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Förord

Detta projekt initierades av Vägverket i slutet av oktober 1993. Inventeringen består

enligt uppdraget av två naturliga delar: dels att undersöka vilka variabler i de givna

(existerande och planerade) analysmodellerna som kan erhållas från någon (existerande

eller inte för närvarande existerande) GIS-databas och dels att inventera de (existerande

och planerade) GIS-databaser som kan förse (existerande eller inte för närvarande
existerande) analysmodeller med data. Detta är inte en komplett studie, det är endast en
förstudie.

Förstudien har i huvudsak skrivits av Kjell Johansson och undertecknad. Avsnittet
"Inventering av databaser för vägändamål" har skrivits av Ann-Christine Hågeryd i

samråd med Leif Viberg, båda från Statens Geotekniska Institut.

Jag vill också tacka Urban Björketun, Lars Bäckman, Hans-Åke Cedersund, Stefan

Grudemo, Ulf Hammarström, Jan Owen Jansson, Hans G. Johansson, Henrik Jönsson,

Jörgen Larsson, Kerstin Persson, Ulf Sandberg och Jörgen Svensson, vars hjälp har
varit till stor nytta för projektet.

Jan R. Eriksson
Projektledare
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INLEDNING

INLEDNING
Vägverket har idag ett behov av att komplettera informationen om vägarna. VDB,
vägdatabanken, innehåller data som är väganknutet medan det som ligger vid sidan av
vägen, dvs information om vägens omgivning, saknas. Modeller och analyser blir mer
och mer sofistikerade och kräver mera detaljerade data.

Det finns idéer att inom den närmaste framtiden skapa modeller och metoder för
bulleranalyser och intrångsanalyser. Till dessa behövs bl.a. geografiskt anknuten
information. De modeller som Vägverket idag använder, är begränsade till den

information som kan erhållas från VDB. Denna förstudie är en början på en

undersökning av möjligheterna att komplettera/kombinera VDB med lämpliga GISdatabaser så att de befintliga modellerna skall kunna utvecklas vidare.
Metoderna och modellerna som eventuellt skall utvecklas vidare eller nyutvecklas är:
Trañksäkerhetsmodellen
Restidsmodellen
Fordoneffektrnodellen
Bullermodellen

Intrångsmodellen
I detta projekt har vi också praktiskt arbetat något med ett transport-GIS, TransCAD,
vilket har haft vissa fördelar. Förutom att vi har fått praktiska aspekter på
implementeringen av GIS-databaser så har vi dels fått in några databaser extra på grund
av detta och dels har det underlättat och stimulerat kontakterna inom VTI. Konkret har
vi implementerat väg-, järnvägs-, och sjöfartsnät, grusdatabas och ett tjäldataarkiv.
\\

'Iransan 2 . 1 -

(c)

1992 Cd l iper Corp .

A .mata-'v4 5_ _-§:.-.:.-.fz':;.j;-.x;:: \.;.- ;Isf-.23: ;;'.h§:f'.' ,':)'.'way-å __l::.^.;.-:.;.-.-.;.j.x.'.;:;;1:- -'.;.-. gnager.:-.-.;x:'.;.-. v_

a

.7.: _s-:AZ: 'gt-st.

uå'fáiáåäél'ür i"'ié'å'åêöi'oä'iEéä'i'é'iêilw"ilåiiêélttéö'idå'ämm

Figur 1. Vägnätet och grusdatabasen.
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Figur 2. Vägnätet och tjäldataarkivet.
I figurerna 1 och 2 är ett förenklat, från VDB, vägnät (STAN-vägnätet) inlagt i ett GIS,
TransCAD. I figur 1 är även grusdatabasen inlagd samt i ñgur 2 tjäldataarkivet. I och
med att de är inlagda i samma GIS kan man lätt skapa nya databaser med hjälp av
utnyttjandet av enkla GIS-verktyg, såsom kombinationer och restriktioner av deolika
databasemas innehåll. T.ex.,en databas med lokaliseringar av grovkomiga grussorter

som ligger inom 500 meters avstånd från vägar med ett trañktlöde om minst 200 bilar

per dygn och där vägkonstruktionens undergrund består av finkornig morän.

För att få mer realistisk nytta av ett GIS behövs en genomgång av både existerande
modeller och GIS-databaser. Det här notatet är början till ett sådant arbete, även om
det primära målet med notatet är att undersöka vilka GIS-databaser som kan vara till
nytta för framtida utveckling av modeller.

ALLMÄNT OM MODELLBESKRIVNINGARNA

ALLMÄNT oM MODELLBESKRIVNINGARNA
Nedan följer beskrivningar for variabler som ingår i:
* Trañksäkerhetsmodellen
* Restidsmodellen
* Fordoneffektmodellen
(används "i stället för" fordonskostnadsmodellen)
*

Bullermodellen

* Intrångsmodellen
De variabler som tagits med i beskrivningarna i detta projekt är bara sådana
som har någon anknytning till geograñn, dvs. variabler som antingen
beskriver vägen, trafiken på vägen eller vägens omgivningar .
Sist i modellbeskrivningarna nämns eventuella nya variabler som
skulle kunna ingå i en ny modell, samt några reflektioner som uppstått
under arbetet.

ALLMÄNT OM MODELLBESKRIVNINGARNA

Begrepp och förkortningar använda i beskrivningarna:
# Primärväg i en korsning -- den väg som har företräde.
# Sekundärvägar -- Övriga vägar i korsningen.
# Primär- och sekundärgata -- analogt med ovan.
# Benantal -- antal vägar som går in i en korsning.
# Siktklass (1, 2, 3 eller 4) -- andelen väglängd med sikt > 300m

100 - 85 % => siktklass 1
55 %
30 %

=> siktklass 2
=> siktklass 3

10 - 0 %
=> siktklass 4
om andelen kan bestämmas bättre, kan interpolation användas.
# GCM-trañk -- oskyddade trafikanter, dvs. gångtrañkanter, cyklister
och mopedister.
# ÅDT -- ÅrsDygnsTrañk = Antalet fordon/ Dygn (medelvärde för året)
# O-funktion -- en funktion hos trañksignaler vars syfte är att minska
rödkörnings- och upphinnandeolyckor. Så få förare som möjligt bör
hamna i en valsituation mellan att stanna eller att köra och
eventuellt bli rödkörare.
# Flödeshastighet -- Beräknat värde av medelhastigheten

TRAFIKSÄKERHETSMODELLEN

TRAFIKSÄKERHETSMODELLEN
Trañksäkerhetsmodellen brukar delas upp i Landsbygd och Tätort.
Gruppindelningen i sju olika grupper är enligt figur 1 nedan.
Figur 1 . GRUPPINDELNING
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Trañksäkerhetsmodellen är uppdelad enligt Figur 1 ovan. Varje grupp
består i sig av flera olika modeller, och variablerna (markerade med: * )
nedan är antingen sådana som bestämmer vilken modell som skall användas
eller så används dom i modellen. Slutligen nämns några variabler
(markerade med: ? ) som skulle kunna ingå i nya modeller.

TRAFIKSÄKERHETSMODELLEN

Grupp 1 (landsbygd, länkolyckor exkl. vilt)
* Vägtyp (grus, 2-fált, 4-fált, motortrañkled, motorväg)

-X-

* Vägbredd (<5.7 , 5.7-6.6 , 6.7-7.9 , 8.0-10.0 , 10.1-11.5 , >11.5 )
Siktklass (1, 2, 3, 4)

-X-

* Hastighetsbegränsning (50, 70, 90, 110)
Trañkflöde

Grupp 2 (landsbygd, knutpunktsolyckor exkl. vilt)
* Korsningstyp (Mindre korsningstyper (3 st.)
Cirkulationsplats
Enklare trañksignal utan O-funktion och utan
separat fas for vänstersvängande frånprimärväg.
Trañksignal med O-funktion eller med separat fas
för vänstersvängande från primärväg.
Planskild korsning, inkl. primär- och sekundärväg
inom trañkplatsen)
* Benantal (3, 4)

*-

Hastighetsbegränsning (7 0, 90, 110)

-K-

* Eventuell snedfordelning (snedfordelning om ÅDT < 100 på det
ena, men ej på det andra sekundärbenet)

Trañkflöde (primärväg och sekundärväg)

Grupp 3 (viltolyckor)
För viltolyckor finns ingen modell, utan man använder sig av
normalvärden for antal olyckor i alla situationer.
Viltstängsel => 80 % reduktion av viltolyckor.
Kostnaden per olycka bestäms av länkens skyltade hastighet.

TRAFIKSÄKERHETSMODELLEN

Grupp 4 (tätort, sträckolyckor exkl. GCM)
* Miljötyp (centrumområde/trångt gaturum,
mellanomrâde/halvöppet gaturum,

*

Vägfunktion (genomfart/infart, tangent, city)

-X-

Vägtyp (2-fält, 4-fält, motortrañkled, motorväg)

*-

Hastighetsbegränsning (50, 70)

*

ytterområde/öppet gaturum)

Trañkflöde

-X-

Miljötyp (centrumområde/trångt gaturum,
mellanområde/halvöppet gaturum,
ytterområde/Öppet gaturum,
statliga Vägnätet)

-X-

Korsningstyp (Mindre korsningstyper (3 st.)
Cirkulationsplats
Enklare trañksignal utan O-funktion och utan
separat fas for Vänstersvängande från primärväg.
Trañksignal med O-funktion eller med separat fas
för Vänstersvängande från primärväg.
Planskild korsning, inkl. primär- och sekundärväg
inom trañkplatsen)

-X-

Benantal (3, 4)

-X-

Grupp 5 (tätort, korsningsolyckor exkl. GCM)

Eventuell snedfördelning (snedfördelning om ÅDT < 100 på det

-X-

Hastighetsbegränsning (50, 7 0)

-X-

ena, men ej på det andra sekundärbenet)

Trañkflöde (primärgata och sekundärgata)
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Grupp 6 (tätort, sträckolyckor inkl. GCM)

*-

Vägfunktion (genomfart/infart, tangent, city)

'3(-

* Miljötyp (centrumområde/trångt gaturum,
mellanområde/halvöppet gaturum,
ytterområde/Öppet gaturum)

Vägtyp (2-fält, 4-fält, motortrañkled, motorväg)

* Hastighetsbegränsning (50, 70)

*-

* Trafikflöde (motorfordonstrañk)

Grad av separering mln motorfordonstrañk och GCM trafik
(fullständig separation => 80 % reduktion av GCM-olyckor,
delvis separation => 40% reduktion,
ingen separation => O % reduktion)

Skillnaden från modellen för Grupp 4 är att en uppräkningsfaktor

används.

