
 

 

 

 

 

MÖTESANTECKNINGAR  

Geodatarådsmöte  

DIARIENUMMER LM2022/029989 

DATUM 2022-06-01 

PLATS LANTMÄTERIET GÄVLE + SKYPE  

NÄRVARANDE 

Patrik André, Skogsstyrelsen  

David Bendz, SGI 

Johanna Bruce, Naturvårdsverket  

Britt-Marie Calles, Trafikverket 

Tommy Danielsson, Kristianstad kommun 

Ann-Sofie Eriksson, SKR  

Bengt Falemo, Länsstyrelsen Värmlands län 

Johanna Fältström, SMHI 

Marie Haldorson, SCB 

Lars Harrie, Lunds Universitet 

Frida Jonsson, Boverket 

Thomas Klein, Havs- och vattenmyndigheten 

Åsa Kyrk Gere, MSB 

Johan Köhler, Rymdstyrelsen 

Anders Lassi, Polisen 

Marianne Leckström, SKR 

Maria Lundström, Naturvårdsverket 

Lars-Kristian Stölen, SGU 

Örjan Wallers, Försvarsmakten 

Susanne Ås Sivborg, Lantmäteriet 

Magnus Forsberg, Lantmäteriet 

Anders Sandin, Lantmäteriet 

Sofia Stjernlöf, Lantmäteriet 

Anna Svedlund, Lantmäteriet 

Anna-Lena Fridolfsson, Lantmäteriet (anteckningar) 

FRÅNVARANDE 

Björn Risinger, Naturvårdsverket 

Patrik Wiberg, Sjöfartverket 

Mötespunkter 

1. Inledning 

Ordförande Susanne Ås Sivborg öppnade mötet genom att hälsa alla välkomna.  

Agendan gicks igenom och inga synpunkter lämnades på dagordningen eller minnesan-

teckningarna från föregående möte som därmed lades till handlingarna.  

MSB:s Överdirektör Camilla Asp inledde mötet som har temat ”ett säkert och robust sam-

hälle”. MSB uppskattar att rådet valt detta tema och Camilla underströk hur viktigt arbetet 

inom denna samhällsutmaning är, inte minst med tanke på det säkerhetspolitiska läge som 

råder. Idag kommer vi få information om flera av de saker som gjorts och Camilla såg fram 

emot att få återkoppling från dagens diskussioner.  
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2. Inledning för dagens ämne 

Magnus Forsberg berättade om uppkomsten till samhällsutmaningen ”ett säkert och robust 

samhälle” som togs fram av en arbetsgrupp i samband med framtagande av den nationella 

geodatastrategin 2021–2025. När man läser texten så känns den väldigt aktuell. I ingressen 

står att geodata är en naturlig och integrerad del i arbetet med olyckor, kriser och krig. För 

detta är geodata av god kvalitet, aktualitet och enhetlighet grundläggande, inte minst för 

blåljusaktörer. Men förutsättningarna för försörjning med kartor och andra geodata ser 

mycket olika ut mellan myndigheter, kommuner, företag och andra aktörer. 

Magnus gick igenom samhällsutmaningen som är uppdelad i följande rubriker: 

• Komplex hotbild ställer krav på informationssäkerhet 

• Öppenhet och säkerhet ligger i vågskålarna 

• Enhetliga geodata ger gemensam lägesbild 

• Den digitala infrastrukturen är sårbar 

I utmaningen beskrivs även önskat läge och hur vi ska nå dit.  

Mötesdeltagarna konstaterade att det är bra att det nu finns en samling kring frågorna. Det 

togs också upp att det finns ett utbildningsbehov när det gäller säkerhetsfrågor och det 

finns behov av ytterligare möten och diskussioner, där vissa behöver ske i skyddade loka-

ler. Ett fönster har öppnats för oss att kunna skjuta fram de här frågorna. Men vi får inte 

heller glömma bort de övriga samhällsutmaningarna. Allt hänger ihop, men vi får inte 

tappa tråden avslutade Susanne. 

