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FAQ Miljöwebb Landskap 

Här hittar Du svar på vanliga frågor om Miljöwebb Landskap. Mer information om bland 

annat miljöföreteelser och behörigheter samt manual finns på Miljöwebb Landskaps 

interna och externa webbsidor.  

Hittar du inte svaret på din fråga? Maila oss på: miljowebblandskap@trafikverket.se 
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Miljöwebb Landskap och kopplingen till andra IT-system inom Trafikverket 

1. Vad är Miljöwebb Landskap? 

Miljöwebb Landskap är ett IT-system med information om miljöföreteelser som finns i 

och vid Trafikverkets anläggning. Mer information om de miljöföreteelser som idag finns 

i systemet, och de som är under utveckling, finns på Miljöwebb Landskaps webbsidor. 

 

2. Hur använder jag Miljöwebb Landskap? 

I Manual för Miljöwebb Landskap beskrivs hur Du går till väga för att använda systemet. 

 

3. Hur ser kopplingen ut mellan Miljöwebb Landskap och andra IT-system som 

visar miljödata?  

Miljöföreteelserna i Miljöwebb Landskap visas bland annat i Stigfinnaren, Lastkajen, 

BaTMan och Stånga samt finns tillgänglig genom bland annat GIS för alla och Stånga.  

Information om väg- och järnvägsdata hämtas från bland annat NJDG och NVDB medan 

bakgrundskartor och fastighetsinformation hämtas från Lantmäteriet. 

 

4. Vad ser jag för data via Stigfinnaren? Hur vet jag vad som går/inte går att 

hitta via Stigfinnaren? 

Genom att välja en miljöföreteelse som aktivt lager i Stigfinnaren och sedan klicka på ett 

objekt får Du fram information om namn, objekt-ID och en beskrivning av objektet samt 

en länk till objektet i Miljöwebb Landskap. Om Du följer länken till Miljöwebb Landskap 

erhålls fullständig information om objektet samt bilder och dokument. 

 

http://intranat.trafikverket.local/Stod-och-verktyg/System-och-verktyg/
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/forvaltning-och-underhall/miljowebb-landskap/
mailto:miljowebblandskap@trafikverket.se
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5. Kan information i Miljöwebb Landskap även ses i Stigfinnaren?  

Ja, samtliga miljöföreteelser i Miljöwebb Landskap visas i Stigfinnaren.  

 

6. Varför visas ett objekt i Miljöwebb Landskap som ”ej åtgärdad” när det finns en 

slutbesiktning för objektet i BaTMan?  

Miljöwebb Landskap har ingen koppling till BaTMan i dagsläget, utan objektet behöver 

manuellt omvandlas till åtgärdat i systemet. I samband med detta registreras även 

information från slutbesiktning och andra åtgärder i Miljöwebb Landskap. 

 

Frågor om behörigheter  

7. Hur söker jag behörighet för att kunna lägga in uppgifter i Miljöwebb 

Landskap? 

Behörighet till Miljöwebb Landskap söks via Arthur. Beroende på Dina behov och vad Du 

arbetar med finns olika behörighetsroller som beskrivs i dokumentet Behörighetsroller. 

Dokumentet Lathund för behörighetshantering för åtkomst till systemet Miljöwebb 

Landskap beskriver steg-för-steg hur du går tillväga för att söka behörighet i Arthur. 

Dokumenten hittar du på Miljöwebb Landskaps webbsidor. 

 

8. Kan konsulter få tillgång till Miljöwebb Landskap?  

Ja. För läsbehörighet i systemet krävs endast att användaren har ett externt eller internt 

användarkonto hos Trafikverket, antingen genom Trafikverksdator eller genom extern 

inloggning via Mina Sidor. För att kunna lägga in, analysera och redigera information i 

systemet krävs en utökad behörighet, se dokumentet Behörighetsroller för en beskrivning 

av de olika behörighetsrollerna.  

 

9. Om jag har behörighet till Stigfinnaren, behöver jag behörighet till Miljöwebb 

Landskap då? 

Du behöver ingen behörighet för att söka och läsa information i Miljöwebb Landskap. För 

att kunna lägga till, analysera och redigera information söker Du behörighet i Arthur.  