11
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Grupp 7 (tätort, korsningsolyckor inkl. GCM)

*-

* Miljötyp (centrumområde/trångt gaturum,
mellanområde/halvöppet gaturum,
ytteromrâde/öppet gaturum,
statliga vägnätet)
Korsningstyp (Mindre korsningstyper (3 st.)
Cirkulationsplats
Enklare trañksignal utan O-funktion och utan
separat fas för Vänstersvängande från primärväg.
Trañksignal med O-funktion eller med separat fas
för Vänstersvängande från primärväg.
Planskild korsning, inkl. primär- och sekundärväg
in0m trañkplatsen)

-X-

* Benantal (3, 4)

Hastighetsbegränsning (50, 70)

* Trañkñöde
Skillnaden från modellen för Grupp 5 är att en uppräkningsfaktor
används.
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Variabler som ej finns med,
men som skulle kunna ingå i en ny modell:
? Bebyggelse
? Terräng/vegetationsforhållande (viltolyckor)

Reflektioner:

-» Vad är gränsen mellan Tätort och Landsbygd ?

- Hur skall trañkmiljöerna:
centrumområde/trångt gatrum
mellanområde/halvöppet gatrum
ytterområde/öppet gatrum
enklast definieras ?
av De nya typerna av Vägar finns ej med, varken
i VDB eller i TS-modellerna.
Dessa är 3-fälts Vägar och Vägar med breda
körfält (gamla 13m Vägar, där man har tagit
bort vägrenen och breddat körfälten i stället).
Borde inte dessa finnas med i VDB och i eV.
nya modeller?

Referens:

Trafiksäkerhetsmodeller vid vägplanering
och vid olycksanalys

Vägverket; Vth Östen Johansson

PM 93-06

Trafiksäkerhet, Underlag för vägplanering
VTI-producerade arbetspapper, juni 1991
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RESTIDSMODELLEN
Restidsmodellen brukar delas upp i Tätort och Landsbygd
Tätort:
*

Länklängd
Gatutyp (citygata, tangent, förbifart, infart genomfart)
Miljötyp (centrumområde/trångt gaturum,
mellanområde/halvöppet gaturum,
ytterområde/öppet gaturum)
Hastighetsbegränsning (50, 70)

Antal körfält
Andel av länkens längd (%) längs Vilken horisontalradien är mindre
än ca. 50m vid 50 km/h respektive ca. 100m vid 70 km/h.
Om länken utgör ramp, passerar rampanslutning eller ansluter till
växlingssträcka.
Korsningstyp
(signalreglerad,
väjningsreglerad med eller utan stoppskyldighet eller högerreglerad,
cirkulationsplats,
växlingssträcka,
rampanslutning)
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Landsbygd:

* Vägtyp (grus, 2-fält, 4-fält, motortrañkled, motorväg)

-X-

Siktklass (1, 2, 3, 4)

-X-

Hastighetsbegränsning (70, 90, 110)

-X-

* Vägbredd

Trafikflöde

Variabler som ej finns med,

men som skulle kunna ingå i en ny modell:
? Magasinstorlek vid körfältsuppdelm'ng
(dvs storleken på eventuellt eget körfält för svängande fordon, är
magasinstorleken för liten kan Övrig trafik hindras)

Reflektion:

- Om inte fördröjning i korsning har lagts till för landsbygd
nyligen, borde väl en sådan fördröjning läggas till ?
av Om man ej tar hänsyn till situationen då en svängande bil är tvungen
att lämna företräde för tex. en cyklist, borde man ej göra detta ?
Referens: 16. Effektkatalog, Väg- och gatuinvesteringar
Vägverket; Publ 1989:16

15
FORDONEFFEKTMODELLEN

FORDONEFFEKTMODELL
(inkl. kommentar om avgasemmission)
Denna modell används för attberäkna olika effekter som fordonen medför..

Här används en uppdelning i länkar ochkorsningar.
Effekterna är:
Bränsleförbrukning
n bensinförbrukning
a» dieselforbrukning
Fordonskonsumtion
'- reparation, arbetstid
-v komponentförslitning
- däckförslitning
Avgasutsläpp
-- kvävedioxider
- kolväten
- kolmonoxid
- koldioxid
Variabler:
* Länklängd
* Trafikflöde
* Flödeshastighet
* Hastighetsbegränsning (50, 70, 90, 110)
* Miljötyp (centrumomrâde/trångt gaturum,

mellanområde/halvöppet gaturum,

ytterområde/Öppet gaturum)
* Siktklass (1, 2, 3, 4)

* Vägkategori
(europaväg, riksväg, primär länsväg, sekundär länsväg)
* Vägyta (belagd alt. grus)
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För korsningar tillkommer även variabeln:
* Korsningstyp (Mindre korsningstyper (3 st.)
Cirkulationsplats
Enklare trañksignal utan O-funktion och utan
separat fas for vänstersvängande från primärväg.
Trañksignal med O-funktion eller med separat fas
for vänstersvängande från primärväg.
Planskild korsning, inkl. primär- och sekundärväg
inom trañkplatsen)

Avgasemission: Vad det gäller avgaser så finns f.n modell för vad som "släpps
ut ur avgasröret" implementerad (det är delar av effekterna
ovan). Dock finns f.n. ingen modell implementerad för vad
som händer sedan. Det finns modeller för detta men de
behöver implementeras, dessa modeller har samma utseende
som Bullermodellen.

Referens: Modellspecifikation fordoneffektmodell
Vägverket, ADBa, Mona Pellas, PPmiljÖ, Peter Huledal 920103
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BULLERMODELLEN
F.n. finns ingen modell för buller implementerad. Nedan nämns variabler
som skulle kunna ingå i en sådan modell.

- Flöde lastbilar
- Flöde personbilar
- Skyltad hastighet
- Avstånd på länk från nod
- Vägyta (indelning beroende på bla. material)
- Vägens lutning
- Vägens höjd Överomgivande mark
- Antal lägenheter med samma typfallsnummer
- Lägenheternas höjd över markytan

- Antal boende i lägenheterna
- Lägenheter i samma hus men med fönster åt annat håll
- Vinkelrätt avstånd till vägen
- Kortaste avstånd till väg (ej säkert att vinkelrätt avstånd är
kortaste avståndet)
- Fasaddämpning
- Geologiska/geotekniska markförhållanden
- Terräng-/vegetationsforhållanden
- Marktopograñ (omkringliggande marks topograñska utseende, pga
ev.skärmverkan)
- Höjd på ev. skärmar ("skapade" skärmar)
- Byggnader som skärmar av

18
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Kommentar: Med typfallsnummer menas en indelning av lägenheterna
efter bla utseende.
Då det kan vara svårt att få reda på lägenheternas höjd
över markytan, antal boende i lägenheterna och kanske

även vinkelrätt/kortaste avstånd till väg skulle dessa
variabler kunna ingå i ovanstående indelning.

Referens: Storskalig modell för studium av trañkbullerstömingar
VTI-notat Nr: TF 52-18 1992
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INTRÅNGSMODELLEN
F.n. finns ingen modell för intrång. Nedan nämns variabler som skulle
kunna ingå i en sådan modell.
Riksintressanta områden (typ naturreservat, fornlämningar etc.)
Lokalintressanta områden
(typ strövområden, rekreationsområden etc.)
Gruvforekomst
- Vattentäkter

Markanvändning
(industri-, bostadsområden, soptippar, ledningar etc.)
Geologiska/geotekniska markförhållanden (torv, grusåsar etc.)
Kommentar: En sak som också bör beaktas är folks värderingar av olika
områden. Detta är svårt att realisera men man borde

försöka lösa det på något sätt.

20
VARIABELTABELL

VARIABELTABELL
På nästföljande sidor finns tabeller över alla variabler och i vilka modeller de

förekommer. Nedan är några förklaringar Över förekommande modellnamnsförkortningar, tecken samt kommentarer till variablerna.
Modeller:

Traf-Säk = Trañksäkerhetsmodellen
Restid = Restidsmodellen
Fo-Eñ' = Fordoneffektmodellen
Buller = Bullermodellen

Intrång = Intrångsmodellen
Tecken:

*
?
-

Variabel som ingår i nuvarande modell
Variabel som skulle kunna ingå i en nuvarande modell
Variabel som skulle kunna ingå i en ny modell

Variabelkommentarer:
Med 'Vägkurvatur' nedan menas variabeln:
"Andel av länkens längd (%) längs vilken horisontalradien är
mindre än ca. 50m vid 50 km/h respektive ca. 100m vid 70 km/h."
Med 'Ev. länkspeciñkation' nedan menas variabeln:
"Om länken utgör ramp, passerar rampanslutning eller ansluter
till växlingssträcka."
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Variabelkommentarer (forts.):

I modellerna skiljer sig Variabelbetydelsen åt i några fall, dessa är:
Hastighetsbegränsning -Ex. Traf-Säk, Grupp 1, här är de tillåtna
värdena: 50, 70, 90, 110
Fo-Ko, Modell 2, här är de tillåtna
värdena: 5,0, 70

Miljötyp -- EX. I Traf_Säk, Grupp 4, är de olika Miljötyperna:
centrumområde
mellanområde

ytterområde
I Traf-Säk, Grupp 5, är de olika Miljötyperna:
centrumområde
mellanomrâde

ytterområde
statliga Vägnätet
Flöde -- Ex. I Traf-Säk menas med Flöde all motorfordonstrañk, medans i Buller är Flöde

uppdelat i lastbilar och personbilar.

Korsningstyp -Ex. I Traf-Säk, Grupp 2, är de olika korsningstyperna:
Mindre korsningstyper (3 st.)
Cirkulationsplats
Enklare trañksignal utan O-funktion och utan
separat fas för Vänstersvängande frånprimärväg.
Trañksignal med O-funktion eller med separat fas
for Vänstersvängande från primärväg.
Planskild korsning, inkl. primär- och sekundärväg
inom trañkplatsen
I Restid är de olika korsningstyperna:
Signalreglerad,
Väjningsreglerad med eller utan stoppskyldighet
eller högerreglerad,
Cirkulationsplats,
Växlingssträcka,

Rampanslutning
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VARIABLER

MODELLER

Vägtyp

Vägbredd
Vägkategori
Vägyta
Vägfunktion
Vägens lutning
Grad av separering mln motorfordonstrañk och GCM-trañk
Länklängd
Hastighetsbegränsning
Korsningstyp
Siktklass
Flöde
Benantal

Ev. snedfördelning

Miljötyp

Avstånd på länk från nod

Flödeshastighet
Vägens höjd över omgiv. mark
Gatutyp
Antal körfält
Vägkurvatur
Ev. länkspeciñkation
Magasinstorlek

Traf-Säk

Restid

Fo-Eff

Buller

Intrång

23
VARIABELTABELL

VARIABLER

MODELLER

Traf-Säk

Bebyggelse

Terräng-/vegetationsförhållande

Antal lägenheter med samma
typfallsnummer

Vinkelrätt avstånd till vägen

Kortaste avstånd till vägen
Lägenheternas höjd över mark
Fasaddämpning
Höjd på eventuella skärmar
Marktopograñ
Antal boende i lägenheterna
Lägenheter i samma hus, men
med fönster åt annat håll
Byggnader som skärmar av
Riksintressanta områden
Lokalintressanta områden
Gruvförekomst
Vattentäkter

Markanvändning
Geologiska/geotekniska
markförhållanden

?