3. Förutsättningsskapande informationspunkter utifrån handskas med vardag-

liga uppgifter inom geodata till arbetsuppgifter vid olycka och kris 

3.A INTEGRERA GIS – VAD ÄR GJORT OCH VAD SKER FRAMÅT 

Ann-Charlotte Nylén, MSB informerade om projektet Integrera GIS, som är ett tvåårigt 

projekt som precis gått in i andra året, se bilaga 1. Projektet består av fyra delar: 

• GIS-stöd för analyser och beslutsunderlag 

• Myndighetssamordning GIS (Kris-GIS)  

• Öva enkelt GIS 

• Nationell digital karta för risk och kriskommunikation.  

Vägledningar har tagits fram som finns att ladda hem från MSB:s hemsida och använda, 

dels en vägledning för GIS-stöd för analyser och beslutsunderlag samt ett övningsstöd för 

GIS i krishantering; ”Öva enkelt”.  

Ann-Charlotte informerade hur MSB har arbetat med att stärka sin förmåga genom att an-

vända vägledningen, och som resulterat i att man förberett en kartapplikation, inventerat 

data och rutiner samt förberett samverkan och en krisledningsorganisation.  

Plan framåt för 2022 är att utveckla Kris-GIS nätverket. Ann-Charlotte presenterade för-

slag på upplägg som diskuterades. För att ett nätverk ska kunna aktiveras vid en händelse 

behövs ett fungerande nätverk med tillit, kontaktvägar och arbetssätt som finns på plats in-

nan någonting händer. Diskuterades vilka som bör ingå. Synpunkt som lyftes av flera var 

att ett nätverk ändå är en form av frivillig sammanslutning och det vore önskvärt med en 

mer beslutad organisation med formell styrning. Togs upp att Regeringen har precis beslu-

tat om beredskapsmyndigheter och beredskapssektorer, detta är en pusselbit som behöver 

tas med i uppbyggnaden av de olika områdena och det är viktigt att vi är med och bevakar 
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frågan. Vikten av att öva togs också upp. Varje myndighet behöver förbereda sig själv 

hemma först med egen krisledningsorganisation, kontinuitetsplanering och övning innan vi 

kan mötas och skapa övningar gemensamt. Här kan de framtagna vägledningarna stötta. 

3.B. KARTOR FÖR KRISBEREDSKAP OCH BLÅSLJUS – VAD ÄR TJÄNSTEN OCH VAD GÖRS 

FRAMÅT 

Katharina Wilde, MSB presenterade webbplatsen ”Kartor för krisberedskap och blåljus” 

som MSB tagit fram i nära samarbete med Lantmäteriet och Trafikverket med anledning 

av de brister som uppdagades efter de stora bränderna i Sverige 2014 och 2018 i syfte att få 

en effektivare hantering av insatser, se bilaga 2. 

Webbplatsen togs fram för ca 1,5 år sedan och lanserades med ett antal webbinarier som 

var välbesökta och efterfrågade så fler fick läggas till. Spridningen var god men det är inte 

säkert det sprider sig till alla som behöver känna till det. Så nu har ett antal aktiviteter för 

ökad kunskap om och användning av rekommendationerna tagits fram och är en del av 

Geodatarådets handlingsplan för 2022: 

1. Informera och kommunicera rekommendationerna – sprida kännedom och kunskap 

2. Följa upp implementering/användning av den gemensamma bakgrundskartan och övriga 

rekommendationer.  

3. Informera om och kommunicera betydelsen av kvalitetssäkrade geodata och en gemen-

sam bakgrundskarta till beslutsfattare i kommuner – få fler kommuner att genomföra Blå-

ljuskollen. 

Information om detta kommer också att ges på kommande lunchseminarium den 14/6.  