 

10. Måste jag skaffa behörighet även till Miljöwebb Landskap eller räcker det med 

informationen jag kan se via Stigfinnaren? 

Du kan se objektens namn, objekt ID och beskrivning från Miljöwebb Landskap via 

Stigfinnaren utan att söka någon särskild behörighet. Har Du behov av att se ytterligare 

information och loggbok eller göra avancerade sökningar och analysera åtgärdsbehov, så 

behöver Du söka särskild behörighet. 

 

11. Vilken behörighet krävs för att kunna se loggboken i Miljöwebb Landskap?  

Det beror på vad Du vill kunna göra i loggboken. Se beskrivningen av behörighetsroller i 

dokumentet Behörighetsroller. Behörighet söks via Arthur. 
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12. Jag får inte upp skötselplan eller loggbok för objekt i Miljöwebb Landskap. Jag 

har automatisk läsbehörighet. Kan man inte se loggboken då? 

Nej, för att se Loggboken krävs att Du söker behörighet i Miljöwebb Landskap. Vilken typ 

av behörighet Du ska söka framgår av dokumentet Behörighetsroller. 

 

13. Vilka miljöföreteelser kan jag inventera i Collector? 

Miljöwebb Landskap tillhandahåller Collector för inventering av alléer, för övriga 

inventeringar får du vända dig till GIS KC. 

 

Vilken information ska jag rapportera till Miljöwebb Landskap? 

14. Hur lägger man till objekt ID för ett nytt objekt? 

Objekt ID skapas automatiskt av systemet när Du skapar ett nytt objekt. 

 

15. Vad är det som ska rapporteras till Miljöwebb Landskap och i vilket format? 

När man anlägger nya miljöföreteelser i och vid Trafikverkets anläggningar ska 

information om dessa läggas in i systemet. Även åtgärder på befintliga objekt ska 

registreras i Miljöwebb Landskap. Det är projekten som ansvarar för att uppgifterna 

matas in i systemet. En TMALL för respektive miljöföreteelse finns som stöd för detta 

arbete, de finns på Miljöwebb Landskaps interna och externa webbplats. I checklistan 

Överlämnanderapport Miljö (TDOK 2014:0303) beskrivs vilka miljöföreteelser som 

omfattas.   

 

16. Jag ska leverera information till Miljöwebb landskap. Hur tar jag reda på 

vilken information som efterfrågas?  

Hjälpdokument, så kallade TMALL:ar, har tagits fram för respektive miljöföreteelse. 

TMALL:arna beskriver i detalj vilken information som ska läggas in i Miljöwebb 

Landskap. TMALL:arna hittar du på Miljöwebb Landskaps interna och externa 

webbplats.  

 

17. Jag ska leverera in information till Miljöwebb Landskap kopplad till en ny 

vägsträckning, men den nya vägen syns inte, hur gör jag? 

Från det att en ny vägsträckning färdigställs och inrapporteras är det en viss fördröjning 

till dess att den uppdaterats i alla system, hur lång tid är olika från fall till fall. 

 

18. Av Överlämnanderapport Miljö (TDOK 2014: 0303) framgår att material ska 

skickas till Miljöwebb Landskap. Räcker det med att skicka utdrag, t ex tabell 

eller punktlista?  

Nej, information om en ny eller förändrad miljöföreteelse ska registreras i Miljöwebb 

Landskap.  
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19. Vem ansvarar för att Miljöwebb Landskap uppdateras? 

Ansvar för att uppdatera Miljöwebb Landskap beskrivs i TDOK 2014:0232. 

 

20. Hur lägger jag in uppgifter om nya miljöföreteelser i Miljöwebb Landskap?  

Det finns två utbildningar på Lärtorget som beskriver hur Du ska gå tillväga för att lägga 

in information i Miljöwebb Landskap. Utförandet beskrivs även i handledningen Manual 

för Miljöwebb Landskap (TDOK 2014:0182).  

