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Tryggt och säkert

Projektets mål: ökad förmåga att använda och kommunicera geodata 
före, under och efter en kris som t ex:

– Dammbrott

– Skogsbrand

– Storm/snöstorm

– Utsläpp av kemikalier eller biologisk smitta

– Störningar i elektroniska kommunikationer

Resultat: individuell handlingsplan, ökad medvetenhet, kompetens och 
insikt om vad kommunen själv kan göra och hur de når dit. 

Fem webbinarier har genomförts och finns att ta del av på hemsidan. 

http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/tryggt-och-sakert/


Målbild:

Alla blåljusaktörer ska ha gemensamma 
förutsättningar i form av tillgängliga geodata med 
hög kvalitet och aktualitet

• ett effektivt samarbete blåljusaktörer 
emellan 

• utbyta information med varandra.

• för att hitta rätt.



Vad har vi gjort och var är vi nu?

• Testlicens för Blåljusaktörer: 
nedladdning av Topografisk webbkarta 
Visning

• Ett urval av avgiftsfria geodata för 
ambulans- och 
räddningstjänstverksamheter 

• Test av Trafikverkets WMS

• Utvärdering av test av Topografisk 
webbkarta Visning



Nästa steg är en kombinerad visningstjänst

Lantmäteriets WMS 
Topografisk 
webbkarta Visning

Trafikverkets WMS 
med vägar och 
järnvägar

Kombinerad WMS
med möjlighet till 
nedladdning



Lantmäteriet verkar för öppna data

• Slutrapport om öppna geodata visar på stora samhällsvinster

• Öppna data ger behov till att teckna nya avtal

• Lantmäteriet hade äskat medel för att kunna öppna mer data. Inte under 2018

• Vart tog Topografisk webbkarta Visning CC BY vägen…

– Topografisk webbkarta Visning, översiktlig

– Nya licensvillkor (CC0) gäller from 1 sep 2017 för 
Lantmäteriets öppna data

https://www.youtube.com/watch?v=Yd9dP3vlOyk&amp;amp;feature=youtu.be
http://www.lantmateriet.se/sv/Nyheter-pa-Lantmateriet/slutrapport-om-oppna-geodata-visar-pa-stora-samhallsvinster/
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Öppna data 



Historiska ortofoton

Från och med den 1 september 
2017 tillhandahålls Historiska 

ortofoton utan licensavgift och med 
förenklade användningsvillkor. 

Produkten tillhör då Lantmäteriets 
öppna data.

Demo

http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/oppna-data/
http://www.lantmateriet.se/demotjanstforflygbilder/
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GeoLex – för att hitta ortofoton



Gratis e-tjänst 

Den nationella 
satellitdatabasen som 
hjälper dig att studera 

förändringar i landskapet 
och miljön under fyra 

decennier.

Saccess- Nationell satellitdatabas



Copernicus – Europas ögon på jorden
• Övervakning av jorden

• Jordobservationssatelliter och in situ sensorer (fältmätningar)

• Miljö- och säkerhetsområdet

• Användas fritt

• Europeiska kommissionen – Myndighetssamverkan Copernicus



Sentinel satelliter

Sentinel-1 – Radarbilder
Väder- och ljusoberoende, interferometri

Sentinel-2 – Multispektral avbildning
Landapplikationer: städer, skog, jordbruk

Sentinel-3 – Hav och land
Havens färger, vegetation, yttemperatur, altimetri

Sentinel-4 – Geostationär atmosfärsmätning
Atmosfärens sammansättning, föroreningar

Sentinel-5 precursor  – Atmosfärsmätning i låg bana
Sentinel-5 – Atmosfärsmätning i låg bana
Atmosfärens sammansättning

Jason-CS – Altimetry
Havsnivå, våghöjd, havsvindars hastighet



Ny samverkansmodell Version 2017-11-01

Bakgrund

Varför ny samverkansmodell?

• Nuvarande ersättningsmodell för kommunavtalen grundar sig i 
Lantmäteriets intäkter, vilket påverkas om Lantmäteriet öppnar 
upp ytterligare geodata.

• Kontinuerlig ajourhållning av nationella registerkartan (NDRK) 
blir lagreglerat för KLM från 2018-01-01.

