Handbok GIS
Handbok 4/2010

Plats för bild!

Sidnr / antal sid

3 (29)

ÄNDRINGAR
Ändringar sedan Handbok GIS 2004:2 är enligt nedan.
Kapitel/Avsnitt
2.
3.
4.
5-10.
12.

Ändringen avser
Anpassning till uppgraderat it-stöd
Uppdatering pga ändringar i lagrum
Uppdatering kopplad till processtyrning
Anpassning till uppgraderat it-stöd
Nytt avsnitt, termkatalog

FORTV Handbok 4/2010

Sidnr / antal sid

4 (29)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1.

Inledning ............................................................................................. 6

1.1
1.2
1.3
1.4

Bakgrund ............................................................................................................... 6
Syfte ...................................................................................................................... 6
Inriktning ............................................................................................................... 6
Handbokens innehåll ............................................................................................. 6

2.

Geografisk information, geodata, på Fortifikationsverket .................. 7

2.1
2.2
2.3

FORTV GIS .......................................................................................................... 7
Användningsområden inom Fortifikationsverket ................................................. 8
Användare utanför Fortifikationsverket ................................................................ 8

3.

Lagar och förordningar ....................................................................... 9

3.1
3.2
3.3
3.4

Offentlighets- och sekretesslagen ......................................................................... 9
Lag om skydd för landskapsinformation .............................................................. 9
Upphovsrätt ......................................................................................................... 10
Arkivlagen ........................................................................................................... 10

4.

Fortifikationsverket processer ........................................................... 11

4.1
4.2
4.3

Anskaffning ......................................................................................................... 11
Vidmakthållande ................................................................................................. 11
Avveckling .......................................................................................................... 11

5.

It-stödet FORTV GIS ........................................................................ 12

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Geodata ............................................................................................................... 12
Datalagring .......................................................................................................... 13
Attribut ................................................................................................................ 13
Presentation av geodata i FORTV GIS ............................................................... 14
Grundfunktioner i presentationsverktygen.......................................................... 18
Utskrift ................................................................................................................ 19
CAD .................................................................................................................... 20
Bakgrundskartor .................................................................................................. 20

6.

Datahantering inom Fortifikationsverket .......................................... 23

6.1
6.2
6.3

Struktur på FORTV nätverk ................................................................................ 23
Arbetssätt för hantering av egen/redigerbar data ................................................ 23
Arkivering ........................................................................................................... 23

7.

Distribution av geodata ..................................................................... 24

8.

Ajourhållning .................................................................................... 25

8.1

Underlag för ajourhållning av FORTV GIS ....................................................... 26

9.

Stöd vid upprättande av FORTV GIS ............................................... 27

10.

Bilagor, beskrivning .......................................................................... 28

11.

Referenser ......................................................................................... 28

12.

Termer FORTV GIS ......................................................................... 29

FORTV Handbok 4/2010

Sidnr / antal sid

5 (29)

Bilagor
1

Upprättande av FORTV GIS
Underbilagor
1 Datamodell
2 Typkodlistor
3 Attributdatabaser
4 Beställningsblankett
5 Leverans

2

Checklista

FORTV Handbok 4/2010

Sidnr / antal sid

6 (29)

1. Inledning
Denna handbok behandlar begreppet GIS, Geografiska informationssystem, inom
Fortifikationsverket. Handboken behandlar it-stödet FORTV GIS, som innefattar den
geografiska information (geodata) som används inom fastighetsförvaltningen hos
myndigheten.

1.1

Bakgrund
Under 1980-talet började dåvarande Fortifikationsförvaltningen upphandla
grundkartor och ledningskartor över garnisonsområden i digital form. I början på
1990-talet upphandlade Fortifikationsförvaltningen ett eget GIS-system för att kunna
nyttja geodata inom myndigheten. Alla upprättade databaser levererades in till
huvudkontoret i Eskilstuna och överfördes 1994 till Fortifikationsverket. Vid
omorganisationen 1997 överfördes ansvaret för upprättande och ajourhållning av
databaserna från huvudkontoret till den förvaltande regionala organisationen.
Arkivering och distribution av data låg kvar på huvudkontoret.