 

21. Vem godkänner leveranser till Miljöwebb Landskap? 

Det är projektledaren som ska kontrollera Överlämnanderapport miljö (TDOK 2014: 

0303), av vilken det ska framgå vad som levererats till Miljöwebb Landskap. I dagsläget 

sker ingen ytterligare kontroll av att leverans har skett till Miljöwebb Landskap.  

 

22. Finns det någon kontaktperson hos Miljöwebb Landskap som kan hjälpa till 

med inmatningen av uppgifter till systemet?  

Frågor skickas till miljowebblandskap@trafikverket.se.   

 

23. Hur får externa parter, såsom Länsstyrelse och andra myndigheter, tillgång till 

data och shape-filer från Miljöwebb Landskap? 

Informationen går att ladda ner via Lastkajen på Trafikverkets webbplats, bland annat 

som Shape-filer. 

 

24. Finns det någon mall för vad som ska levereras in för respektive miljöföreteelse 

i Investeringsprojekten som kan finnas med redan vid upphandlingen och följa 

med i överlämnandet. 

Ja. Det finns en TMALL för respektive miljöföreteelse som i detalj beskriver vilken 

information som ska läggas in i systemet. TMALL:arna hittar Du på Miljöwebb Landskaps 

interna och externa webbplats. 

 

25. Räcker det med att hänvisa till ärendenummer eller ska alla dokument läggas in 

i Miljöwebb Landskap? 

Vilka dokument som ska läggas in framgår av TMALL. Dokument som har betydelse för 

förvaltning, t.ex. olika beslut, avtal och skötselbeskrivningar. I dagsläget går det inte att 

bara hänvisa.  

 

26. Kan man få ut ett kvitto på vilka objekt man skapat eller redigerat? 

Nej, användare får själva skapa kvitto eller rapport över sitt arbete i Miljöwebb Landskap. 

 

 

mailto:miljowebblandskap@trafikverket.se
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27. Vem beslutar om förändringar av klassningen av artrika vägkanter?  

Vid tillståndsbedömning beslutar Miljöspecialist Landskap på Underhåll om eventuell 

förändring av klassningen för artrika vägkanter. Om åtgärd är utförd som påverkar den 

artrika vägmiljön så ska dessa dokumenteras, men klassning ska inte ändras. 

 

28. Kan man se fastighetsägare i Miljöwebb Landskap, och i så fall hur? 

Nej, däremot finns en direkt länk till Favy som nås genom att Du tänder lagren för 

Fastigheter och Fastighetsbeteckning, trycker på önskad fastighet i kartan och sedan 

”Visa”. 

 

Företeelsespecifika frågor 

29. Vilka miljöföreteelser finns i Miljöwebb Landskap?  

På Miljöwebb Landskaps interna och externa webbsidor finns information om vilka 

miljöföreteelser som finns i systemet idag, och vilka företeelser som utvecklas. 

 

30. Ska viltuthopp registreras i Miljöwebb Landskap? 

Nej, viltuthopp hör till viltstängsel och hanteras i NVDB och i vissa fall i BaTMan. 

 

31. Ska stenmurar registreras i Miljöwebb Landskap? 

Ja, stenmurar läggs in som Övrig miljöföreteelse, Annat (linje). Stenmur kommer 

utvecklas som egen miljöföreteelse inom kommande år. 

 

32. Ska färister registreras i Miljöwebb Landskap? 

Nej, färister ska inte registreras i Miljöwebb Landskap. 

 

33. Vilka trummor och broar ska registreras i Miljöwebb Landskap? 

För trummor och broar där en bedömning har gjorts huruvida trumman/bron utgör 

vandringshinder eller inte, ska trumman/bron registreras i Miljöwebb Landskap. Kravet 

gäller endast trummor/broar i vattendrag enligt definitionen i Riktlinje landskap TDOK 

2015:0323. Vattendrag definieras där som "naturligt förekommande flöden av vatten av 

permanent karaktär. Det är vattendrag som i sin hela längd huvudsakligen rinner i 

naturliga fördjupningar, t.ex. en å, bäck, flod, eller älv, men i avsnitt kan vara kraftigt 

påverkade i samband med dikning och uträtning".  

