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Förord
Geodata är en viktig del av vår vardag. Karttjänster, appar, beslutsunderlag – sammanhangen är oräkneliga där information om
företeelser med koppling till ett geografiskt läge skapar nytta för oss
som medborgare och för samhället i stort. Digitala geodata är en
nödvändig grundsten i byggandet av vårt samhälle.

Den nationella geodatastrategin
ger vägledning för de aktörer
som bidrar med geodata i
samhället och den ger en god
grund för en utvecklad dialog
med den politiska nivån kring
behovet av insatser på området.

Varbergs geodatastrategi baseras på den nationella geodatastrategin
2021–2025 framtagen av Lantmäteriet i samarbete med de
myndigheter och organisationer som ingår i Geodatarådet*.
Medlemmar i rådet utses av regeringen.

Tillgången till geodata bidrar
till jämlika förhållanden,
främjar innovation, möjliggör
digitalisering och bidrar aktivt
till att medborgarna har en god,
säker och hållbar livsmiljö.

Varbergs geodatastrategi är en gemensam garant för modernt
förhållningssätt till teknikens utmaningar och utveckling. Den
sammanbinder internationella, nationella och Varbergs kommuns
ambitioner med geodata. Detta förhållningssätt bidrar på flera sätt
till Varbergs stora utvecklingsarbete med växande stad och
landsbygd.

Utöver de nationella målen belyser Varbergs geodatastrategi vikten
av central samordning och samverkan inom kommunens geodataförvaltning i syfte att skapa positiva lokala synergi- och kostnadseffekter.

Varbergs kommun delar den nationella visionen och de nationella
övergripande målen.
Nationell vision:
Öppna och användbara offentliga geodata är fritt tillgängliga för
hela samhället och utgör grunden för ett robust och hållbart Sverige.
Övergripande mål:
Att geodata är öppna, användbara, tillgängliga och att samverkan är
välutvecklad.

*I geodataområdet ingår: Boverket, Försvarsmakten, Göteborgs Stad, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Värmlands län, Malmö stad, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, Statistiska Centralbyrån (SCB), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Trafikverket.
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Mål

För Varberg innebär det:

Den nationella geodatastrategin vilar på fyra grundläggande mål.
Respektive nationellt mål har tolkats till vad de innebär för Varbergs
kommun.

•

Öppen geodataportal
För att möjliggöra hantering av tjänster för visning, sökning och
nedladdning har Varberg en kommunövergripande öppen portal
för geodata. Data från kommunen är fritt tillgänglig för alla;
företag, tjänstepersoner och medborgare. I portalen kan
användare titta på data, ladda ner data och nyttja maskinläsbara
gränssnitt. Ledstjärnan är att dela och använda data så öppet
som möjligt och så stängt som nödvändigt.

•

Öppna geodata tillgängliggörs löpande
Allteftersom datamängderna är efterfrågade, lämpliga,
klassificerade, tillgängliggjorda, standardiserade och beslutade
utökas antal datamängder löpande. Det framgår tydligt vilken
aktualitet och kvalitet som datamängderna har.

•

Teknik
Kommunen främjar teknisk arkitektur baserat på öppna
databaser och öppna GIS-program. Geodata delges via olika
kanaler, program, system etc via stabila och säkra IT-lösningar.
Tekniken ska vara utvecklingsbar och användarvänlig.

•

Finansiering
Öppna geodata är i sin natur kommunövergripande och därför
centralt finansierat. Användning av öppna geodata är kostnadsfritt.

Nationellt mål 1: Geodata är öppna
I ett datadrivet samhälle är tillgången till öppna data en
grundläggande förutsättning. De ger företag möjligheter att skapa
innovativa och samhällsnyttiga tjänster och de bidrar till
effektivisering av offentlig verksamhet. Transparensen ökar och
medborgarna ges större inflytande på samhällsutvecklingen.
Det ligger en stor utmaning i att upprätthålla de viktiga principerna
om öppenhet och tillgänglighet och samtidigt värna om integritet
och säkerhet.
De finansieringsmodeller som gäller för offentliga geodata utgör ett
hinder, eftersom de till stor del bygger på avgifter från användarna i
stället för skattemedel. Statliga och kommunala geodataproducenter
behöver finansieringsmodeller som möjliggör att grundläggande
geodata tillhandahålls som öppna
data.
Ett övergripande mål är därför
att geodata ska vara öppna
och fria för användning.
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Nationellt mål 2: Geodata är användbara

För Varberg innebär det:

Det räcker inte med att geodata är öppna och fria att använda – för
att medborgare, företag och myndigheter ska ha nytta av dem krävs
att de är användbara. Det innebär bland annat att de behöver vara
enkla att använda och av känd kvalitet.

