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Sammanfattning 

Detta kandidatexamensarbete har genomförts vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH i 

samarbete med Vattenfall Vattenkraft AB, avdelningen Tillstånd och Miljö. Syftet var att 

identifiera de användarkrav måste uppfyllas för att den av SWECO Position utvecklade 

webapplikationen Vattenfall GIS (VFGIS) skulle kunna ersätta TimmerWeb (webbaserad 

GIS-applikation utvecklad av Metria) som används inom verksamheten idag (2017). Samt att 

undersöka tillämpningen av VFGIS i samband med: 

• Inventering och dokumentation av underhållsskyldigheter i vattendomarna 

• Vattenhushållningsbestämmelser i vattendomarna 

• Mätpeglar inskrivna i vattendomarna 

• Förorenad mark 

• Beredskapsinformation (tex. Räddningsplatser, tillfartsvägar, platser för länsar etc.)  

För att göra detta gjordes intervjuer med anställda inom Vattenfall Vattenkraft AB. Utifrån 

intervjuerna gjordes sedan en kravspecifikation för VFGIS och en funktionsanalys av 

funktionerna i VFGIS och TimmerWeb.  

Arbetet resulterade i några användarkrav som måste uppfyllas för att användarna av 

TimmerWeb helt ska kunna övergå till VFGIS: 

• Användaren ska kunna visa ett fastighetslager på valfri bakgrundkarta (baskarta eller 

ortofoto). Det ska gå att klicka på fastigheten för att visa attribut som kommun, 

traktnamn samt block- och enhetsnummer. Det ska även vara möjligt att få en 

direktlänk till Fastighetssök för att hämta ytterligare information om fastigheten. 

• Användaren ska kunna söka efter en specifik fastighet för att lokalisera den på kartan 

• Användaren ska kunna skapa en PDF-fil för utskrift. 

För att VFGIS ska bli ett hållbart och pålitligt system måste man även göra en plan för 

införande, noggrannhet och ajourhållning av geografiska data i systemet. 

Slutsatsen blev att det finns två olika tillvägagångssätt för den fortsatta utvecklingen av 

VFGIS: 

1) Utveckla VFGIS som en portal som endast innehåller vattenfallspecifika data och 

behåll TimmerWeb för dem som arbetar med fastighetsfrågor.  

2) Utveckla VFGIS som en portal som innehåller vattenfallspecifika data och kan ersätta 

TimmerWeb. 

Nyckelord: Web-GIS, Kravanalys, Användarcentrerad systemdesign  
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Abstract  

This bachelor thesis has been done at the Royal Institute of Technology, KTH, in cooperation 

with Vattenfall Vattenkraft AB, the division for permissions and environment. The task was 

to derive the user needs and requirements that need to be implemented so that Vattenfall 

GIS (VFGIS), developed by SWECO Position, can replace the older system TimmerWeb 

(developed by Metria) that is used today (2017). And study application of some data and 

functions in VFGIS: 

• Inventory and documentation of maintenance in the verdicts of water 

• The articles of housekeeping of water in the verdicts of water 

• Measurement tools from the verdicts of water 

• Contaminated soil 

• Emergency information (Paces for rescuing, access roads etc.) 

To analyze this, some interviews was made with the employees at Vattenfall Vattenkraft AB. 

With the answers in the interview as a background a requirement specification for VFGIS 

was made.  The functionality between VFGIS and TimmerWeb was compared with user 

cases in a functionality analysis.  

The study resulted in some important user requirements that need to be implemented so that 

the use VFGIS instead of TimmerWeb 

• The user must be able to display a layer with real estate information on any 

background med (the basic map or orthophoto). It should be possible to click on a 

property to display attributes such as municipality, name of vicinity, block and unit 

number. It should also be possible to get a direct link to Fastighetssök for easy access 

to further information about the property.  

• The user should be able to search for a specific property to locate it on the map. 

• The user should be able to make a PDF file for printing. 

In order for VFGIS to become a stable and reliable system, it is important to make a plan for 

insertion, accuracy and maintenance of geographic data in the system.  

The conclusion was that there are two different approaches for the future development of 

VFGIS: 

1) Develop VFGIS as a portal with only data specific for Vattenfall and keep 

TimmerWeb for the employees that work with property issues. 

2) Develop VFGIS as a portal with data specific for Vattenfall and the functionality to 

replace TimmerWeb. 

Keywords: Web-GIS, Requirement analysis, User-centered design 
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1 Inledning 
Kartor har gått från att endast vara en statisk pappersprodukt till ett dynamiskt system som 

enkelt kan anpassas utifrån givna önskemål. Idag är kartor lättillgängliga i och med att de 

flesta kan nå en webbaserad karttjänst med hjälp av en smart telefon. En karta som kan nås 

via en tittskåpsfunktion via internet kan ses som en av de enklaste typerna av geografiska 

informationssystem, GIS. I och med att allt mer geografiska data öppnas och blir tillgängliga 

för användning blir GIS ett ännu mer användbart arbetsverktyg. Öppna data skapar 

möjligheter då företag på ett enklare sätt kan nyttja information från t.ex. myndigheter i 

deras verksamhet. Med ett webbaserat GIS-verktyg kan sådan information nås via en extern 

server, och behöver alltså inte lagras lokalt av användarna. Detta medför stora fördelar i 

form avtillgänglighet, ajourhållning och underhåll av data (Harrie, 2008) 

1.1 Bakgrund 

Inom Vattenfall Vattenkraft AB används lägesbunden information inom flera 

verksamhetsområden. Det finns dock ingen enad struktur för hur denna information ska 

hanteras inom och mellan avdelningarna. Avdelningen Tillstånd och Miljö använder främst 

TimmerWeb som är utvecklat av Metria (Stark, 2015). Det är även en stor del information 

som inte finns digitaliserad utan endast är lagrad i arkiv, t.ex. underhållsskyldigheter från 

vattendomar. Vattenfall Vattenkraft AB har sin verksamhet spridd över ett stort geografiskt 

område, nästan hela Sverige. Genom att samla den information som finns i ett gemensamt 

GIS skapas möjligheter till ett effektivare arbetssätt. 

För att påbörja arbetet med att ena GIS-sammarbetet inom Vattenfall Vattenkraft AB har 

Tillstånd och Miljö påbörjat ett arbete tillsammans med SWECO Position där man arbetar 

fram ett nytt GIS-verktyg, Vattenfall GIS (VFGIS). VFGIS är ett webbaserat GIS-verktyg som 

ska kunna användas både på kontor och ute i fält i en surfplatta eller mobiltelefon.  

