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Geoskolan 

Kul att få tillgång till Lantmäteriets kartor! 

Hanna Ridefelt, Lantmäteriet 



Varför? 

• Långsiktig rekrytering för branschen 

• Ökad och breddad användning. Nya målgrupper. 

• Skapar incitament att använda Lantmäteriets och andra 
myndigheters geodata. Visar möjligheterna och att det är 
kul! 

• Guldgruva som ska komma samhället till nytta! 

  

 



Effekter och nytta 

• För användarna en röd tråd från skola till användning i 
professionellt sammanhang  

• Vana och igenkänningsfaktor av hur dagens kartor ser ut och 
konsumeras, lägger grunden för en långsiktigt ökad och 
breddad användning  

• Möjlighet att skapa intresse för branschen från en tidig ålder 

• Vi som myndigheter finns med ute i samhället där olika 
medborgare befinner sig, t ex i skolan.   

• Viktigt att utveckling av Geoskolan sker i samverkan med andra 
parter (både gällande finansiering och förvaltning), särskilt 
universitet/högskola. Stor utväxling av nytta till en låg kostnad.   



Omvärlden 

• Geodatastyrelsen i Danmark har skolan som ett av sina 
prioriterade områden. Danmark i Minecraft, samarbetar med 
lärare som driver en blogg. 

• Ordnance survey, Storbritannien, länge prioriterat skolan. 
Digimap for schools och digimap for college. Även UK i 
Minecraft. 

• Kart i skolen i Norge. Ganska lika det koncept vi utvecklar.   



Projektet Geoskolan 

• Finansieras av Vinnova, Lantmäteriet och SGU. 

• Påbörjades i höstas 

• Avslutas i sommar 

• Sätta upp en teknisk miljö vid Stockholms 
universitet (eGov-lab) 

• Utveckla prototypen och implementera i den 
tekniska miljön  

• Utöka övningarna för geografi gymnasiet 

• Skapa övningsförslag för historieämnet baserat 
på historiska kartor 

• Koncept för grundskolan (årskurs 7-9) med 
betoningen på geodata och geologi 
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Ett handelsområdes framväxt 
 
Undersöka och beskriva olika intressen , t. ex.  utifrån natur- och 
kulturvärden och ekonomiska aspekter i samband med en stads 
utveckling kring handel. 
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Kunskapsinhämtning 

 

Källmaterial: 

• Detalj- och översiktsplanering och  Områdesbestämmelser (Boverket).   

• Skydd av områden (Skogsstyrelsen) och områdesskydd-kulturreservat 
(Boverket) 

• Rödlistade arter (Naturvårdsverket) 

• Naturreservat 

 

 1. Enligt Plan- och bygglagen ska olika samhällsintressen vägas mot 
varandra i en öppen och demokratisk process samtidigt som enskildas 
rättigheter ska beaktas. Plan och bygglagen utgörs av regionplan, 
översiktsplan, områdesbestämmelser och detaljplan. Beskriv kortfattat vad 
en översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser är? 

Tips: Läs på din kommuns hemsida om översikts- och detaljplanering 

  

2. Ge några exempel på hur olika områden kan skyddas. 

3.Ge exempel på rödlistade arter och förklara hur hänsyn ska tas till dem vid 
samhällsplanering. Kan du ge exempel på rödlistade arter som finns i din 
kommun? 

• Tips: Sök på din kommuns hemsida. 
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http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/detaljplanering/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/detaljplanering/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/oversiktsplanering/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/omradesbestammelser/
http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Lagen/Miljobalken/
http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Lagen/Miljobalken/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/Kulturvarden/Kulturvarden-Miljobalken/Omradesskydd---kulturreservat/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/Kulturvarden/Kulturvarden-Miljobalken/Omradesskydd---kulturreservat/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/Kulturvarden/Kulturvarden-Miljobalken/Omradesskydd---kulturreservat/
http://www.naturvardsverket.se/hb/Artskyddsforordningen/Ovriga-lagar/Artskydd-i-EU-och-i-Sverige/Rodlistade-arter/
http://www.naturvardsverket.se/hb/Artskyddsforordningen/Ovriga-lagar/Artskydd-i-EU-och-i-Sverige/Rodlistade-arter/
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturreservat/


Undersök och beskriv 

I din kommun eller en närliggande kommun ska du 
nu titta närmare på hur ditt lokalsamhälle ser ut vad 
gäller skyddade områden och handelsområden. Välj 
ett område i din kommun där köpcentrum finns eller 
planeras att anläggas. Bor du i en mindre kommun 
väljer du en närliggande stad.  

1. Hur ser bebyggelsen ut i din kommun och i 
närområdet till handelsområdet?  

2. Finns det industri- och produktionsanläggningar i 
närheten av handelsområdet eller på andra ställen i 
kommunen?  

3.Finns det skyddade områden i närheten av 
handelsområdet (t. ex., naturreservat, 
naturvårdsområden, djur- och växtskyddsområden, 
biotopskyddsområden, kulturreservat 
nationalparker)? Finns det andra områden i din 
kommun som är skyddade? 

4. Beskriv området kring handelsområdet gällande 
terräng (flackt, kuperat), jordarter, och vegetation. 

5. Finns det fornlämningar i området? 

6. Beskriv sträckningen av de större vägarna i 
kommunen och hur dessa är ledda i förhållande till 
handelsområdet? Finns det möjligheter till alternativa 
transportvägar till handelsområdet, t ex cykelbanor? 
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Tillhörande wms-tjänster: 

• Topowebb (höjdkurvor, 
bebyggelse, vägar, vatten, 
markanvändning) 

• Höjdkurvor (separat LM) 

• Vegetation (IR-ortofoto, LM) 

• Jordartskarta (SGU) 

• Biotopskyddsområden 
(Skogsstyrelsen)  

• Skyddade områden, 
naturvårdsregistret (innehåller 
nationalparker, naturreservat, 
naturvårdsområden, djur- och 
växtskyddsområden , (NV) 

• Skyddade områden, 
kulturreservat (NV 

• Fornsök (RAÄ) 

• Prod- och industrianläggningar 
(Länsstyrelserna) 



Analysera och förklara 

• Är det möjligt att bygga ut handelsområdet med 
hänsyn till skyddade områden, befintlig bebyggelse 
och jordartsförhållande i närområdet? 

• Skulle fler bostäder kunna byggas i anslutning till 
befintligt handelsområde och/eller planerat område? 
Identifiera och beskriv var i kartan?  

• Finns andra lämpliga områden för handelsområden i 
din kommun? Identifiera och beskriv var i kartan. 
Motivera varför.  

• Om det finns en översiktsplan för din kommun 
digitalt, ladda ner denna och jämför med ditt 
resultat.  

 

Diskussion 

• Vilka är fördelarna och nackdelarna med 
handelsområden utanför stadskärnan jämfört med 
cityhandel?  

• Hur tror du att fördelning av köpcentrum utanför 
staden och cityhandel påverkar utvecklingen i din 
region? 

• Vilken utveckling kring lokalisering av handel och 
skydd av områden vill du se i framtiden? Motivera. 
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Historiska kartor 

• Landskap i förändring 

• Resande och kommunikationer 
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Häradsekonomiska ca 1850-60 

Generalstabskartan sent 1800-tal – tidigt 1900-tal 

Ekonomiska kartan 1940-50 tal 
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Landskapskartor,  
sent 1600-tal, respektive 
1716  
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Vägkarta 1730 



• Läs mer på geodata.se  

• Projektledarskapet  tas över av 
Johanna Fröjdenlund på 
Lantmäteriet från och med maj. 
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