på ArcView och Shapeformat
• Baskartan, som täcker kommunens tätortsdelar, kan rutinmässigt - förutom i AutoCad-miljö - där den produceras och ajourhålles också lagras i Shapeformat och därigenom via Infobanken göras tillgänglig
• ArcView är Windowsbaserat och kan samverka med andra programvaror i denna miljö
• ArcView kan hantera Shapeformat, som är snabbt och editerbart och passar för både befintliga och nya
databaser

6.2

Tillämpningar inom stadsbyggnadskontoret

6.2.1

Baskartan

Baskartan är ett i de flesta kommuner generellt begrepp för det grundläggande kartverket. Ursprunget är en
analog och bladindelad karta i skala 1:400 och med några olika deloriginal. I Kalmar påbörjades i början på 80talet arbetet med att göra kartverket digitalt. Arbetet fullbordades 1997.
Baskartan utgör grunden för alla storskaliga kartprodukter i kommunens tätorter och till viss del även för
småskalig kartproduktion.
Baskartan innehåller alla uppgifter om läget i plan för byggnader, anläggningar, fastighetsgränser, gator, parker,
vattendrag m m. Baskartan innehåller också text för fastighetsbeteckningar och namn på gator, parker m m.
Baskartans fastighetsinformation utgör inom tätorterna grunden för digital fastighetsregisterkarta.
Verktyget för baskartan är KartBas, som är en applikation baserad på AutoCad och databas Oracle. Baskartans
innehåll konverteras regelbundet till Shapeformat och är tillgängligt via InfoBanken och ArcView.
Baskartan ajourhålles kontinuerligt beträffande byggnader och fastighetsinformation och beträffande övrigt innehåll
med vissa intervall.
Datafångst sker normalt genom geodetisk och i vissa fall fotogrammetrisk mätning.
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6.2.2

Fastighetsinformation

Inom hela samhället finns en mängd olika data kopplade till begreppet fastighet. Genom att alla fastigheter och
byggnader har unika beteckningar och är geografiskt lägesbestämda genom koordinater har möjligheter öppnats
att få en mängd data geografiskt relaterade. Fastighetsinformation har därigenom betydelse för många former av
datahantering.
I Kalmar beräknas ca hälften av kommunens fastighetsbestånd vara beläget inom tätorterna och hälften inom
landsbygdsområdena. Av historiska skäl och olika ansvarsfördelningar mellan stat och kommun har fastighetsinformationen tidigare hanterats olika inom tätort och glesbygd. Inom tätorterna har den grafiska fastighetsinformationen varit kopplad till en produkt ur baskartan - fastighetsregisterkartan - medan på landsbygden
fastighetsinformation redovisats på ekonomiska kartan i skala 1:10 000. Kvalitet och aktualitet har därigenom
varierat avsevärt inom kommunens olika delar.
Kalmar kommun initierade därför ett försöksprojekt tillsammans med Lantmäteriverket med målet att kommunen skulle ansvara för ajourhållning av fastighetsinformation även inom kommunens landsbygdsområden. Därigenom uppnås ajourföring vid källan. Projektet är nu genomfört med gott resultat och redovisas särskilt i
slutrapporten om Geografiska Kalmar Data.
Slutresultatet är i korthet att det nu inom kommunen finns en heltäckande, sammanhängande och aktuell
databas med alla fastighetsgränser och beteckningar tillgänglig i ArcView. Därutöver har kommunen en egen och
aktuell lokal kopia av fastighetsdatasystemet genom en applikationen som heter FAS 9000. Den används nu
förutom i Kalmar i ett 30-tal andra kommuner.
Applikationen FAS 9000 är integrerad med ArcView och därför kan alla som så önskar söka bland det 100-tal
uppgifter, som finns om varje fastighet. Dessa uppgifter kan därutöver kopplas till en grafisk bild och andra
register och därigenom utgöra underlag för en mängd nya tillämpningar inom och utom kommunen. En enkel,
men mycket spridd och ofta förekommande tillämpning är när en kartbild skall infogas i ett dokument.

6.2.3

Förrättningskartor och nybyggnadskartor

Produktion av förrättningskartor och nybyggnadskartor har hittills påverkats endast marginellt av GIT-satsningen. Skälet härtill är främst att man sedan länge haft en väl fungerande digital produktionsprocess grundad på
digital baskarta och AutoCad.
För landsbygdsområden, där nymätning måste kombineras med befintlig information från ekonomiska kartan,
utnyttjas dock med gott resultat fastighetsinformation i ArcView och FAS 9000. Vissa prov pågår också för att
producera förrättningskartor i ArcView även inom tätortsdelarna.
För redovisning av ledningsinformation och uppgifter om gatuhöjder på nybyggnadskartor tillämpas fortfarande
manuella metoder på analoga kartor. Skälet är främst att tillförlitligheten på olika slag av information måste
prövas av den för informationen primärt ansvarige på andra förvaltningar. Slutprodukten är dock digital.

6.2.4

Bygglov, detaljplaner

För bygglovhantering och detaljplanearbete har rutiner och arbetsmetoder endast marginellt påverkats av GITsatsningen. Skälet härtill är främst att man har befintliga och fungerande arbetsmetoder och rutiner och att
flertalet handläggare bedömer att mer påtagliga rationaliseringsvinster inte uppnås med ökad GIT-satsning. För
detaljplaneproduktion, där GIT är utmärkt för analysarbete, gäller dock i Kalmar att beställaren (ofta kommunstyrelsen) redan utfört analysdelen.
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En av bygglovhandläggarna har dock funnit klara förenklingsmöjligheter vid remisshantering, inhämtande av
grannyttrande, utarbetande av tjänsteskrivelse och presentation i byggnadsnämnd, faktureringsunderlag m m.
Därvid utnyttjas kombination av ordbehandling, digitala plangränser och bestämmelser, digital kamera samt
fastighetsinformation i ArcView och FAS 9000.

6.2.5

Småskalig kartproduktion bl a tätortskarta

Produktion av tryckta kartor som turistkartor och stadskartor är en viktig del i den kommunaltekniska verksamheten. I Kalmar har produktion tidigare skett med hjälp av en extern konsult och baserat sig på en teknik
innebärande överföring av AutoCad-filer till tryckoriginal.
Inom projektet Geografiska Kalmar Data har utvecklats en metod för att med ArcView i helt egen regi framställa
stadskartor för tryckning. Genom att ArcView är Windowsbaserat kan enkelt även framtagas småskaliga kartor
för informationsmaterial och Internetpublicering.
Applikationen för tätortskartor är gjord med hjälp av ArcViews utvecklingsmiljö Avenue och består av ett antal
tilläggsfunktioner och rutiner som gör ArcView till en väl fungerande produktionsmiljö för den typ av stads- och
tätortskartor, som produceras i en kommun.
För närmare beskrivning hänvisas till slutrapporten för Geografiska Kalmar Data.

6.2.6

Översiktsplanering

Denna verksamhet bedrivs formellt inte inom stadsbyggnadskontoret, men metodutvecklingen med stöd av
GIT har skett där. Därför redovisas denna tillämpning under detta avsnitt.
Framtagande av ny ”Översiktsplan 97” för Kalmar kommun med optimalt ytnyttjande av GIT har skett som ett
delprojekt i PilotGIS. PilotGIS är initierat av Civildepartementet och syftar till att ta fram en standard och
lämpliga rutiner för utbyte av planeringsunderlag mellan länsstyrelse och kommuner.
Det karaktäristiska för en översiktsplan är behovet att tillgängliggöra, bearbeta och redovisa en stor mängd
information. Planeringsunderlaget redovisas som intresseområden för olika ändamål. För Kalmar kommun rör
det sig om 3000 ytor. Det digitala planeringsunderlaget har hämtats från många databaser hos såväl regionala
som kommunala organisationer och myndigheter. För att kunna hantera en så stor mängd data har det visat sig
praktiskt att slå samman dessa till några få databaser. Databaserna har därvid först strukturerats enligt PilotGIS
standard och sedan slagits samman till en databas för förordnanden, tillstånd och beslut samt en för övrigt
planeringsunderlag.
För att redovisa de områden som kommunen anser är av särskilt intresse att beakta vid planering och byggande
har gjorts ett urval genom att analysera, aggregera eller på annat sätt bearbeta planeringsunderlaget, men också
genom att skapa helt nya områden. ArcView används som verktyg för analyser, utsökning och sammanslagning
av databaser. Nya områden skapas genom digitalisering med hjälp av ArcView eller AutoCad.
Redovisning av översiktsplanen sker dels som en pappersprodukt med text och kartor, dels som en digital
produkt i kommunens nätverk, men även via Internet.
Projektet har varit framgångsrikt och visar att GIT-utnyttjandet klart förenklat och förbättrat hela processen
både vad det gäller analyser, redovisning och presentation.
För närmare beskrivning hänvisas till rapporter från projektet Geografiska Kalmar Data och PilotGIS.
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6.3

Tillämpningar inom andra kommunala förvaltningar

6.3.1

Ledningsdokumentation inom VA-området

Metoder och rutiner för ledningsdokumentation inom VA-området har hittills endast i mindre omfattning
påverkats av GIT-satsningen. Informationen går att konvertera till ArcView och önskemål finns att öka användningen av denna miljö för att kunna kombinera ledningsdata med annan information.
För registrering och lagring av data om ledningsnätet används Kordabs ledningsregister. I registret lagras nivåer
och planläge för ledningar brunnar, brandposter m m. I registret finns också ett gränssnitt där man kan se
ledningarnas läge i plan.
Grafisk redovisning av ledningsnätet sker på bladindelat digitalt kartverk i skala 1:500. Som bakgrundskarta
används stadsbyggnadskontorets baskarta. Denna hämtas digitalt direkt från Kartbas och läggs sedan ihop med
ledningsregistret i AutoCad och plottas.
För översiktskartor, där endast huvudledningar och brunnar redovisas, används GIT. Ett utdrag från ledningsregistret läggs ihop med stadsbyggnadskontorets ekonom samt tätortskartor, som hämtas digitalt via nätverket.
ArcView används för produktion av dessa översiktskartor. GIT används också för redovisning av nya ledningssträckor.
För flödesberäkningar används också GIT. Arbete pågår också med att redovisa alla abonnenter på kartbild med
hjälp av FAS 9000. Eftersom man känner den debiterade vattenmängden per abonnent kan flöden aggregeras och
knytas till ledningsnätet, vilket ger en mycket bra flödesfördelnning. I och med att abonnenten är lägesbestämd
kan också lätt redovisas dennes vattenmätarstorlek, utbytesår m m.

6.3.2

Ledningsdokumentation inom el-området

Kalmar Energi AB har varit mycket lite engagerad i kommunens GIT-satsning.
Man anser att det f.n. inte finns något behov av att skaffa digitala ledningskartor eller tillgång till annan geografisk information. Motivet är främst att ledningskartorna är mycket bra i sin nuvarande analoga form.
Däremot avser man att om några år lagra ledningskartor och annan dokumentation digitalt, främst för att kunna
integrera olika former av data om ledningsnätet. Ledningskartorna som sådana är inte det primära - det viktiga
är att kunna göra analyser.