Fråga som lyftes var om alla svenska myndigheter och kommuner har en gemensam blå-

ljuskarta och hur implementerad den är. Det finns inte en färdig karta men det finns en tyd-

lig bild vad man bör ha, men om den är implementerad på alla håll vågade Katharina inte 

lova. Därför genomförs aktiviteterna i handlingsplanen. Lyftes också att det finns behov av 

att bygga vidare på ytterligare symbolpaket och inte bara för brand. 

3.C. BEHOV AV TRYCKTA KARTOR I OLIKA BEREDSKAPSLÄGEN 

Vid större samhälleliga händelser som krävt regional eller nationell samordning med 

många inblandade aktörer har behovet av kartor visat sig vara stort. I Lantmäteriets sam-

verkan med Försvarsmakten, MSB och Polisen har det framkommit att det finns behov av 

tryckta kartor inom såväl den operativa verksamheten hos blåljusaktörer, som inom kris-

hantering och i beredskapssyfte. Med anledning av detta genomförde Lantmäteriet en be-

hovsinventering i syfte att fånga behoven av kartor under 2019. Mia Vallberg, Lantmäteriet 

berättade om arbetet och resultatet från behovsinventeringen, se bilaga 3. 

Vad som framkom vid inventeringen var att alla intervjuade parter har en digital kartför-

sörjning och även någon form av egen produktion av analoga kartor. Samtliga har behov 

av analoga kartor. Olika kartunderlag eller olika aktualitet på kartunderlagen mellan in-

blandade parter är ett problem. Man behöver kunna lägga till egen information i kartorna. 

Lantmäteriets digitala produkter för utskrift var relativt okända.  

Mia informerade om de aktiviteter som har genomförts utifrån inventeringen: MSB har ta-

git fram rekommendationer gällande vilka produkter som passar bäst utifrån verksamhets-

utmaningar inom krishantering och beredskap, och Lantmäteriet utreder förutsättningar för 

att kunna tillhandahålla tryckfiler.  

MSB höll ett seminarium tillsammans med Polisen, Försvarsmakten och Lantmäteriet i 

höstas med fördjupade diskussioner kring behov av tryckta kartor. Många behov framkom 
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under dessa diskussioner som nu ligger hos Lantmäteriet att utreda vidare. Mia avslutade 

genom att visa vad Lantmäteriet erbjuder idag.  

Diskuterades att varje myndighet behöver kunna lägga till sig egen information. Vi behö-

ver en gemensam lägesbild med aktualitet. Vid elbortfall eller dålig uppkoppling är det den 

tryckta kartan vi förlitar oss på. Åsa Kyrk Gere lyfte att det är viktigt att varje myndighet 

gör sin egen behovsinventering men att det finns behov av samordning. Lantmäteriet vill 

också ha återkoppling för att kunna möta behoven.  

3.D. INFORMATION FRÅN ÖRJAN WALLERS, FÖRSVARSMAKTEN 

Geografisk informationstjänst 

Örjan Wallers som är huvudman för Geografisk informationstjänst på Försvarsmakten gav 

kort bakgrund vad Geografisk informationstjänst är och vad de finns till för, se bilaga 4. 

Syftet är att säkerställa att Försvarsmaktens förband och verksamheter har tillgång till den 

geografiska information som behövs för att lösa sina uppgifter nationellt och internationellt 

i fred, kris och krig. Kartan är bara en del, man ska leda verksamhet, analysera och följa 

upp, och det som är viktigt är att informationen är likartad i alla informationsnivåer påpe-

kade Örjan. Den centrala förvaltningen av informationen sköts av enheten Geo SE på Lant-

mäteriet. Här paketeras det för att spridas till de olika verksamheterna.  

