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Projekt: Gränslös geografisk information  
 
Beslut om EG-medel 
Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige–Norge, Länsstyrelsen 
Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den 
svenska parten, Länsstyrelsen Jämtlands län, 16-202100-2452 för ovan nämnda projekt.  
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Attraktiv livsmiljö, och avser projektkostnader 
för perioden 2008-04-01 till 2009-02-28. Stödet uppgår till 50 % av stödmottagarens redovisade, 
betalda och godkända kostnader, dock högst 125 000 kronor. Utbetalt stöd kan inte heller vara 
större än 50 % av den verifierade svenska offentliga finansieringen. 
 
Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007: 14 om förvaltning av EG: s strukturfonder. 
Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 § i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s 
strukturfonder. 
 
Allmänna och särskilda villkor för beslutet 
Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och 
allmänna råd om stöd från Interregprogrammet Sverige-Norge 2007-2013 samt i dessa 
föreskrifters 2 §, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och 
allmänna råd. 
 
 Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs 

genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten “Europeiska unionen” samt 
“Europeiska regionala utvecklingsfonden” på tryckt och digitalt material som produceras i 
projektet, vid informationsevenemang, på platsen där projektet bedrivs. “En investering för 
framtiden” ska användas som slogan där det är lämpligt.  

 Ansökan om utbetalning av EU-medel och slutrapport ska lämnas in senast två månader efter 
projektets slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets 
slutdag (2009-02-28) är stödberättigande.  

 



 

Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt  
 Interreg Sverige-Norge Köpmangatan 21 SE 831 86 öSTERSUND  +46 (0)63 14 60 00   

 Länsstyrelsen Jämtlands län    interreg@z.lst.se 
 831 86  Östersund   www.interreg-sverige-norge.com

   
 

 
Särskilda villkor:  
 
 
Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan 
nämnda regelverk, principer och råd för genomförande av projektet framgår.  
 
Ansökan om utbetalning av EU-medel och slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg 
Nationella kontrollanten, 831 86 Östersund. 
 
För förvaltande myndighet 
 
 
 
………………………………… 
Anita Sandell   ………………………………… 
Programansvarig   Örjan Berglund 
Interreg Sverige-Norge   
 
 
     
Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i 
Nordens Gröna Bälte: 
 
Kholod Mahmood 
Sekretariatet Interreg Sverige – Norge 
Länsstyrelsen Jämtlands län  
831 86 Östersund 
Telefonnummer: 063 – 14 63 28 
E-post: kholod.mahmood@z.lst.se  
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Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
Inom det prioriterade området Attraktiv livsmiljö innefattas samarbetet över gränsen för att förbättra eller 
skapa annorlunda förutsättningar för regionen. Via samverkan kan nya modeller och lösningar utvecklas 
som bidrar till att förbättra möjligheten att leva, bo och verka i landsbygden.  
 
Projektet vill sätta fokus på svårigheter och problem kring samarbetet och definiera behov av geografisk 
information (GI). Tillgången till grundkartor övergränsen Norge – Sverige är mycket begränsad idag och 
en gemensam grundkarta och gemensam information skulle underlätta och effektivisera detta samarbete.  
 
EU- Direktivet INSPIRE kommer att tillämpas, vilket innebär att information om införingen sprids till GI- 
användare i regionen.  
 
Ett av effektmålen för prioriterade område Attraktiv livsmiljö är utveckla metoder och samverkan för 
lokal utveckling och stadsutveckling.  
 
Projektet har såldes starkt stöd i Interregprogrammet Sverige – Norge 2007 – 2013.  
 
Projektbeskrivning 
Tillgång till grundkartor över gränsen Norge – Sverige är idag mycket begränsade. Där behovet av 
översikt och samarbete pga. begränsade resurser är störst, är möjligheterna som sämst. Gemensam digital 
kartinformation behövs i bl.a. gränsräddningssammanhang och för fysisk planering.  
 
I Norge finns i dag et bredt samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe stedfestet 
informasjon og/eller som er store brukere av slik informasjon. Samarbeidet heter Norge Digitalt och 
startade etter beslutt i Stortinget 2003. Samarbeidet er et felles fundament for verdiskapning (enklere 
tilgang gir økt bruk av geografisk informasjon (GI)). Er det mulig å lage noe tilsvarende som dekker vår 
region slik at brukerne kan finne tak i aktuell informasjon? I Sverige finns inget liknande samarbete. 
 
Det finns både tekniska och formella hinder för samarbete idag vilket kan sammanfattas i: 

1. Avtal och ekonomi  
2. Teknik  
3. Användare och deras behov 
4. EU- Direktivet INSPIRE som syftar till att tillgängliggöra information (mer möjlighet än hinder).  

