
Workshop i Falun om äldre 
flygbilder 

25 september på länsstyrelsen med ca 20 
deltagare 



 

 

Digitalisering 
Analoga Flygbilder (DAF) 

Workshop i Falun 25 september med ca 25 deltagare 
 
Syfte 
Informera om projektet DAF 
 
Exempel på användning 
 
Stöd till projektets prioriteringar och tillhandahållandet 



Vad Lantmäteriet har i 
arkivet?  

Ca 1,2 miljoner negativ/microfilm 

Kontaktkopior 

Metadata: Stråköversikter (karta 
med inritade stråk/exponering), 
stråkkalker & -lappar 

992 hyllmeter 



Externt system 

www.geolex.lm.se 

http://www.geolex.lm.se/


 

Digitalisering av äldre flygbilder har skett under längre tid och 
mest på beställning. 

 

Digitalisering med ”viss systematik” har skett sedan 2008 

 

Projektet DAF startade 2012 med stöd av Kulturarvslyftet. Detta 
avslutas efter 2014.  

 

Verksamheten fortsätter med mål att hela arkivet ska vara 
digitaliserat  vid mitten av 2020-talet  

Digitalisering 
Analoga Flygbilder (DAF) 



 

Finansiärer/samarbetspartners 
 

Kulturarvslyftet (RAÄ) 

Lantmäteriet 

MSB anslag 2:4 Krisberedskap 

https://msb.se/sv/


Flygbilder- 
3-4 Sverigetäckningar 

Utvalda områden av 30x30 neg (40-50 tal), 

t.ex. Stockholm )/Göteborg/Skåne 

+ microfilm. Sverigelager 1945 

3 st heltäckande lager av Sverige (á 50k) 

+ ”23x23-material” före 1960 /uppdragsbilder 

30x30 cm negativ 23x23 cm negativ 





Hur får jag tag i bilderna? 

 
 
 
 
Ring eller maila! 
 
Rådgivning/försäljning: 
flygbilder@lm.se, tel 026-63 34 04  
 
      

mailto:flygbilder@lm.se


Historiska ortofoton  

Ingår tyvärr inte i Geodatasamverkan 
 

Prisuppbyggnaden är nu lika som för GSD-orto:  
Licensavgift: 
• Årlig licensavgift/km2 landområde: 3 kr 
• Årlig licensavgift/km2 kustområde: 0,3 kr 
• Maxavgift: 390.000 kr  
 

Leveransavgift: 
• Startavgift per leverans: 500 kr  
• Leverans/km2: 0,5 kr 
• Max avgift: 500.000 kr 
 
Reducering av avgifter görs utifrån användning eller antal användare  

 
 

 
 
 
 
 
 



Skannade analoga flygbilder 

Startavgift:   500kr 
Engångsavgift inkl. leveransavgift: 
• 1-125 bilder:  400kr/bild 
• 126-   320kr/bild 
 

I avgiften ingår en inställning inför fotogrammetrisk skanning av 
bilder. För ytterligare inställningar tillkommer 500 kr per inställning. 
Det krävs oftast olika inställning för bilder från olika 
fotograferingstillfällen och stråk. Enklare bildbearbetning såsom 
mindre justering av t.ex. färg-balans ingår. För bildorientering och 
ortokorrigering samt vid större volymer kan offert lämnas.  
  

Ingen reducering av avgifter görs utifrån användning eller antal 
användare. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 