6.3.3

Gatu- och parkförvaltning

För gatuförvaltning finns ett system från KORDAB, som fungerar väl. Även om man kan se klara fördelar med
ett mer GIS-anpassat system överväger man inte nu något byte. Successiva förändringar i befintligt system blir
alltmer GIS-anpassade.
För snöröjning avser man dock att införa ett planeringssystem kopplat till fastighetsinnehav.
För parkförvaltning och skötsel av naturmark har GIT tagits i anspråk fullt ut. Naturmarken är indelad i
åtgärdsklasser efter beståndsklassificering. Till varje yta kan kopplas fakta av olika slag.
För parkmark har ytor definierats genom kombination av baskarta och flygbilder. Till ytorna kan kopplas
administrativa indata och kontosystem, vilket utgör arbetsunderlag för skötsellagen. Man har också en databas,
där träd är inventerade.
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Vid arbetet med nya översiktsplanen har parkförvaltningens GIS-relaterade system kunnat utnyttjas på ett bra
sätt.

6.3.4

Räddningstjänst

Kommunens GIT-satsning har ännu ej fått något genomslag inom räddningstjänsten. Genom exempel från bl a
Island vet man dock att GIT har stor potential för en effektivisering av verksamheten och förbättring av
faktaunderlag både i förebyggande syfte och vid insatser.
Ett startat projekt för en första applikation har avbrutits av brist på pengar.

6.3.5

Renhållning

Inom detta område har GIT-satsningen skapat möjligheter för en påtaglig rationalisering för slamtömning.
I Kalmar kommun finns ca 3000 enskilda avloppsanläggningar. De flesta anläggningarna får ett besök en gång per
år av kommunens slamtömningsbilar. Dessa besök sker dels efter ett förutbestämt schema, dels som extratömning
på innehavarens anmodan. Ett av de problem som funnits har varit att lokalisera fastigheten och anläggningen.
För att lösa detta har en applikation utvecklats i ArcView, som skapar en arbetsorder med en karta över den
aktuella anläggningens läge.
Följande databaser ingår i applikationen. De är alla tillgängliga i Shapeformat i kommunens nätverk
• abonnentregister i Access
• översiktlig kommunkarta
• vägar från ekonomiska kartan
• byggnader från ekonomiska kartan
• punktdatabas över slamtömningsanläggningar
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6.3.6

PilotGIS

Civildepartementet har utsett Kalmar att tillsammans med Linköpings och Trollhättans kommuner leda utveckling och användning av geografisk informationsteknik i kommunal förvaltning. I projektet ingick dessutom fyra
länsstyrelser, bl a i Kalmar län. Departementet ville på detta sätt koncentrera utveckling och kunskapsuppbyggnad
för att kunna sprida erfarenheter till övriga kommuner och län i landet.
Projektet, som benämndes PilotGIS, har haft som huvudmål att ta fram en standard för det planeringsunderlag
som skall levereras från länsstyrelserna till kommunerna. Under arbetets gång utvidgades projektet med en
teknikstudie gällande informationsutbyte med internetteknik och med ett utbildningsprojekt för samtliga kommuner i Kalmar län. Resultatet från dessa tre delprojekt har i juni 1996 redovisats i delrapporter. Projektet
fortsatte sedan med fördjupningar inom olika områden, bl a med att i praktisk tillämpning ta fram en ny
översiktsplan för Kalmar, se avsnitt 6.2.6. PilotGIS har därigenom kommit att integreras med Geografiska
Kalmar Data. Den standard, som tagits fram i PilotGIS, har bl a använts vid uppbyggnad av InfoBanken.

6.3.7

Övriga tillämpningar

Aktiviteter för ökad GIT- användning har startats också på andra förvaltningar i samverkan med stadsbyggnadskontoret. Exempel på detta är kyrkogårdsförvaltning, äldre omsorg, kommunal statistik. De har dock inte tagits
med särskilt i denna rapport eftersom omfattningen varit ringa eller likartad med annan tillämpning.
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7.

GIT-SATSNINGENS GENOMFÖRANDE OCH
RESULTAT

7.1

Målsättning

Kalmar kommuns GIT-satsning initierades av förre stadsingenjören Per Johansson. Kommunfullmäktige beslutade i november 1994 att i budget uppta pengar för investeringar på 800 tkr 1995, 600 tkr 1996 och 550 tkr
1997 för ”uppbyggnad och införande av digital geografisk information av förvaltningsövergripande betydelse”.
I en PM 1995-01-09 av Per Johansson gjordes sedan följande precisering.
”Det överordnade målet med investeringen är att effektivisera användning och utbyte av information i den
kommunala ärendehanteringen.
Detta är en viktig IT-satsning och bygger på insikten att information är en strategisk resurs i kommunen.
Informationshanteringen skall sättas i fokus snarare än tekniken. Tekniken är viktig men olika tekniska lösningar
bör inte dominera diskussionen. Väletablerade defactostandards finns både vad avser datorer, programvaror och
kommunikationslösningar. Den stora utmaningen är att inom ramen för given kommunal organisation och
ekonomi utveckla informationshanteringen och att omsätta de tekniska möjligheterna till en effektiviserad
verksamhet.
Investeringen görs i samråd med berörda förvaltningar och kommer att i huvudsak bestå av följande komponenter.
• Utbildning och kompetensutveckling
• Uppbyggnad av kommunal geografisk information
• Anskaffning av externa databaser
• Programvaror
• Utrustning
• Datakommunikation
• Applikationsanpassning
För samordning och projektledning kommer byggnadsnämnden att projektanställa Anders Olsson under den
treåriga projekttiden. Stadsingenjörsavdelningen bidrar med halva kostnaden för projektledning och återstoden
tas från investeringsanslaget ”
Projektet gavs namnet Geografiska Kalmar Data.

7.2

Projektstyrning

Stadsbyggnadskontoret har varit ansvarig för projektet och projektorganisationen har bestått av två personer
• Projektledare
Anders Olsson
• Teknik o utbildning
Svante Lundgren
I övrigt karaktäriseras projektet av ett minimum av formalisering. I stället för fasta besluts- och arbetsgrupper
och nedskrivna analyser och projektplaner har man mycket informellt diskuterat och testat olika idéer och
möjligheter, som sedan successivt utvecklats och förbättrats.
För idéutveckling och information inom andra förvaltningar har funnits en referensgrupp på 10 personer.
Kärnan i projektet har således varit ett antal kontaktpersoner och eldsjälar som engagerats på förvaltningar och
bolag. Med hjälp av deras arbetsinsatser, uppmuntran och idéer har en rad tillämpningar och applikationer
kunnat genomföras.
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7.3

Utbildning och information

Ett 100-tal personer från olika verksamheter i kommunen har deltagit i utbildningar i projektets regi. Kurserna
har behandlat den information som finns tillgänglig och gett en allmän orientering om några programvaror.
Dessutom har ett 40-tal personer deltagit i utbildning på de GIS-verktyg kommunen valt.
Ett antal kortare seminarier har också genomförts kring något intressant ämne med anknytning till geografisk
informationsteknik. Inbjudningar gick ut till ca 200 personer i regionens näringsliv och offentliga verksamhet.
Kalmar kommun har tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar också drivit ett regionalt kompetens - och utvecklingsarbete.
Projektledaren har också med viss periodicitet distribuerat nyhetsbrev om Geografiska Kalmar Data.

7.4

Verksamhetsförändring genom GIT

7.4.1

Organisation, personal

Några större formella organisatoriska förändringar har inte skett som en följd av GIT-satsningen och ej heller
bedömts vara motiverade. Alla enheter på stadsbyggnadskontoret utom stadsingenjörsavdelningen är relativt
små, 4 - 8 personer, och arbetssättet där är naturligt informellt och flexibelt. Inom stadsingenjörsavdelningen har
slopats den formella underindelningen och i stället inrättats verksamhetsområden. Detta har gjorts som en följd
av kompetensutveckling, som skapat förutsättningar för flexiblare arbetssätt. Förändringen är delvis ett resultat
av nya arbetsprocesser med GIS-teknik kopplat till projektet Geografiska Kalmar Data. Inom stadsingenjörsavdelningen har GIS utpekats som ett av verksamhetsområdena för att poängtera betydelsen av GIS-satsningen.
Under 1998 utreds en integrering av verksamheterna inom stadsbyggnad, miljökontor och räddningstjänst
under en politisk nämnd. GIT-satsningen underlättar definitivt en verksamhetsintegrering. Även den informations- och utbildningssatsning som gjorts i projektet GKD ger anställda en bredare gemensam plattform för
GIT.
Under åren 1995 - 97 har antalet anställda inom stadsbyggnadskontoret minskat med 7 ( 15 % ) som en följd av
besparingskrav och låg byggnadsverksamhet. I viss utsträckning har bättre teknikutnyttjande minskat negativa
effekter av personalreducering.

7.4.2

Produktutveckling och arbetsrationalisering

I kap 6 har beskrivits stadsbyggnadskontorets olika tillämpningar för GIT. Rätt utnyttjat är GIT ett utmärkt
hjälpmedel för hela stadsbyggnadsverksamheten. Samtidigt är stadsbyggnadskontoret en primär producent av
grundläggande geografiska data, som kan utnyttjas av andra inom och utom kommunen.
Av beskrivningen i kap 6 framgår också att projektet Geografiska Kalmar Data endast i viss utsträckning hittills
påverkat produktionsmetoder och arbetsformer inom stadsbyggnadskontoret. Genom de intervjuer som gjorts
framgår att av stadsbyggnadskontorets ca 50 anställda är det endast ca 7 - 10 personer som känt sig direkt
engagerade eller i sin vardagssituation mer påtagligt påverkats av projektet. Detta förhållande sammanhänger
med dels att huvudsyftet med Geografiska Kalmar Data var att sprida data och kunskap om GIT inom hela
kommunen, dels att stadsbyggnadskontorets arbetsmetoder och produkter i flera fall redan är rationella genom
utnyttjande av GIS-teknik. Av intervjuerna framgår också att många upplever projektet Geografiska Kalmar
Data som ett incitament för att förbättra både verksamhet och egen arbetssituation.
Inom kommunens andra förvaltnigar har, som redovisats i kap 6, framtagits ett antal GIT-applikationer, som
påtagligt medför arbetsrationalisering inom berörd verksamhet. Eftersom emellertid de angivna exemplen bara
är en del av förvaltningarnas totala verksamhet är det inte möjligt att bedöma effekten på hela verksamheten.
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7.5

Ekonomi

Kostnaderna för Geografiska Kalmar Data är följande:

Budget
Utfall
Lönekostnader
Mjukvara
Hårdvara
Data
Utbildning
Övrigt
Summa

1995
800000

1996
*)904000

1997
561000

208607
125000
48565
114067
0
0
496239

370877
169931
154813
79589
71848
56377
903435

250591
0
29218
61501
67156
55965
458861

*) av beloppet utgör 304000 kr ej ianspråktagna medel från 1995
I kostnaderna har inräknats endast sådana som är av övergripande karaktär och förvaltningsgemensamma. Varje
förvaltnings egna kostnader för medverkan från personal, anskaffning av utrustning m m har ej redovisats på
projektet utan som en normal kostnad på förvaltningen.
Av projektledarens lön har i projektkostnaden endast inräknats den del som betalats från kommunstyrelsens
anslag d v s hälften. Andra hälften har betalats direkt från stadsbyggnadskontoret.
Någon studie av nyttoeffekten i ekonomiska termer för projektet har ej gjorts och ej heller efterfrågats eller
ansetts motiverad. Från politiskt håll bedömde man det angeläget att inte alltför mycket binda utvecklingen till
nyttokriterier. Eftersom målet för projektet var ”uppbyggnad och införande av digital geografisk information av
förvaltningsövergripande betydelse” är det också klart att nyttoeffekterna kommer på många olika ställen i
kommunen. En nyttoeffekt inträder också oftast i en delverksamhet inom en förvaltning. Det blir därigenom
svårt att mäta och samla ett antal ”delnyttor” inom skilda verksamheter till en gemensam nytta för kommunen,
som kan jämföras med en likaså svårbedömd gemensam kostnad. I kommunala organisationer finns därutöver en
inneboende tröghet som innebär att en eventuell arbetsrationalisering, som är en typ av nytta, inte omedelbart
kan omsättas i minskade kostnader.
Inom stadsbyggnadskontoret, som närmast studerats, finns möjligheter till kostnadsuppföljning genom tidredovisning för olika delverksamheter. Det har dock visat sig svårt att med trovärdighet göra detta som en
jämförelse för olika år med olika grad av GIT-utveckling. Några lätt gripbara nyckeltal finns ej.

7.6

Utvecklingsresultat i sammandrag

Nedan redovisas mycket kort de huvudkomponenter, som bedömts utgöra det mest påtagliga resultatet av
projektet Geografiska Kalmar Data
InfoBanken
• har skapat en överblick och en gemensam struktur för befintliga och nya data av gemensamt värde för kommunens samlade verksamhet
Fastighetsinformation
• fastighetsuppgifter på karta har integrerats för både tätorter och landsbygd och gjorts tillgängliga för alla
genom kommunens nätverk
• fastighetsdata från Lantmäteriverket och andra fastighetsanknutna data är ”klickbara” på skärm, vilket ger
snabb åtkomst
• fastighetsdata är uppdaterade vid källan genom FAS 9000, vilket ger hög tillförlitlighet
ULI-rapport 1998:1
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Systemval
• för databasuppbyggnad används AutoCad, ArcView och ArcInfo
• man har valt ett PC-baserat system, ArcView, som är Windowsrelaterat och därigenom kan kopplas dels till
fastighetsinformation och andra register, dels möjliggör att mixa kart- och fastighetsinformation med andra
dokument
• ArcView har analysmöjligheter för översikts- och detaljplanearbete och kan därutöver anpassas för särskilda
applikationer
Tätortskartan
• utgör underlag för många tillämpningar främst utanför stadsbyggnadskontoret när en grafisk och ”klickbar”
kartbild skall redovisas tillsammans med uppgifter i andra databaser
Applikationsutveckling
• har gjorts i egen regi och/eller med stöd av konsult/programleverantör och i nära samarbete med användare,
vilket gett verksamhetsnära produkter
Utbildning, information
• har för många intressenter, både gamla och nya, uppdagat nyttan av GIT och hur den praktiskt kan tillämpas
för att bidraga till verksamhetsförbättring.

7.7

Kvarvarande svårigheter för GIT

Genom GIT skall man förhoppningsvis förbättra och effektivisera verksamheterna hos användarna. Med syftet
att försöka få en bred bedömning av vilka eventuella hinder som alltjämt föreligger för att nå detta mål utarbetades ett frågeformulär med 10 frågor. Frågorna var formulerade med tanke på att försöka täcka de hinder som
oftast anges i olika diskussioner. För varje fråga skulle anges om den ansågs vara ett litet hinder eller ett stort
hinder i en skala från 1-5, där 1 utgör ett mycket litet hinder och 5 ett mycket stort hinder.
Frågeformuläret tillställdes dels olika verksamhetsansvariga på stadsbyggnadskontoret, dels representanter för
andra förvaltningar i kommunen. När så var möjligt skulle frågorna besvaras dels för läget våren 1995, dels för
läget december 1997. Härigenom skulle man ev kunna se hur bilden påverkats genom olika aktiviteter i projektet Geografiska Kalmar Data.
Resultatet redovisas nedan med en kort kommentar för varje fråga.
1. Brist på kompetens hos personal
Genomgående ett mycket stort hinder vid projektstart (5). Tydlig förbättring till dec 1997 (3).
2. Brist på förståelse hos beslutsfattare
Synes aldrig ha varit något hinder av nämnvärd betydelse (1-3).
3. Kostnader för hård- och mjukvara
Varierar mellan 2-4 med en förskjutning nedåt i dec 1997. I något fall upplevs dock större hinder mot slutet.
4. Bristande prestanda hos datorsystem
Upplevs i dec 1997 som ett ganska litet hinder (ca 2). Vid projektstart angavs hindret som 3-5.
5. Svåranvända programvaror
Uppfattas genomgående som ett ganska stort hinder (4) med någon minskning mot slutet av projektet. I ett fall
- park – är dock programvarorna ett litet hinder.
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6. Bristande funktionalitet hos programvaror
Stora variationer mellan olika tillämpningar. En liten förskjutning mot mindre hinder mot slutet.
7. Kostnader/brist på data
Stora variationer mellan olika tillämpningar och vid tidpunkterna 1995 och dec 1997. I snitt dock ett medelstort hinder.
8. Bristande kvalitet/lämplighet på data
I något fall ett mycket litet hinder. I de flesta fall dock relativt stort,3-5, med en minskning mot projektets slut.
9. Bristande tillgänglighet till andra organisationers data
I allmänhet ett ganska stort hinder med en förbättring mot slutet.
10. Bristande samordning mellan organisationer
I de flesta fall upplevt som ett mycket stort hinder vid projektstart. I något fall kvarstår detta, i andra har skett
en förskjutning mot mindre hinder.

7.8

Kalmars mål för fortsatt GIT-utveckling

Projektet Geografiska Kalmar Data har, som det beskrivits i denna rapport, avslutats vid utgången av år 1997.
Beslut har dock fattats om en fortsättning under två år t o m 1999-12-31. Motivet är att både användning och
teknik har utvecklats i en snabb takt och att GIS-tekniken blivit en naturlig del i ett kommunalt informationssystem. Internet har under de senaste åren förändrat IT-användningen och även GIS-tillämpningar kan nu göras
tillgängliga via Internet.
Projektet behåller sin förvaltningsövergripande karaktär. Skälet till detta är att det fortfarande finns behov av
samordning av kompetensutveckling och tekniskt stöd för att rätt nyttja informationen. Det finns också mycket
kvar att göra för att i olika verksamheter och nya sektorer nyttiggöra den stora informationsmängd som byggts
upp de senaste åren. En viktig del i en fortsättning är att för en bred användargrupp utnyttja Internet som
”gränssnitt”.
Det fortsatta projektet kan sammanfattas med följande rubriker:
• Kompetensutveckling och tekniskt stöd
Innebär ansvar för utbildning, kompetensutveckling och teknikfrågor, samt att ta fram lösningar för att göra
information tillgänglig överallt i kommunen. Här ingår också ev regionala och nationella samverkansprojekt,
där kommunen deltar.
• Utvecklingsprojekt på stadsbyggnadskontoret eller andra förvaltningar
Innebär dels fortsatt uppbyggnad av databaser med gemensamt intresse, dels projekt riktade mot olika verksamheter. Dessa projekt kan vara större eller mindre specifika tillämpningar och i vissa fall också en fortsättning på något som tidigare påbörjats men ännu ej slutförts.
• GIS på Internet
Innebär att konkret testa och vidareutveckla olika sätt för att i en kommunal organisation göra geografisk
information tillgänglig med Internet-teknik.
Under år 1998 satsar kommunstyrelsekontoret 350 tkr för detta projekt. Därutöver tillskjuter stadsbyggnadskontoret medel från sin ordinarie budget. Flera olika förvaltningar har också ställt sig positiva till ekonomisk
medverkan i detta samverkansprojekt.
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8.

