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Länsstyrelserna har sedan 4 år tillbaka en gemensam IT-enhet. Värd för IT-enheten är Västra Götalands län. Tidigare anställda inom IT och GIS sitter kvar på respektive län/ort men tillhör IT-enheten och Länsstyrelsen Västra Götaland. Ca 130 medarbetare på ca 25 orter.Mycket fokus första åren har varit att ensa den tekniska miljön, få en gemensam grundplattform att stödja alla län med.På GIS sidan har vi en gemensam lagringsmiljö, ensad programflora och har gått över till SWEREF99 TM på alla läns geodata.IT-enheten går nu in i en ny fas, som en mer stödjande roll för länen. Precis uppe i en omorgansiation, enligt bild ovan.Ledningsgruppen fattar beslut av strategisk och principiell karaktär för IT-verksamheten. Ledningsgruppen består av cheferna för de fyra funktionerna. IT-controller och kommunikatör är adjungerade i ledningsgruppen.Staben ansvarar för att ta fram, driva och följa upp spelplan och regler för IT-enhetens verksamhet inom exempelvis ekonomi, kommunikation, kvalitet och IT-arkitektur. Staben coachar och stödjer resten av IT-enheten.Verksamhetsstöd finns för att stödja länsstyrelsernas verksamhetsområden. Här tar man emot krav och behov från länsstyrelsernas verksamheter, driver utvecklingsprojekt och förvaltar IT-stöden. Inom funktionen finns grupperna Utveckling och Förvaltning.Utveckling driver projekt, utvecklar nya IT-stöd och utformar tjänster som länsstyrelsernas verksamheter behöver. Gruppen arbetar fram lösningar utifrån verksamheternas krav och behov. Här jobbar projektledare, lösningsarkitekter och systemutvecklare. Förvaltning förvaltar befintligt IT-stöd. Om något saknas i befintligt IT-utbud så är det gruppen Förvaltning som tar emot länsstyrelsernas önskemål om vidareutveckling eller förändring. Här jobbar förvaltningsledarna – verksamheternas partner hos IT-enheten.Användarstöd hjälper länsstyrelsernas medarbetare att använda IT-stöden effektivt. Här finns grupperna Servicedesk och Kompetenscenter som ansvarar för god service genom information, utbildning och support.Servicedesk är vägen in till IT-enheten. Om något inte fungerar som det ska eller om du behöver hjälp med något – då kontaktar du Servicedesk. Servicedesk tar även emot vissa beställningar. Kompetenscenter finns ”bakom” Servicedesk. Gruppen löser ärenden som kräver mer tid eller fördjupad kunskap. Kompetenscenter underhåller även webbplatsen Ditt IT-stöd och skapar material för självhjälp. Här arbetar allt från informatörer till systemtekniker.Driftstöd är IT-enhetens mest tekniska funktion. Man ansvarar bland annat för IT-infrastrukturen och för att köpa eller kvalitetssäkra köp från externa leverantörer. Driftstöd är en teknisk partner till funktionen Verksamhetsstöd. Inom funktionen finns grupperna System- & applikationsdrift, Plattformsdrift samt Datacenter & telefoni.System- & applikationsdrift formulerar tekniska krav och kostnader utifrån de funktionella krav som verksamheten ställer på applikationer (gäller både nyutveckling och befintliga). Gruppen ser till att system och applikationers tekniska hälsa är bra. Plattformsdrift ansvarar för drift och utveckling av Windowsmiljön samt tjänsteleveranser inom klienthårdvara, utskrift samt mjukvara. Datacenter & telefoni ansvarar för den fysiska driften av bland annat datahallen i Vänersborg – där de flesta servrar finns. Gruppen ansvarar även för tekniken kopplad till backup, lagring, telefoni- och kommunikationslösningar.



IT-verksamheten i siffror 
   Då   Nu 
PC:  7 270   5 720   
Användare: 6 500     5 500 
Datahallar: 21   1 + 1 ”katastrofsite”  
Servrar:    1000   520  
Applikationer: ?   512 (2011)      
Anställda: 140   132 
Antal ärenden: 0   69 000 (2011) 
Budget:  ?   210 800 000 (230 400 000) 
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Kort om IT-enheten, i siffror



Vad kräver Inspire av 
länsstyrelserna? 

• Etablera nättjänster (2010-2012) 
• Publicera metadata (2013)  
• Tillgängliggöra datamängder enligt specifikationer (2019) 

 

• Omvandling av datamodeller krävs 
• Utvecklad tjänsteplattform 
• Medel för merkostnader ska aviseras i budgetunderlaget 



Två parallella projekt pågår 

Ny geodataportal 
• Syften att uppfylla krav 

enligt INSPIRE och 
Geodatasamverkan 

• Ersätter tidigare 
gemensam GIS-portal, 
gis.lst.se 

• Samspelar med 
geodata.se och WKP 

Portal för planerings-
underlag (WKP) 
• Syfte att ge en samlad 

bild av planerings-
underlag, både geodata 
och dokument 

• Ersätter länsvisa RUM-
kataloger 

• Samspelar med egen 
geodataportal, 
Planeringsportalen och 
Miljödataportalen 
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Webbaserad Katalogtjänst för Planeringsunderlag (WKP)





Våra geodatatjänster 
Idag  
• Metadata GWS 

– Sökning 
– Manuell uppladdning till 

geodataportalen 

• Filnedladdning 
– Gammal plattform 
– Länsvis material 
– Oharmoniserat 

• Visning 
– Nationella skikt 
– Harmoniserat 

 

