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Under senare tid har frågan om arkivering av digital geodata åter aktualiserats. Förfrågningar visar
att arkiveringen inte görs systematiskt utan är av mer ad hoc liknande karaktär. Det gäller
dataproducenter på både statlig, regional och kommunal nivå. En anledning som anges är resursbrist,
arkivering är inget som prioriteras i den dagliga verksamheten. Det är förståeligt, frågan är
komplicerad. Det handlar både om vad som ska arkiveras, hur och i vilket tidsperspektiv. På kort sikt
kan det gälla backup på äldre data som ska finnas lättillgängliga i operativt arbete, på lång sikt ska
arkivbeständiga datafiler skapas. Dessa ska vara läsbara under lång tid framöver och inte vara
beroende av viss programvara, person eller system. Man bör inte heller glömma att det ofta finns
verksamhetsnytta i historiska data, de kan vara bra underlag för framtida planering. Både digitala
geodata i sig men även kunskapen och kompetensen om gamla data och system håller på att gå
förlorade. Det bör därför snarast skapas rutiner för arkivering, generellt tillämpbara i både
dataproducerande och datakonsumerande organisationer.
Vi avser påbörja ett arbete med att kartlägga vilken typ av äldre vektordata som finns
lagrade/arkiverade i din verksamhet, eller bland era medlemmar. Vi vill också ta reda på om det finns
intresse av att undersöka hur man kan skapa rutiner för arkivering av digitala geodata. Stockholms
läns landstings (SLL) GIS-nätverk planerar en backup funktion med årlig avställning av topografiska
skikt och andra geodata relevanta för landstingets verksamheter. Detta kan, om intresse finns,
utvecklas till ett större pilotprojekt och inkludera din organisation.
Frågor:
Har ni möjlighet att hjälpa oss med en inventering?
Är ni intresserade av att delta i ett pilotprojekt?
Vill ni ha fortlöpande information om vad som händer i denna fråga?
Vem kan vi kontakta i frågan?
Är det någon annan organisation ni tycker vi bör kontakta?
Tack på förhand för ditt svar som vi önskar senast den 9 maj
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