FRAMGÅNGSFAKTORER

Kriterier för bedömning
Att avgöra vad som är ett gott exempel är självfallet en svår bedömningsfråga. För att göra det objektivt krävs
rätteligen ett ganska bra jämförelsematerial från jämförbara organisationer. ULIs syfte med rapportserien är
uppenbarligen inte att utse någon vinnare i en jämförande prestationsbedömning utan att närmare belysa en
situation där någon intressent - på eget eller annans initiativ - velat lyfta fram något som objektivt sett anses bra.
Projektet Geografiska Kalmar Data är just ett sådant fall, som låtit tala om sig. Den närmare bedömning som
gjorts genom nu föreliggande rapport visar helt klart att det som gjorts i Kalmar i flera viktiga avseenden
indikerar något nytt ifråga om utveckling av GIT.
Samtidigt som detta konstateras bör också framhållas att vissa frågor om GIT - som vissa läsare kanske anser
vara de viktigaste - inte alls eller mycket lite behandlats i Kalmar. Det gäller t ex de ekonomiska effekterna eller
nyttan, samt hur arbetssätt, arbetsmiljö och arbetsorganisation påverkats.
Författarens slutsats efter rapportens utarbetande och genomgång av intervjuer är dock helt klar - i Kalmar är
man genomgående nöjd med och stolt över det som gjorts.
I fortsättningen på detta kapitel görs ett försök till bedömning av ett antal faktorer, som objektivt sett bör ingå
i ett utvecklingsprojekt. För projektets tekniska slutresultat hänvisas till avsnittet i kap 7.6 ”Utvecklingsresultat
i sammandrag”, samt till bilagor med detaljbeskrivning.
Styrning, ledning
Projektet Geografiska Kalmar Data har haft en mycket kortfattad, men för alla tydlig och begriplig målformulering. Denna har angetts av kommunfullmäktige i samband med beviljande av medel och angavs såsom ”uppbyggnad och införande av digital geografisk information av förvaltningsövergripande betydelse”.
Detta preciserades sedan något av f. stadsingenjören Per Johansson i en kortfattad PM 1995-01-09, (se kap 7.1).
Denna enkelhet med klar politisk förankring och tron på en idé, bedöms vara en tydlig framgångsfaktor.
En än mer tydlig framgångsfaktor är projektledningen, som rent praktiskt bestått av en person - Anders Olsson.
Anders Olsson hämtades utifrån och har en bakgrund som kemist. Detta har gjort att han kunnat se på geografisk informationshantering med helikoptersyn och därigenom kommit loss från det traditionella karttänkandet.
Detta kopplat med entusiasm, analysförmåga och att kunna skapa förtroende har bäddat för det nytänkande som
karaktäriserar Geografiska Kalmar Data.
IT och GIT
IT-strategi för Kalmar kommun är antagen av kommunfullmäktige i januari 1998. Den fanns alltså inte när
projektet Geografiska Kalmar Data startade. Kopplingen dem emellan är i dagsläget dock mycket tydlig och
utveckling av geografiska informationssystem anges som en prioriterad del de närmaste åren.
Insikten om att digital kartförsörjning totalt sett är en liten del i kommunal informationshantering och att
kartförsörjning därför måste anpassas till de format och industristandarder som gäller i övrig verksamhet har
bäddat för en bred förankring i kommunen av GIT. Därigenom har man nått hög måluppfyllelse enligt fullmäktiges beslut för Geografiska Kalmar Data.
Samspelet mellan stadsbyggnadskontoret vid utveckling av Geografiska Kalmar Data och kommunstyrelsens
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centrala IT-funktion sköts därför mycket smidigt enligt bådas uppfattning. Rollerna är entydiga, vilket är en klar
framgångsfaktor.
Information, utbildning
Under främst de sista två åren av projektet Geografiska Kalmar Data har satsats ganska stora resurser på information. Eftersom målet för projektet är att sprida kunskap om GIT till andra förvaltningar och verksamheter i
kommunen, har det endast till mindre del berört stadsbyggnadskontoret. Detta återspeglas tydligt i enkäten
bland personalen. Utbildningsinsatserna har riktats mot den förhållandevis smala grupp som varit direkt involverad i utveckling av nya applikationer.
Bedömningen är att information och utbildning haft en omfattning och inriktning som ger bra måluppfyllelse
enligt fullmäktiges beslut för Geografiska Kalmar Data.
Datatillgänglighet
En grundläggande idé för projektet Geografiska Kalmar Data har varit att i allt väsentligt utgå från olika slag av
befintliga data och öka deras vidareanvändning. Huvuddelen av dessa data har redan funnits inom kommunen
och kunnat användas direkt eller efter viss anpassning. Vissa andra data har anskaffats externt t ex div databaser
från Lantmäteriverket, SCB och andra. Uppenbarligen har detta räckt långt.
Ajourhållning av data sker huvudsakligen inom kommunen vilket ger god anpassning till önskad kvalitet.
Genom samtidig uppbyggnad av kommunens nätverk har gemensamma data gjorts tillgängliga för alla användare. Med förhållandevis enkla applikationer kan en klart ökande grupp användare kombinera grunddata med
egna lägesbundna data eller kombinera kartdata med textmaterial för skilda behov.
Den nu beskrivna stora datatillgängligheten för många är en klar framgångsfaktor för GIT i Kalmar.
Användarpåverkan
Av de intervjuer som gjorts på stadsbyggnadskontoret och de kontakter som tagits på andra förvaltningar
framgår klart att alla användare inom rimliga gränser haft goda möjligheter att påverka. Detta har också haft det
positiva med sig att många tvingats tänka igenom sina behov och precisera dem.
I några fall har det dock bedömts svårt att avsätta tid för denna behovsanalys, som dock är en självklar ingrediens
i allt utvecklingsarbete.
På stadsbyggnadskontoret har endast ett mindre antal personer (10-12) varit direkt involverade som användare
och dessa finns huvudsakligen inom stadsingenjörsavdelningen.
Tidsaspekter
Projektet Geografiska Kalmar Data har bedrivits unde de tre åren 1995, 1996 och 1997. En treårsperiod kan
tyckas lång men är egentligen ganska kort för ett tekniskt utvecklingsarbete med många intressen och personer
involverade och med viss komplexitet.
Det bör därför anses vara en framgång att man lyckats slutföra, dokumentera och avrapportera så pass många
delprojekt under den utmätta projektperioden. Kommunen har fått snabb och bred nytta av insatserna.
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9.

ÄR KALMAR ETT GOTT EXEMPEL ?

Svaret på den frågan är enligt författarens bedömning efter genomförd studie ett entydigt ja. Bedömningen är
kopplad till helheten i genomförandet av projektet Geografiska Kalmar Data. I helheten ingår ett antal olika
initiativ, åtgärder, produkter eller påverkansfaktorer. Också avsaknaden av vissa analyser, åtgärder eller påverkansfaktorer ingår i helheten.
En svensk standardmodell för projektarbete liknande det i Kalmar innehåller oftast en mängd olika aktiviteter,
som kan leda till en ganska tung formalisering och en långdragen process. Här åsyftas att man ej sällan har en
process som innehåller förstudie, beslut, förankring, genomförande, anpassning, uppföljning och utvädering allt styrt av olika slag arbets- och projektgrupper med mer eller mindre omfattande protokoll eller minnesanteckningar.
I Kalmar har ovan beskriven projektmodell nästan helt övergivits till förmån för en modell som präglas av
entreprenöranda, informell samverkan, vilja att pröva nya möjligheter, nyfikenhet och anpassning för en bred
och delvis ny användargrupp för GIT. Man har också haft en hög beredvillighet att deltaga i försöksverksamhet
med andra utanför kommunen, vilket i sin tur gett nya idéer och tillgång till andras kunskap och databaser.
Flera av de faktorer som gör Kalmar till ett Gott Exempel har belysts tidigare på olika ställen i rapporten. I
förevarande avsnitt kommenteras de nu något friare och mer integrerat.
Det som gör projektet Geografiska Kalmar Data speciellt och enligt mångas uppfattning framgångsrikt är
• enkelheten i processen
• det breda perspektivet
• insikten om att GIT måste anpassas till övrig IT
• användarpåverkan
• god information, utbildning och presentation
En del i detta är påtagligt relaterat till projektledarens personliga egenskaper. Inte på så sätt att han gjort allt
arbete själv utan främst genom att han skapat förtroende och bäddat för nytänkande. Detta har gjort många
användare nyfikna och eliminerat en del osäkerhet och rädsla. Samarbetsatmosfären har då blivit god.
Enkelheten och det breda perspektivet kan symboliseras med att det politiska beslutet hade en mycket kortfattad men för alla kommunens anställda tydlig och begriplig målformulering - ”uppbyggnad och införande av
digital geografisk information av förvaltningövergripande betydelse”.
I övrigt karaktäriseras projektet av ett minimum av formalisering. I stället för fasta besluts- och arbetsgrupper
och nedskrivna analyser och projektplaner har man mycket informellt diskuterat och testat olika idéer och
möjligheter, som sedan successivt utvecklats och förbättrats.
För idéutveckling och information inom andra förvaltningar har funnits en referensgrupp på 10 personer.
Kärnan i projektet har således varit ett antal kontaktpersoner och eldsjälar som engagerats på förvaltningar och
bolag. Med hjälp av deras arbetsinsatser, uppmuntran och idéer har en rad tillämpningar och applikationer
kunnat genomföras.
Insikten om att digital kartförsörjning totalt sett är en liten del i kommunal informationshantering och att
kartförsörjning därför måste anpassas till de format och indistristandarder som gäller i övrig verksamhet, har
bäddat för en bred förankring i kommunen av GIT. Nya användare har kunnat utgå från sina befintliga arbetsmetoder och system, men fått möjligheter för vidgad tillämpning genom GIT. De som varit nyfikna och vågat
pröva har också kunnat påverka och fått hjälp och stöd. Man har därigenom fått en ej obetydlig
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kompetenshöjning där den bäst behövts och därmed en högre och jämnare nivå i kommunen. Detta är i sin tur
en god grund för att arbeta över gränser mellan enheter både i stort och smått.
I den inledningsvis beskrivna helheten ingår också bedömning av utvecklingsarbete med syftet att åstadkomma
förbättringar av annat slag än rent tekniska. Det kan gälla att öka service, sänka kostnader, öka intäkter eller
positivt förändra arbetssätt, arbetsmiljö eller arbetsorganistion. Självfallet gäller detta även för utveckling genom
GIT.
Projektet Geografiska Kalmar Data har endast omfattat informationshantering, tekniska frågor och
produktionsmetoder. Man har således inte bedömt de ekonomiska effekterna (kostnad/nytta) eller på vad sätt
GIT kan påverka arbetssätt m m. Detta är helt enligt de förutsättningar som gällde när projektet startades
genom fullmäktiges beslut om pengar.
Författarens bedömning är att detta var ett medvetet ställningstagande. Om utvecklingsarbetet hade villkorats
med ekonomiska eller andra krav hade detta kunnat hämma genomförandet. Eftersom idén bl a var att vidga
utnyttjandet av de baser med geografisk information som redan fanns skulle nyttan spridas till många. Nyttan
skulle bli mycket svår att sammanställa till någon totalnytta för kommunen. (se avsnitt 7.5)
I Kalmar har liksom i andra kommuner gjorts budgetbesparingar de senaste åren. Till en del har detta varit
kopplat till minskad arbetsvolym, men till en del har besparingarna mötts med effektivisering. I viss utsträckning har man därvid kunnat ta ut nyttoeffekter av GIT-satsning och bättre teknikutnyttjande.
Inom stadsbyggnadskontoret, som närmast studerats, finns möjligheter till kostnadsuppföljning genom tidredovisning för olika delverksamheter. Det har dock visat sig svårt att göra detta som en jämförelse mellan olika
år med olika grad av GIT-utveckling. Några lätt gripbara nyckeltal finns ej.
Vid den integrering av verksamheterna inom stadsbyggnad, miljökontor och räddningstjänst som nu utreds
bedömer man att det bör det finnas möjligheter till verksamhetsförbättring och effektivisering genom bra GITutnyttjande.
Genom de intervjuer som gjorts framgår att av stadsbyggnadskontorets ca 50 anställda är det endast ca 7 - 10
personer som känt sig direkt engagerade eller i sin vardagssituation mer påtagligt påverkats av projektet. Detta
kan tyckas vara en liten andel hos projektansvarig förvaltning, men sammanhänger med dels att huvudsyftet med
Geografiska Kalmar Data var att sprida data och kunskap om GIT inom hela kommunen, dels att stadsbyggnadskontorets arbetsmetoder och produkter i flera fall redan är rationella genom utnyttjande av GIS-teknik.
Av intervjuerna framgår också att många upplever projektet Geografiska Kalmar Data som ett incitament för att
på stadsbyggnadskontoret förbättra både verksamhet och egen arbetssituation.
Enligt författarens bedömning kommer projektet Geografiska Kalmar Data att långsiktigt ge positiva effekter
både beträffande ekonomi och utveckling för verksamhet och anställda. Projektet har visat på möjligheter genom
fördomsfri samverkan och fantasi. Icke minst har projektet bidragit till att generellt höja den tekniska kompetensen i kommunen. Detta är enligt ansvarigt kommunalråd en viktig del i den politiska värderingen även om
det ej kom till uttryck i startbeslutet.
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Bilaga 1