1.2

Syfte
För att vidmakthålla en ensad struktur vid databasuppbyggnad och i och med det
underlätta vidare utveckling och hantering krävs riktlinjer. Syftet med denna
handbok är att fastslå en databasstruktur som är enhetlig för Fortifikationsverket.
Samtidigt skall handboken ge ökad förståelse för hantering av geografiskt knuten
data, geodata, samt begreppet GIS och sprida kunskap om området. Bilagorna till
handboken skall ge stöd vid upphandling av såväl nyproduktion som ajourhållning av
befintliga databaser.

1.3

Inriktning
Förvaltningsorganisationen ansvarar för budgetering, upphandling och genomförande
vid upprättande av FORTV GIS liksom ajourhållning av geodata. Ansvar för
arkivfunktion finns centralt där samtliga upprättade databaser skall lagras.
Distribution av geodata till egna organisationen och till konsulter/entreprenörer sker
från Ritningsarkivet.
Vid framtagande och/eller revidering av förvaltningsdokumentation under
investeringsfasen måste beaktas att dokumentationen skall nyttjas under lång tid och
av flera aktörer. Kostnader för framtagande/ajourhållning av erforderlig
förvaltningsdokumentations skall belasta investeringsprojektet. FORTV GIS ingår i
förvaltningsdokumentationen.

1.4

Handbokens innehåll
Kap 2 till kap 8 ger en allmän beskrivning av FORTV GIS, dess innehåll och
användning. I kap 3 beskrivs lagar och förordningar avseende hantering av
geografisk information.
Stöd vid upphandling av nyproduktion och ajourhållning av geodata hittar du i kap 9
samt i Bilaga 1.
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2. Geografisk information, geodata, på
Fortifikationsverket
2.1

FORTV GIS
FORTV GIS är det samlade begreppet för det digitala geodata med tillhörande
attributinformation som finns inom Fortifikationsverket.
Med geodata avses data som beskriver företeelser inklusive deras geografiska läge.
Geodata kan vara uppmätta, beräknade eller på annat sätt konstaterade.
Med attributinformation avses data som beskriver egenskaper för geodataobjekt.
Geodata lagras i en samlad rikstäckande databas. Attributdata lagras i separata
databaser som med hjälp av objektens identitet kopplas till geodata i geodatabasen.
Endast öppen data enligt tillstånd från Lantmäteriet lagras, se kap 3.2.
Data till och från geodabasen administreras med programvara från ESRI.
Geodatabasen är uppdelad i teknikområden enligt följande:
GK - grundkarta
Innehåller redovisning av objekt på marken som kan ses från en flygvy. Grundkartan
är i regel framställd via fotogrammetri d.v.s. digitaliserats m.h.a. flygfotografier som
tagits på låg höjd (800m – 1000m) samt kompletterande geodetisk mätning.
Detta innebär en noggrannhet om 6,5-8 cm på markkoordinater i plan för
fotogrammetriskt framställda mätpunkter.
VA - dagvatten, spillvatten och vatten
Ledningssystemen dagvatten, avlopp och vatten redovisar objekt knutna till
respektive ledningssystem. Dessa är i regel framställda via geodetisk mätning med
mätinstrument av typen totalstation eller GPS-mottagare med nätverks-RTK.
Attributdata tillhörande ledningar inventeras och dokumenteras för att knytas till
objekten vid upprättande av FORTV GIS. Attributdata tillhörande VA lagras i
separat databas.
KLIMAT – värme och kyla
Ledningssystemen kyla och värme redovisar objekt knutna till respektive
ledningssystem. Dessa är i regel framställda via geodetisk mätning med
mätinstrument av typen totalstation eller GPS-mottagare med nätverks-RTK.
Attributdata tillhörande ledningar inventeras och dokumenteras för att knytas till
objekten vid upprättande av FORTV GIS. Attributdata tillhörande KLIMAT
dokumenteras i separat databas.
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EL – el och tele mm
Ledningssystem för el och tele mm redovisar objekt knutna till respektive
ledningssystem. Dessa är i regel framställda via digitalisering av äldre
ritningsunderlag, vilket innebär att äldre data i huvudsak är schematiskt redovisad.
Attributdata tillhörande el- och teleledningar dokumenteras i Fortifikationsverket
applikation Kabelbok för att kopplas till objekten vid upprättande av FORTV GIS.
ÖTF – övrig teknisk försörjning
Ledningssystem för drivmedel, oljeledningar och tryckluft mm redovisar objekt
knutna till respektive ledningssystem. Dessa är i regel framställda via geodetisk
mätning med mätinstrument av typen totalstation eller GPS-mottagare med nätverksRTK. Attributdata tillhörande ledningar inventeras och dokumenteras för att knytas
till objekten vid upprättande av FORTV GIS. Attributdata tillhörande ÖTF
dokumenteras i separat databas.

