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Geodatasamverkan
Infrastruktur för geodata byggd genom samverkan

Katrin Falk, Lantmäteriet
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Övergripande – Hur hänger det ihop?

Bild-idé: M. Drewniak

INSPIRE

• Miljödata 
(informationsansvar)

• Miljöändamål

• Informationsutbyte 
(datadelning)

• Offentliga
användare

• Metadata, tjänster etc.

GEODATASTRATEGIN

• All geodata

• Alla ändamål

• Alla användare

PSI

• Vidareutnyttjande

• Ej offentlig 
användning

Jag vill
vidare-
utnyttja

Geodatasamverkan
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Från separata 
informationskällor…

…till en Informationskran

Idén med Inspire

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Bild-idé: M. Drewniak



4

Hur fungerar det i praktiken?

Myndigheters 
informationsbrunnar

Tjänst

Samverkan
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Geodatasamverkan

Består av parter:

Statliga myndigheter, kommuner och andra aktörer som utför 
myndighetsuppgifter.

Gemensam infrastruktur för geodataförsörjning för att förverkliga 
Inspire och den nationella geodatastrategin

Samverkans- och 
affärsmodell

Teknisk infrastruktur
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Parter i geodatasamverkan, september 11

Jordbruksverket

Lantmäteriet

Länsstyrelserna

MSB

Naturvårdsverket

Riksantikvarieämbetet

SGU

Sjöfartsverket

Skogsstyrelsen

SOS Alarm

Statens Geotekniska Institut

Statistiska Centralbyrån

SMHI

Svenska Kraftnät

Trafikverket

Transportstyrelsen

Boverket

Försvarsmakten

Trafikanalys

Statens Fastighetsverk
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Kommuner som parter i 
Geodatasamverkan, september 11
Arvika kommun
Bollnäs kommun
Gävle Kommun
Göteborgs Stad
Hallstahammars kommun
Jönköpings kommun
Karlstads kommun
Malmö Stad
Sandvikens kommun
Skellefteå kommun
Stenungsunds kommun
Sundsvalls Kommun
Vansbro kommun
Värmdö kommun
Örebro kommun
Örnsköldsviks kommun
Östersunds kommun
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Svara på frågorna:

Ø Vilken geodata får ni tillgång till?

Ø Hur får ni tillgång till geodata?

Ø Hur får ni tillgång till Lantmäteriets geodata?

Ø Hur får ni använda geodata?

Ø Vad kostar det?

Ø Vilka alternativ finns det?

Ø Vad bör ni tänka på?

Ø Hur går ni med?
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Vad får ni tillgång till ?

Ø Informationsansvarigas geodata

Ø Finns redovisat i en produktkatalog som bilaga 
till avtalet
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Ex. Lantmäteriets geodataprodukter

• GSD-Fastighetskartan (sammanslagen raster, 
skiktad raster, vektor fastighetsindelning, vektor 
topografi, planer, bestämmelser och rättigheter)

• GSD-Tätort (raster, vektor)

• GSD-Terrängkartan (raster, vektor)

• GSD-Vägkartan (raster, vektor)

• Bakgrundskarta till NVDB

• GSD-Fjällkartan, raster

• GSD-Fjällinformation, vektor

• GSD-Översiktskartan (raster, vektor)

• GSD-Sverigekartan i 1:1 miljon (raster, vektor)

• GSD-Sverigekartan 1:5/1:10/20 miljon, vektor

• GSD-Höjddata, grid 2+/50+

• Laserdata

• GSD-Höjdkurvor, 5m/10m/25m ekvidistans

• GSD-Marktäckedata (raster, vektor, pixel)

• GSD-Vegetationsdata

• GSD-Administrativ indelning, 1:250 000/1:1 
miljon

• GSD-Ortnamn

• GSD-Ortofoto (svartvit/färg/IR 0.5m/1m 
upplösning)

• GSD-Ortofoto tätort (svartvit/färg 0.25m/0.5m 
upplösning)

• Digital flygbildsdata - DMC, rådata, 
PAN + LR4; DMC, svart/vit/RGB/IR, 
digital; DMC, orienteringsdata - 3D 
modelldata, orienteringsdata

• Fastighetsregistret

• Fastighetsprisregistret 

• KartaDirekt

• OrtnamnDirekt

• AdressDirekt

• RegBetDirekt

• SWEPOS 
(efterberäkningsdata/Nätverks-
RTK/Nätverks-DGPS-tjänst)

• DGA - Digitalt Geodetiskt Arkiv

• ArkenProxy

• ArkivSök
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Ex. Trafikverkets geodataprodukter