Geografiska Kalmar Data

Infobanken
Adresser
Allmänna intressen ÖP
Avrinningsområde
Avrinningsområde
Avrinningsområden Kalmar
Avrinningsområden, linjer
Baskartans utbredning
Bergartskarta, översiktlig
Bevarandsvärd oldlingsmark
Boende per fastighet
Boende/statistikomr
Brunnsarkiv i grid
Brunnsarkivet
Byggnader
Byggnader Allmänna
Byggnader Baskartan
Byggnader ekonomen
Byggnader Industri
Byggnader Tätorter
Byggnadsregister
Byggnadsärende
Dagvattenledn Kalmar
Dagvattenledn Kalmar
Detaljplaner från ÖP
Detaljplaner Kalmar
E 22:an ny med avfarter
E 22:an nya linje
E 22:an nya med buller
Ekrut
Europas länder
Europas Städer
Fastigheter Punkter
Fastighetsgränser
Fastighetsgränser Tätorter
Fastighetstyper
Fastighetsytor
Fastighetsytor Kalmar
Fjärrvärme
Förordnande
Församlingar
Gas
Gator i Tätorterna
Grundvattenkvalitet
Grusinventering LST

Grönområde
Hamnar och badplatser
Hydrologi
Infiltration Befintlig
Infiltration planerad
Jordartskarta, översiktlig
Järnvägar
Karttext blå kartan länet
Karttext för kommunen
Karttext Gator Kalmar
Karttext Övrig Kalmar
Kommunala vattentäkter
Kommungräns
Kommungräns linjer
Kommungränser i länet
Konturer norr
Konturer söder
Kraftledningar
Kulturmiljö Riksintresse
Kulturmiljöprgram
Kustlinje Kalmar kommun
Länets kommuner
Länsgräns
Länskarta
Markanvändning ekonomen
Markanvändning Kalmar
Markanvändning länet
Markanvändning Röda
Markanvändning satelitbild
Markanvändning typkoder
Markanvändning tätorter
Miljöstationer
Miljötillsynsobjekt
Miljöövervakning Grundvatten
Miljöövervakning Hälsa urban
Miljöövervakning Jordbruk
Miljöövervakning Kust Hav
Miljöövervakning Luft
Miljöövervakning Skog
Miljöövervakning Vattendrag
Miljöövervakning Våtmarker
Mittlinjer
Mittlinjer
Moränprover SGU

Naturreservat
Naturvårdsplan, LST
Områdesindelning
Områdesindelning
Radonområden
Riksintresse
Riskobjekt
Samlad bebyggelse
Sites
Skyddsavstånd
Skyddsavstånd
Skyddsavstånd - flygplatsen
Statistikområden (3)
Statistikområden (6)
Strandskydd
Sverige med kommuner
Sveriges tätorter
Terrängklassning satelitbild v
Topokartan, ytor
Trycknivåer och Strömriktning
Tvkabel
Tätorter
Tätorter
Tätorter
Valresultat 91/94
Vandringsled
Vattendrag
Vattendrag
Vattenledning
Vattenledningar noder
Vattenmossa SGU
Vattenskyddsområde
Vattentillgång i berg
Vattentillgång i jord
Våtmarker inv LST
Vägar blå kartan kommunen
Vägar från ekonomen
Vägar från ekonomen
Vägar länet
Vägar, allmänna
Världens länder
Världens Städer
Ängsmark, inventering LST

Hämtad från hemsidan: http://www.kalmar.se/kommun/forvaltningar/stadsbyggnad/gkd/ib_kateg.htm
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Bebyggelse - Byggnader
All bebyggelse i tätorter och på landsbygd
Skapad datum: 961212 Reviderad datum: 961212

Bebyggelse - Byggnader Allmänna
Allmän bebyggelse från baskartan.
Skapad datum: 961212 Reviderad datum: 961212

Bebyggelse - Byggnader Baskartan
Alla byggnader från baskartan. Ej klassade.
Skapad datum: 960401 Reviderad datum:

Bebyggelse - Byggnader ekonomen
Byggnader från ekonomen i hela kommunen. Ej fullständig i tätorterna.
Skapad datum: 941001 Reviderad datum:

Bebyggelse - Byggnader Industri
Industribyggnader från baskartan.
Skapad datum: 960101 Reviderad datum: 960101

Bebyggelse - Byggnader Tätorter
Byggnader baskarta ej klassade
Skapad datum: 961225 Reviderad datum:

Bebyggelse - Byggnadsärende
Bygglovdiarium 1985-1995. Fastighetsanknutna ärende från bygglovregister.
Skapad datum: 941031 Reviderad datum:

Bebyggelse - Samlad bebyggelse
Samlad bebyggelse enligt PBL 8:4 Inga attribut.
Skapad datum: Reviderad datum: 941201

Bebyggelse - Sites
Belägenhet för hotell, apotek, kulturhistoria, arenor, offentliga byggn, högskola mm
Skapad datum: 960821 Reviderad datum:

Befolkning - Boende per fastighet
Antal boende per fastighet i hela komunen
Skapad datum: Reviderad datum: 950101
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Bilaga 2

Kalmar Kommun
1998-01-30

Slutrapport

Geografiska Kalmar Data
Ett projekt för att utveckla användningen av
geografisk informationsteknik
1995-1997
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Avslut

A

lla projekt ska ha ett slut.
Så även detta.

1995 beslöt kommun-fullmäktige i Kalmar
kommun att under tre år investera 1.9
miljoner kronor för att utveckla användningen av geografisk informationsteknik på
kommunen. Projektet Geografiska Kalmar
Data kunde börja.
Tre år har gått och det är dags för en
tillbakablick och en utvärdering.
Som alltid kan man konstatera att vi inte
hann med allt vi ville och att det vi hann
inte alltid blev som vi ville.
Men vi vågar ändå påstå att vi har bidragit
till att förändra verkligheten: Många verksamheter har nu tillgång till nya verktyg,
ny teknik och ny information som ett
resultat av projektet.
Vårt arbete har rönt uppmärksamhet även
utanför kommunen och vi har haft förmånen att presentera projektet i många
sammanhang runt om i landet. GIS- och
Internet- satsningarna på Kalmar kommun
har varit några av de mest kända och
omtalade IT-projekten på svenska kommuner.

Många andra har startat liknande processer och många har utnyttjat erfarenheter
från vår verksamhet. Bläddrar man bland
platsannonser kan man konstatera att en
ny yrkeskår av GIS-tekniker har börjat
anställas på företag och kommuner.

Geografisk informationsteknik är en
viktig del i ett kommunalt informationssystem och en kommunal ITstrategi. Tekniken erbjuder många
möjligheter till verksamhetsförnyelse
och rationalisering.

Att bedriva utvecklingsarbete i offentlig
verksamhet är inte utan problem. De flesta
verksamheter plågas av nedskärningar
och indragningar. Att bedriva utvecklingsarbete i krympande organisationer är en
utmaning. Men det är också tacksamt att
under dessa omständigheter faktiskt få
arbeta med kompetens- och verksamhetsutveckling

GIS är inte bara kartor på datorn. Det är
också en metafor för informationsutbyte
och samverkan över olika verksamhetsgränser.

I omvärlden har utvecklingen av IT gått
med rasande fart. För tre år sedan kunde
vi inte stava till Internet. Nu är användning
av webteknik den stora nyheten även inom
GIS-området.
Men arbetet med att utveckla användningen av geografisk informationsteknik
tar inte slut för att projektet gör det. Arbetet fortsätter i annan form och med något
annan inriktning.

Denna slutrapport innehåller kortfattade
beskrivningar och sammanställningar över
det viktigaste som hänt inom projektet.
Som ett komplement för de riktigt intresserade finns dessutom ett antal rapporter
som mera detaljerat beskriver olika aktiviteter. På sista sidan finns en förteckning
över dessa.
Ett stort tack till alla berörda för er medverkan och ert stöd under projekttiden.
Tack all personal på stadsingenjörsavdelningen och särskilt Svante Lundgren för
råd, dåd och stöd under projekttiden.
Och tack till Pelle Johansson, fd stadsingenjör i Kalmar numera Västerås, för att
detta över huvud taget blev av!

1998-01-29
Anders Olsson
Projektledare

Projektbeskrivning och organisation
Geografiska Kalmar Data har varit ett utvecklingsprojekt med syfte att utveckla användningen av geografisk informations-teknik (GIS)
i kommunen.
Projektet har drivits från stadsbyggnadskontoret med en heltidsanställd projektledare. Stadsbyggnadskontoret har bidragit med resurser i form av eget arbete och lokaler under projekttiden. Projektet har även under vissa perioder haft extraresurser i form av projektanställda högskolestuderande och praktikanter.
Projektet har vänt sig till alla kommunens förvaltningar och bolag med olika aktiviteter under rubrikerna:
·
·
·
·
·
·

Databasuppbyggnad
Kompetensutveckling
Tekniskt stöd
Applikationsutveckling
Informationssamverkan
Verksamhetsutveckling

Kommunledning och de olika förvaltnings och bolagsledningarna har kontinuerligt informerats om projektet och dess olika aktiviteter. En
referensgrupp har funnits med representanter för olika verksamheter på kommunen. Kärnan i projektet har varit ett antal kontaktpersoner och eldsjälar som engagerats på förvaltningar och bolag. Med hjälp av deras arbetsinsatser, uppmuntran och idéer har en rad
tillämpningar och applikationer kunnat genomföras.
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Ekonomi
Projektet har drivits med pengar fonderade från baskartans intäkter.
En sammanställning över projektets ekonomi följer nedan:
1995

1996

1997

Budget

800000

904000

561000

Lönekostnader

208607

370877

250591

Mjukvara

125000

169931

0

Hårdvara

48565

154813

29218

Data

114067

79589

61501

Utbildning

0

71848

67156

Resekostnader

0

34231

44392

Övrigt

0

22146

11573

Summa

496239

903435

458861

Kompetensutveckling
Kurser
Ett 100-tal personer från olika verksamheter på kommunen har deltagit i
utbildningar i projektets regi. Kurserna har
behandlat den information som finns tillgänglig och gett en allmän orientering i
några programvaror. Dessutom har ca 40
personer deltagit i utbildning på de GISverktyg som kommunen valt.

Seminarier

Sammanställning av pågående
och avslutade aktiviteter

Ett antal kortare seminarier har genomförts över något intressant ämne med
anknytning till geografisk informationsteknik. Inbjudningar har gått ut till ca 200
personer i näringsliv och offentlig verksamhet i regionen. Dessa seminarier har varit
mycket välbesökta och uppskattade.

Länsutbildning
Databasuppbyggnad
InfoBanken

Vägnät

En av de första och nödvändiga uppgifterna när projektet drog i gång var få
grundläggande data på plats. Inom viktiga
områden saknades sådan helt eller så var
informationen inte strukturerad så att den
gick att använda. Det gemensamma
datalagret, InfoBanken, är nu relativt
komplett vad gäller grundläggande
bakgrundsdata. De mesta som behövs
vad gäller infrastruktur, demografi,
fastighetsinformation mm finns tillgängligt
digitalt för alla på det kommunala nätverket.