Utöver registrering av data, ska bilder som visar trummans/brons upp- (inlopp) och 

nedströms (utlopp), samt omgivningsbilder upp- och nedströms, läggas in i Miljöwebb 

Landskap. Av fotona ska framgå hur trumman/bron är nedgrävd i bäckbotten. Bilderna 

ska uppdateras med aktuella bilder efter utförda åtgärder. Även dokument såsom 

inventeringsprotokoll, beslut från Länsstyrelser, förelägganden, skiss, ritning, karta och 

övrigt registreras i Miljöwebb Landskap. 
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34. Jag saknar en konstruktion i Miljöwebb Landskap, vad gör jag? 

Kontrollera att konstruktionen finns i BaTMan, finns den där men saknas i Miljöwebb 

Landskap kontakta miljowebblandskap@trafikverket.se. Om den inte finns i BaTMan, 

kontakta BaTMans förvaltning. 

 

35. Kan faunapassager för stora däggdjur läggas in utan koppling till anläggning? 

Nej, för att kunna skapa en faunapassage för stora däggdjur så måste objektet kopplas till 

en befintlig anläggning på väg- eller järnväg. 

 

36. Vilka vandringshinder ska läggas in i Miljöwebb Landskap?  

Alla vandringshinder som identifieras ska läggas in i Miljöwebb Landskap. 

 

37. Kan jag registrera kulturvägar i Miljöwebb Landskap?  

Då kulturvägar ännu inte finns i Miljöwebb Landskap får man istället använda sig av de 

dokument som tagits fram för varje region. Många kulturminnen, som gränsstenar och 

andra stenar, saknas. Om Du hittar sådana när du är ute i fält får du gärna registrera 

dessa i Miljöwebb Landskap. 

Kulturvägar är under utveckling och kommer finnas som företeelse i Miljöwebb Landskap 

under kommande år, dock kommer inte underlaget vara komplett från början, utan 

inventering kommer utföras. 

 

38. Varför finns inte passager för renar som miljöföreteelse?  

Passager för renar ingår i miljöföreteelsen Faunapassage för stora däggdjur, som omfattar 

alla klövdjur. 

 

39. Ska gränsmärken/gränsstenar vid järnväg registreras i Miljöwebb Landskap 

vid överlämning? 

Gränsmärken som är belägna i en idag aktuell gräns registreras i Miljöwebb Landskap 
under Övrig miljöföreteelse, Gränsmärke anges som typ. Observera att de befintliga 
gränserna på fastighetskartan har en felmarginal, hur stor måste bedömas från fall till 
fall. 

För äldre gränsmärken (t.ex. femstenarör eller gränsmärke med namn) eller 
gränsmärken som inte är belägna i en aktuell gräns kontaktas Länsstyrelsens 
kulturmiljöenhet. Om Länsstyrelsen bedömer att objektet ska registreras i FMIS så ska 
det inte registreras i Miljöwebb Landskap, men om objektet inte ska registreras i FMIS så 
ska det registreras i Miljöwebb Landskap.  

 

40. Vad innebär det att en artrik järnvägsmiljö inte är inventerad, men att den ska 

inventeras?  

Det innebär att en inventering ska göras innan arbeten påbörjas med objektet. 

 

mailto:miljowebblandskap@trafikverket.se
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41. Ska artrika järnvägsmiljöer klass 5, inget högt naturvärde, redovisas i ÅVS? 

Nej, endast artrika järnvägsmiljöer klass 1-4 ska redovisas i ÅVS. 

 

Kvalitetssäkring av information i Miljöwebb Landskap 

42. Är informationen i Miljöwebb Landskap komplett och kvalitetssäkrad? 

Information om bland annat kvalitetssäkring av och kunskapsläge för objekten i 

Miljöwebb Landskap finns i dokumentet Definition, avgränsning, kvalitetssäkring och 

täckningsgrad för MWL. I Miljöwebb Landskap finns en funktion som genererar en lista 

med miljöföreteelseobjekt som är påverkade av en nätförändring i vägnätet eller 

järnvägsnätet. Förändringarna hanteras manuellt varje månad, dvs. vi går igenom listan 

och kontrollerar objektens positionering och korrigerar eventuella fel. 

