
Geodata från Länsstyrelserna 

För professionella användare 



Geodata från Länsstyrelserna 

• Varför? 

– Länsstyrelserna är skyldiga att tillhandahålla 
planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen 
(PBL) samt miljöbalken (MB) åt de aktörer som ska 
tillämpa dessa lagar 

 

• En del av det levereras som geodata 

 



Geodata från Länsstyrelserna 

• 21 självständiga myndigheter har en 
gemensam IT-infrastruktur 

• En gemensam GIS-plattform 
(www.lansstyrelsen.se/GIS) 

• 35 externa regionala karttittskåp med 
varierande innehåll 

• 12 gemensamma WMS-tjänster 
– WMS för Skyddade områden flyttas till 

Naturvårdsverket 

 



Geodata från Länsstyrelsen  
i Stockholm 

• Dessa gäller i Stockholms län: 
– Ett karttittskåp med planeringsunderlag 

(Länskartan) 
– Gemensam GIS-plattform 

(www.lansstyrelsen.se/GIS) 
– WMS-tjänster 

• Länskarta WMS (samma data som i karttittskåpet Länskartan) 
• Bullerkartan WMS (Bullerdata, Analysexempel Fasadbuller på skolbyggnader, 

Influensområde buller för Arlanda flygplats) 
• Miljödata (miljöfarlig verksamhet, potentiell förorenade områden, åtgärder i 

vatten, fiskevägar, vandringshinder) 
• 7 VISS – WMS-tjänster (vattenförekomster, kvalitetsfaktorer, MKN, 

miljöproblem, riskklassningar, statusklassningar, övervakningsstationer)  
• (WMS Riksintressen: Använd gärna riksintressen i Länskarta-WMS) 
• 2 Inspire-tjänster (Miljöförvaltningsanläggningar, Produktions- och 

industrianläggningar)   
 

 



        www.Lansstyrelsen.se/Stockholm/GIS 

Webbsida om GIS 



Länskarta / WMS 

För professionella användare 



        www.Lansstyrelsen.se/Stockholm/Lanskarta 

Webbsida om Länskartan 

http://www.lansstyrelsen.se/STOCKHOLM/SV/OM-LANSSTYRELSEN/OM-LANET/LANSKARTA-STOCKHOLMS-LAN/Pages/default.aspx


Innehåll 

Bestämmelser 

• Fornlämningar, Byggnadsminnen, 
Strandskydd, Kulturreservat, 
Vattenskyddsområden, 
Landskapsbildsskydd, 12:4 
Förordnanden, Översiktsplaner mm) 

Riksintressen 

• Riksintressen Miljöbalken 3 kapitel 

• Riksintressen Miljöbalken 4 kapitel 

Naturvård 

• Nationalparker, Älgjaktsområden, 
Djurskyddsområden, Naturreservat, 
Naturminnen, Biotopskydd  

Vatten 

• Fiske  (Lek- och uppväxtområden, 
Fredningsområden, Skyddsområden, 
Provfiskeresultat) 

• Markavvattningsföretag 
(Båtnadsområden, Diken, vallar) 

• Djupkurvor 

Hälsa och säkerhet 

• Bullernätverkets regionala bullerkarta 

• Översvämningskarteringar 
(högupplöst för delar av länet) 50-
årsflöde, 100-årsflöde, 200-årsflöde, 
dimensionerat flöde, låglänta 
områden kring Mälaren) 

Övrigt 

• Jordbruksblock och 
åkermarksgraderingar 

• Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen (RUFS 2010) 

• RAÄ Bebyggelseregistret, RAÄ 
Världsarv 

Länk >> 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/om-lansstyrelsen/om-lanet/lanskarta-stockholms-lan/Pages/innehallet-i-lanskartanwms.aspx


Byggs ut hela tiden 

• 160 informationslager (sökbar) 

• Möjlighet att lägga egna WMS:er 

• Möjlighet att spara kartor 

• Möjlighet att rita, anteckna   

• Används av Polisen i Stockholms län för 
koordinera arbetet med att hitta försvunna 
personer 





 

Hjälpsidor finns här 



Nedladdning 

www.lansstyrelsen.se/GIS 



www.lansstyrelsen.se/GIS 

Länsstyrelsernas GIS-plattform 



www.lansstyrelsen.se/GIS 

Länsstyrelsernas GIS-plattform 



Nedladdning av nationell  
och länsvis GIS-data 



Ny nedladdningssida på gång 

Kanske i stil med SGU’s GeoLagret 



Innehållet kan även  
läggas till i kommunala  

GIS-system eller tittskåp 

 - WMS-tjänst -  

Hör med kommunens  
GIS-samordnare 





WMS:en i mobilen / surfplatta 

ArcGIS for 
iPhone 

 

Skapa 
gratiskonto på 
ArcGIS.com 

 

Sök på 
”Länskarta”  



Nytt 

• Länsstyrelsernas WMS:er är sen 
2013 öppna för egna SLD  
(styled layer descriptor)  

• Möjlig att sätta egen manér på en 
WMS 

• Mer om det i nästa föredrag 



Frågor? 

Uwe Stephan 
GIS-samordnare 

Uwe.Stephan@lansstyrelsen.se 
08-785 40 43 