Restid

Fo-Eff

Buller

Intrång
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Metod

Med utgångspunkt från Statskontorets inventering av databaser 1987 har telefonintervjuer
genomförts med databasinnehavare. Under perioden 1987 - 93 har mycket hänt på
digitaliseringssidan. Syftet har inte varit att genomföra en fullständig inventering utan
inventeringen omfattar i första hand de databaser, som ansetts ha störst betydelse för
projektet. En avgörande fråga i inventeringsarbetet är i vilken utsträckning databaserna är
eller kommer att vara digitala.

Resultat

Varje databas redovisas på ett formulär. Totalt har 29 databaser inventerats.
Av specith intresse för projektet är den "Nationella databaskatalogen för geografiska

databaser". På uppdrag av STANLI (Standardisering landskapsinformation) har LMV
(Lantmäteriverket) genomfört en förstudie. Regeringen har nu beviljat LMV medel för
fortsatt arbete och planering pågår för detta projekt. I detta arbete deltager ULI,
Statskontoret, LMV, Vägverket, SGU, Statistiska centralbyrån m fl.

25
INVENTERING AV DATABASER FÖR VÃGÄNDAMÅL

INVENTERING AV DATABASER FÖR VÄGÄNDAMÅL
I denna sammanställning ingär de för projektet intressanta databaser som finns

dokumenterade i Statskontorets skrift 1987: 19, Iägesbestämd information - katalog över
databaser, samt ett antal nya databaser. Informationen är till stora delar uppdaterad till 1993
genom VTI / SGIs inventering.
Centrala myndigheter med databaser
Databaser

Boverket

Innehåll

Översiktsplanearkiv, detaljplanearkiv,områden

med riksintresse, fysiska riksplaneringen

(naturresurser, bevarandeintressen, mark-

användning mm), kustinventeringen,
miljöstörande industri.
Centralnämnden för fastighetsdata

Fastighetsregister och inskrivningsregister.

Domänverket

Skogsbruk (skogsvård,avverkning och

försäljning) och arrendeverksamhet.
Skogsmark (beskrivning och indelning av den
växande skogen, markbeskaffenhet och
höjdläge)

Fortiñkationsförvaltningen

Uppgifter om försvarets byggnader och
anläggningar.

Försvarets forskningsanstalt

Forskning för försvarsändamäl. Databaserna
innehåller bl a uppgifter om skogar, sjöar, Öar,
större vägar, fomminnen,samhållen och

höjddata.
(ej kommersiellt)
Lantmäteriverket

Administrativ indelning, kommunikationer,
markanvändning, bebyggelse, restriktioner för

markanvändning, höjddata, ortsnamn mm.

Riksantikvarieämbetet

Riksintressanta områden och objekt
(fornlämningar, byggnadsminnen,
utgrävningar).
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Skogsstyrelsen

Översiktlig skogsinventering och

Statens geotekniska institut

Geodatabank (geotekniska utredningar;
borrningsresultat, laboratorieresultat) och

skogsbruksplaner, hyggeskortsregister.

geologisk/gwtekniska karteringar, litteraturdatabas.
Statens järnvägar

Vågbroregister, fasta anläggningar, korsningar
järnväg/våg.

Statens naturvårdsverk

MiljÖfarlig verksamhet, vattenkvalitetsregister,
mâtdataregister för utsläpps- och produkt-

kontroll.
Riksregister för naturvård, våtmarksinventeringen.

Statens räddningsverk

Skredriskområden, Översvämningsområden.

Statens vattenfallsverk

Ledningsregister, register för detaljdistribution.

Statens våg- och transportforskningsinstitut

Grusdataarkiv, tjäldatabas.

Statistiska centralbyrån

Lantbruksregistret, folk -och bostadsregistret.

Sveriges geologiska undersökning

Brunnsdatabank, vattentäktsdatabank,
grundvattennåtets databank, grusdataarkiv,
torvdataarkiv, jordartskartdatabas,

hydrogeologiska sverigekartan och länskartdatabas, fyndighetsdatabas (mineral- och
bergarter).
Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut.

Svenskt markvattenarkiv, svenskt sjöregister,
svenskt vattendragsregister, vattenstånd- och

vattenföring.

Södra bergmåstardistriktet

Inmutningsregister.

Televerket

Telenätsanläggningar, stationer och linjenät.

Trañksåkerhetsverket

Trañkolycksregistret.
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Vägdata, linjeföringsdata, brodata, olycksdata,

Vägverket

beläggningsdata, kartdata, viltstängsel.

Överstyrelsen för civil beredskap

Bensinstationsregistret, cisternregistret.

Länsmyndigheter med databaser

Fastighetsägare- och brunnsregister,
täckdikesplan. Register över'bl a sjöar och

Lantbruksnämnden

markanläggningar.

Länsstyrelsen

Miljövård, sjöregister, vattendragsregister,
naturvårdsregister, täktregister,
byggnadsminnesregister, fornminnen,

nybyggnadsförbud, aktuella Översikts-

planer, förordnanden enligt naturvårdslagen
(naturvärdsområden, naturminnen, naturreservat

mm). Bebyggelseinventering.

Skogsvårdsstyrelsen

Avverkningsdiarium, aktuella hyggen, dikning,
vägföretag, skogsinventering.

Överlantmätannyndighet

Tätortskarta, väg- och brokarta.

Kommunala organ med databaser

Organisationer och organ med databaser

Svenska orienteringsförbundet
Svenska orienteringsförbundet

Fritidskarta.
Karnegistreringsprogram för orienteringskartor.

Sveriges Nationalatlas

En geograñsk beskrivning av vårt lands natur,

samhälle och kultur i 17 band.
Skala ca 1:1 milj. Finns även i PC-version för
ett antal band.

Privata bolag
STORA, Korsnäs, MoDo och SCA

Skogsbruk och skogsmark (se Domänverket).
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Organisation I Företag:

Boverket (tidigare Statens planverk)

Innehavare / Namn:
Kontaktman:

Boverket( tidigare Statens planverk)
Kajetonas Ceqinskas tel: 0455-53124
Anna-Karin Eriksson tel: 0455-53118

Namn (på databasen):

Översiktsplanearkiv

Innehåll:

Kommunala översiktsplaner, länsstyrelsens yttranden
och registerblad Över översiktsplaner.

Syfte:

Enligt förordning med instruktion för Boverket.

Insamlingsmetod:

Kommunerna sänder in materialet enligt

PBL kap 4, § 13.

Geografisk täckning/
omfattning:

Hela landet utom 10 kommuner. Troligen komplett
under 1994.

Koordinatsystem:

Områdesgrânser inritade på kartor i skala 1:250 000 - 1:500 000. Koordinater saknas på vissa kartor.

Skala:

Från 1:100 000 -1:500 000.

Dataformat, lagringsformat, leveransformat:

Tidskriftssamlare och pärmar. Man planerar att
lägga upp ett system på databas.
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10

Åtkomst:

Materialet ñnns förvarat i pärmar. Lånas ej ut,
men uppgifterna finns tillgängliga för all-

månheten.

11

Aktualitet:

12

Nuvarande implemen-

tering i GIS / användning

av databasen i GIS:

13

14

Källmaterial:

Kontinuerligt, varefter nya planer sänds in.
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Organisation / Företag:

Boverket

Innehava Namn:
Kontaktman:

Boverket

Kajetonas Ceqinskas tel: 0455-53124

Anna-Karin Eriksson tel: 0455-53118

Namn (på databasen):

Detaljplanearkiv

Innehåll:

Fastställda detaljplaner med tillhörande bestämmelser
och beskrivningar.

Syfte:

Enligt förordning med instruktion för Boverket.

Insamlingsmetod:

Genom länsstyrelsens försorg.

Geografisk täckning/

Materialet finns ofta på respektive kommun.

omfattning:

Koordinatsystem:

Inritat på kartor i skala 1:1000 - 1:2000.

Skala:

Dataformat, lagringsformat, leveransformat:

Kartskåp och pärmar.

31
BOVERKEI'

10

Åtkomst:

Kartor.

11

Aktualitet:

Varefter de sänds in.

Nuvarande implemenIngen.
tering i GIS / användning

av databasen i GIS:

13

14

Källmaterial:
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1

Organisation / Företag:

Centralnämnden för fastighetsdata

Innehavare/ Namn:
Kontaktman:

Centralnämnden för fastighetsdata

Anders Brolin tel: 026-144700
Gunhild Lönnberg (GIS-ansvarig)

2

Namn (på databasen):

Fastighetsdatasystemet

3

Innehåll:

Fastighetsuppgifter (sammanlagt 26 informations-

4

Syfte:

Att förenkla hanteringen för inskrivnings- och
fastighetsregistermyndigheterna.

5

Insamlingsmetod:

Överföring (stansning) av innehållet i jord- och stads-

grupper) (uppgift 1993)

register respektive fastighets- och tomträttsböckema.

Koordinater digitaliseras vid CFD. Planer och adresser

registreras från underlag levererade av lantmäterikontor
och kommuner. Taxeringsuppgiftema kommer från
RSV. (uppgifter 1987 och 1993)
6

Geografisk täckning/

Fn är 80-85 % av alla fastigheter inlagda i databas.
Hela riket beräknas vara klart hösten 1995.

7

Koordinatsystem:

Län, kommun, församling, fastighetsbeteckning,
koordinater i rikets system. (uppgift 1993)

8

Skala:

Valfri skala. Man kan t ex plotta uppgifter om
fastigheter tillsammans med befolkningsuppgifter,
(överlägg). (uppgift 1993)

omfattning:
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Dataformat, lagringsformat, leveransformat:

ADB-tillämpning i IBM stordatormiljö.

10

Åtkomst:

Via uppkoppling till databasen.

11

Aktualitet:

Baserna uppdateras dagligen genom
handläggningsrutiner för FR respektive IR.

(uppgift 1993))

Koordinater, planer och adressuppgifter aj ourhålls av
FRM, taxeringsuppgiftema hämtas en gång per år
ifrån RSV. (uppgifter 1993)
12

Nuvarande implementering i GIS / användning
av databasen i GIS:

13

Pris:

Anslutningsavgift fr 3000 kr och uppåt.
Avgift per användare, 100 kr/ mån / identitet.
Avgift per fråga, 3,50-5,00 kr beroende på

anslutning.

