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“Geodatasamverkan 
skapar tydligare och 
enklare hantering i 

Gävle kommun” 
 

Möjlighet till tillgång av data från 

olika myndigheter: Lantmäteriet, 

Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, 

Jordbruksverket, Sveriges 

Geologiska Undersökning, SMHI, 

SCB, Sjöfartsverket och 

Trafikverket  
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Geodatasamverkan 

All beställning och lagring av geografisk 

information hanteras av avdelningen 

geografisk information  



Tillgång till akutell data 

Kartor 

Företag 

Adress 
Byggnad 
Lägenhet 

Fastighet 

Befolkning 

Personal 
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skapar bättre kartunderlag 



Hemlingby fritidsområde 

Nytt liftbygge 
•  Planer på att anlägga en ny lift i Hemlingby  
•  Ett underlag kunde tas fram med hjälp av NNH-data: 

•  Nivåkurvor, ekvidistans 0,5 meter 
•  Flera bilder som visar terrängen i området i 3D 

 



Hemlingby fritidsområde 



Hemlingby fritidsområde 
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E-tjänster  
 

Information från Lantmäteriet och 
kommunen m fl 

 
Rätt till skolskjuts 

Vattenskyddskartan 
cX kartan 

Felanmälan (rapportera potthål m m) 
Kartan i fokus på kommunens hemsida 

 
 
 
 
 



Gemensamma GIS-programvaru- 
leverantörer inom kommunkoncernen 
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ESRI levererar grundplattformen för hela koncernen   
 
Geomatikk nytt gränssnitt för ”Gräv i Gävle” för att ge tillstånd och 
projekteringsunderlag vid grävningar både i och utanför kommunalmark, 
Länsstyrelsen och Muséet ingår. 
 
ViaMap levererar informationsportalen ”iKartan” som kopplar verksamheter till 
kartan och ger användaren lättillgänglig information som beslutsstöd 
 
 
 
 



En plattform för system för samhällsplanering: vägar, fastigheter, skola, energi, sophantering, 
vatten & avlopp…….. . .  

Bilder 

Databaser 

Tjänster 

Sensor 
mätdata 

“Big Data” 

Kalkylblad Kartor 

Sociala media 

ESRI:s system kommunens grund för GIS 



Geomatikk 
Grävansökning – Vem gräver 



ViaMap informationsportalen iKartan 

http://weave.gavleenergi.se/weave/ 

•Befolkning 
•Fastighet 
•Adress/Byggnad 
•Företag 
•Detaljplan 
•Karta/ortofoto 

http://eddie:8080/weave/
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“GIS skapar 
framtidens 

samhälle i Gävle” 
GIS-vision (KF 2011-02-14) 

 

KS beslut om handlingsplan, Juni 2012 
(Handlingsplan är fastställd men ej de ekonomiska resurserna) 

GIS-strategi för Gävle kommun 

Slutdokument 

Organisation Ekonomi 

Handlingsplan 
Tidplan 

Rekrytering 
Utbildning 

Mandat 
Regelefterlevnad 

Styrdokument 
Standard 
Teknik 
Data 

Projektstyrning 

Öka GIS-kompetens och användning i regionen 



GIS-strategin 
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Mål 
 
Medborgare och brukare 
- GIS bidrar till en förenklad vardag för medborgare och företagare 
- GIS skapar trygghet för Gävles medborgare i olika situationer i vardagen 
- Skolan medverkar i innovativa GIS-projekt i samverkan mellan kommunen, 
näringslivet och högskolan 
 
Medarbetare 
- Alla medarbetare besitter tillräcklig kunskap om GIS för att betrakta området 
som en naturlig del inom sitt verksamhetsområde 
 
Ekonomi 
- GIS medför ökad effektivitet genom att all ekonomisk information är 
lägesbestämd inom kommunen 
-GIS har medfört en ökad sysselsättning i kommunen 
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Hur ska Gävle fortsätta vara 
världsledande? 

 
Fortsatt  samarbete mellan kommun, Lantmäteri, 
Högskolan, FPX och privata företag 
 
Lättare för privata aktörer att få tillgång till 
geografisk information 
 
Gävle kommun delar med sig av sin geografiska 
information på Geodataportalen   
 
Mer resurser för att handlingsplanen ska kunna 
realiseras 
 
 
 
 
 



Tack för att ni 
lyssnade! 

 
 
 
 

 
 
 

Annelie Höök 
GIS-samordnare 
 
 

mailto:gis@gavle.se
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