Behovet av tryckta kartor och planerad utveckling av NMK 

Tryckta kartor är en produkt man inte klarar sig utan inom Försvarsmakten. Det har inte 

varit problem med mindre upplagor men börjar nu bli skalfaktorer. NATO skissar på ett to-

talbehov om ca 17 miljoner kartor som ska tryckas och läggas ut och kunna hanteras infor-

merade Örjan, vilket man nu undersöker hur det skulle kunna hanteras. Från svenskt per-

spektiv har vi Nationell Militär Kartserie (NMK). NMK är medtagen i NATOS produktut-

bud. Funderingar finns att även göra en civil variant av den militära kartan; Lantmäteriet 

tittar på frågan. Örjan gick igenom de varianter som finns för närvarande och planerad ut-

veckling, se bilaga 4.  

Beskrivning av operationsmiljön 

Örjan gav exempel på operationsmiljö och det behov av kunskap och kompletterande in-

formation från en mängd olika aktörer som ibland behövs. Till exempel för att 

- Skapa underlag för planering (även med andra parter) 

- Skapa underlag för funktionsvis samverkan (t ex sjukvård) 

- Skapa underlag för specificerade produkter i militära processer 

- Skapa sammanställning av heterogen information 

- Säkerhetsskyddsaspekter 

Örjan lyfte fram behovet av fördjupad samverkan med svenska myndigheter och behovet 

av mer verksamhetsanpassade produkter och produktutveckling. Försvarsmakten behöver 

bli en mer aktiv beställare/samverkanspart. 

Internationell samverkan 

Örjan gick igenom behovet och vikten av internationell samverkan och utbyte och vad det 

innebär för andra myndigheters verksamhet/geodata. Tidigare var det svenska behov av 

geodata över andra länder. Nu tillkommer också behovet av underlag över Sverige till 3:e 

part. Det bygger på samverkan med NATO (och EU) men även ett bra och etablerat nor-

diskt samarbete. 
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Försvarsmakten har tillgång till multinationell samproduktion ”for governmental use” vil-

ket betyder att andra svenska myndigheter kan ta del av informationen. Örjan funderade 

hur man bäst kan kommunicera att den här möjligheten finns. 

4. Handlingskraft, en kort redogörelse av dokumentet 

Henrik Moberg, chef för enheten Inriktning av beredskapsplanering på MSB gav en redo-

görelse av Handlingskraft, som är en handlingsplan för att främja och utveckla en samman-

hängande planering för totalförsvaret 2021–2025. Fokus är att öka den samlade förmågan i 

totalförsvaret.  

Dokumentet innehåller ett antal gemensamma planeringsantaganden samt sex fokusområ-

den för att öka förmågan inom totalförsvaret och förslag på process och metod för detta.  

Fråga lyftes kring övningsverksamhet inom civilt försvar, om det finns någon form av sam-

manhållen regional nivå. MSB har ett ansvar i sin instruktion att koordinera. 

5. Workshop kring handlingskraft 

Workshop genomfördes kring frågan: Finns det behov av en bredare och djupare samver-

kan inom geodata i syfte att stärka den samlade förmågan i försvaret av Sverige, i enlighet 

med de olika lägen i handlingskraft? Om ja, hur ska det ske utifrån beskrivna läge? 

Läge 1: planeringsskede 

Läge 2: höjd beredskap eller krig 

Sammanställning av redovisningarna se bilaga 5. 

Magnus summerade att det fanns en del gemensamma frågor som togs upp; kring gemen-

sam information, att skaffa gemensam förståelse vilken geodata som behövs och behovet 

av säker infrastruktur. Magnus tar med detta till den operativa styrgruppen och bereder till-

sammans med Försvarsmakten och MSB en övning på internatet i höst.  

6. Mötet avslutas 

Susanne tackade för bra diskussioner och frågor. Det finns all anledning att återkomma till 

dessa, men det gäller också att inte tappa bort de andra frågorna. 

Nästa möte är planerat 28 september och kommer vara digitalt. Susanne önskade alla en 

bra sommar. Mötet avslutades. 

 

BILAGOR (FINNS I ANTURA) 
1. Integrera GIS 

2. Kartor för krisberedskap och blåjus 

3. Civilförsvarets behov av tryckta kartor 

4. Försvarsmakten 

5. Sammanställning från workshop 

 


