Sid 1(3)

Instruktion
Datum
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2019-05-15

Fyll i nr

Handläggare
Liselotte Tunemar

ID-hantering vid skapande av nya övervakningsstationer i VISS –
Gäller regionala stationer för grundvatten och vattentäkter
När det skapas nya stationer i VISS är det viktigt att dessa har en koppling till motsvarande station inom
datavärdskapet (stations-id) och Vattentäktsarkivet (vt_omr_id), så att vi alla kan hålla reda på vilken
station som är vilken när data t.ex. ska slås ihop, utvärderas eller rapporteras.
SGU har en lista som håller reda på vilka namn och id:n som förekommer för respektive
miljöövervakningsstation i olika databaser. Listan kallas ”beteckningstabellen” och har även en koppling till
det nationella stationsregistrets id:n, som Naturvårdsverket ansvarar för att bygga upp.
Med SE-ID, menas här det id som skapas för aktuell station i VISS.
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Vattentäkter som används för regional övervakning och inte ligger i VISS
Länsstyrelsen skapar stationen i VISS med det SE-ID som SGU har genererat. SGU skapar SE-ID genom att
slumpa koordinater i Östersjön.
Gör så här:
1. Hämta stations-id från SGUs karttjänst genom att gå till:
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-miljoovervakning-grundvatten.html, expandera legenden
uppe till höger och välj ”ladda ner data”. Välj ditt län och öppna excelfilen som skapas. I Akolumnen anges aktuellt stations-id. Länets eget id står i C-kolumnen och om det redan finns ett SEID, så står det i E-kolumnen (eucd_stn). Om det redan finns ett SE-id för aktuell station, använd det
för att söka efter stationen som redan bör finnas i VISS. Lägg inte till en ny.
2. Hämta id från Vattentäktsarkivet (endast om stationen inte finns i SGUs karttjänst, t.ex.
ytvattentäkter). Logga in i Vattentäktsarkivets webbtjänst (endast behöriga användare)
https://apps.sgu.se/vattentaktsarkivet/. Välj aktuell kommun i listan till höger, välj sedan aktuellt
vattenverk i listan till höger, välj fliken vattentäktsområden, välj aktuellt vattentäktsområde, välj
visa/ändra. Högst upp till vänster finns ett fyrsiffrigt så kallar SGU-ID, vilket är samma som
vattentäktsområdets id (vt_omr_id). Det är det ID som måste anges till SGU. Om det även finns ett
SE-ID, så använd det för att skapa ett nytt id i VISS. De som inte kan logga in webbtjänsten, maila
vattentaktsarkivet@SGU.se och ange vilken vattentäkt det gäller.

Figur 1. SGU-ID och SE-ID i Vattentäktsarkivets webbtjänst.

3. Skicka ID-informationen till SGU - Vattentäktens kommun, vattenverksnamn, vattentäktsnamn,
stations-id från karttjänsten alternativt id från Vattentäktsarkivet, skickas i ett mail till
vattentaktsarkivet@SGU.se.
4. SGU skapar SE-ID för aktuell station genom att slumpa koordinat i Östersjön, samt uppdaterar
beteckningstabellen för att hålla reda på vilka olika id:n som hör till vilken station.
5. Länsstyrelsen skapar aktuell station i VISS, med SE-IDsom har genererats från SGU.
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Regionala stationer som inte finns i VISS (ej vattentäkter)
Gör så här:
1. Hämta stations-id från SGUs karttjänst genom att gå till:
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-miljoovervakning-grundvatten.html, expandera legenden
uppe till höger och välj ”ladda ner data”. Välj ditt län och öppna excelfilen som skapas. I Akolumnen anges aktuellt stations-id. Länets eget id står i C-kolumnen och om det redan finns ett SEID, så står det i E-kolumnen (eucd_stn). Om det redan finns ett SE-id för aktuell station, använd det
för att söka efter stationen som redan bör finnas i VISS. Lägg inte till en ny. Om stationen inte finns i
kartvisaren, meddela SGU.
2. Skapa motsvarande station i VISS, med aktuellt SE-ID.
3. Skicka ID-informationen till SGU - Skicka informationen om stations-id från kartvisaren och
motsvarande SE-ID som du skapat för den nya stationen i VISS, genom att maila
vattentaktsarkivet@SGU.se.
4. SGU uppdaterar beteckningstabellen som håller koll på vilka olika namn och ID:n som finns för
stationerna i olika databaser.

Om instruktionen känns obegriplig eller om du har andra frågor eller synpunkter, kontakta:
vattentaktsarkivet@sgu.se eller
Anna-Klara Elenström, 018-17 90 57, anna-klara.elenstrom@sgu.se eller
Liselotte Tunemar, 018-17 91 73, liselotte.tunemar@sgu.se