2.2

Användningsområden inom Fortifikationsverket
FORTV GIS ligger till grund för många tillämpningar och kan förädlas efter behov.
Det är viktigt att datakällan alltid anges. Nedan redovisas några tillämpningar.
Garnisonsplanering/Fastighetsplanering
Data från FORTV GIS används för upprättande av Garnisonsplaner samt övrig
planering och utveckling av främst garnisonsområden.
VMP, driftentreprenader och skötselplaner
FORTV GIS används som underlag för upphandling av driftentreprenader för
sommar- och vinterunderhåll av markområden inom garnisonen och övningsfält.
Markytor inom garnisonen delas upp och åtgärder prioriteras efter behov.
Projektering
FORTV GIS används som underlag för projektering. Databaserna lämpar sig som
underlag för planering i tidiga skeden och för översiktlig planering. För
detaljprojektering krävs oftast kompletterande inmätning för säkerställande av mer
exakta lägen.
Andra användningsområden
- byggnadskartor
- driftinformation till Fortifikationsverket personal
- orienteringsplaner
- kartor för redovisning av risker
- kartor för geografisk presentation i t.ex. avtal
- underlag för geografisk redovisning

2.3

Användare utanför Fortifikationsverket
FORTV GIS används även av nyttjare utanför Fortifikationsverket för olika ändamål.
Geodata får endast nyttjas för projekt med koppling till Fortifikationsverket
verksamhet. Överlämnande av data regleras enligt särskilt regelverk, se Lagar och
förordningar, kap 3.
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3. Lagar och förordningar
För komplett lagtext hänvisas till www.notisum.se .

3.1

Offentlighets- och sekretesslagen
Offentlighets- och sekretess (2009:400) gäller för statliga och kommunala
myndigheter. All verksamhet berörs av lagstiftningen.
Offentlighetsprincipen innebär i stort att medborgarna har rätt att ta del av innehållet
i allmänna handlingar och avser främst att garantera rättssäkerhet och effektivitet i
förvaltningen och i folkstyret.

3.2

Lag om skydd för landskapsinformation
Riksdagen har utfärdat lag om skydd för landskapsinformation (1993:1742). Lagen
kompletteras med förordning om skydd för landskapsinformation (1993:1745).
I lagen upprätthålls följande krav.
-

Tillstånd erfordras för sjömätning
Tillstånd erfordras för flygfotografering och liknande registreringar från
luftfartyg
Tillstånd krävs för att upprätta databaser med landskapsinformation
Tillstånd krävs för spridning av
- flygbilder,
- andra liknande registreringar,
- kartor,
- andra sammanställningar av landskapsinformation

Fortifikationsverket har ansökt om tillstånd för inrättande av databas med
landskapsinformation i skrivelse dnr 3370/95 F, daterad 1995-07-05.
Tillstånd har givits av Lantmäteriet enligt skrivelse dnr 505-1996/349, daterad
2003-03-09.
Fortifikationsverket har enligt beslutet tillstånd att upprätta databas med
landskapsinformation (geodata) enligt tillståndsansökan, informationen får endast
spridas inom myndigheten samt till Försvarsmakten. Endast öppen information får
lagras.
Spridning till annan part skall avdömas av tillståndsgivande myndighet,
Lantmäteriet, i samråd med Fortifikationsverket.
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3.3

Upphovsrätt
Regler om upphovsrätt finns i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och
konstnärliga verk. Upphovsrätten skyddar intellektuella prestationer.
Det innebär i princip skydd för alla verk som på ett eller annat sätt är unika och
framställda av person t.ex. kartor, IT-program och databaser.
I upphovsrättslagen finns inskränkningar som ger person rätt att fritt använda
exemplar av verk för eget bruk med undantag för datorprogram.
Rätten att nyttja material som skyddas av upphovsrätt överlåts i regel genom avtal.