 

43. Hur vet jag att uppgifterna i Miljöwebb Landskap är aktuella? 

Samtliga miljöföreteelser har attributet ”senast inventerat datum” och ”senast inventerat 

av” samt en historik som visat när objektet senast inventerats resp. uppdaterats. 

 

44. Hur ska jag tolka det som inte finns i Miljöwebb Landskap? Är allt som finns i 

systemet inventerat? 

Kunskapsläge och inventeringsmetod för samtliga miljöföreteelser finns i Definition, 

avgränsning, kvalitetssäkring och täckningsgrad för MWL. 

 

45. När det gäller de miljöföreteelser som visas i BIS, hur ser man att Miljöwebb 

Landskap är masterdata? 

I BIS går det inte att redigera attribut för objekt från Miljöwebb. Dessutom syns objekt ID 

från Miljöwebb Landskap i BIS, t.ex. AJ1.  

 

Problem vid användningen av Miljöwebb Landskap 

46. Jag söker företeelser i kartvyn men hittar inga. 

För att se företeelser i kartvyn måste du tända respektive företeelse genom att kryssa för i 

Lager. Du kanske tittar på ett kartutsnitt där inga företeelser finns lagrade. Prova att 

zooma ut. Mer information finns i Manual för Miljöwebb Landskap. 

 

47. Jag markerar en företeelse i kartvyn, men det visas ingen information om den. 

Företeelsen måste vara vald i kartverktyget Lager. 

 

48. De lager jag har valt försvinner inte när jag använder knappen Rensa Urval. 

Knappen Rensa Urval används bara för att rensa sökningar som gjorts med Sökfiltret. För 

att släcka information i kartan som inte är kopplad till sökning används lagerväljaren. 

https://arbetsrum.sp.trafikverket.se/sites/20190528213150/home/Anvndarstd/Definition%2C%20avgr%C3%A4nsning%2C%20kvalitetss%C3%A4kring%20och%20t%C3%A4ckningsgrad%20f%C3%B6r%20MWL.pdf?Web=1
https://arbetsrum.sp.trafikverket.se/sites/20190528213150/home/Anvndarstd/Definition%2C%20avgr%C3%A4nsning%2C%20kvalitetss%C3%A4kring%20och%20t%C3%A4ckningsgrad%20f%C3%B6r%20MWL.pdf?Web=1
https://arbetsrum.sp.trafikverket.se/sites/20190528213150/home/Anvndarstd/Definition%2C%20avgr%C3%A4nsning%2C%20kvalitetss%C3%A4kring%20och%20t%C3%A4ckningsgrad%20f%C3%B6r%20MWL.pdf?Web=1
https://arbetsrum.sp.trafikverket.se/sites/20190528213150/home/Anvndarstd/Definition%2C%20avgr%C3%A4nsning%2C%20kvalitetss%C3%A4kring%20och%20t%C3%A4ckningsgrad%20f%C3%B6r%20MWL.pdf?Web=1
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49. Hur får man tag i Shape-filer med data från Miljöwebb Landskap? 

För interna användare finns en länk till ett kartdokument (.mxd) som kan öppnas i 

programmet ArcMap. Instruktion finns i Manual för Miljöwebb Landskap (TDOK 

2014:0182). Shapefiler finns även som lyrfiler i filarean GIS för alla under väg- respektive 

järnvägsdata. För externa användare tillhandahålls shapefiler via Lastkajen. 

 

50. Kan koordinater anges vid registrering av ny- eller förändrad miljöföreteelse i 

Miljöwebb Landskap? 

Ja, för miljöföreteelser som är punktobjekt, inte linje- eller ytobjekt. 

 

51. Hur gör jag för att söka ut endast objekt på järnväg? 

När du gör en sökning kan du välja nättyp, antingen väg eller järnväg, om du endast vill få 

träffar på den ena nättypen. 

 

52. Jag råkade ta bort ett objekt från Miljöwebb Landskap av misstag, går det att 

återskapa borttagna objekt? 

Kontakta miljowebblandskap@trafikverket.se.  

mailto:miljowebblandskap@trafikverket.se