14

Källmaterial:

34
LANTMÄTERM-:Rm

INVENTERING AV DATABASER FÖR VÄGÄNDAMÅL
1

Organisation I Företag:

Lantmäteriverket

Innehavare / Namn:
Kontaktman:

Lantmäteriverket
Sara Dahlén tel: 026-1533410

2

Namn (på databasen):

GSD-Gröna kartan

3

Innehåll:

- Administrativa gränser
- Kommunikationer
- Markanvändning

- Bebyggelse
- Restriktioner för markanvändning

- Omlamn,fastighetsbeteclm, höjdkurvor

4

Syfte:

Framställning av kartor för allmänt bruk.

5

Insamlingsmetod:

Manuell och automatisk digitalisering med hjälp av

kartmanus i skala 1:25 000.(Digita1isering med hjälp av
digitaliseringsbord, fotogrammetriska stereoinstrument

och scanner anslutna till dator) utförs vid LMV.

Underlaget för klassning av objekten inhämtas från
andra myndigheter och genom fältarbete.
6

7

Geografisk täckning/

Gröna kartan omfattar 619 blad i skala 1:50 000.

omfattning:

Den täcker hela landet utom inre Norrland.

Koordinatsystem:

Alla objekt är lägesbestämda i rikets nät. För

ortnamnen anges även församling.

8

Skala:

1:50 000
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Dataformat, lagringsformat, leveransformat:

Vektorforrn. Gröna kartan, T5-versionen i vektor- eller
rasterform. Denna kartan \är fullständigt digital, men ej

rikstäckande, ca 80 blad utgivna.

Man kan få ut digitala kartor i t ex KF-85, ARG-INFO
och ASCII-format.
Rasterdatabasen håller på att byggas upp, för att få
rikstäckande kartmaterial i digital form.

I norra Sverige är det blå kartan, som scannas.
10

Åtkomst:

På diskett eller band.

11

Aktualitet:

Senaste tryckta T-5 versionens aktualitet.
Ajourhållning i den takt, som den tryckta

kartan revideras, vart 5:e-10:e år.

12

Nuvarande implemenAnvänds som bakgrundskarta för överföring av
tering i GIS / användning egen information. Användare är bl a Kraftbolagen
av databasen i GIS:
Vattenfall och Vägverket.

13

Pris:

För vektordatabasen (1 bas = 1 topograñskt kartblad)
Databas:

1-9

10-24
25-99
100-349
över 350

4 OOO:-/blad

12
10
8
7

500:-/blad
500:-/b1ad
750;-/blad
000:-/b1ad

För gröna kartan (rasterformat), scannade kartor.
3 500:- / blad.
För blå kartan i skala 1:100 000 (norra Sverige),
5 000:-/ blad.
14

Källmaterial:

Översikter Gröna kartan (Kartplan 1993/94)

- Planerad utgivning budgetârsvis

- Redovisning av versioner och revideringsläge
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1

Organisation / Företag:

Lantmäteriverket

Innehavare / Namn:

Lantmäteriverket

2

Namn (på databasen):

GSD- Ekonomiska kartan (grundversionen)

3

Innehåll:

- Administrativa gränser
- Kommunikationer
- Markanvändning
- Bebyggelse

- Restriktioner för markanvändning

- Ortnamn, fastighetsbeteckningar, övriga symboler

4

Syfte:

Framställning av kartor för allmänt bruk

5

Insamlingsmetod:

Digitalisering med hjälp av digitaliseringsbord,
fotogrammetriska stereoinstrument och scanner
anslutna till dator utförs vid LMV. Underlaget för
klassning av objekten inhämtas från andra myndigheter
och genom fältarbete.

6

Geografisk täckning/

Ekonomiska kartan täcker Sverige utom üällen.

7

Koordinatsystem:

Alla objekt är lägesbestämda i rikets nät. För
ortnamnen anges även församling.

omfattning:
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Skala:

Ekonomiska kartan trycks och ges ut som gula kartan i
skala 1:20 000 sedan 1984.

GSD-Ek, grundversionen ges bara ut i dataformat, inga

tryckta kartor.

Dataformat, lagringsformat, leveransformat:

ARG-INFO, KF-85, ASCII- format m fl.

10

Åtkomst:

Disketter eller band.

11

Aktualitet:

Sedan några år tillbaka trycks inte ekonomiska kartan i
1:10 000 utan tillhandahålls i denna skala i form av deloriginal. E. K. ges sedan 1984 ut som Gula kartan i

Vektorformat.
Gula kartan kan scannas för att få en rasterbild.

skala 1:20 000.

Fastighetsbildningen uppdateras 1 gång/år. Ingen
kontinuerlig ajourhållning sker. Fr 0 m 1998 kommer

fastigheterna att ajourhâllas kontinuerligt.
12

Nuvarande implemenLänsstyrelser, kommuner och företag.
tering i GIS / användning

av databasen i GIS:

13

14

Om färdig produktion, 4 600:-/st.

Innan färdig produktion 4 000:-/st.

Källmaterial:

Översikt Gula kartan, planerad utgivning budgetårsvis.
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1

Organisation / Företag:

Riksantikvarieämbetet

Innehavare / Namn:
Kontaktman:

Riksantikvarieämbetet
Lars Rentile (datachet) tel: 08-7839000
Ulf Bertilsson (ansv. för fomminnesregistret)
Hans Lundmark

2

Namn (på databasen):

Fornminnesregistret

3

Innehåll:

Fasta fornlämningar, enskilda anläggningar eller
områden med flera anläggningar. Lagskyddade
byggnadsminnen - byggnadsminnesmärken.

4

Syfte:

Att åstadkomma ett register över landets lagskyddade

fasta fornlämningar och att ajourhålla detta med samma

ambitionsnivå som Övrigt innehåll på ekonomiska

kartan. Fr o m 1995 har RAÄ ett samarbetsavtal med

LMV, som innebär att man skall ligga on line med

LMV:s uppdatering av ekonomiska kartan.
5

Insamlingsmetod:

Egna inventeringar årligen inomusamma område som

6

GeOgrafisk täckning/
omfattning:
'

40 % av all information som finns fornminnesregistret
är inlagt på databas. Man koncentrarar sig i första hand
på fornminnestäta län.

7

Koordinatsystem:

Rikets nät.

8

Skala:

Valfri skala. Olika nogrannnhet i koordinatsättningen.
Noggrannheten ñnns angiven för varje objekt.

ekonomiska kartan produceras. Aldre uppgifter i arkiv
och litteratur läggs in efter hand.
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Dataformat, lagringsformat, leveransformat:

10

Åtkomst:

Manuellt register med tältkonceptkartor och register-

böcker med f'altanteckningar. (uppgift 1987)
Inlagring sker nu i en INFORMIX-databas.(uppgift
1993)

Finns översikt på Sverigekarta (papper). Under 1994
kommer ett produktionsmässigt system att utvecklas.
Man räknar med att vara färdig med ett system för on
linesökning under 1995. Det kommer då att vara
möjligt att köpa en kopia för eget bruk.

11

Aktualitet:

Kontinuerlig ajourhâllning. Informationen kommer i
första hand från länsstyrelserna.

Nuvarande implementering i GIS / användning
av databasen i GIS:

Finns ingen kommersiellt utvecklad version.

13

Pris:

14

Källmaterial:

Sverigekarta kommer!
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1

Organisation / Företag:

Riksantikvarieämbetet

Innehavare/ Namn:

Riksantikvarieämbetet

Kontaktman:

Jan-Erik Tomtlund

2

Namn (på databasen):

Riksintresseområdesregister

3

Innehåll:

Kulturhistoriskt intressanta områden

4

Syfte:

Att åstadkomma ett register Över områden
med kulturhistoriskt intresse.

5

Insamlingsmetod:

Inventering av riksintressen, som är skyddade

tel: 08-7832588

enligt naturresurslagen. Områdesgränserna finns

inritade på länsstyrelsemas plankartor.
6

Geografisk täckning/

1600-1700 områden i landet, där det finns

omfattning:

kulturhistoriska väärden.

7

Koordinatsystem:

Inlagda polygoner enligt rikets nät.

8

Skala:

Utplottning i skala 1:250 000 år lämpligast.
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Digitalt inlagd information i skala 1:250 000.

Dataformat, lagringsformat, leveransformat:

Man kan få informationen i ASCII-format,
MAP-INFO-format eller DXF-format.

10

Åtkomst:

På diskett.

11

Aktualitet:

Uppdateras vid förändringar genom formella
beslut.

12

Nuvarande implementering i GIS /användning
av databasen i GIS:

Yissa lånssty6relser som har MAP-INFO.
Aven internt på RAA.

13

14

Enligt överenskommelse. Normalt handläggningstiden.

Källmaterial:

Finns länskartor med markerade områden. Översikt
A-3 format skickas.
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Organisation / Företag:

Skogsstyrelsen

Innehavare / Namn:
Kontaktman:

Sune Solberg (planenheten) tel: 036-155712

2

Namn (på databasen):

Översikth skogsinventering och skogsbruksplaner.

3

Innehåll:

Beskrivning av skog och skogsmark

1

Skogsstyrelsen

-Identiteter och övergripande begrepp
-Avdelning (registreringsenhet)
-Markdata
-Skogsdata

Registrering av åtgärdsbehov
4

Syfte:

Som övergripande mål för skogsbruket
gäller att skogsmark med dess skog genom

lämpligt utnyttjande av markens virkesproducerande förmåga skall skötas så att
den varaktigt ger en hög och värdefull

virkesavkastning. Hänsyn skall därvid
tas till naturvårdens och andra allmänna
intressen.
5

Insamlingsmetod:

Egen datainsamling av uppgifter som normalt
saknas på annat håll.

6

Geografisk täckning/

A11 privat skog i hela landet, vilken utgör
ca hälften av all skog. Det saknas dock ca 10-1570.

7

Koordinatsystem:

Rikets system. I förekommande fall interna
fastighetsbeteckningar. Informationen är
koordinatsatt, med undantag för Kronobergs

omfattning:

lan.

8

Skala:

1:10000
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Dataformat, lagringsformat, leveransformat:

Skivminne på central dator (VMS). På sikt förs
informationen ut på län och distrikt. Endast
en mindre del är digitaliserad, p g a bristande resurser,
Kan levereras på t ex ASCII-format.

10

Åtkomst:

På diskett eller på papper.

11

Aktualitet:

Fn ñnns små resurser för uppdatering. Löpande
verksamheten bidrar dock till utvärdering av de

skogspolitiska målen. Avsikten är att investeringen skall

revideras i visst intervall som beror av de resurser som
avsätts för ändamålet.

Vissa delar kan uppdateras vid behov.

Nuvarande implemenInformation från skogsplaner och skogstering i GIS / användning inventeringar efterfrågas av t ex markägare,
av databasen i GIS:
kommuner och länsstyrelser och även ifrån
energibranschen.

13

14

Handläggningstid och materialkostnad.