Ett kommuntäckande vägnät har skapats
för både tätorter och landsbygd. Databasen består av mittlinjer och är grundläggande för ett kommunalt GIS-projekt.
Informationen används för logistikplanering, kartproduktion, väginformation,
adresser osv. Förutom många interna
tillämpningar har även externa uppdrag
utförts med hjälp av databasen.

Fastighetsinformation
Fastighetsindelningen har i Kalmar kommun som på så många andra håll varit
uppdelad på två huvudmän. Dels en databas över tätorter som förvaltas av kommunen och dels en för landsbygden som
underhålls av lantmäteriet.
Som ett resultat av projektet finns nu en
kommuntäckande databas med alla
fastighetsgränser i kommunen.

Även länsstyrelsen i Kalmar har gjort
stora satsningar inom GIS-området. Projektet har tillsammans med länsstyrelsen
drivit ett regionalt kompetens och utvecklingsarbete. Fem personer från samtliga
kommuner har genomgått tre dagars
utbildning. Grundläggande hydrografi,
fastighetsinformation, befolkningsdata mm
har tagits fram och installerats hos alla
kommuner i länet
Projektet har finansierats av de deltagande kommunerna och det nationella
projekt, Pilot-GIS, som Kalmar kommun
och länsstyrelsen deltagit i.

Befolkning och statistik
En databas har byggts upp över statistikområden och koppling till olika
områdesindelningar och demografiska
data. Informationen används för presentation och planering av demografisk information och annan statistik och används till
exempel av statistikkontor, äldreomsorg
och skola.

Högskolan
Projektet haft ett nära samarbete med
högskolan i Kalmar. Institutionen för Samhällsvetenskap har sedan några år rekryterat kompetens inom GIS-området och
bedriver utbildning som är tillgänglig både
för studenter vid högskolans
grundutbildningar och externa sökande.
Lärarkompetens
från högskolan har utnyttjats i projektets
kompetensutveckling.
Högskolan har också medverkat inom
flera av de projekt som drivits i regionen
under projekttiden.

Dessutom har kommunen en egen kopia
av fastighetsdatasystemet dvs den databas som innehåller t ex ägaruppgifter,
adresser, taxeringsvärde med mera.
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Pilotkommun

Miljö

Civildepartementet utsåg 1995 Kalmar att
som en av tre kommuner att delta i ett
nationellt projekt för utveckling och
användning av geografisk informationsteknik i kommunal och statlig förvaltning.
Departementet ville på detta sätt koncentrera utveckling och kunskapsuppbyggnad
för att kunna sprida erfarenheter till övriga
kommuner och län i landet. Arbetet hade
en direkt koppling till Toppledarforums
projekt ”Verksamhets-förnyelse genom IT”.
Projektet är avslutat och rapporterat till
toppledarforum.

Ett antal olika tillämpningar finns på kommunens miljökontor. Bland annat har
databaser över hotade arter, riskobjekt
och radonrisker skapats.

Tillämpningar
Den viktigaste delen av projektet har varit
att tillsammans med olika förvaltningar
och bolag ta fram olika tillämpningar. Alla
verksamheter har involverats och ett antal
större eller mindre delprojekt har genomförts.

Slamtömning
På Kalmar kommun finns ca 3000 enskilda avloppsanläggningar. De flesta av
anläggningarna får åtminstone en gång
per år besök av kommunens slamtömningsbilar.
För att underlätta lokalisering av anläggningarna har en applikation utvecklats
som skapar en arbetsorder med karta.
Applikationen används för planering och
administration av tömningsrundorna. Fler
tillämpningar håller på att införas inom
renhållningsverksamheten.

Ny översiktsplan med GIS
Under hösten 1996 påbörjade kommunen
en omarbetning av den kommuntäckande
översiktsplanen.
Genom att nyttja GIS i planeringen kan
olika förslag tydligare åskådliggöras och
deras konsekvenser analyseras bättre.
Hos flera av de handläggare som sysslar
med planfrågor finns nu kompetens och
vana vid att arbete och utnyttja GIS-teknik. Allt material för den nya översiktsplanen finns tillgängligt digitalt.

Kartproduktion
Produktion av tryckta kartor som turistkartor, stadskartor är en viktig kommunal
uppgift. I samband med framtagning av en
ny tätortskarta har det inom projektet
utvecklats nya metoder för kartproduktionen. Detta har avsevärt minskat
produktionskostnaden för den tätortskarta
som trycktes under våren 1997. Den nya
framställningstekniken innebär helt nya
möjlighet att göra anpassade produkter för
speciella behov.

Räddningstjänsten
En databas har skapats över brandsynsobjekt, brandposter och andra viktiga
företeelser för räddningstjänsten. En applikation har tagits fram som installerats på
den nya larmcentralen.
En analys av utryckningstider och hur
många innevånare som kan få hjälp inom
olika tidsintervall har också genomförts.

GIS på Webben
Kalmars kommuns hemsida har kompletterats med kartmaterial för bland annat
Kalmar tätort. Möjligheter finns att få
presenterat var hotell, biografer, badplatser, offentliga byggnader mm finns.
Funktionalitet och innehåll kommer att
utvecklas vidare. Titta mera på kommunens hemsida som har adressen http://
www.kalmar.se!.

Park och gatukontor
En omfattande databasuppbyggnad har
gjorts inom parkförvaltningen. Informationen utnyttjas för att framställa
arbets- och planeringsunderlag, skötselplaner, ekonomistyrning mm.

Gravregister
Stadsingenjörsavdelningen har haft omfattande uppdrag från kyrkogårdsförvaltningen avseende uppbyggnad av en
databas över Kalmars kyrkogårdar. Informationen används för drift,
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underhåll och produktion av
informationskartor.

Applikationer
Ett antal olika applikationer har tagits fram
under projektet.
Några exempel:
0480-83000
http://www.kalmar.se/kommun/
forvaltningar/stadsbyggnad/gkd

InfoBanken
Flera hundra olika databaser har skapats
som ett resultat av projektet. InfoBanken
är en applikation för att dokumentera och
skapa tillgänglighet för de databaser som
är tillgängliga på kommunens nätverk.
Applikationen fungerar som en metadatabas och innehåller funktionalitet för att
underlätta administration, kvalitetsmärkning och tillgänglighet för informationen.

Fastighet 9000
Fastighet 9000 är en applikation mot den
lokala kopian av fastighetsdatasystemet.
Applikationen innehåller olika sökfunktioner och är integrerad med kartan.

Demobanken
DemoBanken är en applikation för att göra
demografisk analys för presentation på
kartan.

Rapporter
Ett antal olika rapporter och sammanställningar har producerats under projektets
gång. I dessa finns mera detaljerade
beskrivningar av applikationer och tillämpningar:
·
·
·
·
·
·
·
·

Kartproduktion
Renhållning
GIS i Miljö arbetet
GIS i översiktsplanering
Rapport PilotGis
Vattenplanering
Ajourhållning av ekonomiska kartan
Sammanställning över databaser

Rapporterna kan beställas från stadsbyggnadskontoret i Kalmar:
Stadsbyggnadskontoret
Kalmar Kommun
Box 611
391 26 Kalmar
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Bilaga 3

Kartproduktion i ArcView
Användning av ArcView för produktion av tätortskarta på Kalmar
kommun
1997-08-12 Anders Olsson, Stadsbyggnadskontoret

Bakgrund
Sammanfattning

Ny teknik har införts för kartproduktion. Hela kedjan från produktion till tryckeri kan göras av
egen personal och till en lägre kostnad än tidigare. Bland annat har en ny tätortskarta producerats
med den nya tekniken.
Geografiska Kalmar Data

På Kalmar kommun pågår ett internt utvecklingsprojekt, Geografiska Kalmar Data, som har
som mål att utveckla användningen av geografisk informationsteknik på kommunen. I detta syfte
har kommunfullmäktige beslutat att investera 1.9 miljoner under åren 1995-1997. Se bilagor.
Den sk kommunala baskartan som innehåller bland annat fastighetsgränser, byggnader och
markanvändning har sedan ett antal år funnits digitaliserats i AutoCad och funnits tillgänglig i
dwg- format En viktig uppgift för projektet har varit att skapa rutiner som utan dubbelarbete gör
denna information tillgänglig för bland annat kartproduktion.
Kartproduktion

Produktion av tryckta kartor som turistkartor, stadskartor är en viktig del i den kommunala
tekniska verksamheten. I Kalmar har kartproduktion tidigare skett med hjälp av en extern konsultoch baserat sig på en teknik innebaärande överföring av AutoCad-filer till tryckoriginal. I samband med framtagning av en ny tätortskarta har ArcView valts som nytt produktionsverktyg för
kartproduktionen.

Ny teknisk miljö
Denna tidigare använda tekniken har producerat tryckta kartor av hög kvalitet men medfört bl a
följande nackdelar:
Kompetens för layout och kartteknik har inte utvecklats i den egna organisatione.
Ett särskilt kopia av information har krävts vilket inneburit dubbel ajourföring.
Den färdiga kartan har blivit ett ”engångsuttag” som inte varit digitalt bearbetbart eller
återanvändbart för andra ändamål eller kartprodukter.
Den färdiga produkten har inte varit möjlig att använda i ArcView.
Som ett resultat av kommunens GIS-projekt finns nu ett stort antal geografiska databaser i shapeoch arcinfo-format på kommunen. Det är viktigt att dessa är tillgängliga för ett kommunalt
kartproduktionssystem. Baskartan hanteras fortfarande i AutoCad-miljö men överförs rutinmässigt till shapeformat för att bli tillgänglig för ett stort antal användare i ArcView.
Gränsen mellan kartor, informationsmaterial eller Internet- teknik flyter samman. Det är rimligt
att anta att ett modernt layoutverktyg är Windowsbaserat och kan samverka med andra programvaror i denna miljö. ArcView uppfyller till stora delar detta krav. Men hur fungerar det för
professionell kartproduktion?
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Kommersiella system

På marknaden finns några kommersiella ”kartproduktionssystem” som kan hantera Arcinfoformat. Den största nackdelen med dessa, förutom priset, är att de hittills varit UNIX- eller
DOS-baserade anpassningar av ArcInfo eller ArcCad. Man kan förutsäga att kartproduktionsteknik
baserad på ArcCad, ArcInfo (ArcPlot) minskar i betydelse och intresse eftersom alltmer av dessa
programvarors funktionalitet återfinns i ArcView. Till detta kommer att endast ArcView kan
hantera shapeformatet som är avsevärt snabbare än ArcInfos traditionella format och dessutom
kan hantera överlappande ytor.
Några nackdelar med dessa är:
• DOS eller UNIX baserade
• Ej windows
• Kan inte läsa eller manipulera shape formatet