3.4

Arkivlagen
Skyldighet för myndigheter att arkivera handlingar har sin grund i
offentlighetsprincipen och reglerna om allmänna handlingar i
tryckfrihetsförordningen. Handlingar skall arkiveras i enlighet med intentionerna i
arkivlagen (1990:782). Arkivlagen gäller för statliga och kommunala myndigheter.
Enligt arkivlagen 3 § skall myndigheternas arkiv hållas ordnade så att de tillgodoser:
- rätten att ta del av allmänna handlingar
- behovet av information för rättskipningen och förvaltningen
- forskningens behov
Myndigheter är skyldiga att vid registrering av allmänna handlingar ta hänsyn till
dess betydelse för en ändamålsenlig arkivvård och vid framställning av handlingar
använda material och metoder som är lämpliga. Vidare kräver arkivlagen att arkivet
redovisas, skyddas samt att föreskriven gallring verkställs.
För statliga myndigheter gäller de tillämpningsföreskrifter som Riksarkivet (RA)
kungör i RA:s författningssamling (RA-FS).
Fortifikationsverket arkiverar FORTV GIS i central databas. Fortifikationsverket
Ritningsarkiv ansvarar för datauttag och dataleveranser.
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4. Fortifikationsverket processer
FORTV GIS används och påverkas genom de processer som bedrivs inom
myndigheten.
Anskaffning

4.1

Vidmakthållande

Avveckling

Anskaffning
FORTV GIS används för planering och utredning i de tidiga skedena av ett
anskaffningsprojekt. Under processen lämpar sig data från FORTV GIS bra att
användas från förstudier till projektering.
Geodata levereras av Fortifikationsverket Ritningsarkiv.
Relationshandlingar skall tas fram inom ramen för anskaffningsprojektet.
Relationshandlingarna tillsammans med nödvändigt underlag ligger till grund för
revidering av FORTV GIS om data påverkats av anskaffningen. Kostnaderna för
revidering av FORTV GIS skall, liksom framtagande av nödvändig
förvaltningsdokumentation, ingå i anskaffningsprojektet.

4.2

Vidmakthållande
Den tidsmässigt längsta perioden i objektets livscykel är vidmakthållandet då
objektet hyrs ut, nyttjas, underhålls etc.
Det är av stor vikt att den fastighetsanknutna förvaltningsdokumentationen som tas
fram under anskaffningsfasen är väl anpassad för vidmakthållandefasen.
Informationen i FORTV GIS används för olika ändamål under denna fas, t ex
sommar- och vinterdrift av ytor, entreprenadunderlag för snöröjning och
gräsklippning, underlag för beräkning av värmeförsörjnings- system, underlag i
garnisonsplanering, underlag för räddningstjänster.

4.3

Avveckling
Enligt Fortifikationsverket tillstånd om spridning av FORTV GIS får data endast
nyttjas internt samt av Försvarsmakten. Vid försäljning av delar eller hel fastighet får
FORTV GIS inte överlämnas till ny ägare. Undantag kan medges efter godkännande
av tillståndsmyndigheten Lantmäteriet, se avsnittet Lagar och förordningar.
Överlämnandet av data kan ske i två olika former dels som nyttjanderätt där
Fortifikationsverket även framgent äger data och dels genom försäljning.
Avtal om överlåtelse av äganderätt alternativt nyttjanderätt av digitala data tecknas
mellan Fortifikationsverket och ny ägare efter att tillstånd från Lantmäteriet
medgivits.
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5. It-stödet FORTV GIS
5.1

Geodata
I Geodatabasen lagras geografiskt data. Fortifikationsverket producerar en stor
mängd data för det egna behovet. Vad som lagras styrs av en fastställd datamodell, se
underbilaga 1, Datamodell. Här framgår även de egenskapsdata, attribut, som
kan/skall lagras.
Geodata lagras i det rikstäckande koordinatsystemet SWEREF99 TM.
Data som produceras, men som inte hanteras i den fastställda datamodellen, lagras i
separata geodatabaser och/eller i filstruktur. Dessa data benämns utökat data.
Förutom data som produceras av Fortifikationsverket finns även bakgrundsdata från
Lantmäteriet och andra dataproducenter.
Bakgrundsdata från Lantmäteriet uppdateras 1 gång per år eller vid särskilt behov.
Geodata som produceras av Fortifikationsverket – grunddata
GK

grundkarta

VA

dagvatten, spillvatten och vatten

KLIMAT

värme och kyla

EL

el och tele mm

ÖTF

övrig teknisk försörjning (olja, drivmedel mm)