Inom Tillstånd och Miljö arbetar man bland annat med tillstånd och skyldigheter för 

vattenverksamhet, fastighetsrelaterade frågor och miljöutredningar. Information som är 

viktig för verksamheten är 

- Miljöinformation  

- Fastighetsinformation 

- Vattendomar 

Genom att samla sådan information i ett webbaserat GIS-verktyg hoppas man kunna skapa 

ett effektivare arbetssätt inom verksamheten.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Studien syftar till att belysa de användarbehov och systemspecifikationer som krävs för att 

VFGIS ska nå dess fulla potential inom verksamheten för Vattenfall Vattenkraft AB. För att 

identifiera detta genomförs intervjuer med användarna. Dessa intervjuer ska sedan bidra till 

att skapa en kravanalys för vilka funktioner som behöver implementeras om VFGIS ska 

kunna ersätta TimmerWeb. 

Studien är avgränsad till att undersöka ett par specifika punkter som främst berör 

avdelningen Tillstånd och Miljö: 

• Identifiera de behov som idag tillgodoses av Metrias ”Timmerweb” och Fastighetssök 

• Undersöka tillämpningen av VFGIS i samband med: 

- Inventering och dokumentation av underhållsskyldigheter i vattendomarna 

- Vattenhushållningsbestämmelser i vattendomarna 

- Mätpeglar inskrivna i vattendomarna 

- Förorenad mark 

- Beredskapsinformation (tex. Räddningsplatser, tillfartsvägar, platser för länsar 

etc.)  

1.3 Disposition 

Studien inleds i Avsnitt 2 med presentation av relaterat arbete. Här görs en genomgång av 

material och tidigare studier som är relevanta för det som tas upp senare i uppsatsen och 

metoder som kommer att användas. I Avsnitt 2 görs en beskrivning och jämförelse av teknik 

och funktioner hos TimmerWeb och VFGIS. I Avsnitt 4 presenteras metoden. Här beskrivs 

detaljerat hur studien gick till steg för steg: litteraturstudie och intervjuer. Till sist 

presenteras ett resultat med en kravspecifikation och funktionsanalys i Avsnitt 5, detta 

diskuteras och analyseras senare i Avsnitt 6 för att sedan komma med en slutsats i Avsnitt 7. 
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2 Relaterad forskning 

2.1 Vad är GIS?  

Den första kända implementeringen av det som idag kallas för GIS gjordes under början av 

1960-talet. Kartografen Roger Tomlinson som arbetade för ”the Canadian Agricultural 

Rehabilitation and Development Administration” fick i uppgift att automatisera deras 

karttjänster. Tillsammans med IBM utvecklade Tomlinson ”the Canadian Geografic 

Information System” (CGIS) (Gordon och de Souza e Silva, 2011). Tomlinson menade att en 

enkel karta hade för stora begränsningar. Först och främst begränsas en kartas förmåga att 

visa data av dess storlek och skala. Genom att skapa en digital plattform med ett 

kartunderlag går det att skapa en enorm flexibilitet genom att zooma in och ut, panorera 

över kartan samt att aktivera olika informationslager (Tomlinson, 1998). En analog karta 

måste analyseras av en människa, i ett GIS kan en dator automatiskt hitta och analysera data 

utifrån givna parametrar. GIS beskrivs ofta som interaktionen mellan data, hårdvara, 

mjukvara och användaren. GIS-teknologin skapar möjligheter för att på ett effektivt sätt 

kunna organisera, visualisera och analysera lägesbunden information (Crossland, Wynne 

och Perkins, 1995).  

 

GIS-verktyg kan grovt sett delas in i tre olika kategorier (Harrie, 2008): 

1) Specialanpassade tittskåpssystem. Dessa system kan utföra ett fåtal väl definierade 

uppgifter, t.ex. sökning och visualisering av geografiska data. Systemet kräver ingen vidare 

erfarenhet av användaren eller tidigare kunskap om bakomliggande funktioner och 

strukturer. Sådana system förekommer oftast som webbaserade GIS-applikationer.  

2) Klassiska GIS-program, desktop GIS. Program som kan utföra de flesta funktioner och 

kräver god förståelse för hur analysfunktioner och datastrukturer fungerar.  

3) System med öppen källkod. Detta tillåter användaren att skräddarsy ett eget system 

genom att inkludera funktionalitet i egenutvecklade program. Sådana program skapas när 

man vill göra avancerade analyser som inte går att genomföra i ett klassiskt GIS-proggram. 

System med öppen källkod är även vanligt när man vill skapa webbaserade karttjänser 

Data som presenteras i ett GIS kan visas i två olika former, raster- eller vektordata. 

Rasterdata byggs upp som en matris där varje ruta (pixel) får ett värde från 0 till 255. 

Betydelsen av dessa värden definieras av användaren, de kan t.ex. representera höjdskillnad, 

temperatur eller hydrologi (Hyeeun, 2008). Vektordata representeras som en samling av 

geometriska objekt, t.ex. ett vägnät eller punkter med Sveriges största städer.  Vektordata 

kan presenteras i tre olika former: punkter, linjer och polygoner (Vijay, 2008) Ytterligare 

attribut kan sedan knytas till varje objekt. För att lagra vektordata och dess attribut i en enad 

datastruktur knyts dessa samman i ett enat filformat. Det finns idag ingen officiell standard 

för dessa filformat utan företagen som utvecklar GIS-program använder sina egna format 

(Harrie, 2008). Ett av de mest kända formaten är shape-formatet som är utvecklat av Esri. 

(Esri, 2017). Shape-filerna kan sedan importeras till ett GIS för att skapa informationslager. 

Genom att skapa denna lagerstruktur kan användaren välja att endast visa de lager som är 

av intresse och på så sätt få en karta som är väl anpassad för ändamålet.  

  



12 

 

2.2 Webbaserade GIS-applikationer 

I samband med internets allt mer betydande roll i samhället har antalet webbaserade GIS-

applikationer ökat kraftigt. I takt med att antalet tillgängliga tjänster ökar växer också 

användargruppen. GIS har gått från att vara ett avancerat verktyg som endast användes av 

experter för professionella analyser, till något som idag kan nyttjas av nästan vem som helst 

när som helst (Peng och Tsou, 2003). Många använder dagligen enklare webbaserade GIS-

tjänser så som Google Maps eller Apples egen karttjänst för navigering (Luo, m.fl, 2012). Det 

utvecklas idag även mer avancerade web-GIS-plattformar för analyser av geografisk data. 