Källmaterial:

SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING

INVENTERING AV DATABASER FÖR VÄGÄNDAMÅL
Organisation / Företag:

Sveriges geologiska undersökning

Innehavare I Namn:
Kontaktman:

Sveriges gmlogiska undersökning

Jan Hultström (dataansvarig) tel. 018-179000

2

Namn (på databasen):

Jordartskartdatabas 1)

3

Innehåll:

Jordarter
- gränser mellan olika jordarter

1

Harald Berner (huvudansvarig)

- blockighet
- hällar
- isälvsavlagringar
- ändmoräner

- dagbrott

- borrpunkter med mäktighetsuppgifter
- isräftlor med riktning
- källor

- gruvor
- enstaka stora block
4

Syfte:

Att med hjälp av digital teknik framställa tryckunderlag
för jordartskartor i skala 1:50 000 och att underlätta
framtagning av temakartor i olika skalor.

5

Insamlingsmetod:

SGU insamling
Engångsinsamling
Flygbildstolkning och iältkartering

6

Geografisk täckning/
omfattning:

Drygt 50 kartblad, enligt Gröna kartans indelning,
främst inom östra Svealand, Göteborg och Skåne.

7

Koordinatsystem:

Digitalisering av gränser och punktobjekt från arbetskartori skala 1:10 000. Koordinater i riksnätet.
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8

Skala:

Valfri skala. Upplösningen är 5 m.

9

Dataformat, lagringsformat, leveransformat

CAMPUS-system (lagring i vektorform).
Kan omlagras till ARC/INFO-export, ASCII och
Rasterformat, m fl.

10

Åtkomst:

PC-doskompatibel diskett, 3,5

11

Aktualitet:

Sker inte

12

Nuvarande implemenGIS-centrum, militären, Regionalplanekontoren,
tering i GIS / användning Göteborgs universitet (enstaka kartblad)
av dataan i GIS:

13

Pris:

Ca 2000 kr /kartblad.

14

Källmaterial:

Översiktskarta som visar planerad utgivning

eller 5 1/4" diskett.

I UNIX-format, exabite eller quicktape.

av jordartskartoma Ae i skalal: 50 000 och

Aki skala 1:100 000 budgetårsvis.

I) alla uppgifter från 1993
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INVENTERING AV DATABASER FÖR VÄGÄNDAMÃL
Organisation / Företag:

Sveriges geologiska undersökning

Innehava Namn:
Kontaktman:

Sveriges geologiska undersökning
Karin Grånäs tel: 018- 179000

2

Namn (på databasen):

Grusarkivet

3

Innehåll:

Grus-,sand- och krossbergförekomsters lägen,

1

utbredning, uttagbar volym, kvalitet, materialtyp, ev

tåkttillstånd. (uppgift 1993)
4

Syfte:

Uppgifterna skall bilda underlag vid regional

5

Insamlingsmetod:

Manuell registrering och digitalisering i samband
med regionala inventeringar. Inventeringar utförda av
såväl SGU som andra myndigheter, länsstyrelser eller
konsulter.(uppgift 1993)

6

Geografisk täckning]
omfattning:

Ca 11 000 förekomster. I stort sett hela Blekinge,
Hallands, Gotlands, Göteborgs- och Bohus, Kristianstads, Kronobergs, Malmöhus, Skaraborgs,

grusförsöljningsplanering, vara arbetsunderlag
vid prövningar av tålctansökan och vara underlag
för detaljerad prospektering av grusförekomster och
alternativa material.

Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län samt

delar av Uppsala, Kopparbergs, Värmlands och

Västmanlands län, Norrlandskusten och centrala delarna

av Jämtland ñnns inlagrade. (uppgift 1993)
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Koordinatsystem:

X- och Y-koordinater i rikets nät. Även län, kommun

och topograñskt kartblad. Förekomsternas
begränsningar är digitaliserade från karta i skala
1:50 000. (uppgift 1987)

Skala:

Valfri skala. Informationen inlagd i 1:50 000.

Dataformat, lagringsformat, leveransformat:

Standardkartor och tabeller. Leverans digitalt i ASCIIformat eller ARC/INFO-format. (uppgift 1993)

10

Åtkomst:

Disketter eller band.

11

Aktualitet:

Tillväxer med ca 1000 förekomster per år.
(uppgift 1993)

Nuvarande implemenNågra länsstyrelser bl a Göteborg- och Bohus län
tering i GIS /användning har testat.
av databasen i GIS:

13

14

Fast handläggningskostnad, därefter en kostnad
beroende på antalet förekomster och kartor. Specialpris
för hela landet.(uppgift 1993)
Källmaterial:

Översiktskarta.
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INVENTERING AV DATABASER FÖR VÄGÄNDAMÅL

Organisation / Företag:

Sveriges geologiska undersökning

Innehavare / Namn:
Kontaktman:

Sveriges geologiska undersökning
Bo Tunholm tel: 018-179212

2

Namn (på databasen):

Grundvattennätets databank

3

Innehåll:

Tidsserier med mätningar av grundvattnets kemiska
sammansättning, nivåförändring, temperatur, tjäldjup
och snödjup. Information om mätstationemas läge,
akvifertyp mm. (uppgift 1993)

4

Syfte:

Allmän geologisk kartering med hänsyn till bl a

1

grundvattnets praktiska betydelse.
Att beskriva och förklara reginala och tidsmässiga

variationer i grundvattnets mändg och beskaffenhet.
Under de senaste åren har specith den sura
nederbördens effekt på grundvattnets beskaffenhet
studerats. (uppgift 1993)
5

Insamlingsmetod:

Inrapportering frän observatörer. Automatisk
registrering och överföring av data till SGU vid några
stationer. (uppgift 1993)

6

Geografisk täckning]

omfattning:

Mätningar sedan är 1966 från ca 450 fasta stationer runt
om i landet. Tjäldjup och snödjup mäts endast vid ett
fåtal stationer.

7

Koordinatsystem:

x-, y- och z-koordinater i rikets nät.

8

Skala:

Valfri skala.
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10

Dataformat, lagringsformat, leveransformat:

Relationsdatabas MIMER. (uppgift 1987)
Rådatatabeller, tidsserier, diagram mm.
Möjligheter ñnns att överföra till bl a

Åtkomst:

Grundvattennivåkarta ges ut varje nånad för hela riket.

ASCII-format. (uppgift 1993)

(uppgift 1987)

Diskett eller band (uppgifr 1993).
11

Aktualitet:

Den kemiska sammansättningen mäts 2-8 gånger

per år. Övriga parametrar mäts 2 gånger per månad.
(uppgift 1993)

12

Nuvarande implementering i GIS /användning
av databasen i GIS:

Försök pågår med uppkoppling via modem i ett
projekt som heter DIGIS (främst brunnsarkivet)

13

Pris:

Hanteringskostnad.

14

Källmaterial:

Översiktskartor,som visar pågående och avslutade

grundvattenmätningar.
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INVENTERING AV DATABASER FÖR VÄGÃNDAMÃL

Organisation/ Företag:

Sveriges geologiska undersökning

Innehavare / Namn:
Kontaktman:

Sveriges geologiska undersökning

Sven-Erik Karlsson tel: 018-179000
Sten Sandström (dataansvarig) tel: 018-179166

Namn (på databasen):

Brunnsarkiv

Innehåll:

Data om brunnars tekniska utformning, djup,
vattenmängdskapacitet, grundvattennivä, geogra-

ñska läge, jorddjup samt uppgifter om lagerföljd.

(uppgift 1993)

Syfte:

Allmänn geologisk kartering och dokumentation
med hänsyn till bla grundvattnets allmänna bety-

delse.

Insamlingsmetod:

Insända uppgifter från brunnsborrningsföretag.

Geografisk täckning/
omfattning:

Ca 16 000 brunnar över hela landet, främst brunnar

Koordinatsystem:

borrade i berg, fr 0 m är 1976. 7000-8000 nya brunnsuppgifter per år. (uppgift 1993)
Fastighet, län, kommun och församling enligt SCst
koder. X-, Y- och Z-koordinater enligt rikets nät.

(uppgift 1993)

Skala:

Valfri skala.

Dataformat, lagringsformat, leveransformat:

Rädatatabeller, uppgifter plottade pâ kartunderlag eller i
digital form på diskett i ASCII-format eller annat
format.(uppgift 1993)
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10

Åtkomst:

I digital form på diskett. Planer finns för att skapa
rutiner för uppkoppling via telenätet. (uppgift 1993)

11

Aktualitet:

Kontinuerlig uppdatering med uppgifter från brunnsborrningsföretag.

Nuvarande implemenSGU använder MAP-INFO för bearbetning och
tering i GIS / användning sammanställning till kunder. Ett antal län och konsultav databasen i GIS:
företag bl a VBB-VIAK använder ARC-INFO-format.

13

Pris:

600 kr /topograñskt kartblad, för första bladet, därefter en halvering av kostnaden. Om flera kartblad
beställs blir det ett specialavtal, reducerad kostnad.

14

Källmaterial:

Översikt Sverigekarta.

Prisuppgifter.
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INVENTERING AV DATABASER FÖR VÄGÄNDAMÅL

Organisation / Företag:

Sveriges geologiska undersökning

Innehavare/ Namn:
Kontaktman:

Sveriges geologiska undersökning
Dag Fredriksson
tel: 018-179000

2

Namn (på databasen):

Torvarkiv

3

Innehåll:

1

Uppgifter om torvmarkers läge och utbredning. För 10

län finns även information om stratigrañ, djup,
torvslag, analyser mm. Undersökningar från böljan

av 1900-talet och framåt.
4

Syfte:

Torvarkivet år ett sökregister för att tillhandahålla uppgifter om svenska torvmarkers användbarhet för olika
ändamål. Bearbetning av inlagrade uppgifter och

anpassad redovisning kan tas fram på beställning.
(uppgift 1987)

5

Insamlingsmetod:

Digitaliserat material samt manuell inmatning.
(uppgift 1993)

6

Geografisk täckning/

omfattning:

Rikstäckande. Samtliga sankmarker > 50 ha.
(uppgift 1993)

7

Koordinatsystem:

X- och Y-koordinater i rikets nät. Även län, kommun

8

Skala:

och topograñskt kartblad. Torvmarkemas begränsning
är digitaliserade från topograñska kartan. (uppgift
1987)
Valfri skala.
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Dataformat, lagringsformat, leveransformat:

Relationsdatabas MIMER. Sökbegrepp är frågespråket

MIMERQL.(uppgift 1987)

Leveransformat är tabeller och kartor på papper.
Arbete pågår med att lägga över informationen i

INGRESS för att få det mer tillgängligt. Detta gäller
vissa delar av Sverige.(uppgift 1993)
10

Åtkomst:

För närvarande kartor och tabeller.

11

Aktualitet:

Fortlöpande inmatning av data. (lite varje år)

Nuvarande implemen-

Ingen.

13

Pris:

Handläggningskostnad.