Exempel på geodata som produceras av Fortifikationsverket - utökat data
VMP

Väg-Mark-Park, driftkartor

Skjutfält

Skjutfältskartor med anordningar

Arrendekartor

Jakträttsområden

Lantmäteriets kartor (rikstäckande)
Fastighetskartan

Utvalda skikt från fastighetskartan

Översiktskartan

Utvalda skikt från översiktskartan

Sverigekartan

Utvalda skikt från Sverigekartan
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5.2

Datalagring
Geodata enligt datamodell (koordinatsatta punkter, linjer och ytor) lagras i en
gemensam databas.
Utökat data lagras i separata databaser.

5.3

Attribut
Ett attribut beskriver en eller flera egenskaper på ett objekt.
I geodatabasen lagras främst nyckelattribut.
Följande attribut är nyckelattribut:
Etab

Etablissemangsnummer - obligatoriskt

Typ

Typkod enligt typkodslista - obligatoriskt

Id

Objektets identitet t.ex. byggnadsnummer, brunns- och
ledningsnummer

Nyckelattributen används för koppling till andra IT-system, geodataobjekt kopplas
till attributdata, inom Fortifikationsverket. Exempel på koppling är byggnader i
geodatabasen som kopplas med attribut i 3L Pro och elkablar som kopplas till data i
Kabelboken. Nyckelattribut måste vara identiskt lika mellan geodatabasen och de
olika IT-systemen för att koppling skall kunna utföras.
Attribut från Fortifikationsverket IT-system kan användas för sammanställningar,
analys och presentation.

Utsnitt ur kopplad datatabell för byggnader
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5.4

Presentation av geodata i FORTV GIS
För presentation av geodata används 3 olika produkter/programvaror.
Den huvudsakliga funktionen för presentation av geodata på Fortifikationsverket är
webbläsaren.
För projekt med utökat data används programvaran ArcReader.
För projekt med utökat data samt där användaren har behov av att kunna hantera
”eget” data eller skapa egna layouter mm används programvaran ArcView.
WEBB

ArcReader

ArcView

Geodata

Attribut

3L Pro

MEDIA

…

Figuren visar geodatabasen med principiell koppling till attributdatabaser samt de huvudsakliga
användargränssnitten för presentation av geodata
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Webb
Webbgränssnittet används för att presentera och skriva ut geografiska data från
FORTV GIS.
I webbgränssnittet finns ingen möjlighet att ändra i originaldata.
Start sker via startmenyn, kartan öppnas i webbläsaren.

I Webbläsaren presenteras geodata enligt Fortifikationsverket datamodell samt
bakgrundskartor.

Kartfönstret vid start av grundkarta i webbgränssnittet
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ArcReader
ArcReader används för att presentera och göra utskrift ut geografiska data från
FORTV GIS.
Med ArcReader finns ingen möjlighet att ändra i originaldata eller layout.
Start via startmenyn, kartan öppnas i ArcReader.

I ArcReader presenteras geodata enligt Fortifikationsverket datamodell samt
bakgrundskartor tillsammans med utökat data.

Kartfönstret i ArcReader
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ArcView
ArcView används för att presentera och skriva ut geografiska data från FORTV GIS.
Med ArcView finns ingen möjlighet att ändra i originaldata.
Start via startmenyn, kartan öppnas i ArcView.

I ArcView presenteras geodata enligt Fortifikationsverket datamodell samt
bakgrundskartor tillsammans med utökat data.