Om man jämför dessa med traditionella GIS-program med lokal lagring så ligger fokus här 

mer på att dela och visualisera information än att göra spatiala analyser (Brown, 2012) 

Under mitten av 1990-talet satte Open Geospatial Consortium (OGC) internationella 

standarder för hur öppna geografiska data ska delas mellan olika intressenter, vilket gjorde 

att privata utvecklare kunde dela geografiska data med varandra. Stora företag som t.ex. Esri 

utnyttjade fördelarna av de nya öppna datakällorna vilket var en viktig del av spridningen 

av GIS över internet. Många myndigheter och offentliga organisationer började kort därefter 

att utnyttja dessa verktyg för att göra data tillgängliga för allmänheten (Gordon  m.fl. 2011).  

Att nyttja internet till att få tillgång till information skapar stora fördelar jämfört med 

traditionella GIS-program. Webbaserade GIS-verktyg gör det möjligt att nå information från 

hela världen, flera användare har tillgång till informationen samtidigt och verktyget blir mer 

lättillgängligt då det kan nås med olika webläsare som stöds av de flesta operativsystemen 

(Esri, 2014). Nackdelen med webbaserade GIS-applikationer är att de inte är tillgängliga när 

det inte finns någon internetuppkoppling.  

2.3 GIS-strategi 

För att ett GIS ska införas och fungera så bra som möjligt i en verksamhet krävs en väl 

genomarbetad GIS-strategi. Utan en tydlig strategi finns inget mål, inga riktlinjer och inget 

sätt att mäta framgång. En GIS-strategi är ett styrdokument som skapar ramarna för GIS-

arbetet. Vem bär ansvaret för olika funktioner? Hur hanteras geodata? Vilken nytta har detta 

i verksamheten? Etc. Vid utvecklingen av en GIS-strategi bör man fokusera på följande 

frågor i tur och ordning (Douglas, 2008): 

1. Verksamhet och affärsområden. Beskriv verksamhetens uppgifter och mål och hur 

dessa kan uppnås med GIS. 

2. Data-/informationshantering. Gör en plan för vilka data som ska in i systemet och hur 

det ska hanteras.  

3. Organisation. Bestäm var ansvaret för ajourhållning och kvalitetssäkring ligger.  

4. Teknik. Se över de tekniska ramarna för att identifiera vad som är möjligt att göra.  
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2.4 Användarcentrerad systemdesign 

Användarcentrerad systemdesign är ett begrepp som syftar till att optimera interaktionen 

mellan människa och teknologi. Begreppet uppkom i mitten av 1980-talet när datorer började 

användas av allt fler personer som inte var specialister på området (Haklay 2010). Genom att 

skapa system där användarens behov står i centrum kan man förenkla arbetet, minska 

antalet felkällor och öka produktiviteten (Baber, Noyes, 1999).   

Skapandet av ett användarcentrerat system utgår ifrån tre grundprinciper (Gould och Lewis, 

1985): 

1) Ett tidigt fokus på användarna och deras uppgift. Utvecklarna måste förstå vem som 

ska använda systemet och hur det ska användas 

2) Empiriska tester. Användarna bör involveras tidigt i utvecklingsprocessen för test 

och utvärdering av systemet.  

3) Omarbetning och utveckling. Problem som stöts på av användarna under 

utvecklingen måste lösas och nya lösningar testas.  

Genom att utveckla ett system med användaren i centrum är möjligheterna större för att 

slutprodukten ska bli mer lättanvänd och accepteras av användaren. En viktig parameter för 

att ett system ska accepteras av användaren är det första intrycket. Om användaren har en 

bra första upplevel med websidan eller systemet är det större chans att de accepterar eller 

ignorerar mindre problem som uppstår senare. Om användaren istället får en dålig första 

upplevelse kommer dessa små problem skapa misstro till systemet (Lindgaard m.fl., 2006). 

För systemutvecklaren kan användarcentrerad systemutveckling medföra flera finansiella 

fördelar (Earthy, 1996): 

• Reducerade produktionskostnader: Tiden för utveckling av produkten minskar 

• Reducerade kostnader för support 

• Reducerade kostnader för användning 

• Högre kvalitet i slutprodukten 

Det huvudsakliga målet med användarcentrerad systemdesign är att skapa en produkt som 

uppfyller användarens behov och krav. Detta är extra viktigt vid utveckling av nya 

applikationer som ska implementeras i en verksamhet och måste accepteras av användaren 

så att denne vill nyttja den nya produkten (Nivala, 2005).  

  



14 

 

2.5 Kravanalys 

All typ av systemutveckling bör börja med att det görs en kravanalys. Det går ut på att man 

definierar behoven för att genomföra en uppgift utifrån givna förutsättningar (Kotonya och 

Sommerville, 1998). Kvaliteten hos kravanalysen kan vara avgörande för om ett 

systemutvecklingsprojekt lyckas eller ej (Bourque och Fairley, 2014).  

En kravanalys påbörjas med att samla in krav. Detta kan bland annat göras med intervjuer 

och enkätundersökningar. Det kan även göras genom att analysera befintlig 

verksamhetsdokumentation. Vid insamlingen är det även viktigt att man identifierar olika 

intressenter. Vilka typer av användare kommer att nyttja systemet? Ställer de olika krav på 

systemets funktionalitet? (Sharp m.fl., 1999) Innan vidare analys av kraven bör det 

säkerställas att de är tydligt definierade. På så sätt kan man sätta mätbara mål och kan då 

enkelt avgöra vilka krav man lyckats lösa.  

Vid kravanalysen är det viktigt att kraven är tydligt sammanställda så att de kan jämföras. 

Är det några krav som strider mot varandra? Eventuellt måste man kompromissa på något 

krav, alternativt prioritera ett krav helt och hållet före ett annat. För utreda krav vid 

systemutveckling kan man använda sig av användningsfall. Ett användningsfall är ett 

scenario där man definierar hur en användare löser en uppgift i ett givet system. 

Användarfall är en viktig och värdefull teknik vid kravanalys av ett system (Kotonya och 

Sommerwille 1998).  

3 Systembeskrivning och jämförelse 
Detta avsnitt beskriver tekniken för webbaserade GIS-tjänster så som TimmerWeb och 

VFGIS. Det görs även en kort presentation av funktionerna i TimmerWeb och VFGIS. Sist i 

avsnittet görs en enkel jämförelse mellan de två systemen. 