Efter 2013 
• Metadata CSW 

– Sökning 
– Möjlighet till s.k. ”skördning” 

• Nedladdning 
– Fördefinierade dataset 
– Successiv harmonisering 

• Visning 
– Standardiserad WMS 

• Direktåtkomst (senare) 
– WFS 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Sammanfattning informationsansvar för länsstyrelserna 
 Inspiretema Rubrik Förordning Datamängd Kommentar  

3.6 (US) Allmännyttiga och offentliga tjänster 3§19 Anläggningar för hantering av avfall 9 kap 6§ MB (?) Hämtas från tillsynsregister 

Anläggningar för hantering av riskavfall 9 kap 6§ MB (?) Hämtas från tillsynsregister 

Reglerad dumpning till havs, dispens 15 kap 33 § MB Hämtas från tillsynsregister 

Utvinningsavfall §? Hämtas från tillsynsregister 

Återvinningscentraler och miljöstationer 9 kap 6§ MB  Hämtas från tillsynsregister 

Anläggningar för behandling av avloppsslam 9 kap 6§ MB  Hämtas från tillsynsregister 

Anläggningar för deponi av avloppsslam 9 kap 6§ MB  Hämtas från tillsynsregister 

Avloppsreningsverk 9 kap 6§ MB  Hämtas från tillsynsregister 

Anläggningar för rening av riskavlopp ??? Hämtas från tillsynsregister 

3.7 (EF) Anläggningar och platser för 
miljöövervakning 

3§20 Platser för regional miljöövervakning Ev via Miljödataportal (Infoansvar NV?) 
Länsvisa referensregister? 

3.8 (PF) Produktions- och industrianläggningar 3§21 Miljöfarliga anläggningar 9 kap 6§ MB Hämtas från tillsynsregister 

Grus- och krossberg 9 kap 6§ MB (?) Hämtas från tillsynsregister 

Anläggningar 11 kap MB Hämtas från tillsynsregister 

3.11 (AM) Områden med särskild 
förvaltning/begränsning/ 
reglering samt enheter för rapportering 

3§24 Avfallsdeponier §?? Hämtas från tillsynsregister 

Avslutade deponier samt andra förorenade eller potentiellt 
förorenade områden 

EBH, MIFO 

Områden för dumpning av avfall Finns inte digitalt 

Musselvatten NV 2001:554 

IPPC-anläggningar Hämtas från tillsynsregister 

Målområden för kalkning Hämtas från Kalksystemet 

3.18 (HB) Naturtyper och biotoper 3§30 Regionala naturtypsinventeringar Definition??? Länens fillager? 



Harmonisering av Verksamhetsdata 

Eftersom vi har gemensamma nationella skikt av 
bakgrundsdata så behöver vi även ha nationella dataset 
för verksamhetsdatat!!! 

Vi kommer inte att uppnå full effekt av vår GIS-miljö om vi 
inte kommer ända fram! 

 

Verksamheten ansvarar för Verksamhetsdatat 

Utmaning! 
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Länsstyrelsernas geodataförsörjning 

http://www.sgu.se/sgu/sv/index.html
http://www.geodata.se/sv/
http://www.smhi.se/
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.ecoeng.ch/webpict/g005.jpg&imgrefurl=http://www.ecoeng.ch/en/gis.htm&usg=__w0jBTOn96Pr6piwp4Lt6oLVI-54=&h=300&w=450&sz=63&hl=sv&start=9&zoom=1&tbnid=qo-wZwVMll2I-M:&tbnh=85&tbnw=127&ei=ESSITq7JFuX_4QSm-Ji7Dw&prev=/search?q=esri+logo&hl=sv&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://images.wikia.com/logopedia/images/6/6d/Valmyndigheten_logo.svg


Geodatasamverkan 
 
• På det stora hela enklare att beställa geodata 
• Snabbare leveranstider 
• Efterfrågat data nu tillgängligt för LST genom  

geodatasamverkan 
• LST tillsammans sparat stora pengar på detta 
• Skapats fler direkttjänster hos leverantörer 
• På sikt bättre kvalité på geodatat 

 

http://www.geodata.se/sv/


Exempel på externa  
tjänster som nyttjas 

• Lantmäteriet Ortofoton färg 
• Lantmäteriet Topografiska 

webbkartan & fastigheter 
• Lantmäteriet Fastighetsinfo 
• Lantmäteriet Arken/Arkivsök 
• Statens kartverk (NOR),  

bakgrundskartor 
• Naturvårdsverket,  

Naturvårdsregistret (VicNatur) 
• Tjänster från SGU, SMHI m.fl. 



Effekter av tjänsteorientering 
• Minskad intern lagring 
• Mer aktuella data 
• Mindre jobb med export av data 
• Ökade möjligheter till mobilt arbetssätt 

 



Demo webbGIS 



För frågor och synpunkter: 
geodata@lansstyrelsen.se 
 
 
 

 
 

mailto:geodata@lansstyrelsen.se
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.gisdoctor.com/images/gis_data_links.gif&imgrefurl=http://www.gisdoctor.com/&usg=__DOZwy8N9qPzKXwB5H-GKub1hjIE=&h=330&w=332&sz=24&hl=sv&start=16&um=1&itbs=1&tbnid=fLEZz6VTD3DOXM:&tbnh=118&tbnw=119&prev=/images?q=gis+data&um=1&hl=sv&as_st=y&tbs=isch:1
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