•

Överenskommelser
Geodata publiceras enligt överenskommelser mellan dataägare
och publicerare. Dataägare är kommunens olika förvaltningar
och bolag. Överenskommelser reglerar roller och ansvar.

Med totalt 290 kommuner och en mängd statliga myndigheter som
producenter är standardisering, harmonisering och kombinerbarhet
viktigt för att geodata ska kunna tillhandahållas i de former som
användarna efterfrågar.

•

Geodata är efterfrågade
Det innebär att geodata svarar mot användarens behov.
Dessa behov kan kopplas till kommunens alla verksamheter.
Kommunen tillhandahåller geodata som medför samhällsnytta.

Ett övergripande mål är därför att geodata ska vara användbara.

•

Geodata är godkända
Geodata som publiceras är klassificerad och godkänd av
respektive dataägare. Geodata delges från källan, det vill säga
från dataägaren.

•

Geodata är aktuella
Geodata hålls aktuella genom tydlig ansvarsfördelning och
tydliga rutiner för ajourhållning.

•

Geodata är beskrivna
Geodata beskrivs enhetligt och tydligt, exempelvis avseende
ursprung, aktualitet och kvalitet. Vi tillämpar internationell
standard för geodataspecifikationer och för metadata.
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Nationellt mål 3: Geodata är tillgängliga

För Varberg innebär det:

Vi står inför en omvälvande övergång från mänskligt lästa data till
maskinlästa data, som ska vara tillgängliga dygnets alla timmar. Det
kommer att kräva helt nya arbetssätt och arbetsflöden inom
produktion, distribution och användning av geodata. Professionella
användare vill integrera standardiserade bastjänster med
maskingränssnitt, så kallade API:er (Application Program
Interface), i sina verksamhetssystem för att förenkla digitaliseringen
av sina processer.

•

Grundinställning är att tillgängliggöra data
Kommunens dataägare är villiga att dela och publicera egna
geodata. Endast säkerhetsaspekter, sekretess eller integritet kan
hindra verksamheten från att tillgängliggöra data.

•

Geodata är lättillgängliga för många
Användare kan ta del av kommunens geodata via flera olika
plattformar exempelvis dator, platta eller mobil. E-tjänster
utvecklas med geodata som självklar ingrediens.

•

Varbergskartan
Varbergskartan är kommunens externa gemensamma kanal för
att visa geodata och lokal samhällsinformation. Varbergskartan
används vid hänvisning mellan kommunens hemsida och
kartinformation. Varbergskartan riktar sig till medborgare,
politiker, näringsliv och besökare.

•

KommunGIS
KommunGIS är motsvarande interna kanalen för geodata och
innehåller omfattande planerings- och beslutsunderlag inklusive
geodata som är behörighetsstyrd. KommunGIS riktar sig till
tjänstepersoner inom förvaltningar och bolag.

•

Standardiserade format och öppna systemlösningar
Databas- och systemlösningar är baserade på öppen källkod och
öppna standardiserade geodataformat. Öppna lösningar skapar
leverantörsoberoende, underlättar kommunal anpassning och
utveckling samt ger kostnadseffektivisering.

Medborgarna vill vara delaktiga och medskapande och kräver
e-tjänster där geodata presenteras på ett användarvänligt sätt.
Ett övergripande mål är därför att geodata ska vara tillgängliga.
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För Varberg innebär det:

Nationellt mål 4: Samverkan är
välutvecklad
En bred nationell samverkan mellan producenter, vidareförädlare
och slutanvändare är en förutsättning för att offentliga geodata ska
bli lättanvända och lättillgängliga på ett sätt som värnar om
medborgarnas integritet och Sveriges säkerhet. Såväl sektorsvisa
som regionala och lokala drivkrafter behöver omhändertas på ett
sätt som stimulerar kunskapsuppbyggnad, dialog och praktisk
samordning.
Den nationella geodatastrategin är ett viktigt verktyg i
samordningsarbetet och ska bidra till riktning, förståelse,
delaktighet och kunskap bland aktörerna på området.