3.1 Teknologi 

Med webbaserade GIS-verktyg distribueras information över internet mellan minst en server 

och en klient. Servern är en GIS-server som hämtar information från en geodatabas och 

klienten är en web-läsare, skrivbordsapplikation eller mobil applikation (Esri, 2014). Detta är 

möjligt tack vare WMS- och WFS-tjänster (Web Map Services och Web Feature Services). Både 

TimmerWeb och VFGIS bygger på WMS-/WFS-tjänster. WMS och WFS är två internationella 

standarder framtagna av OGC (Open Geospatial Consortium) för åtkomst av geospatial data. 

En WMS-tjänst distribuerar färdiga kartor, dessa kan levereras som resterbilder eller 

vektorgrafik. En WMS-tjänst levererar endast data som är tänkt för visualisering och kan ej 

användas för vidare analys (Harrie, 2008). För att hämta dessa data används anropet GetMap 

som innehåller ett antal parametrar. Då hämtas en geokodad bild med spatial information, 

t.ex. en bakgrundskarta (OGC, 2017a). WFS är ett gränssnitt för att hämta geografiska 

föremål över internet, data levereras i filformatet Geography Markup Language (GML).  
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GML-data innehåller information om attribut, koordinater och referenssystem, men ingen 

specifikation om hur data ska visualiseras (Harrie, 2008). En WFS-tjänst anropar geografiska 

föremål med anropet GetFeature, exempel på sådan information kan vara ett vägnät eller 

stora städer på en karta över ett land(OGC, 2017b). 

 Figur 1 nedan illustrerar hur en GIS-applikation hämtar data med WFS/WMS-tjänster och 

vilken data som returneras. 

 

 

Figur 1: WMS-/WFS-tjänster 

Bakgrundskartan i både VFGIS och TimmerWeb är WMS-tjänster från Metria. De flesta 

informationslager som finns tillgängliga i VFGIS och TimmerWeb hämtas med WFS-tjänster. 

De lager med Vattenfalls egen information (vattenkraftverk, dammar, Vattenfalls fastigheter, 

förorenade områden) importeras in i systemet som shape-filer.  

3.2 TimmerWeb 

TimmerWeb är ett webbaserat GIS-verktyg som är utvecklat för skogsföretag av Metria. Det 

är ett IT-stöd vars syfte är att förenkla och effektivisera avverkningsplanering, virkesköp, 

avverkningsanmälan och skogsvårdsplanering (Metria, 2017a).  

För arbete i fält finns applikationen TimmerWeb Standalone. Med applikationen är det 

möjligt att på ett enkelt sätt skapa och hantera åtgärdsobjekt med hjälp av en surfplatta. 

Dessa ändringar synkroniseras sedan med webbsystemet (Metria, 2017a).  

I TimmerWeb ingår ett stort antal informationslager. Exempel på dessa är:  

- Ortofoton och satellitbilder 

- Fastighetskartan, Vägkartan och översiktskartan 

- Nyckelbiotoper, naturreservat och områden skyddade enligt Natura 2000 

- Fornlämningar och kulturmiljöer 
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Det finns även mer specifika funktioner och informationslager anpassade för skoglig 

åtgärdsplanering. Några exempel på detta är att användaren kan beräkna virkesvolym och 

trädhöjd samt att det finns informationslager för avverkningsanmälningar  

I TimmerWeb finns ett informationslager med fastigheter som kan visas med både Metrias 

baskarta och ortofoto som bakgrund. Om användaren vill ha information om en fastighet 

kan hen klicka på den, då visas en inforuta med kommun, trakt samt block- och 

enhetsnummer. Det finns även en direktlänk till Metrias Fastighetssök, där kan användaren 

hämta ett fastighetsutdrag med ytterligare uppgifter. Det finns även möjlighet för 

användaren att importera egna informationslager.  

3.3 Fastighetssök 

Fastighetssök är en tjänst som tillhandahålls av Metria. Fastighetssök ger användaren 

möjlighet att söka efter en fastighet och få den senaste informationen om denna från 

Lantmäteriets Fastighetsregister (Metria, 2017b). När Fastighetssök används kostar det en 

specifik summa för varje fastighetsutdrag som görs. Information som kan hämtas i 

Fastighetssök är bland annat: 

- Lagfaren ägare, tomträttsinnehavare, taxeringsuppgifter, adresser, areal, 

inteckningar och rättigheter 

- Samfälligheter och gemensamhetsanläggningar 

- Förrättningskartor och servitutshandlingar 

3.4 Vattenfall GIS  

Vattenfall GIS (VFGIS) finns idag som ett ”arbetsexemplar under utveckling” och används 

redan av några personer i deras arbete. VFGIS är en webbportal som nås med en personlig 

inloggning. Varje användare kan anpassa sin inloggningsvy utifrån egna preferenser och 

intressen.  

I VFGIS finns några informationslager med för Vattenfall specifik information som har lagts 

in som shape-filer: 

• Vattenkraftverk (stor- och småskaliga) 

• Kraftverksdammar (stora och små) 

• Vattenfalls fastigheter  

• Förorenade områden.  

Det finns funktioner för att mäta sträcka och yta, få koordinater för en specifik punkt i olika 

koordinatsystem samt se användarens position. Det finns en funktion för utskrift, men det 

fungerar ej för tillfället. Det går även att söka efter en av Vattenfalls fastigheter för att 

lokalisera den på kartan.   
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Det finns inget informationslager med fastigheter utöver vattenfalls egna fastigheter i VFGIS. 

För att se externa fastigheter måste användaren zooma in i baskartan till en viss skala där alla 

fastighetsgränser tänds. Om användaren sedan vill veta fastighetens traktnamn, block- och 

enhetsnummer måste hen leta efter denna information i kartan. Det finns ingen sökfunktion 

för att snabbt se var en fastighet ligger. För att hämta ytterligare information om fastigheten 

gör användaren en sökning i Metrias Fastighetssök, då måste användaren även veta vilken 

kommun fastigheten ligger i. 
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3.5 Jämförelse VFGIS och TimmerWeb 

Nedan visas ett kartutsnitt ( från VFGIS över Letsi kraftverk. Där visas ett par lager som är 

av speciellt intresse för Vattenfall Vattenkraft AB.  

• Den stora gröna rutan representerar Vattenfall Vattenkrafts egna fastigheter.  

• Den orangea pricken representerar Letsi kraftverk. 

