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 ”Det övergripande syftet med projektet är att ta fram kunskapsunderlag 
och göra det mer tillgängligt för att öka möjligheterna till en samordning av 
ekosystembaserad regional helhetsplanering av havsområden samt skapa 
en gemensam plattform för kunskapslagring, planering och framtida 
beslutsfattande i Kvarkenregionen”.  

 

 

Projektets syfte enligt planen 



 

Utlovat resultat enligt projektplanen  
 

En gränsregional GIS-baserad kunskapsplattform för lagring, 
spridning och analys av olika havsbaserade planeringssituationer 

 

Pilottestning av framtaget planeringsunderlag i den GIS-baserade 
kunskapsplattformen på marina planeringssituationer i olika skala 
(lokal, regional, interregional)  

 

 



Arbete 

1. Teknisk utvekling   

 (ChartIKS + Arctic Group) 

 

2. Sammanställning av data 

 (Länsstyrelsen ansvarig) 

 

HELCOM 

Länsstyrelsen

ELY central 

ÖF 

Forsstyrelsen 

Kommuner 

Trafikverket 

m.fl. 
Användare 

- Kommuner 

- Länsstyrelser/Förbund 

- Konsulter 

- Privat personer 

- m.fl 

- Sammanställning 

- Standardisering 

- Harmonisering 

  (Förädling) 

 

SeaGIS 



Avgränsningar 

 

• Täcker framförallt hav och kust i Österbotten och Västerbotten 

• Fokus på dataunderlag för havsplanering och förvaltning 

• Fokus på att samla och tillgängliggöra data  
 Scenario 1: Data visas i Webbkartan  

Scenario 2: Data packeteras och exporteras (Shape, MIF, GML) 

Scenario 3: Producerar WMS 

• Koordinatsystem: ETRS_89, SWEREF99TM, RT90, YKJ, ETRS-TM35FIN, WGS84, flera KKJ  

• SQL Server, SuperMap IS, HTML 5 språk  
 

 



 

 

Användarvänlighet 
 

Hur uppnår vi det? 

- Relevanta data 

- Naturlig grupperingar av information  

- Bra visualisering 

- Bra information om data dvs. metadata 

- Lätt att söka och hitta samt hämta data 



SeaGIS som handläggningsstöd 

- Snabb kontroll av tillgänglig kunskap 

- Enkel bedömning av vad som påverkas 

- Kunna rita in verksamheter till ansökan 

- För kommunikation  

- Kommunicera genom att visa information och rita  
i kartan 

- Begära in geografisk kunskap 



Kommunikation 

Nr  id nummer 

Namn ursprungsnamn 

Nynamn reviderat namn (bättre beskriver data) 

Grupp om man vet att data ska tillhöra en grupp (???) 

Spec specifikation om ämnesområde (t ex vegetation = veg) 

Typ vilken målgrupp är data bäst lämpad (t ex expert) 

Geometri geomtrityp (t ex punkt) 

Upplösning skala i vilken data är lämpad till 

Utsträckning område som data är aktuellt (t ex Umeå kommun) 

Datum när man kontrollerade data sist 

Ansvarig   

Kvalitet en bedömning av noggranhet av informationen 

Källprojektion datas ursprungs projektion 

Källa var finns data ursprungligen (???) 

Data källa källa till data (t ex inventeringsdata) 

Uppdateringsintervall hur ofta uppdateras data  

Offentlighet   

Kommentar   



SeaGIS följer ditt språk 



SeaGIS kartjänst 

• Gränsöverskridande  
eller gränslös 

• Kan hantera ett 10-tal 
koordinatsystem 

• Öppen och tillgänglig 

• Användarvänlig 

• Tvåspråkig eller flerspråkig 

• Harmoniserat utseende av 
data mellan FI-SE   

• Uppfyller INSPIRE 

 

• För visualisering och 
spridning av geodata 

• Kommunikationsverktyg 
mellan myndigheter 

• Verktyg för att begära in 
kunskap från allmänheten 

• Lätt att administrera 

• Låg driftskostnad 

• Stor potential för 
vidareutveckling 

• Sätter grund för fortsatt 
samarbete 



 

~550 datalager i GIS katalogen 

~275 datalager synliga i kartan 

~230 nedladdningsbara lager 

~80 nationella datalager, övriga regionala 

 

~22 myndigheter och 2 projekt är källansvariga 
 

 

Innehåll per 20 augusti 2014 



GIS katalogen 

Nr  id nummer 

Namn ursprungsnamn 

Nynamn reviderat namn (bättre beskriver data) 

Grupp om man vet att data ska tillhöra en grupp (???) 

Spec specifikation om ämnesområde (t ex vegetation = veg) 

Typ vilken målgrupp är data bäst lämpad (t ex expert) 

Geometri geomtrityp (t ex punkt) 

Upplösning skala i vilken data är lämpad till 

Utsträckning område som data är aktuellt (t ex Umeå kommun) 

Datum när man kontrollerade data sist 

Ansvarig   

Kvalitet en bedömning av noggranhet av informationen 

Källprojektion datas ursprungs projektion 

Källa var finns data ursprungligen (???) 

Data källa källa till data (t ex inventeringsdata) 

Uppdateringsintervall hur ofta uppdateras data  

Offentlighet   

Kommentar   



Tack för att ni lyssnat! 



Metadata 

 
Enkel administration har uppnåtts genom konstruktion av 

ett administrationsverktyg som möjliggör att plattformen 

kan administreras via webben. Genom webbverktyget 

kan administratörer skapa användare och olika 

användargrupper, lägga till dataskikt, sortera data och 

koppla data till olika användare. 