•

Obrutet dataflöde
Flödet av geodata genom samhällsbyggnadsprocessen är
obruten, det finns inga stuprör eller onödigt dubbeltrippelarbete. Alla kommunkoncernens aktörer som hanterar
geodata samverkar, utbyter och återanvänder geodata.

•

Dialog och samverkan
Dialogen inom kommunkoncernen är levande och möjliggör hög
grad av delaktighet både inom och mellan förvaltningar och med
kommunala bolag.

•

Praktisk samordning
Samordning av geodataförvaltning sker via gemensamma
strukturer för lagring, ajourhållning, publicering och
dokumentation.

•

Styrning och vägledning
Stadsbyggnadskontoret utgör kommunens geodatanod och har
ansvar för samordningen av kommunens geodata. Vägledning
för praktisk styrning är framtagen och utgår från gemensamt
utarbetade handlingsplaner.

•

Kommunalt geodataråd
Det finns ett kommunalt geodatatråd etablerat för samordning
mellan samtliga aktörer inom kommunkoncernen, alltifrån
producenter/dataägare, vidareförädlare, publicerare och
slutanvändare.

Ett övergripande mål är därför att samverkan är välutvecklad.

Samhällsbyggnadsprocessen
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Geodata för ett hållbart samhälle
och Samhällsutmaningar

För Varberg innebär det:
•

Nationell Geodatastrategi 2021 - 2025 innehåller utöver de
övergripande fyra målen rubrikerna Geodata för ett hållbart
samhälle och Samhällsutmaningar.
Geodata för ett hållbart samhälle innebär att i det hållbara Sverige
har vi öppna, användbara och tillgängliga geodata. Vilket främjar
jämlika och miljömässigt hållbara förhållanden och ger möjligheter
att använda digitaliseringen fullt ut.

Omvärldsbevakning av samhällsutmaningarna sker med särskild
fokus på Agenda 2030 delmål och särskilt de med stark koppling
till geodata. Exempel på sådana mål är mål 11 Hållbara städer
och samhällen och mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.

Den nationella geodatastrategin utgår från fyra viktiga
samhällsutmaningar där geodata och aktörer kan bidra till ett
hållbart samhälle:
•
•
•
•

Omvärldsbevakning
Omvärldsbevakning av geodatautvecklingen för ett hållbart
samhälle sker med särskild fokus på delmålen i regeringens
digitaliseringsstrategi exempelvis digital kompetens, digital
trygghet och digital innovation.

Hållbar stadsutveckling
Smart landsbygd
Klimatanpassning
Säkert och robust samhälle

Nationell Geodatastrategi kompletteras årsvis med handlingsplaner.

•

Användning av nationella handlingsplaner
De nationella handlingsplanerna används för att hitta innehåll
och nytta ur Varberg kommuns lokala perspektiv.

•

Framtagning av lokala handlingsplaner
Lokala handlingsplaner utnyttjar kunskap och erfarenheter från
nationella handlingsplaner. Framtagning av lokala
handlingsplaner samordnas via det kommunala geodatarådet.

Referenser och stödmaterial:
Nationell Geodatastrategi, För ett robust och hållbart Sverige, 2021-0225
Ny nationell strategi för delning av data, under framtagande per 2021
Regeringens digitaliseringsstrategi, 2017
FN Agenda 2030, Globala mål för hållbar utveckling, 2015
EU PSI Directive, Public sector directive for government-held data, 2013
EU INSPIRE Directive, Spatial information for environmental policies, 2007
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Bygglov, krishantering och friluftsliv– användningsområdena för geodata är oräkneliga. Vår vardag är fylld av digital information om
företeelser som har anknytning till ett geografiskt läge och vi förutsätter att informationen finns tillgänglig när vi behöver den, oavsett
plattform, verktyg och tid på dygnet. För att offentliga geodata ska komma till bästa möjliga användning och nytta i samhället krävs att
den tillhandahålls på ett sätt som gör det enkelt för användaren, samtidigt som den tar hänsyn till medborgarnas integritet och
Sveriges säkerhet.
Varbergs geodatastrategi garanterar större nytta av geodata för kommunkoncernen, näringslivet och våra medborgare!
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