• Den blåa pricken representerar Letsi damm. 

• Det röda F:et i sydöstra hörnet representerar en förorening. 

• Den gråa rutan representerar ett Bågevárres naturreservat.  

För att se fastighetsgränser för omgivande fastigheter krävs en vy i större skala, detta visas i 

figur 3 nedan. 

 
Figur 2: Kartutklipp VFGIS 

   
Figur 3: Kartutklipp VFGIS, större skala 
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Här nedan (Figur 4) är motsvarande vy i ett kartutklipp från TimmerWeb. I TimmerWeb 

visas fastighetsgränser i mindre skala, användaren behöver alltså inte zooma in lika mycket 

innan de tänds. Ytterligare information som visas är: 

• Den gröna rutan representerar ett Bågevárres naturreservat.  

• Den rödrandiga rutan som representerar en nyckelbiotop 

• Den orangea triangeln i nedersta högra hörnet representerar en fornlämning 

 
Figur 4: Kartutklipp TimmerWeb 

Om användaren vill ha ytterligare information om något objekt på kartan, t.ex. en fastighet, 

kan denne klicka på objektet och får då upp en informationsruta, se bild xx nedan.  

 
Figur 5: Inforuta TimmerWeb 

Här visas kommun- och traktnamn, block- och enhetsnummer. Fastighetslänken leder direkt 

till Fastighetssök där användaren kan hämta ut ett fastighetsutdrag med ytterligare 

information. 
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4 Metod 
I detta avsnitt beskrivs de metoder som användes för att inhämta information till studien. 

Först gjordes en kvantitativ informationsinhämtning i form av en litteraturstudie av 

skriftligaskriftliga källor, därefter gjordes en systembeskrivning och jämförelse av teknik och 

funktioner i det befintliga systemet. Sist gjordes kvalitativ informationsinsamling i vid 

fysiska möten eller över telefon. Figur 5 nedan visar ett flödesschema för arbetets 

tillvägagångssätt 

 
Figur 6: Flödesschema för arbetets tillvägagångssätt 

4.1 Litteraturstudie 

I litteraturstudien studerades relaterade arbeten gällande teknik och systemutveckling för att 

skapa en bild av vad som är möjligt och hur arbetet ska utföras. Litteraturen har främst 

bestått av e-böcker och rapporter, men även en del webbsidor. Endast utvalda delar av 

litteraturen har tagits med i rapporten. 

4.2 Intervjuer 

För att skapa en bild av användarnas krav och behov för VFGIS genomfördes det ett antal 

intervjuer med anställda på Vattenfall Vattenkraft AB. De personer som intervjuades är alla 

verksamma inom något verksamhetsområde som berörs av de tillämpningar som 

undersöktes. Alla som intervjuades är sådana som kan tänkas använda VFGIS i framtiden, 

deras tidigare GIS-vana är dock varierande. Vissa använder idag TimmerWeb i stor 

utsträckning och ser det som ett essentiellt verktyg i deras arbete medan andra knappt 

använder GIS över huvud taget.   
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Genom att göra en kvalitativ intervjustudie går det att belysa de anställdas upplevelser av 

det arbetssätt som används i dag och hitta möjligheter och önskamål för VFGIS (Hedin, 

1996).  En viktig del med intervjuerna var att samla information om nödvändiga funktioner 

som användarna behöver i sitt arbete.  För att förstå de intervjuades roll inom organisationen 

började varje intervju med att de fick beskriva deras arbete och arbetsuppgifter.  

Målet med intervjun var att svara på följande frågor: 

• Hur arbetar användarna med GIS idag – hur ser deras uppgifter ut? 

• Är det något som användarna arbetar med idag som inte finns tillgängligt i något GIS, i 

så fall vad? 

• Vad ser användarna för möjligheter med ökat användandes av GIS? 

• Vad ser användarna för tänkbara problem med ökat användande av GIS? 

• Vilka funktioner måste finnas i VFGIS för att användarna ska kunna lämna andra GIS-

verktyg, t.ex. TimmerWeb? 

Intervjuerna genomfördes som ett samtal där frågorna ovan användes som stödpunkter. De 

som intervjuades uppmanades att tänka fritt och komma med egna tankar och idéer. En 

sammanställning av svaren kan läsas i Bilaga B. Totalt genomfördes nio intervjuer med olika 

användare. Av dessa användare arbetar fyra stycken med fastighetsfrågor, fyra stycken med 

miljöfrågor och en är hydrolog.  

5 Resultat  
I avsnittet nedan presenteras den kravspecifikation och funktionsanalys som studien har 

resulterat i. 

5.1 Kravspecifikation 

När intervjuerna var gjorda kunde svaren analyseras för att skapa en kravspecifikation. 

Kravspecifikationen delas in i tre delar: 1) Funktioner och data som måste implementeras i 

VFGIS för att man ska kunna ersätta TimmerWeb fullt ut. 2) Ytterligare funktioner och data 

som kan implementeras i VFGIS som skulle kunna effektivisera arbetet för Vattenfall 

Vattenkraft. 3) Funktioner och data som användarna tycker är viktiga som finns i VFGIS 

idag. Dessa presenteras i tabellerna på nästa sida: 
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Viktiga funktioner och data som finns i TimmerWeb, men som saknas/är bristfälliga i VFGIS: 

 
Funktion/Data 

 
Beskrivning 

Fastighetslager Användaren ska kunna visa ett fastighetslager på valfri bakgrundskarta 

(baskarta, ortofoto, satellitbild). 

- Det ska gå att klicka på fastigheten för att få information om kommun, 

traktnamn samt block- och enhetsnummer.  

- Det ska gå att få en direktlänk till Fastighetssök för ytterligare information 

om fastigheten.  

Söka efter fastighet Användaren ska kunna söka efter en specifik fastighet för att lokalisera den på 

kartan. 

Utskriftsmöjligheter Användaren ska kunna skapa en PDF för utskrift (Denna funktion finns redan i 

VFGIS, men fungerar ej). 

Tabell 1: Funktioner/data som saknas i VFGIS 

Funktioner och data som användarna önskar sig i VFGIS: 

 
Funktion/Data 

 
Beskrivning 

Vattendomar - Fallrätter 

- Vattenhushållningsbestämmelser 

- Underhållsskyldigheter 

MIFO-undersökningar 

(Metodik för Inventering i 

Förorenade Områden) 

Undersökningar kopplade till förorenade områden. 