Kartfönstret i ArcView

I ArcView finns bland annat möjlighet att:
• lägga till egna lager
• analysera geodata
• skapa egna utskriftslayouter
• spara egna projektfiler
FORTV Handbok 4/2010
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5.5

Grundfunktioner i presentationsverktygen
Kartfönstret är gränssnittet vid arbete med geodata, här kan man tända och släcka
lager. I grundfunktionerna finns verktyg för zoomning, panorering, markera data,
söka data, skriva ut mm.
Kartfönstret i webbläsaren

Identifiering av data

Utskrifter

Zoom och panorering

Lager som kan tändas och släckas

Kartfönstret i ArcReader

Verktygsfält, grundfunktioner
Utskrifter

Lager som kan tändas och släckas
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5.6

Utskrift
Kartfönstret är gränssnittet vid arbete med utskrifter. Här kan man skriva ut kartor
med tillhörande kartlegend, skalstock, norrpil mm vilket kallas layout.
Webb
I webbmiljön finns inget layoutfönster, utskrifter utförs direkt från kartfönstret. Man
väljer valfritt de lager och vilken del av kartan man vill skriva ut.
ArcReader
I ArcReader används layoutfönstret för utskrifter. När man markerar Layout växlar
ArcReader från vyläge till Layoutläge. Layoutläget används för utskrift av kartor.
I ArcReader är layouternas utseende beträffande kartlegend, skalstock, norrpil mm
fasta och kan inte ändras av användaren. Man väljer valfritt de lager och vilken del
av kartan man vill skriva ut.

Layoutläge
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5.7

CAD
Ritningar i CAD-format lagras inte i FORTV GIS. För framtagning av geodata i
CAD-format beställs dessa från Ritningsarkivet som utför export och konvertering
från FORTV GIS.

5.8

Bakgrundskartor
Försvarsmakten har tecknat avtal om nyttjande av geodata med ett antal
geodataproducenter. Avtal finns med bland annat Lantmäteriet och SGU. I
Fortifikationsverket delöverenskommelse med Försvarsmakten
’Delöverenskommelse kartor och ritningar’ är målsättningen ett utökat samarbete vad
gäller nyttjande av geodata. I de projekt Fortifikationsverket samarbetar med
Försvarsmakten kan Fortifikationsverket nyttja geodata via Försvarsmaktens avtal.
Försvarsmakten har samlat sin verksamhet för kartförsörjning inom Lantmäteriets
enhet GeoSE.

5.8.1

Data från Lantmäteriet
Fastighetskartan, skalnoggrannhet 1:10 000
Kartan används främst för redovisning av fastigheter. Kartan är lagrad i vektorformat
(geometri i form av punkter, linjer eller ytor), men presenteras som rasterbakgrund
för att öka prestandan. Fastighetskartan finns även på Fortifikationsverket i
programmet AutoKaVy. I AutoKaVy ligger data som rasterbilder.
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Översiktskartan, skalnoggrannhet 1:250 000
Kartan används främst som redovisning av regionala samband. Kartan är lagrad i
vektorformat men presenteras som rasterbakgrund för att öka prestandan.

Ortofoto, skalnoggrannhet 1:10 000
Ortofotot, en skalriktig flygbild, används främst i redovisning när detaljer på marken
skall beskrivas. Kartan är lagrad i rasterformat och används ofta som ett komplement
till grundkartan. Normalflyghöjd för denna produkt är 4 600 meter och upplösningen
är 1 * 1 meter. Endast ett fåtal ortofoton lagras i Fortifikationsverket geodatabas.
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Data från andra leverantörer
Exempel på andra leverantörer och produkter:
Kommuner
Trafikverket
SGU
Näringslivet

primärkartor, detaljplaner, översiktsplaner,
skyddsområde VA
vägkartor, NVDB (Nationella vägdatabasen), sjögeografisk
information
jordartskartor, bergartskartor
telekartor, kartor för GPS-navigering
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6. Datahantering inom Fortifikationsverket
6.1

Struktur på FORTV nätverk
Projekt som öppnas med ArcReader eller ArcView lagras på:
P:\Arcview\GIS\ort
Startfilerna läser data från geodatabasen samt eventuella utökade data.

6.2

Arbetssätt för hantering av egen/redigerbar data
För att kunna skapa egna tillämpningar av projekt t ex egna lager, egna layouter mm
används programvaran ArcView.