14

Källmaterial:

Översiktskartor kommer!

tering i GIS / användning
av databasen i GIS:
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INVENTERING AV DATABASER FÖR VÄGÄNDAMÅL

Organisation / Företag:

Svereiges geologiska undersökning

Innehavare / Namn:
Kontaktman:

Sveriges geologiska undersökning
Per Engqvist tel: 018-179176

Namn (på databasen):

Hydrogeologiska kartdata

Innehåll:

Större grundvattentillgängars läge, utbredning och
uttagsmöjligheter. Skala 1:250 000. Jordarter och

hällmarker.

Syfte:

Allmän geologisk kartering med hänsyn till bl a
grundvattnets praktiska betydelse.

Insamlingsmetod:

Digitalisering i samband med kartframställning.

De äldre traditionella kartorna är delvis digitaliserade.

Geografisk täckning/
omfattning:

Rikstäckande (Nationalatlasen i skala 1:1 milj är i
digital form). Vissa delar av landet finns i 1:250 000,
och i digital form.

Koordinatsystem:

Obj ekten (isälvsavlagringar, källor och vattentäkter)
beskrivs som kurvor, områden och punkter uttryckta
som koordinater i rikets nät. (uppgift 1993)

Skala:

Valfri skala.

Dataformat, lagringsformat, leveransformat:

Valfritt format. (uppgift 1993)
ASCII-format osv.
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10

Åtkomst:

Diskett eller band.

11

Aktualitet:

Nationalatlasen, 1993 års revision.
I Övrigt är det insamlingsåret som gäller.

12

Nuvarande implemenFör närvarande ingen.
tering i GIS / användning
av databasen i GIS:

13

14

Källmaterial:

Översiktskarta grundvattenkartor, planerad utgivning

budgetårsvis.
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INVENTERING AV DATABASER FÖR VÄGÄNDAMÃL

Organisation/ Företag:

Sveriges geologiska undersökning

Innehavare / Namn:
Kontaktman:

Sveriges geiologiska undersökning

Åke Berg tel: 018-179000

Namn (på databasen):

Gruv- och mineralrättighetsregister

Innehåll:

Uppgifter om undersöknings- och bearbetningstillständ

Syfte:

(inmutningar och utmål), mineral, läge, utbredning ,
ägare och giltighetstid. Innehåller ca 9000 rättigheter
varav ca 3300 nu gällande.(uppgift 1993)
Externa och interna behov. Service åt

prospekteringsbolag, länsstyrelser, kommuner m fl.

(uppgift 1987)

Insamlingsmetod:

Kopior på ansökningar och beslut om gruv- och
mineralrättigheter slcickas från bergmästarämbetena till
SGU för datalagring.

Geografisk täckning/

Rikstäckande.

Koordinatsystem:

X- och Y-koordinater i rikets nät.

Skala:

Valfri skala. Informationen på topograñska
kartan.

Dataformat, lagrings-

Kartor i olika skalor, listor eller disketter (ASCII-,

omfattning:

format, leveransformat:

Dbase eller ARC/INFO-format) med utsökning på
valfritt område. (uppgift 1993)
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10

Åtkomst:

Kartor i olika skalor, listor eller disketter.

11

Aktualitet:

Uppdateras en gång per månad. (uppgift 1993)

Nuvarande implemen-

tering i GIS / användning
av databasen i GIS:

13

Pris:

14

Källmaterial:

Efter Överenskommelse.
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INVENTERING AV DATABASER FÖR VÄGÄNDAMÅL

1

Organisation / Företag:

Statens naturvårdsverk

Innehavare/ Namn:
Kontaktman:

Statens naturvårdsverk
Bo Lundin
tel: 08-7991385
Gerd Karlsson Stoltz tel: 08-7991420

2

Namn (på databasen):

NAFFS (Naturvårdsfondsfastighetssystemet)
Naturvårdens fastighetsregister

3

Innehåll:

Ett aj ourhället fastighetsregister över SNV :s
fastigheter bl a tabeller för reg. kartor, förvärv,

avveckling, NV-objekt, taxeringsvärden,

bolcföringsvärden, byggnader, nyttjanderätter,

gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter servitut

och övriga akter, samt aktuella arealer på våra
fastigheter. Ajourhällning av registerkartor.

(uppgift 1994)
4

Syfte:

Att effektivisera och underlätta tillsynen för tillsynsmyndigheterna, främst länsstyrelserna men även
naturvärdsverket. .
Att ha alla uppgifter på våra fastigheter samlade på
ett ställe. Alltid ajourfört samt att på ett enkelt sätt
se vad som skett på en fastighet från början till
dagsläget. Ta fram aktuell statistik och sammanställningar. (uppgift 1994).

5

Insamlingsmetod:

Genom löpande arbetet på fastighetsfunktionen,
markätkomstverksamheten (t ex upprättande av
köpehandlingar). Kopior av lantmäterihandlingar,
då en fastighetsbildning registrerats. Kopia av

ajourförda registerkartor frän lantmäteriet.
(uppgift 1994)
6

Geografisk täckning/
omfattning:

Hela landet.
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Koordinatsystem:

Måtpunktema lågesbestäms med koordinater i rikets

system. Stationerna kan härledas till berört företag.

Övriga lägesbestâmningar är adress, ñodområdesbe-

teckning, låns- och kommunkod, organisationsnummer,

fastighetsbeteckning. (uppgift 1987)
Skala:

Valfri skala.

Dataformat, lagringsformat, leveransformat:

Unix basdator. (uppgift 1994)

10

Åtkomst:

NAFFS:s skrivare, papper.

11

Aktualitet:

Mätvärden registreras regelbundet.

Nuvarande implemenSaknas.
tering i GIS /användning

av databasen i GIS:
13

Pris:

Självkostnadspris.

14

Källmaterial:

Avtal. Kopior av lantmäterihandlingar.
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INVENTERING AV DATABASER FÖR VÄGÄNDAMÃL

1

Organisation / Företag:

Statens naturvårdsverk

Innehavare / Namn:

Statens naturvårdsverk

Kontaktman:

Marta Misterewicz
Johan Abenius

2

Namn (på databasen):

Naturvårdsregistret

3

Innehåll:

Objekt skyddade av naturvårdslagen (dvs omrâde,
växt eller djurart).

tel: 08-7991404
tel: 08-7991290

Nationalpark, naturreservat, interimistiskt reservat,
naturminne,djurskyddsområde, naturvårdsomrâde,

fridlysta växt- och djurarter i länet.

4

Syfte:

Myndighetsuppgift enligt naturvårdslagen.
SNV för ett sammanfattande register över
beslut i naturvårdsårenden och andra förhållanden inom naturvårdens område.

5

Insamlingsmetod:

Ajourföring av NVR sker på basis av de uppgifter, som verket fortlöpande erhåller från
länsstyrelserna. (nationalparker - SNV).

6

Geografisk täckning/
omfattning:

Hela landet (länsvis).

7

Koordinatsystem:

Koordinater i rikets nät, alfanumerisk denotation av

8

Skala:

mittpunkten i ett område, fastighetsbeteckning och
samtliga ingående ekonomiska kartblad. (uppgift 1987)
Valfri skala.
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Dataformat, lagrings-

Datoriserat. (uppgift 1987)

format, leveransformat:

ARG-INFO (uppgift 1993)

10

Åtkomst:

Diskett.

11

Aktualitet:

När förändring skett.

Nuvarande implementering i GIS / användning
av databasen i GIS:

13

14

Källmaterial:
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INVENTERING AV DATABASER FÖR VÄGÄNDAMÅL
1

Organisation/ Företag:

Statens naturvårdsverk

Innehavare / Namn:
Kontaktman:

Statens naturvårdsverk
Johan Abenius
tel: 08-7991290

2

Namn (på databasen):

VMI-Våtmarksinventeringens ADB-register.

3

Innehåll:

Våtmarker (typ, yta, höjd över havet,hydrologiska
karakteristika, skyddsstatus enligt naturvårdslagen,
planstatus enligt fysiska riksplaneringen) och
planeringen (typ av ingrepp och påverkan).

4

Syfte:

Att användas för naturvårdering i naturvårdsverkets

5

Insamlingsmetod:

Egen inventering i samarbete med länsstyrelserna.

Geografisk täckning/

Digitala data ñnns över de värdefullaste våtmarkerna,

6

omfattning:

7

Koordinatsystem:

8

Skala:

arbete med skydd av hotade biotoper.

utom i vissa lån. (uppgift 1993)

Koordinater i rikets nät, alfanumerisk denotation,

låns- och kommunkod, ortsnamn. (uppgift 1987)
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Dataformat, lagringsformat, leveransformat:

10

Åtkomst:

11

Aktualitet:

Nuvarande implementering i GIS / användning
av databasen i GIS:

13

Pris:

14

Källmaterial:

Datoriserat.

Ingen.

STATENS GEUI'EKNISKA INSTITUT

INVENTERING AV DATABASER FÖR VÄGÄNDAMÃL

1

Organisation / Företag:

Statens geotekniska institut

Innehavare/ Namn:

Statens geotekniska institut

Kontaktman:

Gun Thorstensson tel: 013-115100

2

Namn (på databasen):

Geotekniskt arkiv

3

Innehåll:

4

Syfte:

Att på ett överskådligt sätt se vilka undersökningar som är utförda inom ett visst område.

5

Insamlingsmetod:

Egna tält- och laboratorieundersökningar.

6

Geografisk täckning/
omfattning:

Hela riket.

7

Koordinatsystem:

Undersökningspunkter (borrhål) redovisas på
plankartor.

Handlingar med geotekniska utredningsresultat,

bormingsresultat och laboratorieresultat.

Plankartor med geologisk och geoteknisk information
förekommer i både rikets nät och lokala nät.
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10

Skala:

Topograñska kartan i skala 1:50 000.

Dataformat, lagringsformat, leveransformat:

Handlingarna består av text och ritningar på papper
och förvaras i arkivkartonger i hyllor.

Åtkomst:

Ärenden före 1993 kan sökas via ett geografiskt

kortregister, som baseras på KAK:s rutindelning.
För varje ruta ñnns ett kort med förteckning över
diarienummer och ärendemening för varje ärende
(uppdrag) inom rutan. Sökning kan även ske via

diarienummer, register över uppdragsgivare eller
salcregister (typ av ärende). Fr o m 1993 läggs alla
diarienummer in i en databas, där man sedan kan

söka på t ex objektnamn och geografisk ort.

Läge och diarienummer redovisas också på topograñsk karta. Inom områden med många ärenden
sker redovisning på ekonomisk karta eller stadskarta.

Dessa kartor utgör SGI:s "Geodatabank".

11

Aktualitet:

Handlingarna arkiveras fortlöpande när projekten

avslutats. Uppgifterna i handlingarna ändras ej efter
arkivering.