Beredskapsinformation Insatskort, Länsplatser, Räddningsplatser, Tillfartsvägar 

Vattenpeglar - Vilken typ av pegel 

- De fixpunkter som används för kontrollinmätning av peglarna 

Sökfunktion för 

kraftstation 

Användaren vill ha möjlighet att söka efter en kraftstation för lokalisera 

denna på kartan.  

Mer miljöinformation Ytterligare miljöinformation t.ex. Rödlistade arter, nyckelbiotoper, 

häckningsplatser m.m. kan man tänkas lägga in i systemet.  

Tabell 2: Funktioner/data som önskas i VFGIS 

Funktioner och data som användarna anser är viktiga som finns i VFGIS idag: 

 
Funktion/Data 

 
Beskrivning 

Integrering mot 

geografisk data 

- Tända och släcka lager 

- Ändra transparens för alla lager  

Byta baskarta - Karta 

- Ortofoto 

- Satellitbild 

Vattenfallspecifik 

information 

- Vattenfalls fastigheter 

- Kraftstationer och dammar 

Mätfunktion - Sträckor 

- Area 

Sökfunktion för 

Vattenfalls 

fastigheter 

Användaren kan söka efter en av Vattenfall ägd fastighet för att lokalisera denna 

på kartan. 

Tabell 3: Viktigta befintliga funktioner/data i VFGIS 
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5.2 Funktionsanalys 

Utifrån kravspecifikationen och genom arbete med VFGIS och TimmerWeb gjordes en 

funktionsanalys. Funktionsanalysen jämför de viktigaste funktionerna som finns i respektive 

applikation idag. Figur 6 nedan beskriver dessa funktioner. För en mer utförlig beskrivning 

av varje användarfall, se Bilaga A. 

 
Figur 7: Användarfalldiagram som jämför funktioner i TimmerWeb och VFGIS 
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6 Diskussion 
Syftet med denna studie var att göra en kravanalys för vilka funktioner som måste 

implementeras om VFGIS ska kunna ersätta TimmerWeb. Utöver detta undersöktes även ett 

par nya funktioner som har önskats bland användarna. Arbetets tillvägagångssätt kan dock 

även tillämpas på andra problem som rör systemutveckling. Att göra kravspecifikationer och 

funktionsanalyser med användarfall är viktiga verktyg inom användarcentrerad 

systemutveckling. 

6.1 Viktiga funktioner och data 

För att ersätta ett befintligt system krävs det att det nya systemet har övervägande fördelar 

jämfört med det gamla. Om användarna inte ser någon funktion i det nya systemet kommer 

de inte se något värde i att lära sig ett nytt system. För att VFGIS ska accepteras av 

användarna måste det alltså ha samma funktionalitet som TimmerWeb, plus ytterligare 

funktioner som gör det ännu bättre och mer användbart. VFGIS måste även vara väl 

fungerande och lätt att lära sig   

VFGIS har idag ingen enkel funktion för att titta på och hitta information om externa 

fastigheter. Detta är en mycket viktig funktion, främst för de som arbetar med 

fastighetsrelaterade frågor. Det som måste till är ett informationslager med fastigheter där 

man kan klicka på en fastighet för att få information om fastighetens kommun, traktnamn 

samt block- och enhetsnummer. En annan funktion som saknas är en direktlänk, till t.ex. 

Fastighetssök för att användaren enkelt ska kunna hämta ut ytterligare information om 

fastigheten. Användaren måste även kunna söka efter en specifik fastighet för att lokalisera 

den i kartan. Detta är funktioner som är möjliga att implementera i VFGIS, men som kräver 

en del arbete. 

Trots att många viktiga funktioner inte finns i VFGIS är det flera användare som ser ett värde 

i de funktioner som finns i dagsläget. Att snabbt få en överblick över var Vattenfalls 

fastigheter, kraftverk och dammar skapar en effektivare arbetsgång.   

I punkt 2.4 om användarcentrerad systemdesign lyfts det fram att i ett lyckat 

systemutvecklingsprojekt ska det finnas ett tidigt fokus på användarna och deras uppgift. 

Utvecklarna måste förstå vem som ska använda systemet och hur det ska användas. 

Huruvida detta har fungerat vid utvecklingen av VFGIS kan diskuterats. Då ett par 

funktioner som är väldigt viktiga för vissa användare saknas i VFGIS.  

Vidare kan det diskuteras huruvida TimmerWeb är det optimala verktyget för dessa 

uppgifter. TimmerWeb är som tidigare nämnt anpassat för skogsindustrin och innehåller en 

rad olika funktioner och data som inte är av nytta eller intresse för Vattenfall Vattenkraft AB. 

Alla informationslager som finns tillgängliga i TimmerWeb gör att tjänsten upplevs som en 

aning rörig. En idé kan vara att se över marknaden för alternativa verktyg som är bättre 

anpassade för ändamålet. 
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6.2 Implementation av data 

Att lägga in lager med information från Vattendomar, MIFO-undersökningar, Länsar och 

Räddningsplatser och Vattenpeglar är fullt möjligt. Detta görs genom att man skapar en 

shape-fil (se Del 3.2) och lägger in denna som ett nytt informationslager. Det går även att 

knyta information som attributdata till punkter, linjer och polygoner som finns i befintliga 

informationslager skapade av Vattenfall. Det här arbetet är inte svårt, men det kräver tid och 

genomtanke:  

• Vilka data ska läggas in och vem ska lägga in dem? Om för mycket data läggs in finns 

risken att systemet blir svåröversiktligt och rörigt. De data som förs in måsta vara av 

den typen att de inte behöver uppdateras allt för mycket.   

 

• På vilket sätt ska data visas i systemet? Vissa data visas lämpligast som i egna 

informationslager som punkter, linjer och polygoner. Andra data bör istället visas som 

attribut till befintliga informationslager.  

 

• Vilken noggrannhet ska det vara på geografisk information som läggs in? För till 

exempel en underhållsskyldighet i form av ett erosionsskydd eller en vattenpegel. 

Detta kan överföras manuellt genom att rita in dess ungefärliga placering utifrån en 

karta. Det kan även mätas in med GPS, då kan man välja om det ska göras med en 

enkel handburen GPS eller mer avancerad GPS-teknik med högre noggrannhet. 

Underhållsskyldigheter finns idag inritade för hand på kartor i skala 1:10 000. Det kan 

alltså tänkas räcka med att rita in dessa för hand på ett lager i den digitala kartan 

också. 