6.3

Arkivering
Fortifikationsverket centralt har arkiveringsansvaret för FORTV GIS. Det innebär att
vid leverans av ny eller uppdatering av databas skall original alltid tillställas
Fortifikationsverket Ritningsarkiv. Arkivering sker på FORTV servrar varifrån data
sedan distribueras.
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7. Distribution av geodata
Distribution av geodata från FORTV GIS görs från Ritningsarkivet. Blankett för
beställning finns på intranätet, se även underbilaga 3
Vid distribution av ritningar och kartor från FORTV GIS skall källa och datum anges
enligt följande:
© Fortifikationsverket
Ur FORTV GIS, åååå-mm-dd.
För mångfaldigande och spridning krävs tillstånd enl. Lag om skydd för
landskapsinformation SFS 1993:1742.
Beställning kan göras via e-post: ritningar@fortv.se.
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8. Ajourhållning
För att säkerställa aktualiteten i databasen skall den kontinuerligt ajourhållas.
Förvaltningsorganisationen ansvarar för ajourhållning och för de projekt som
genomförs och som kan påverka FORTV GIS.
Projektledare som genomför ny-, om- och/eller tillbyggnadsprojekt skall se till att
medräkna tid och budget för ajourhållning av FORTV GIS.
Översyn av aktualitet i databasen skall genomföras årligen eller mer frekvent om det
finns behov.

FORTV
Databas

FORTV projektledare

FORTV drif t

Kund

Entreprenör

Ajourhålla

Upprättande av
relationshandlingar

Konsult

Ajourhållning
FORTV GIS

Arkivera/distribuera

Övriga

Indata

Underlag

Dataflöde vid ajourhållning
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8.1

Underlag för ajourhållning av FORTV GIS
Vid ny-, om- och tillbyggnader tas underlag för relationshandlingar samt
relationshandlingar fram inom ramen för investeringsprojektet. Detta material ligger
till grund för uppdatering av FORTV GIS i de fall byggnationen påverkat befintlig
information. Upprättande av relationsunderlag bör utföras av entreprenören.
Framtagande av relationsunderlag, upprättande av relationshandlingar,
ajourhållning av FORTV GIS databaser samt upprättande av annan
erforderlig förvaltningsdokumentation utförs i inom ramen för
investeringsprojektet.
Fortifikationsverket projektledare skall senast i samband med slutbesiktning
erhålla underlag för relationshandling.
Underlag för relationshandlingar används för framställning av
relationshandling.
Underlag för förändringar i form av måttsatta skisser, ritningar och annat
överlämnas av entreprenören till Fortifikationsverket.
I undantagsfall genomförs ajourhållning utanför ramen för respektive projekt
och belastar då förvaltningsorganisationens budget.

Vid mindre om- och tillbyggnadsprojekt eller vid notering av fel och brister i
FORTV GIS skall projektledaren alternativt förvaltningsorganisationen se till att
dokumentation om felaktigheter samlas in. Detta underlag ligger sedan till grund för
ajourhållning av FORTV GIS.
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9.

Stöd vid upprättande av FORTV GIS
De dokument som finns till stöd vid upphandling av FORTV GIS och som styr
uppbyggnaden av geodatabasen är i första hand följande:
-

FORTV AF-konsult (grundläggande stöd vid upphandling)
Handbok GIS (huvuddokument)
Upprättande av FORTV GIS (bilaga 1 till Handbok GIS)
Fortifikationsverket datamodell (underbilaga 1 till Handbok GIS)
Typkodlista (underbilaga 2 till Handbok GIS)
Attributdatabaser (underbilaga 3 till Handbok GIS)

FORTV Handbok 4/2010

Sidnr / antal sid

28 (29)