Applikationer
Sedan en tid tillbaka har ArcView använts för produktion av enklare kartor eller informationsmaterial på kommunen. Vissa funktioner saknas dock i programmets grundutförande. En applikation
har därför utvecklats för att underlätta bland annat textsättning. Applikationen är gjord med hjälp
av ArcViews utvecklingsmiljö , Avenue, och består av ett antal tilläggsfunktioner och rutiner som
gör ArcView till en väl fungerande produktionsmiljö för den typ av stads och tätortskartor som
produceras på en kommun.
Applikationen innehåller bl a:
• Enklare texthantering för manipulering av fonter, rotation mm.
• Text kan återanvändas i andra projekt.
• Färdiga standarder för fonter och symboler.
• Karttexten kan enkelt anpassas till andra skalor och koordinatsystem.
• Texter går att sätta oberoende av zoomning.
• Förbättring av funktionalitet för editering av geometri, buffring mm.
Rutiner för digital överföring till tryckeri.
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Bilaga 4

Ajourhållning av fastighetsinformation
Användning av ArcView för ajourhållning av digital fastighetsinformation på Kalmar kommun
Anders Olsson, Stadsbyggnadskontoret
Bakgrund
Ekonomiska kartan

Kalmar kommun och Lantmäteriet har under 1995 bedrivit ett gemensamt projektet med syfte att
utarbeta en metod för ajourhållning av den digitala ekonomiska kartan på kommunen. Från början
gjordes detta i GIS-formatet ArcInfo och med hjälp av verktyget ArcCad.Projektet visade att den
information LMV efterfrågar kunde skapas och levereras med ArcInfo/ArcCad i PC miljö.
I samband med att detta projekt avslutades har ajourhållningen fortsatt och flyttats över till en
applikation som baserar sig på ArcView och shapeformatet. Förbättringar i senare versioner av
ArcView och den framtagna applikationen visar att denna miljö ur de flesta synpunkter är att
föredra framför lösningar baserade på ArcInfo/ArcCAd och ArcInfo-formatet.
En sammanhängande registerkarta

Kalmar kommun har som myndighet för fastighetsbildning och registrering behov av en generell
hantering av hela fastighetsbeståndet i kommunen. I kommunen finns ungefär halva fastighetsbeståndet på ekonomen och hälften på den storskaliga digitala baskartan över tätorterna som helt
förvaltas av stadsbyggnadskontoret. Det är därför av stor vikt för en rationell myndighetshantering
och användning i övriga kommunala verksamheter att den digitala registerkartan är sammanhängande över hela kommunen. För att åstadkomma detta är en samordnad ajourhållning av landsbygdens och tätorternas fastighetsgränser viktig.

Format för digital kartinformation

Det är av stor vikt att databasen finns tillgänglig i ett GIS-format ( t ex Shape) då detta möjliggör
användning i en rad olika verksamheter på kommunen. Den grundläggande avsikten med digitala
kartdatabaser är naturligtvis att åstadkomma en ökad samhällsnytta genom större användning , inte
enbart att rationalisera produktionsformer. Det är också en fördel att producera fastighetsinformation i en miljö som medger hantering av attributinformation vilket ännu inte finns i cadbaserade riteditorer.
Tillgänglighet i GIS-format innebär att ekonomen är användbar tillsammans med textbaserad
fastighetsinformation ur fastighetsdatasystemet och övrig digital information av olika karaktär på
kommunen. GIS-tekniken är på stark frammarsch i kommunerna som hjälpmedel för beslutsstöd
och har många tillämpningar inom drift underhåll och planering. Digital kartförsörjning är en
viktig men totalt sett liten del i kommunal informationshantering och kommer aldrig att kunna
styra val av tekniska system och databasformat. Kartförsörjningen måste därför anpassas till de
format och industristandarder som gäller i övrig verksamhet för att tillräcklig efterfrågan och
användning ska åstadkommas.
Geografiska Kalmar Data

På Kalmar kommun pågår samtidigt ett utvecklingsprojekt, Geografiska Kalmar Data, som har
som mål att utveckla användningen av geografisk informationsteknik på kommunen. I detta syfte
har kommunfullmäktige beslutat att investera 1.9 miljoner under åren 1995-1997. Se bilagor.
Som en del i detta projekt har ett stort antal geografiska databaser som är av intresse för många
användare byggts upp och gjorts tillgängliga på det kommunala nätverket Ett exempel på detta är
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den ekonomiska kartan som innehåller bland annat fastighetsgränser, byggnader och markanvändning på landsbygden.

Ny teknisk miljö
Ajourhållning i ArcCad kontra ArcView

Den ursprungliga metodiken för ajourhållningen baserades på ArcCad och överföring till
Lantmäteriverket med hjälp av ArcInfos exportfiler. Flera nackdelar kunde konstateras med denna
miljö:
• ArcCad har hittills i praktiken endast funnits i DOS -miljö
• ArcCad är en jämförelsevis krångligt användargränssnitt och kräver kunskap både i AutoCad och
ArcInfo
• Exportformatet var oprakiskt och på väg att ersättas av andra format
• Etablerade rutiner saknas på Lantmäteriet för att ta hand om arcInfo-formatet.
Tidigare versioner av ArcView har haft begränsade möjligheter vad gäller editering av geometri
men har avsevärt förbättrats med version 3.0 och programmet närmar sig i funktionalitet både
AutoCad och ArcInfo och ArcCad.
På marknaden finns några kommersiella system för fastighetsinformation som kan hantera
ArcInfo-format. Den största nackdelen med dessa är att de hittills varit UNIX- eller DOSbaserade anpassningar av ArcInfo eller ArcCad. Man kan förutsäga att applikationer baserade på
ArcCad eller ArcInfo minskar i betydelse och intresse eftersom alltmer av dessa programvarors
funktionalitet återfinns i ArcView.
Till detta kommer att endast ArcView kan hantera shapeformatet. Shape är avsevärt snabbare än
ArcInfos traditionella format och kan dessutom hantera överlappande ytor. Dessutom har
Lantmäteriverket utvecklat ett gränssnitt mot shapeformatet för sin lagringsmiljö.
Samtidigt har ett antal andra applikationer och tillämpningar utvecklats i ArcView på kommunen
vilket bidrar till att det nu finns fler fördelar att använda ArcView:
• Windowsmiljö
• Samma miljö som andra tillämpningar på kommunen (kartproduktion, fastighetsinformation,
InfoBanken)
• Applikationen är integrerad med en lokal kopia av fastighetsdatasystemet
• Shapeformatet (editerbart, snabbt)
• Modifierbart användargränssnitt
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Bilaga 5

Renhållningsapplikation i ArcView
Användning av ArcView i
renhållningsverksamheten på Kalmar kommun
1997-08-12 Anders Olsson, Stadsbyggnadskontoret

Bakgrund
Slamtömning

På Kalmar kommun finns ca 3000 enskilda avloppsanläggningar. De flesta av anläggningarna får
åtminstone en gång per år besök av kommunens slamtömningsbilar. Dessa besök sker dels efter
ett förutbestämt schema men det är också vanligt att man vid behov måste göra extratömningar på
innehavarens anmodan. Ett av de problem som funnits har varit att lokalisera fastigheten och
anläggningen. För att lösa detta har en applikation utvecklats i ArcView som skapar en arbetsorder
med en karta över den aktuella anläggningens läge.
Applikationen är nu driftsatt och används också för planering och administration av de ordinarie
tömningsrundorna. Projektet fortsätter och för närvarande pågår uppbyggnad av en databas som
innehåller samtliga renhållningskärl i kommunen.

Geografiska Kalmar Data

På Kalmar kommun pågår ett utvecklingsprojekt, Geografiska Kalmar Data, som har som mål
att utveckla användningen av geografisk informationsteknik på kommunen. I detta syfte har
kommunfullmäktige beslutat att investera 1.9 miljoner under åren 1995-1997. Se bilagor.
Som en del i detta projekt har ett stort antal geografiska databaser som är av intresse för många
användare byggts upp och gjorts tillgängliga på det kommunala nätverket. Ett exempel på detta är
den ekonomiska kartan som innehåller bland annat fastighetsgränser, byggnader och markanvändning på landsbygden. Den ekonomiska kartan är en viktig beståndsdel i den applikation som
utvecklats för renhållningsbolaget.

Applikationer
Ingående databaser

Följande databaser ingår i applikationen:
• Abonnentregister i Access
• Översiktlig kommunkarta
• Vägar från ekonomiska kartan
• Byggnader från ekonomiska kartan
• Punktdatabas över slamtömningsanläggningar
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Med undantag för slamtömningsanläggningarna fanns samtliga databaser i listan ovan tillgängliga i
shapeformat på kommunen. Databasen över slamtömningsanälggningarna digitaliserades i
ArcView och id-sattes med abonnentnummer för att skapa en koppling till Accessdatabasen.

Funktionalitet
Applikationen har gjorts i ArcViews utvecklingsmiljö, Avenue och i Access. Den innehåller bla
följande funktionalitet:
• Användargränssnitt i Access för underhåll av abonnentregister.
• ODBC-koppling mellan ArcView och Accessdatabasen
• Sökfunktioner i ArcView för abonnentnamn, kundnr och adress.
• Layout med administrativa uppgifter och karta i två olika skalor.
• Utskrift av arbetsorder med kartor och administrativa uppgifter..
• Registrering av ny abonnent på kartan
• Koppling till fastighetsdatasystemet för att visa aktuell fastighetsbeteckning, adress,
ägaruppgifter mm.
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Bilaga 6

GIS i miljöarbetet, praktiska tillämpningar
Användning av GIS på Miljökontoret,
Kalmar kommun
1997-08-19 Niklas Holmgren, Miljökontoret

Bakgrund
Miljökontoret

Miljökontoret har sedan en tid ett förnämligt GIS-material som mer och mer integreras i den
löpande verksamheten. Mycket av det som miljökontoret jobbar med är beroende av det geografiska läget varför GIS är ett bra verktyg i miljöarbetet.
Geografiska Kalmar Data

På Kalmar kommun pågår ett utvecklingsprojekt, Geografiska Kalmar Data, som har som mål
att utveckla användningen av geografisk informationsteknik på kommunen. I detta syfte har
kommunfullmäktige beslutat att investera 1.9 miljoner under åren 1995-1997. Se bilagor.
Som en del i detta projekt har ett stort antal geografiska databaser som är av intresse för många
användare byggts upp och gjorts tillgängliga på det kommunala nätverket.