Projektnamn/prosjektnavn Gränslös Geografisk information 
Prioriterat/prioritert område Attraktiv livsmiljö 
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

Inriktning för stads- och landsbygdsutveckling  

Projektet är en förstudie JA 
Svensk sökande/organisationsnr Länsstyrelsen Jämtlands län 16-202100-2452 
Norsk søker/organisasjonsnr Fylkesmannen Sør- Trøndelag NO974764350 
Projektledare/prosjektleder Anders Østerås  
Kategori  61 Interreg projekt för förnyelse av städer och landsbygd  



 

 

 
Projektinnehåll:  
1) Gemensam grundkarta: Avtal 
Avtalsmässiga och ekonomiska regleringar ska analyseras för att göra förstudiens tillfälliga kartportal 
möjlig. Olika lösningslaternativ inklusive kostnadsuppskattningar för en permanent kartportal (dvs 
sondering inför ett eventuellt huvudprojekt) ska också undersökas. Aktörer är Lantmäteriet, Länsstyrelsen, 
Kartverket, Fylkesmennene i ST & NT. 
2) Idéseminarium 
Idéseminariet har många syften. Gränsräddningens personal ska få se dagens möjligheter med geografisk 
information. Vilka behov dessa användare har avseende grundkartor och egen information ska tas fram. 
(Behovskraven kan i sin tur beröra avtal av externa informationskällor, t ex SGU/NGU, SMHI, 
kommunerna. Erfarenheter från Certus är av stor betydelse vad gäller behov, sekretess.) Hur långt har tex. 
införandet av INSPIRE kommit i Sverige respektive Norge är information som riktas till tex. GIS-
specialister. 
3) Gemensam tillfällig testmiljö: kartportal 
Idéseminariets resultat används till att bygga upp en gemensam testmiljö. Testmiljön ska visualisera 
dagens möjligheter för gemensamma kartdata över fjällen inriktat på gränsräddningens behov medan 
huvudprojektets kartportal även ska kunna användas inom annan offentlig verksamhet. Testmiljön har 
inget kommersiellt intresse, tillträde är begränsat och tiden för testet är längst till 31 dec. 2008. Testmiljön 
kommer att vara internet-baserad med de nackdelar som finns med backup, brott på internet-förbindelse 
mm. Tanken är att använda den redan existerande kartportalen GISlink.no som värd för testmiljön. 
Kartportalen ställer krav  på lösningar av tekniska problem såsom val av filformat, överföring mellan 
referenssystem, mm. Arbete krävs främst på svensk sida för att omvandla kartdata i ArcIMS. Deltagarna 
på idéseminariet är huvudmålgrupper även för testmiljön. Andra målgrupper: referensgruppen & 
beslutsfattare inom stat, landsting, fylkesmann, fylkeskommune, helseforetag, SOS alla kommuner. 
4) Utvärdering 
Test-kartportalen och arbetsgruppernas resultat ska utvärderas.  
5) Avslutning 
Styrgruppen beslutar om en ev. fortsättning i ett huvudprojekt. Förarbete för en projektansökan till 
Interreg kan sättas igång. Projektet avslutas med redovisning enligt Interreg:s regler inklusive ekonomisk 
redovisning. 
 
Nyskapande: Kartportalen ska innehålla uppdaterad information genom att data hämtas vid källan vid 
varje inloggning. Idag förekommer inget liknande GI-samarbete över gränsen. Gränsräddningsrådet i 
Jämtlands län, Nord- och Sør-Trøndelag har i 10 år haft gemensamma kartor på agendan. Nordisk 
nätverksgrupp har länge sökt efter projekt inom detta område, och regionen blir pilotregion för ett 
efterfrågat samarbete längs hela riksgränsen om projektet realiseras. Genom projektet får regionen 
möjlighet till senaste informationen med anledning av införandet av EU-direktivet INSPIRE.  
 
Mål 
Precisera och att börja lösa problemen kring samarbete samt att definiera behov av geografisk information 
(GI) för olika användare i offentlig sektor. Ta fram beslutsunderlag för att ta ställning till en ansökan om 
huvudprojektet. Projekt kommer att göra geografisk avgränsning för ett ev. huvudprojekt. 
 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
Direkta målgrupper är personal inom den offentliga sektorn: 

 Personal på Lantmäteri och Kartverk som dels jobbar med avtal och rättigheter dels personer med 
aktuell teknisk kompetens. 

 Fylkesmannen samt fylkeskommunene i SØr- Nord- TrØndelag och Länsstyrelsen Jämtlands län: 
jurister, GIS- nehet 

 Personal som arbetar med beredskap i gränsområdet: polis, räddningstjänst, hälsa, säkerhet, SOS 
alarm och fjällräddning, kommuner, fylkesmennene och Länsstyrelsen.  



 

 

 Beslutsfattare för områdets läns- och fylkesutveckling, vilka påverkar eller fattar beslut om fortsatt 
GIS-samarbete i fjällen. 