• Statligt järnvägsnät 1:250 000

• Statligt järnvägsnät 1:10 000

• Trafikplatser järnväg

• Kilometertavlor järnväg

• Järnvägsinformation 

• NVDB-bilnät

• NVDB-cykelnät

• NVDB-administrativa uppgifter

• Administrativa uppgifter övrigt

• NVDB-fysisk väg

• Fysisk väg övrigt

• NVDB-Trafikregler

• NVDB-Cykelföreteelser

• ISA-hastighetsfil

• Vägtrafikdata - statistiska

• NVDB på webb

• Info om vägar

• Bro- och tunneldata (BaTman)

• BaTman – portal

• Klickbara kartan

• Trafikflödeskartan

• Väginformation (Inspire Road)

• Rastplatskartan

• Riksintressen
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Ex. SCB:s geodataprodukter

• Tätorter

• Småorter

• Arbetsplatsområden utanför tätort

• Fritidshusområden

• SAMS-områden och rutor

• Befolkning efter ålder för SAMS

• Befolkning efter kön för SAMS

• Befolkning efter civilstånd för SAMS

• Befolkning efter födelseland för SAMS

• Befolkning efter in- och utflyttning för SAMS

• Förvärvsarbetande nattbefolkning 16+ år efter sektor för 
SAMS

• Förvärvsarbetande dagbefolkning 16+ efter sektor för 
SAMS

• Befolkning 20-64 år efter sysselsättning för SAMS

• Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå för SAMS

• Familjer 20+ år efter sammanräknad förvärvsinkomst för 
SAMS

Geodataportalen
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Geodataportalen
– en ingång för att söka, hitta och titta 
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Hur får ni tillgång till geodata?

Ø Tillgång till geodata bestäms av varje 
informationsansvarig myndighet

Ø För viss geodata finns tjänster att koppla upp 
sig mot och för viss geodata fås uttag

Ø Går att se både i produktkatalogen och på
portalen hur tillgång till informationen fås
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Hur får ni tillgång till Lantmäteriets 
geodata?

Ø Ni beställer direkt från Lantmäteriet 

o Telefon:026-63 36 00

o Epost: geodatasupport@lm.se

Ø I dagsläget fås de flesta leveranser på något medium, 
t.ex. hårddisk, dvd eller via ftp

Ø Finns några tjänster som successivt blir fler och fler

o FR online

o Topografiska webbkartan, Allmänna kartor och 
Ortofoto med tillhörande AdressDirekt, 
OrtnamnDirekt och RegBetDirekt

o Nätverks-RTK
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Hur får ni använda geodata?

Ø För uppfyllande av den offentliga uppgiften oavsett 
organisationsform, uppgiften finns definierad i instruktion 
eller lagstiftning

Ø Ej affärsverksamhet 

Ø Finns speciallagstiftning för de kommunala verksamheter 
som ska bedrivas på affärsmässig grund
Ø Ellagen – produktion och försäljning av el är affärsverksamhet 

medan nätverksamhet är att betrakta som offentlig uppgift

Ø Fjärrvärmelagen - 38 § Om ett kommunalt företag som avses 
i 3 kap. 16-18 §§ kommunallagen (1991:900) bedriver 
fjärrvärmeverksamhet, ska verksamheten bedrivas på
affärsmässig grund

Ø Kommuner som har gemensamma funktioner måste alla 
teckna licens för nyttjande

Ø Part har rätt att kontraktera konsult för uppfyllande av 
uppgiften – ”konsultavtal”
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Hur får ni använda geodata?

Ø Parter får publicera geodata på Internet så
länge:

§ geodata visas som raster

§ det är en offentlig uppgift

§ geodata inte är det primära

§ det inte går att ladda ner
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Vad kostar det?

Ø I den årliga avgiften inkluderas allt för en normal 
användning

Ø Begränsningar i fria leveranser kan förekomma

Ø Går att ansluta sig när som helst under året. De månader 
som gått räknas bort anslutningsåret
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Vilka alternativ finns?

Samverkansavtal

o Part i samverkan – åtaganden och förpliktelser, rätt att nyttja all 
geodata enligt produktkatalogen

Medverkansavtal

o Ger er rätt att publicera metadata och göra geodata tillgängliga 
via Geodataportalen

Licensavtal

o För att nyttja geodata måste licensavtal tecknas med respektive 
myndighet – samma villkor för användning (offentlig 
användning)
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Vad bör ni tänka på?

Ø Samverkansavtalet påverkar inga andra avtal

Ø Beställningar enligt gamla överenskommelser går inte
automatiskt över om part går med i geodatasamverkan

o För Lantmäteriets del tas kontakt med 
geodatasupport@lm.se

Ø Avtal med återförsäljare gäller
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Hur går ni med?

Ansökningsblanketter finns på Geodata.se

Vill ni fråga om något, kontakta

support@geodata.se

026-63 47 00

Geodatasekretariatet på Lantmäteriet

geodatasekretariatet@lm.se
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www.geodata.se