 

• Kvalitetssäkring. All data som förs in i systemet måste kvalitetssäkras så att 

användarna kan försäkra sig om att systemet håller hög standard.  

 

• Hur ska informationen ajourhållas? Den information som finns inlagd i systemet måste 

ajourhållas kontinuerligt för att säkra kvaliteten.. Någon måste vara ansvarig för att 

säkerställa kvaliteten på de data som finns inlagd och uppdatera de objekt som ändras. 

Det krävs en resurs för förvaltning av geografiska data. 

 

För att skapa ett hållbart och pålitligt system bör man fundera på dessa frågor innan arbetet 

påbörjas. Web-GIS skapar stora möjligheter för att dela och visualisera data, men det krävs 

planering och en tydlig strategi för att hålla systemet uppdaterat.  
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I tabell 4 visas ett förslag på hur data kan tänktas presenteras i VFGIS 

 
Data 

 
  Presentation 

Fallrätter Som attribut knutna till kraftstation eller de fastigheter som de 

berör  

Vattenhushållningsbestämmelser Som attribut knutna till kraftstation 

Underhållsskyldigheter  Som punkter, linjer och polygoner med tillhörande beskrivning 

som attribut. Eget lager. 

MIFO-undersökningar 

(Metodik för Inventering i 

Förorenade Områden) 

Som attribut knutna till förorenat område 

Insatskort, länsplatser, 

räddningsplatser, tillfartsvägar 

Som punkter eller linjer med tillhörande beskrivning som attribut. 

Eget lager 

Vattenpeglar Som punkter med tillhörande beskrivning som attribut. Eget lager. 

Skyddade områden 

(Värnområden, rödlistade arter, 

häckningsplatser m.m.) 

Som punkter eller polygoner med tillhörande beskrivning som 

attribut. Eget lager. 

Tabell 4: Förslag för datapresentation i VFGIS 

6.3 Tekniska aspekter 

Det faktum att en stor del av Vattenfalls vattenkraftverk är placerade i Norrlands inland kan 

skapa problem vid användande av VFGIS i samband med fältarbete. Eftersom att systemet är 

webbaserat krävs det hela tiden internetuppkoppling för åtkomst av tjänsten. Detta kan idag 

inte garanteras över hela Sverige.  

Ytterligare tekniska aspekter som kan skapa problem är att kommunikationen i VFGIS sker 

mellan en server men flera olika typer av klienter. Ibland körs klienten på en kraftfull dator 

och andra gånger på mobila enheter med begränsade resurser (prestanda, batteri, skärm 

m.m.). Detta kan lösas genom att systemets funktioner baseras på kapaciteten hos den minst 

kraftfulla enheten som ska användas som klient. Genom att göra detta kan man dock gå 

miste om mer resurskrävande funktioner som skulle kunna vara användbara vid arbete med 

en mer kraftfull klient. En annan möjlig lösning för detta är att utveckla en applikation som 

kan installeras på de mobila, mindre kraftfulla enheterna som surfplattor och smarta 

telefoner. I en sådan applikation kan funktionerna anpassas till enheternas resurser och 

driftförmåga. En sådan applikation finns som separat tjänst till TimmerWeb. VFGIS som inte 

är lika avancerad öppnas istället som i webbläsaren som en mobilanpassad version.   
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7 Slutsats och framtida arbete 

7.1 Slutsats 

VFGIS är ett verktyg med stor potential som är värt att satsa på. Möjligheten att samla, visa 

och dela information på ett smidigt sätt gör det till ett mycket användbart hjälpmedel för 

många. Att systemet saknar de viktiga funktionerna för att söka efter fastigheter och enkelt 

få information om dessa gör dock att det krävs ganska mycket arbete för att det ska kunna 

ersätta TimmerWeb.  

Det finns två olika tillvägagångssätt för den fortsatta utvecklingen av VFGIS: 

1) Utveckla VFGIS som en portal som endast innehåller vattenfallspecifik data och behåll 

TimmerWeb för dem som arbetar med fastighetsfrågor.  

2) Utveckla VFGIS som en portal som innehåller vattenfallspecifik data och kan ersätta 

TimmerWeb.  

Detta är en fråga om resurser. Att utveckla VFGIS till ett program med motsvarande 

funktionalitet som TimmerWeb kräver en del arbete. Det är också mer resurskrävande att 

använda sig av två system istället för ett. För ett beslut måste kostnaden för detta och den tid 

det tar att genomföra arbetet ställas mot varandra. Vare sig det blir punkt 1) eller 2) som blir 

utfallet så måste man fokusera på ett par viktiga punkter vid vidare utveckling av VFGIS 

som en plattform med vattenfallspecifik information: 

• Riktlinjer och standard. Det måste finnas tydliga riktlinjer och standarder för vilken 

information som ska finnas i systemet och hur den ska visas. Här bestäms även 

vilken noggrannhet information som förs in i systemet ska ha. 

• Ansvar. Någon måste ansvara för den information som förs in i VFGIS så att rätt 

information förs in enligt standard. Lämpligtvis finns olika ansvariga för olika typer 

av information.  

• Kvalitetssäkring och ajourhållning. För att systemet ska vara pålitligt måste all data 

kvalitetssäkras och ajourhållas kontinuerligt. Detta kan göras av den som har 

ansvaret för respektive informationstyp. 

7.2 Framtida arbete 

I framtida arbete kan man undersöka de olika utfallen för VFGIS utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv. Genom att jämföra kostnader för utveckling, drift och underhåll för olika 

systemlösningar får man ytterligare en aspekt att ta hänsyn till vid val av system.  

Andra intressanta arbeten vore att genomföra en verklig systemutveckling med användaren 

i centrum. Identifiera användarkrav utifrån intervjuer, utveckla systemet med dessa som 

grund, låta användarna ge feedback på systemet och fortsätta utvecklingen utifrån detta.  
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Bilagor 
 

Bilaga A - Användarfall 

Användarfall 1 

Integrering mot Geografisk data.  

- Kunna tända och släcka lager. 

- Kunna ändra transparens för alla lager. 

Denna funktion finns i TimmerWeb och VFGIS 

Användarfall 2 

Möjlighet att byta baskarta 

- Ändra baskarta till ortofoto 

Denna funktion finns i TimmerWeb och VFGIS 

Användarfall 3 

Vattenfallspecifik information 

- Kunna visa kraftstationer och dammar. 

- Kunna visa vattenfalls fastigheter. 

Denna information finns endast i VFGIS  

Användarfall 4 

Fastighetslager 

- Kunna visa ett lager med alla fastigheter. 