10. Bilagor, beskrivning
Bilaga 1 Upprättande av FORTV GIS
Detta dokument skall finnas med, helt eller i berörda delar vid upphandling av
FORTV GIS. Detta dokument styr upphandlad konsult vid nyproduktion och
ajourhållning av databaser. I dokumentet finns teknisk beskrivning över de
moment som ingår i upprättandet av FORTV GIS.
Underbilaga 1 Datamodell
Fortifikationsverket fastställda datamodell. I detta dokument beskrivs alla de
ingående lager med attribut som skall användas i FORTV GIS. Detta dokument
skall finnas med, helt eller i berörda delar vid upphandling av FORTV GIS.
Underbilaga 2 Typkodlista
Fortifikationsverket fastställda typkoder för lagring av data i geodatabasen. Detta
dokument skall finnas med, helt eller i berörda delar vid upphandling av FORTV
GIS.
Underbilaga 3 Attributdatabaser
Fortifikationsverket fastställda datamodell för attributdata. I detta dokument
beskrivs alla attribut som skall användas i de databaser som sedan kopplas mot
FORTV GIS. Detta dokument skall finnas med, helt eller i berörda delar vid
upphandling av FORTV GIS.
Underbilaga 4 Beställningsblankett
Blankett för beställning av geodata och attributdatabaser. Leverans av data sker
från Ritningsarkivet.
Underbilaga 5 Leverans
Blankett som ifylld skall medfölja leverans av nyproduktion eller uppdatering av
geodata och attributdatabaser.
Bilaga 2 Checklista
Stöd för projektledare under nyproduktion och uppdatering samt vid leverans av
geodata.

11. Referenser
Handbok MätningsKungörelsen (HMK), Databaser.
Handbok MätningsKungörelsen (HMK), Geodesi, Detaljmätning.
Handbok MätningsKungörelsen (HMK), Geodesi, GPS.
STG Hb 167 GIS-ordboken (ISBN 91-7162-409-0)
Lagrum återfinns http://www.notisum.se/
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12. Termer FORTV GIS
Term
Attribut
ESRI

FORTV GIS
Fotogrammetri

Geodata

Geodetisk mätning
GPS
Kabelboken
Nyckelattribut

Nätverks-RTK

Rasterformat

SFS
SGU
SWEREF 99TM

Typkodlista
Vektorformat
VMP

Förklaring
Ett attribut är en variabel eller konstant som beskriver en egenskap
hos ett objekt.
Environmental Systems Research Institute, programutvecklingsoch forskningsföretag inom GIS (Geografiska
InformationsSystem) .
Den samlade benämningen för Fortifikationsverket geografiska
datasystem.
Datafångst genom att göra mätningar av tre-dimensionella
positioner hos objekt utifrån två eller flera fotografiska eller
digitala bilder.
Data som beskriver företeelser inklusive deras geografiska läge.
Geodata kan vara uppmätta, beräknade eller på annat sätt
konstaterade.
Inmätning med olika typer av markbaserade mätinstrument t.ex.
totalstation.
Global Positioning System, är ett system för satellitnavigering och
drivs av det amerikanska försvarsdepartementet.
Fortifikationsverket databas innehållande attribut för elobjekt
Attribut som tillsammans ger en enskilt unik nyckel som används
för koppling mellan geodataobjekt och attributinformation. Se
även förklaring för attribut.
Real Time Kinematic (RTK) är en noggrann form av
positionsmätning med GPS som fordrar minst två samverkande
GPS-mottagare, en fast basstation som skickar ut
korrektionsinformation och en rörlig, som tack vare
korrektionsinformationen kan beräkna sin position (på öppen
mark) med cm–noggrannhet relativt basstationen. För att få den
absoluta positionen i t.ex. rikets nät, fordras att basstationen är
uppställd på en känd punkt. Korrektionerna kan skickas ut via
radiolänk, telemetri eller mobilt internet.
Rastergrafik är ett sätt att skapa digitala bilder. I rastergrafik är
bilder uppbyggda av rader med bildpunkter, s.k. pixlar, varje
bildpunkt ges en färg från en ändlig palett av tillgängliga färger.
Svensk författningssamling
Sveriges geologiska undersökning
SWEdish REference Frame 1999, Transverse Mercator) är ett
projicerat koordinatsystem för att ange geografiska positioner i
Sverige. Koordinatsystemet är baserat på det geodetiska datumet
(eller referenssystemet) SWEREF 99, samt samma kartprojektion
som används för UTM zon 33N, men utvidgad till hela Sveriges
bredd.
Lista med fastställda typkoder för objektgrupper i geodatabas för
FORTV GIS.
Vektorgrafik består av geometriska primitiver, såsom punkter,
linjer, cirklar och dylikt, som tillsammans beskriver en bild.
Driftkartor för Fortifikationsverket Väg-Mark-Park
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