 Detta projekt blir ett pilotprojekt vad gäller GI-samarbete längs hela gränsen. Nordisk 
Nätverksgrupp har efterfrågat liknande projekt, ställer sig positiv till projektet och ställer upp som 
referensgrupp. 

 
Projektets gränsregionala mervärde 
Redan idag samarbetar personal inom räddningstjänst, polis, hälsa, beredskap och fjällräddning vid 
utryckning och incidenter i fjällregionen. En gemensam grundkarta och gemensam information om 
resurser skulle underlätta och effektivisera detta samarbete.   

Det finns redan mycket geografisk information i vardera länderna. Genom att göra valda delar av denna 
information tillgänglig även på andra sidan gränsen förbättras planering av gränsräddningsinsatser, vilket 
innebär bättre resursutnyttjande och effektivare insatser.  

Projektet kommer att bli pilotprojekt för en fråga som är aktuell längs hela riksgränsen. Därmed kommer 
regionen att ligga i framkant i denna utveckling. 

EU-direktivet INSPIRE kommer att tillämpas, vilket främst innebär att information om införandet sprids 
till GI-användare i regionen. 

Ett huvudprojekt kommer även att inkludera fysisk planering, vilket påverkar resursutnyttjande och 
planering inom tex. vindkraft och annan exploatering, rennäring, naturvård/tillsyn mfl verksamheter. 
 
Information och resultatspridning 
Informationsspridning kommer att ske inom aktiviteten testmiljö-kartportalen.  
Information om kartportalen och ett eventuellt huvudprojekt kommer att göras via guidning i portalen för 
användare och beslutsfattare inom aktuella myndigheter, samt för referensgrupp och andra möjliga 
finansiärer.  
Förstudien kommer inte att lägga extra resurser på broschyrer, hemsida och utställningsmaterial. 

Internt kommer främst e-post och telefonmöten att användas för spridning av information om förstudiens 
framåtskridande. Några möten kommer också att arrangeras. 

Projektet avslutas med en redovisning av projektet, varav valda delar ska kunna användas vid information 
och marknadsföring av ett ev. huvudprojekt. 
 
Projektets miljöarbete 
Tillgång till gemensam GI främjar i sin tur ett gott resursnyttjande, dvs. en grundförutsättning för modern 
hållbar samhällsutveckling. 

Bättre gemensam information om resurser (fordon, personal och övriga resurser) inför och under 
gemensamma räddningsaktioner i fjällregionen mer kostnadseffektiv service för invånarna. Effektiva 
transporter bidrar till mindre utsläpp av klimatgaser. 

I ett huvudprojekt kommer även fysisk planering i som en betydande del. Gemensam geografisk 
information förbättrar möjligheterna för god fysisk planering i fjällen. 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 

Projektet inriktar sig på att skapa avtalsmässiga och ekonomiska möjligheter för ta fram gemensam 
geografisk information över gränsen samt att visualisera detta i en testmiljö. 

Behovet av vilka data som ska ingå i testmiljön, vilka slutsatser som dras i projektet och hur resurserna 
fördelas kan vara genusstyrt. För att kunna ta hänsyn till detta kommer representationen av män och 
kvinnor att vara minst 60/40 i de olika arbets-, projekt- och styrgrupperna. 
 
 
 
 



 

 

Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Förstudiens mål är att främja integrationen mellan myndigheter och undanröja tekniska, juridiska och 
ekonomiska gränshinder mellan Norge och Sverige, vad gäller geografisk information. Dessa resultat 
kommer även att kunna användas utefter hela gränsen. 
Efter förstudien är tillgången till behovsanpassad GI i gränsräddningssammanhang utredda.  
Projektet ska också drivas i linje med det nya EU-direktivet INSPIRE; vars egna syfte är att främja 
integrationen på GI-området i Europa. 
 
Tid- och aktivitetsplan  
 
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Projektstart  2008-04-01 2008-04-30 
Gemensam grundkarta: avtal 2008-04-01 2008-09-30 
Idéseminarium  2008-04-01 2008-06-30 
Gemensam tillfällig testmiljö: kartportal  2008-06-01 2008-12-31 
Utvärdering kartportal och avtal - grundkartor 2008-10-01 2009-01-31 
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

2008-11-01 2009-02-28 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

2008-11-01 2009-02-28 

Projektets start och slutdatum 2008-04-01 2009-02-28 
 
Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva 
regioner) 
Övergripande indikatorer Antal vid projekt- 
 start slut 
Antal kvinnor 15- 24 år som deltar i projektet. 0 1 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 19 
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet. 0 1 
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 29 
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

0 0 

Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

0 0 

Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 0 
Resultat indikatorer   
(A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. 0 0 
(A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 0 2 
(A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik. 0 12 
(A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik 0 18 
(A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det 
andra landet. 