- Kunna klicka på fastighet för att se attributdata (kommun, traktnamn, block- och 

enhetsnummer) samt via direktlänk hämta ytterligare information från Metrias 

Fastighetssök. 

Denna funktion finns i TimmerWeb, men inte i VFGIS.  

Användarfall 5 

Söka efter fastighet 

- Kunna söka efter en specifik fastighet i kartan. 

Denna funktion finns i TimmerWeb, men inte i VFGIS.  

Användarfall 6 

Mäta i karta 

- Kunna mäta sträckor och arealer direkt i kartan. 

Denna funktion finns både i TimmerWeb och VFGIS 

Andvändarfall 7 

Utskriftsmöjligheter 

- Kunna skapa en PDF för utskrift. 

Denna funktion finns i TimmerWeb och VFGIS, men fungerar ej i VFGIS.  
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Bilaga B – Sammanställning av intervjuer 

Intervju nr Hur arbetar du med GIS idag? Information som du vill ha in i VFGIS? Vad ser du för möjligheter 

med ett ökat GIS-användande 

och VFGIS? 

Vad ser du för tänkbara 

problem/hot  med ett ökat GIS-

användande och VFGIS? 

Vilka funktioner måste finnas i 

VFGIS för att du ska sluta 

använda TimmerWeb? 

Övriga funderingar och 

synpunketer 

1 Använder VFGIS för att få översikt över egna 

fastigheter 

- Fallrätter 

- Se vilka fastigheter som är knutna till 

vilka kraftverk 

Enklare tillgång till 

information 

Var ligger ansvaret? 

Vem ska hantera systemet? 

Använder ej TimmerWeb Utvecklingen av VFGIS har varit 

en tidskrävande process 

2 Använder TimmerWeb och Fastighetssök för att 

hämta information om fastigheter, både Vattenfalls 

och externa.  

 

Använder VFGIS ute i fält. Kan snabbt i telefonen se 

var Vattenfall har fastigheter.  

- Mätpeglar 

- Underhållsskyldigheter 

- Länka till 

vattenhushållningsbestämmelser som 

attribut till kraftverken. 

 

 

Ser ett stort värde i 

möjligheten att snabbt och 

enkelt få en överblick över 

Vattenfalls fastigheter 

Måste begränsa vilken 

information som läggs in, får ej 

bli för mycket. Ej information 

som måste uppdateras väldigt 

mycket. Kan endast lita på 

systemet om vi vet att 

informationen ajourhålls. 

 

Känslig information för 

områden där 

vattenfallmedarbetare är privata 

fastighetsägare 

-Utskriftsfunktionen fungerar ej, 

vill kunna välja stående/liggande 

utskrift.  

-  Måste ha en bättre funktion för 

att hämta information om och 

söka efter fastigheter. 

 

 

- Vill kunna söka på kraftstation 

- Min position fungerar ej 

 

3 Använder webapplikation från SMHI, där finns 

mätvärden från Vattenfalls hydrologiska stationer 

- Mätpeglar, var de är och information om 

typ av pegel.  

-De fixpunkter som används för 

kontrollinmätning av peglarna 

Enklare att dela information. 

Effektiviserat arbete. Ett 

värdefullt stöd för 

verksamheten.  

 Använder ej TimmerWeb  

4 Använder VFGIS för att hitta Vattenfalls fastigheter, 

skyddade naturområden t.ex. naturreservat och 

förorenade områden 

-Mer information om miljökänsliga 

områden. T.ex. häckningsområden och 

rödlistade arter 

- Insatskort, länsplatser 

Minskar risken för att begå 

misstag och påverka känsliga 

arter.   

Känslig information för 

områden där 

vattenfallmedarbetare är privata 

fastighetsägare 

- Hitta fastigheter och 

fastighetsinformation 

- Mäta sträckor och arealer 

 

5 Använder TimmerWeb för att ta fram passande 

kartor till avtal, kollar på ortofoton, kollar 

fastighetsgränser och fastighetsinformation 

Erosionsskydd för Göta älv, webportal SGI 

 -Kunna se var kraftstationer 

och dammar ligger 

-Kunna använda VFGIS ute i 

fält 

 

Får ej bli för mycket information. 

Ej överdigitalisera! 

- Måste kunna söka efter 

fastigheter, enkelt få fram 

information om fastigheter, se 

fastighetsgränser på både karta 

och ortofoto 

Testat att använda VFGIS i fält, 

fungerade dåligt. Min position 

fungerade ej. 

6 Har inte mycket GIS-erfarenhet, använder 

webbapplikationer från bl.a. VISS, HAV och 

Länsstyrelserna för att få information 

- Vill ha en koppling för snabb access av 

vattendomar. 

- Tekniska uppgifter för kraftverk  

Få mycket information 

samlad på ett och samma 

ställe.  

För ej bli för svårt att hantera 

och lära sig. Måsta ha en bra 

instruktion 

Använder ej TimmerWeb  

7 Använder TimmerWeb och ser det som ett mycket 

viktigt verktyg i arbetet. Tittar på fastigheter, hämtar 

fastighetsinformation, skapar kartor. 

Underhållsskyldigheter Bra om det går att använda i 

fält 

Tror ej att det går att lägga in 

och ajourhålla information på ett 

sätt som gör systemet pålitligt.  

Väldigt mycket. Främst funktion 

för att söka efter fastigheter och 

få fram fastighetsinformation 

Tror ej på att digitalisera för 

mycket.  

8 Kollar på hur vattenfalls anläggningar ligger i 

förhållande till skyddade områden.  

Vill kunna lägga in fotografier från 

anläggningar för att få en bättre bild av hur 

det ser ut på platsen.  

Möjlighet att synliggöra 

information. På så sätt 

minskar risken för allt för 

stora miljöangrepp till följd av 

missad information   

Får ej bli för rörigt, för mycket 

oväsentlig information 

Använder ej TimmerWeb  

9 Använder TimmerWeb för att hitta information om 

fastigheter som angränsar till Vattenfalls fastigheter. 

Mäter sträckor och ytor.  

- Underhållsskyldigheter (främst 

errosionsskydd) 

- MIFO-undersökningar 

- Värnområden 

- Länsplatser 

Enkelt att kunna ta med sig en 

surfplatta ut i fält än att skriva 

ut massor av kartor. 

Om någon kan plocka bort 

information 

Måste kunna söka efter fastighet, 

enkelt få fram 

fastighetsinformation 
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