Olika projekt
MKB - E22

En MKB har gjorts för
den nya vägsträckningen
av E22 som planerats av
Vägverket. Ett analysinstrument har varit GIS för
att identifiera olika
konfliktområden mellan
vägen och värdefulla
naturvårdsområden.
Dricksvattenanalyser

E22ans sträckning
(röda=nya,
svarta=nuvarande) och
konflikter med
värdefulla
naturvårdsområden.
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Miljökontoret har under
en längre tid bekostat
vattenprov för enskilda
vattentäkter där det bor
ett barn under två års
ålder eller gravid kvinna
som är permanent
boende. Analysvärden
från dessa är koordinatsatta så att man kan se
vilka områden som har
höga föroreningshalter.
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Naturvård - hotade arter

Genom föreningen Smålands Flora har Miljökontoret fått tillgång till en databas som innehåller
drygt 3000 koordinatsatta lokaler för olika växter inom Kalmar. Med dessa som grund har en
GIS-databas tagits fram som innehåller alla rödlistade arter och indikatorarter för speciellt
värdefulla områden som våtmarker, ängs- och hagmarker, odlingslandskap och skogsområden.
Basen finns tillgänglig på kommunens interna datanätverk. Det viktigaste användingsområdet är se
till att hänsyn tas till den biologiska mångfalden vid exploateringar.
Skyddsavstånd - avstånd
mellan bostäder och
störande industrier

I rapporten ”Bättre plats
för arbete” som utgivits av
flera statliga myndigheter
(Boverket, Naturvårdsverket m.fl.) anges ett ungefärligt skyddsavstånd för
olika industriverksamheter.
Utifrån miljökontorets
ADB-system för handläggning har uppgifter plockats
fram om miljöfarliga
verksamheter inom Kalmar
kommun, med koordinater.
Utifrån dessa har sedan
cirklar gjorts med radien
beroende på verksamhetens störningsgrad. Dessa
skyddsavstånd används i
den fysiska planeringen
och vid nyetablering av
industrier.
Vattenskyddsområdet i
Vassmolösa - inventering
av oljecisterner.

Miljökontoret har inventerat alla oljecisterner som
ligger inom inre och yttre
vattenskyddsområdet till
Kalmar kommuns huvudvattentäkt. Ett utskick har
gjorts till alla fastigheter
inom området, och urvalet har gjorts m.h.a. den digitala ekonomiska kartan samt gränserna för
vattenskyddsområdet.
Avrinning av tungmetaller från område inom tätorten Kalmar

Schablonberäkningar har gjorts för de olika avrinningområdena inom Kalmar tätort beroende på
typ av byggnader och asfalterade ytor. Beräkningarna har bildat underlag vid en analys av vilka
områden som är prioriterade vid eventuella projekt om lokalt omhändertagande av dagvatten.
Miljöövervakning -ett register i GIS-miljö

Inom miljöövervakningen tas det prover i många olika sammanhang och av flera olika myndigheter. En sammanställning har gjorts av den miljöövervakning som sker inom Kalmar kommun, och
presenteras med frekvens, datavärd, hur länge undersökningen pågått, parametrar m.m. Detta är ett
värdefullt hjälpmedel för att hitta rätt data och utvärdera framtida provtagning.
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Bilaga 7

Översiktlig planering och GIS
Användning av GIS vid revidering av översiktsplanen
för Kalmar kommun
1998-01-12 Martin Storm, Kommunstyrelsekontoret

Bakgrund
Översiktsplan -97

Kalmar kommun håller på att omarbeta den kommuntäckande översiktsplanen. Översiktsplanen syftar till att skapa
ändamålsenliga strukturer i samhället genom att bl.a. ange lämplig användning av mark- och vattenområden. Planen
ska vara aktuell och täcka hela kommunens yta. Avsikten är att översiktsplanen ska baseras på kommunens GISbaser och i sin helhet finnas tillgänglig i digital form.
Geografiska Kalmar Data

På Kalmar kommun pågår ett utvecklingsprojekt, Geografiska Kalmar Data, som har som mål att utveckla
användningen av geografisk informationsteknik på kommunen. I detta syfte har kommunfullmäktige beslutat att
investera 1.9 miljoner under åren 1995-1997.
Som en del i detta projekt har ett stort antal geografiska databaser som är av intresse för många användare byggts
upp och gjorts tillgängliga på det kommunala nätverket.

Syfte
Arbetet syftar till att nyttja och utveckla GIS-teknik för att utarbeta, presentera och utvärdera den
kommuntäckande översiktsplanen. Redovisningen sker dels i text och på kartor, dels via kommunens nätverk som en digital produkt. Som ett särskilt projekt avses att redovisa såväl text som
kartor via Internet.

Metod
I översiktsplanen bearbetas en stor mängd information. En stor del av planeringsunderlaget
redovisas som intresseområden för olika ändamål. För Kalmar kommun rör det sig om ca 3 000
ytor. Det digitala planeringsunderlaget består av många databaser från såväl regionala som kommunala organisationer och myndigheter. För att kunna hantera en så stor mängd data har vi funnit
det praktiskt att slå samman dessa till några få databaser. Databaserna har först strukturerats enligt
Pilot-GIS standard och sedan slagits samman till en databas för förordnanden, tillstånd och beslut
samt en för övrigt planeringsunderlag.
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En av översiktsplanens uppgifter är att ange och redovisa de områden som kommunen anser är av
särskilt intresse att beakta vid planering och byggande. Urvalet görs genom att analysera, aggregera eller på annat sätt bearbeta planeringsunderlaget men också genom att skapa helt nya områden. ArcView används som verktyg för analyser, utsökning och sammanslagning av databaser. Nya
områden skapas genom digitalisering eller med hjälp av ArcViews ritfunktioner.

Kartmaterialet till den kommunala
översiktsplanen består av två databaser –
grunddragen i markanvändningen samt
allmänna intressen. Grunddragen i
markanvändningen är i huvudsak områden som skapats direkt på skärmen med
adresskartan eller ekonomiska kartan
som underlag. Med hjälp av bl.a. enkla
analysfunktioner har de allmänna
intressena definierats ur planeringsunderlaget.Databaserna är strukturerade enligt Pilot-GIS standard.
För att kunna beskriva planens konsekvenser måste den föreslagna markanvändningen för ett visst område
jämföras med pågående markanvändning
och konkurrerande intressen samt
påverkan av miljöstörande verksamhet,
hotade arter, tillgänglighet till service etc. För att planen ska bidra till en uthållig samhällsutveckling försöker vi bl.a. ta fram indikatorer för olika aspekter av ekologisk-, ekonomisk- och social
hållbarhet. Arbetet med
konsekvensbeskrivning och
indikatorer sker med hjälp av GISverktygen.
Redovisning av översiktsplanen
sker dels som en pappersprodukt
med text och kartor, dels som en
digital produkt i kommunens
nätverk, men även via Internet. Till
den senare redovisningen används
ArcView, ArcExplorer och
ArcView Internet Map Server. För
att underlätta för mindre GIS-vana
användare har programfunktioner
utvecklats som underlättar
utsökning och i klartext redovisar
förutbestämda teman och dess
attributdata.
Martin Storm
Översiktsplanerare
Kalmar kommun
Tel: 0480–833 86Kommunstyrelsekontoret
Fax: 0480–833 55Box 611
E-post: martin.storm@kommun.kalmar.se391 26 Kalmar
www.kalmar.se/op
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Bilaga 8

Geografiska
informationssystem
för
fysisk planering.

Slutrapport för PilotGIS-projektet
September 1997
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Sammanfattning
Geografisk information är all information som går att lokalisera till en plats på
marken. GIS, geografiska informationssystem, är en informationsteknik för att
hantera denna information.
Tekniken sprider sig men det går sakta. De mest kunniga och framåt har kommit
relativt långt men en mängd hinder begränsar teknikens spridning. Hindren är brist
på know how och svårigheter att få tillgången till digitala data. En tillgång som
begränsas av höga priser, brist på standarder, långsam produktionstakt och svårigheter att veta var data finns samt överföra den till sitt eget system. Hindren kan inte
undanröjas av en enskild aktör utan det krävs samverkan. Eftersom flertalet användare är offentliga verksamheter liksom flertalet av dataproducenterna är detta en
fråga där samhället har en central roll.
Pilotprojekt GIS initierades av Civildepartementet 1995. Målet för projektet var att
konkretisera hindren för användningen av GIS för i fysisk planering och genom
samverkan mellan stat och kommun undanröja några av dem. Framförallt påpekades
behovet av en defaktostandard för utbyte av geografisk information mellan kommuner och länsstyrelser – och i förlängningen statliga verk och myndigheter.
Behovet av att beskriva möjligheterna till verksamhetsförnyelse med hjälp av GIS
och att konkretisera hindren för GIS införandet finns inte bara inom fysisk planering
utan inom alla tillämpningsområden. Att använda PilotGIS som en pilot för GISanvändning inom offentlig förvaltning har sina poänger eftersom behovet av datautbytet är så tydlig i den samverkan som finns inom fysisk. Utifrån bl a detta resonemang anslöts PilotGIS 1996 till Toppledarforum som ett exempel på verksamhetsförnyelse med hjälp av IT.
PilotGIS projektstrategi går ut på att tillvarata befintlig kunskap och genom koncentrerad utvecklingsverksamhet i ett fåtal län och kommuner snabbare kunna exploatera GIS-teknikens möjligheter. De län som valts ut är Kalmar, Östergötlands och
Älvsborgs län (tillsammans med Göteborgs och Bohus län). Kommunerna är Kalmar, Linköping och Trollhättan. PilotGIS har medvetet byggt hela sitt arbete på
delprojekt som drivits med flera kommuner och län i samverkan.
Genom att förverkliga PilotGIS förslag kan man, enligt projektets uppfattning,
halvera tiden för införande av GIS för fysisk planering bland vårt lands kommuner
och länsstyrelser som helhet. Denna halvering av införandetiden ger stora ekonomiska vinster t ex i minskad dubbel ajourhållning och kortare återbetalningstider.
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PilotGIS förslag för snabbare GIS införande:
Att

den handbok för utbyte av planeringsinformation som projektet tagit fram i
remissversionen skickas på remiss till berörda organisationer. Att handboken omarbetas i linje med de synpunkter som kommer in och att detta
göra av de piloter som idag deltar i PilotGIS.

Att

den GIS-Web för datautbyte som PilotGIS utvecklat anpassas till förändringarna i handboken ovan och driftsätts. Vilket kan göras av länsstyrelserna
gemensamt.

Att

länsstyrelserna ges möjlighet att under två års tid göra en riktad satsning på
övergången till ny teknik och produktion av digitalt planeringsunderlag
motsvarande två årsarbetare per länsstyrelse.

Att

staten via berörda departement gör en samordnad satsning på produktion av
nationella grundläggande gemensamma data.

Att

grundläggande geografisk information görs tillgänglig till uttagskostnad.

Att

en nationell satsning görs på den samordning, metodutveckling och det
arbete med ramverk av hjälpstandarder som bedrivs inom svensk standardi
sering för geografisk information.

Att

en nationell satsning på breddutbildning i GIS görs för kommuner och
länsstyrelser enligt den modell PilotGIS testat i Kalmar län. Utbildningen
genomförs lokalt och samordnas av ett centralt sekretariat.
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Utvecklingsrådet för landskapsinformation
ULI är en ideell förening som verkar för effektivare användning av landskapsinformation.
ULI leds av en styrelse och har ett kansli som sköter den löpande verksamheten. Föreningen är öppen för svenska organisationer. Verksamheten finansieras främst genom
medlemsavgifter.
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ULI, 801 82 Gävle. Tel: 026-63 30 95. Fax: 026-61 32 77
E-post: uli@uli.se. Hemsida: www.uli.se
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