12

Nuvarande implemenFörstudie pågår.
tering i GIS / användning
av databasen i GIS:

13

Pris:

14

Källmaterial:

Hanteringskostnad
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INVENTERING AV DATABASER FÖR VÄGÃNDAMÅL

Organisation / Företag:

Statens väg- och transportforskrüngsinstitut

Innehavare / Namn:
Kontaktmasn:

Statens våg- och transportforskningsinstitut

Jörgen Svensson

2

Namn (på databasen):

VTI-Tjäldataarkiv

3

Innehåll:

Uppgifter om tjäldjup och upptining i olika vägkonst-

1

tel: 013-204276

mktioner och undergrundsförhällanden. Mätningar
utförda i VTI-projekt, av Vägverketoch kommuner.
(uppgift 1993)

4

Syfte:

Att samla utförda tjäldjupsmätningar med uppgifter om
vägkonstruktion och undergrund, samt köldmängd för
respektive mätlokal.

5

Insamlingsmetod:

Kontakter med projektledare på VTI, Vägverkets personal och kommuner. Temperaturdata inhämtas från
SMHI om inte temperaturmätning utförts av VTI.

6

Geografisk täckning/

Hela Sverige med undantag för vissa län och landskap
med få eller inga registrerade tjäldjupsmätningar.

7

Koordinatsystem:

Koordinatsatt efter topograñska kartan i skala 1:50 000,
X-och Y-koordinater.

omfattning:

I dagsläget inget program för uppritning på karta.
Se vidare pkt 12.
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Dataformat, lagringsformat, leveransformat:

Ligger idag lagrat på SAS (statistiskt program
i VAX-miljö).

10

Åtkomst:

Text och grafer på papper.

11

Aktualitet:

Ajourhållet t 0 m vintersäsongen 1991/92.

12

Nuvarande implemen-

Planeras att föras över till GIS (Transcad).

tering i GIS / användning
av databasen i GIS:

13

14

Källmaterial:
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INVENTERING AV DATABASER FÖR VÄGÄNDAMÅL

Organisation/ Företag:
Innehavare / Namn:
Kontaktman:

Namn (på databasen):
Innehåll:

Statens väg- och u'ansportforskningsinstitut
Statens väg- och transportforslmingsinstitut

Kent Enkel] tel: 013-204000
Lars Bäckman
Kerstin Persson (dataansvarig)
Grusdatabasen

Databasen innehåller uppgifter från

vägmaterialprovningar utförda vid VTI. Till databasen

förs uppgifter som anses vara av intresse för bedömning
av grus- och bergmaterials kvalitativa egenskaper. För
närvarande ñnns uppgifter från ca 4500 provningar i
databasen.
Syfte:

Att samla och göra uppgifter från VTI:s materialprov-

ningar mer lättillgängliga.

Insamlingsmetod:

Inmatning av uppgifter från provningsprotokoll.

Geografisk täckning/
omfattning:

I huvudsak längs vägar.

Koordinatsystem:

Rikets nät.

Skala:

För närvarande ñnns ingen möjlighet till utskrift på
karta. Se även punkt 12.

Dataformat, lagringsformat, leveransformat:

Lagrat i databas (Superbase). Kan levereras i ASCIIformat.
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10

Åtkomst:

Utskrift på skärm eller skrivare. Data från databasen

11

Aktualitet:

Databasen ajourförs en gång per år.

12

Nuvarande implemenDatabasen har på prov lagts in i GIS.
tering i GIS / användning

kan exporteras till andra program t.ex Excel och Word.

av databasen i GIS:

13

Pris:

14

Källmaterial:

VTI notat 25-93.
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INVENTERING AV DATABASER FÖR VÄGÄNDAMÅL

Organisation/ Företag:

Statistiska centralbyrån

Innehavare/ Namn:

Statistiska centralbyrån

Kontaktman:

Bo Johansson tel: 019-176000

Namn (på databasen):

Folk- och bostadsräkning

Innehåll:

Individer, hushåll och lägenheter.
Uppgifter om antalet lägenheter och antalet boende
per lägenhet finns.

Syfte:

Basinformation om befolkning och bostäder.

Insamlingsmetod:

Vart 5:e år via enkät till hushållen. (uppgift 1987)

1995 kommer ingen bostadsräkning att ske.
Eventuellt blir det bara vart 10:e år i fortsättningen.

Geografisk täckning/

Hela riket.

Koordinatsystem:

Fastighetsbeteckning som kan kopplas till kommunernas

omfattning:

delområden och / eller CFD:s X, Y-koordinater.

(uppgift 1987)
Rikets nät (uppgift 1993).
Skala:

Prickkartor Över befolkning, pendlingskartor m m för
län och kommuner i samarbete med CFD och LMV.

(uppgift 1993)

Dataformat, lagringsformat, leveransformat:

Valfritt format, ASCII-filer eller kalkylñler.
(uppgift 1993)
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10

Åtkomst:

Via diskett eller band.

11

Aktualitet:

Vart 5:e år. (uppgift 1987)
Eventuth vart 10:e år i fortsättningen, beroende på
statliga medel.

Nuvarande implementering i GIS / användning
av databasen i GIS:

13

Pris:

14

Källmaterial:

Enligt överenskommelse.
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INVENTERING AV DATABASER FÖR VÄGÄNDAMÅL

1

Organisation / Företag:

Statistiska centralbyrån

Innehavare / Namn:
Kontaktman:

Statistiska centralbyrån
Bo Johansson tel: 019-176000

2

Namn (på databasen):

Registret över totalbefolkningen (RTB)

3

Innehåll:

Personnummer, namn, adress, län, kommun,
församling, fastighet, medborgarskap,födelseland, civilstånd, datum för civilstånd.

4

Syfte:

- För framställning av befollmingsstatistik

- Urvalsram för statistiska undersökningar

- Databank för komplettering av andra datamaterial
/ register.

5

Insamlingsmetod:

Veckovisa aviseringar om förändringar i folkbokföringen. Leverans på magnetband från
skatteförvaltningen.

6

Geografisk täckning]
omfattning:

Den folkbokförda befolkningen i Sverige.

7

Koordinatsystem:

Rikets nät.

8

Skala:
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Dataformat, lagringsformat, leveransformat:

EBCDIC, ASCII, excel, mapinfo.

10

Åtkomst:

Uppgifterna är sekretesskyddade och
lämnas ej uti sådan form att enskilda
personer kan identiñeras.

11

Aktualitet:

31/12, V16, 30/6, V42.

12

:Konsekvensanalys för Nobelbanan, mellan
Nuvarande implementering i GIS / användning Örebro och Karlskoga. Länsstyrelsen i Orebro.
av databasen i GIS
- Olika forskningsprojekt, tex Göteborgs univ.
studerar miljöeffekter och störningar av buller
längs en järnvägssträcka i Skåne.
- Klusterteknik för marknadsstudier. Som en del
i en översyn av sin organisation har ett bensinföretag
studerat bilägamas geograñska fördelning i relation
tillföretagets stationsnät och försäljning av bensin.

13

14

Källmaterial:

SCB har många GIS-produkter. De kan bestå av filer
med lägesbestämd statistik eller en kombination av
filer, program och tjänster. Produkterna beskrivs i
produktblad, som kan rekvireras från SCB.
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INVENTERING AV DATABASER FÖR VÄGÄNDAMÅL

Organisation/ Företag:

Statistiska centralbyrån

Innehavare / Namn:
Kontaktman:

Statistiska centralbyrån
Elvy Eriksson tel: 019-176955

Namn (på databasen):

Iantbruksregistret

Innehåll:

Jordbruksföretag med minst 2 ha åkeri

Syfte:

lantbruksregistret. Jordbmksfastigheter (samtliga) i
lantbmksräkningarna.( uppgift 1987)
Sambearbetning med fastighetstaxeringsregistret sker
med några års mellanrum.
Underlag for jordbruksstatistik och skördeskadeskydd

vid SCB. Arendeunderlag hos lantbruksnämnderna.

Insamlingsmetod:

Via enkät. (uppgift 1993)

Geografisk täckning/
omfattning:

Hela landet.

Koordinatsystem:

Fastighetsbeteckning som kan kopplas till CFD:s

X, Y- koordinater. (uppgift 1987)

80-90 % täckning.

Skala:

Man kan endast få sammanställning per församling.
(uppgift 1993)

Dataformat, lagringsformat, leveransformat:

Magnetband. (uppgift 1987)
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10

Åtkomst:

11

Aktualitet:

Uppgifterna är sekretessbelagda. Man kan endast få
sammanställning per församling.

Lantbruksregistret vaxje år.

Lantbruksrâkningama ca vart 5:e âr.

(uppgift 1987)

12

Nuvarande implemen-

tering i GIS / användning
av databasen i GIS:

13
14

Källmaterial:
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INVENTERING AV DATABASER FÖR VÄGÄNDAMÃL

Organisation I Företag:

Statens räddningsverk

Innehavare/ Namn:
Kontaktman:

Statens räddningsverk

Benny Ljus (dataansvarig) tel: 054-103 000
Björn Albinsson
tel: 054-104370

Namn (på databasen):

Transportfarligt gods.
Räddningsverkets informationsbank.

Innehåll:

Fakta om kemikalier och farligt gods.
Reseförteckningar för räddningstjänst.
Informationsblad med ca 5000 dokument
inom området befolkningsskydd och
räddningstjänst.

Syfte:

Ge faktaunderlag till tillsynsmyndigheter,
räddningsorgan m fl. inom området.

Insamlingsmetod:

Enkäter och uppslagsverk.

Geografisk täckning/

Hela riket.

Koordinatsystem:

Rikets nät (på det som koordinatsätts).

omfattning:

Skala:

Dataformat, lagringsformat, leveransformat:
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10

Åtkomst:

On line alternativt CD-skiva.

11

Aktualitet:

Varierar.

Nuvarande implemen-

Nej.

13

Pris:

Begär prislistor för on line.

14

Källmaterial:

tering i GIS / användning
av databasen i GIS:

CD, pris 5010 / år.
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INVENTERING AV DATABASER FÖR VÄGÄNDAMÅL

1

Organisation / Företag:

Svenska orienteringsförbundet

Innehavare/ Namn:
Kontaktman:

Svenska orienteringsförbundet
Christer Karlsson (dataansvarig) tel: 08-6056000

Bertil Lundqvist (kartansvarig)

2

Namn (på databasen):

Kartregistreringsprogram för fritidskartor.

3

Innehåll:

Uppdatering av faktauppgifter och det geografiska läget

4

Syfte:

Bättre intern registrering av förekommande kartor.

5

Insamlingsmetod:

Information kommer från de olika orienteringsklubbarna ute i landet.

6

Geografisk täckning/
omfattning:

Ca 8-10 % av Sveriges yta är täckt av

orienteringskartor. Ca 300 nya kartor utgivs per år.

7

Koordinatsystem:

Rikets nåt.

