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Agenda

• Lantmäteriet Geo SE

• Vad är en Geocell

• Begäran och etablering 
av Geocell

• Att arbeta i en Geocell

• Exempel på produkter

• Symbolisering

• Flygbilder

• Framtiden

• Frågor



Geo SE – FM stödenhet geografisk information

Försvarsmaktens gemensamma funktion för 
geodataförsörjning. 

En resurs för hela Försvarsmakten i alla frågor 
som berör geografisk information.

Samverkansavtal mellan myndigheterna 
Försvarsmakten och Lantmäteriet. 

Organisatoriskt placerad inom Lantmäteriet

Årligt uppdrag från FM.

En del av FM 

Geoinfotjänst



Vad är en geocell?

• Försvarsmakten inspirerades av en enhet som 
Storbritannien hade med sig på insatsen på Balkan. 

• Sverige har därefter haft förmågan ca 10 år KFOR 
(Balkan), ca 8 år ISAF (Afghanistan), ca 4 år 
MINUSMA (Mali)

• Geo SE har utbildad samtliga Geo-operatörer, från 4 
veckor – 2 dagar.

• Genomför löpande resor till insatsområdena för att 
ge stöd på plats.



Geocell, Geo SE uppdraget

Stationär funktion kapabel att lämna stöd till förband, personal och IT-
system. Stödet inkluderar utöver försörjning med geografisk information 
även datafångst, rådgivning samt framställning av digitala och analoga 
följdprodukter 

• En förmåga överenskommen mellan LM och FM

• Bemannas av 1-4 personer.

• Skall grupperas i anslutning till stab.

• Har stöttat staber på operativ nivå samt övnings- ledning på 
stora övningar.



Utrustning

• Möjlighet att skriva ut upp till A0

• Bärbara datorer dedikerade till 
geocellen 

• Egen transport. 

• Grunddata enligt FM avtal med 
Geodatasamverkan.

Ytterligare information utifrån 
t.ex. EU/Copernicus/Pleiader

• Egen uthållighet upp till tre dygn

• Utbildade i metod för arbete inom 
Geocell-konceptet.



En första kontakt med 
räddningstjänsten 

16 juli, kväll

Räddningstjänsten kontaktar 
Lantmäteriets TiB. Var för 
tillfället nöjda med att 
använda Lantmäteriets e-
tjänster men framförde ett 
önskemål om nulägesbilder 
för att kunna göra analyser 
rörande brandutbred-ningen



Hemställan från Länsstyrelsen 
Gävleborg

18 juli, sen kväll

Förfrågan om tillgång till 
GIS-resurser från 
Lantmäteriet som ska ingå i 
krisstaben och vara 
placerade i Färila 

19 juli, tidig morgon
Lantmäteriet skickar en 
formell begäran till 
Försvarsmakten om att få 
använda Geocell



Etablering av Geocell

20 juli, eftermiddag

Under dagen sker en 
etablering och praktiskt 
arbete med t ex upprättande 
av tjänstgöringslistor

Det resulterar i en 24/7 
Geosupport

















Geocell Brandområde Hälsingland
Färila 



































Symbolisering / Manér 













Utvärdering/Framtid

• Väldigt positiv återkoppling från användare, både i fält och i stab. 

• Vi kommer se mer av Geocell vid civila kriser. Arbete pågår på flera myndigheter. 

• Fyller en funktion som saknats samt tillför ytterligare en dimension i räddningsarbetet. 

• Behöver utbilda och öva både personal i geocellen och räddningstjänst i hur att bäst 
använda en civil geocell. 

• Första gången en geocell användes i civil räddningsinsats, behöver förtydliga 
ledningsförhållanden samt vilka behov som skall uppfyllas. 