0 0 

(A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra 
landet. 

0 0 

(A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 0 2 
(B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 1 
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och 
landsbygdsutveckling. 

0 1 

 
 
 



 

 

Aktivitetsindikatorer för projektet 
(B) Projektet utvecklar samarbete inom samhällsservice 

 
Förväntade resultat och och effekter 

 Ett beslutsunderlag för ställningstagande om ett ev. huvudprojekt har tagits fram 
 Lösa svårigheterna med samarbete kring GI över gränsen 
 Huvuddragen för behoven av GI för personal inom gränsräddning är angivna 
 Det finns en uppbyggd kartportal för GI-samarbete (tidsbegränsad, begränsad åtkomst för 

användare) som har visats för beslutshavare och användare 
 Ett nätverk mellan GIS-användare över gränsen har skapats 
 Nätverket uppdateras kontinuerligt i utvecklingen kring INSPIRE 
 Om det finns ekonomiska möjligheter till fortsatt samarbete: 

 Samarbetet med att omvandla kartportalen till en permanent lösning fortsätter, tex. i ett Interreg-
projekt (huvudprojektet) 

 Samarbetet utökas till att även inkludera fysisk samhällsplanering 
 
Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
Förstudien förväntas utmynna i ett vidare samarbete i ett nytt Interreg-projekt ”Huvudprojektet”. Finns 
inte förutsättningar för ett huvudprojekt har förstudien iallafall åstadkommit följande: 

 Regionen har aktivt deltagit i arbetet att implementera EU-direktivet INSPIRE 

 Avtalsfrågor och ekonomiska förutsättningar kring tillgången på geografisk information är utredda 

 Förslag på tekniska lösningar för samarbete kring gemensam kartportal har tagits fram 
 
Ekonomi 
 
 

Faktiska kostnader 2008 2009 2010 2011 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 78 948 9 022 87 970 35,19%
Externa tjänster 80 000 5 000 85 000 34,00%
Lokalkostnader 0 0,00%
Investeringar 0 0,00%
Resor 18 000 3 000 21 000 8,40%
Övriga kostnader 38 052 2 978 41 030 16,41%
Summa faktiska kostnader 215 000 20 000 0 0 235 000 94,00%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 15 000 15 000 6,00%
Summa svenska 
projektkostnader 230 000 20 000 0 0 250 000 100,00%

Faktiske kostnader 2008 2009 2010 2011 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 44 570 9 000 53 570 21,43%
Eksterne tjenester 85 000 5 000 90 000 36,00%
Lokalkostnader 0 0,00%
Investeringar 0 0,00%
Reiser 17 600 2 400 20 000 8,00%
Övriga kostnader 33 830 3 600 37 430 14,97%
Sum faktiske kostnader 181 000 20 000 0 0 201 000 80,40%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 39 000 10 000 49 000 19,60%

Sum norsk prosjektkostnader 220 000 30 000 0 0 250 000 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK

 



 

 

 

Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2008 2009 2010 2011 Summa SEK %
Länsstyrelsen i Jämtlands län 100 000 10 000 110 000 44,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa kontant finansiering 100 000 10 000 0 0 110 000 44,00%

Lantmäteriet 15 000 15 000 6,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa direktfinansiering 15 000 0 0 0 15 000 6,00%
Summa svensk nationell 
medfinansiering 115 000 10 000 0 0 125 000 50,00%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 115 000 10 000 125 000 50,00%

53,19%
50,00%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 230 000 20 000 0 0 250 000 100,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa svensk privat 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Total svensk finansiering 230 000 20 000 0 0 250 000 100,00%

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbete m.m.)

Privat kontant finansiering

EG-andel av finansiering av faktiska kostnader
EG-andel av offentlig finansiering

 



 

 

Norsk finansieringsplan

Norsk regional medfinansiering 2008 2009 2010 2011 Summa NOK %
statens kartverk 50 000 50 000 20,00%
Fylkesmannen Sør- Trøndelag 26 000 26 000 10,40%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa kontant finansiering 76 000 0 0 0 76 000 30,40%

statens kartverk 15 000 5 000 20 000 8,00%
Fylkesmannen Nord- Trøndelag 24 000 5 000 29 000 11,60%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

0 0,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa direktfinansiering 39 000 10 000 0 0 49 000 19,60%
Total norsk regional 
medfinansiering 115 000 10 000 0 0 125 000 50,00%
Statliga IR-midler 105 000 20 000 125 000 50,00%

62,19%
50,00%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 220 000 30 000 0 0 250 000 100,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa norsk privat 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Summa norsk finansiering 220 000 30 000 0 0 250 000 100,00%

IR-midler av finansiering av faktiska kostnader
IR-midler av offentlig finansiering

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)

 