8

Skala:

Valfri skala i kartregistret.

för orienteringskartor eller fritidskartor i Sverige.
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Dataformat, lagringsformat, leveransformat:

Specialgiort program, OCAD utarbetat i

Schweiz. Går att konvertera till ARG-INFO-

format.

10

Åtkomst:

På diskett eller karta. Uppgifterna finns idag
i manuth register. De olika orienteringsklubbarna
äger kartorna.

11

Aktualitet:

Kontinuerlig ajourhâllning.

12

Nuvarande implemenIngen, är under utarbetning.
tering i GIS / användning

av databasen i GIS:
13

Pris:

14

Källmaterial:

Översiktskarta i skala 1:5 000 000 över alla utgivna

orienteringskartor i Sverige.
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INVENTERING AV DATABASER FÖR VÄGÄNDAMÅL

Organisation I Företag:

Svenska orienteringsförbundet

Innehavare / Namn:
Kontaktman:

Svenska orienteringsförbundet

Christer Karlsson (dataansv.) tel: 08-6056000
Bertil Lundqvist (kartansvarig)

Namn (på databasen):

Fritidskarta

Innehåll:

Geograñska, geologiska och topograñska data.
(bl a stängsel, koja, torn, sten, blockterräng, brant,
Öppen mark, hygge, sumpskog, sankmark, göl,
vattenhål, källa, grop)

Syfte:

Kartproduktion för orienteringsverksamheten.

Insamlingsmetod:

Grundmaterial framställs med hjälp av flygfotografering
och fotogrammetrisk byrå. Rekognosering (ca 30

tim/kmz) görs av respektive orienteringsklubb eller

av professionella ritare.
Geografisk täckning/
omfattning:

Ca 8-10 % av landets yta. Ca 300 nya kartblad ges ut
varje år.

Koordinatsystem:

Rikets nät.

Skala:

Ca 1:15 000.

Dataformat, lagringsformat, leveransformat:

Äldre kartor manuth tuschritade.

Sedan 3 år tillbaka görs kartorna i digital form.
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10

Åtkomst:

Papperskartor.

11

Aktualitet:

Vart 5:e år.

Nuvarande implemenIngen.
tering i GIS / användning
av databasen i GIS:

13

Pris:

14

Källmaterial:

Beroende av kartstorlek.
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INVENTERING AV DATABASER FÖR VÄGÄNDAMÅL

1

Organisation / Företag:

Vägverket

Innehavare/ Namn:
Kontaktman:

Vägverket
Mimmi Ryde tel: 0243-736 75

2

Namn (på databasen):

1. Geoteknisk databas 2.1.andskapsmodell
(ingår i DRD)

3

Innehåll:

1. Geotekniska undersökningar med planläge i x, y,
2, samt häldata (mätvärden). De undersökningar
som finns på SGF:s beteckningsblad ñnns med.
2. Tolkade lager med angivande av jordart, material-

typ, bergtyp, schaktbarhetsklass, tjälfarlighets-

klass.

4

Syfte:

Att utgöra underlag för vägprojekten'ng.

5

Insamlingsmetod:

1. Automatisk, medhjälp av Geoprinter / Geologg

eller genom manuell registrering från protokoll.

2. Genom manuell tolkning.
6

7

Knutet till objekt (oftast vägobjekt) men kan

Geografisk täckning!
omfattning:

täcka större områden. Valfrihet ñnns.

Koordinatsystem:

Olika i de olika objekten. Oftast rikets nåt, men

även lokala nät förekommer.
8

Skala:

Valfri såväl i lännged som i höjdled och i plan.
Borrhål uppritas skaloberoende.
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vi.va

Dataformat, lagringsformat, leveransformat:

1. Leveransformat enl. SGF iältdatastandard.

2. Leveransformat, STANLI format (även kallat
GEOTA format).

10

Åtkomst:

Diskett, band, papper (för överföring av data).

11

Aktualitet:

När en ny undersökningspunkt läggs in på
något objekt.

Nuvarande implemen-

DRD är i sig ett "GIS".

12

tering i GIS / användning Används internt, ej kopplat till andra system.
av databasen i GIS:

13

14

Källmaterial:
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INVENTERING AV DATABASER FÖR VÄGÄNDAMÅL

1

Organisation / Företag:

Huvudansvariga för projektet är Lantmäteriverket,
Statistiska centralbyrån och Svenska sällskapet
för Antropologi och Geograñ.

Innehavare/ Namn:

Förlag: Sveriges Nationalatlas, Kulturgeograñska
institutionen, Stockholms universitet, tel: 08-164895.

Försäljning och distribution: Bra Böcker, Höganäs.

Kontaktman:

Wolter Amberg, Stockholms universitet,
Naturgeograñska institutionen. tel: 08-162000

2

Namn (på databasen):

Sveriges Nationalatlas

3

Innehåll:

En geograñsk beskring av värt lands natur, samhälle

och kultur i 17 band: Sveriges kartor, Skogen,
Befolkningen, Jordbruket, Miljön, Infrastrukturen,
Hav och kust, Industri och service, Kulturliv,
rekreation och turism, Arbete och fritid, Kulturminnen

och kulturmiljövärd, Berg och jord, Kulturlandskapet
och bebyggelsen, Klimat, sjöar och vattendrag, Sverige

i världen, Växter och djur, Sveriges geograñ.

4

Syfte:

Att ge en vetenskaplig bild av vårt lands natur- och
kulturlandskap i kartor, text och bilder.

5

Insamlingsmetod:

Framtagning av manuskripten sker vid 17 temaredaktioner spridda över hela landet från Umeå i norr till

Lund i söder. Projektet leds från en huvudredaktion i
Stockholm, där också det redaktionella arbetet från

godkänt manuskript till färdig bok görs.
6

Geografisk täckning/
omfattning:

Nationalatlasen kommer att ha ett omfång på ca
3000 sidor fördelade på 17 temaband. Böckerna ges ut
samtidigt i en svensk och en engelsk version.
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Koordinatsystem:

Rikets nät.

Skala:

Varierande skalor, främst 1:1 milj. Sverigekarta i skala
1:700 000 finns.

Dataformat, lagrings-

Den tematiska kartframställningen sker med moderna

format, leveransformat:

datorkartograñska metoder vid LM kartor i Kiruna.

Kartorna lagras i en databas, som möjliggör framtida

uppdatering och utgivning av text, bilder och kartor på

datormedium. Förutom i bokversion kommer atlasen
att ges ut på ADB-medium som möjliggör bearbetning

på persondatorer.
10

Åtkomst:

PC- atlas på diskett eller i bokform. Vissa band ñnns
utgivna. Arbetet beräknas vara klart 1997.

11

Aktualitet:

Utgivning av första bandet 1990. Arbetet beräknas
vara slutfört under hösten 1995. Kartorna lagras i en
databas, som möjliggör framtida uppdatering och

utgivning.

12

Nuvarande implementering i GIS / användning
av databasen i GIS:

13

14

Efter överenskommelse.

Källmaterial:
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KOPPLING NIELLAN DATABAS OCH VARIABLER
Nedan följer en lista på de upptagna databaserna och de eventuella
variabler som skulle kunna tas fram med hjälp av respektive databas.
Variabler med *-tecken framför, är variabler som man, mer eller mindre,
direkt kan få fram ur databasen. Vidare, + -tecknet används som

markering när det ej existerar någon namngiven modellvariabel som kan
kopplas ihop med den namngivna databasen.
DATABAS

VARIABLER

Översiktsplanearkiv

* Markanvändning

Detaljplanearkiv
(sid. 30)

* Markanvändning

Fastighetsdatasystemet
(sid. 32)

* Bebyggelse
* Markanvändning
* Byggnader som skärmar av
* Vinkelrätt avstånd till vägen
* Kortaste avstånd till vägen

GSD-Gröna kartan

* Bebyggelse
* Terräng/vegetationsforhållanden

(sid. 28)

(sid. 34)

* Riksintressanta områden
* Lokalintressanta områden
* Vattentäkter

* Markanvändning

GSD-Ekonomiska kartan

(sid. 36)

* Bebyggelse
* Riksintressanta områden
* Markanvändning
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DATABAS

VARIABLER

Fornminnesregistret

* Riksintressanta områden

Riksintresseområdesregister

* Riksintressanta områden

Översiktlig skogsinventering
och skogsbruksplaner

* Geologiska/geotekniska
markförhållanden
* Terräng-lvegetationsförhållanden

Jordartskartdatabas

* Gruvförekomst
* Geologiska/geotekniska
markförhållanden

(sid. 38)

(sid. 40)

(sid. 42)

(sid. 44)

(sid. 46)

* Geologiska/geotekniska
markförhållanden

Grundvattennätets databank

+ Existerar ej någon ännu

Grusarkivet

(sid. 48)

Brunnsarkiv
(sid. 50)

+ Existerar ej någon ännu

Tcrvarkiv

* Geologiska/geotekniska
markförhållanden
* Terräng-lvegetationsförhållanden

(sid. 52)
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DATABAS

VARIABLER

Hydrogeologiska kartdata

(sid. 54)

* Geologiska/geotekniska
markforhållanden

Gruv- och mineralrättighetsregister

* Gruvforekomst

NAFFS,
Naturvårdens fastighetsregister
(sid. 58)

+ Existerar ej någon ännu

Naturvårdsregistret

* Riksintressanta områden

VMI-Våtmarksinventeringens
ADB-register
(sid. 62)

* Terräng-lvegetationsförhållanden

Geotekniskt arkiv

(sid. 64)

* Geologiska/geotekniska
markforhållanden

VTI-Tj äldataarkiv

+ Existerar ej någon ännu

Grusdatabasen

+ Existerar ej någon ännu

(sid. 56)

(sid. 60)

(sid. 66)

(sid. 68)

Folk- och bostadsråkningen

(sid. 70)

* Antal boende i lägenheterna
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DATABAS

VARIABLER

Befolkningsstatistikregistret

+ Existerar ej någon ännu

Lantbruksregistret

* Markanvändning

(sid. 72)

(sid. 74)

Databas för transport av farligt gods + Existerar ej någon ännu
(sid. 76)

Kartregistreringsprogram for

+ Existerar ej någon ännu

Fritidskarta

* Marktopograñ

fritidskartor

(sid. 78)

(sid. 80)

* Lokalintressanta områden

Geoteknisk databas

* Geologiska/geotekniska
markforhållanden

(sid. 82)

Sveriges nationalatlas

(sid. 84)

* Bebyggelse
* Terräng-/vegetationsforhållanden
* Marktopograñ
* Riksintressanta områden
* Markanvändning
* Geologiska/geotekniska
markforhållanden

Ur ovanstående lista kan man oftast inte ta variablerna direkt ur
respektive databas, man är tvungen att kombinera flera databaser för att
få full täckning av variabeln. De databaser som ej har några variabler
knutna till sig kan också vara intressanta under utvecklingen
av nya modeller.