Därför måste befintlig ersättningsmodell ersättas 



Uppsägning kommunavtal

Lantmäteriet har, i samförstånd med Samverkansgrupp SKL-LM, 
sagt upp de s.k. kommunavtalen.

• Lantmäteriet har sagt upp Ramavtalet med Sveriges Kommuner 
och Landsting inkl. bilagor fr.o.m. 2018-01-01.

• Lantmäteriet har sagt upp ABT-, NDRK- och DRK-avtalen inkl. 
bilagor med respektive kommun fr.o.m. 2018-01-01.

Information om uppsägningen gick ut till SKL och samtliga 290 
kommuner i juni, både via post (undertecknad uppsägning och 
följebrev) samt via epost till avtalsansvariga och kontaktpersoner 
på kommunerna.



Budgetpropositionen 20 september

Lantmäteriet har under flera år, bl.a. i samarbete med SKL och 
kommunerna, arbetat för att få anslagsmedel för att ersätta 
avgiftsfinansiering och kunna öppna upp delar av sina geodata.

På olika sätt har Lantmäteriet och andra framhållit de vinster som 
skulle uppstå på olika nivåer i samhället om geodata vore avgiftsfria 
och fria att sprida (öppna) ……

…. men i regeringens budgetproposition den 20 september finns inga 
medel avsatta för 2018 till öppna geodata från Lantmäteriet.

Regeringen aviserar att man ska återkomma med besked i frågan 
under år 2018.

Lantmäteriet kommer inte att ta beslut om att öppna mer geodata 
förrän besked om anslagsfinansiering kommer från Regeringen.

Beslutet påverkar bl.a. förhandlingarna om ny samverkansmodell 
(avtal) mellan Lantmäteriet och SKL/kommunerna



Ny information om ny samverkansmodell
mellan Lantmäteriet och kommunerna

Inget avgiftsfritt datautbyte fr.o.m. 1 januari 2018

• Lantmäteriet fick inga medel för öppna geodata i budget-
propositionen den 20 september.

• Detta är anledningen till att Lantmäteriet beslutat att inte införa 
förslaget om ny samverkansmodell med avgiftsfritt datautbyte 
mellan Lantmäteriet och SKL/kommunerna fr.o.m. 1 januari 2018.

• Efter beskedet har det visat sig vid en djupare ekonomisk analys att 
ett införande av ny samverkansmodell med avgiftsfritt datautbyte, 
utan stöd i äskade medel för öppen geodata, är en för stor 
ekonomisk risk för Lantmäteriet.
Dessutom har ett flertal av de största kommunerna visat sig 
tveksamma till att teckna avtal enligt ny samverkansmodell.



Därför gäller nu detta från 1/1 2018

• Gällande ABT-avtal kommer att förlängas i väntan på beslut från 
regeringen om öppen geodata för Lantmäteriet.

• Uppsägningen av NDRK- och DRK-avtalen ligger fast.
- För KLM-kommuner kommer tidigare påbörjat gemensamt arbete om

ersättningsmodell för kvalitetsarbete i Fastighetsregistret att återupptas.

- För SLM-kommuner kommer tidigare gemensamt arbete om nytt DRK-avtal
att återupptas.

• Under november kommer kommunerna att få brev från Lantmäteriet 
om förlängning av nu gällande ABT-avtal för undertecknande.
- Underlag för ersättning för 2018 kommer som tidigare år att skickas ut i april

• Geodatasamverkan
- För tillgång till Lantmäteriets geodata, både fastighetsinformation och

geografisk information, är det användaravtal och avgift för Geodatasamverkan
som gäller även fortsättningsvis.



Vad händer närmaste tiden mellan LM och SKL

• Fortsatt arbete i avtalsgruppen med Peter Haglund och Marianne 
Leckström från SKL samt Pär Hedén och Ulf Eriksson från LM.

• Bemanningen klar av grupper för att återuppta tidigare arbete.
Ersättningsmodell för kvalitetsarbete i FR för KLM-kommuner:

- Sara Engström Askelin, Stockholm och Mayram Zeitooni Dicker, Linköping

- Pär Hollander och Johan Linjer Lantmäteriet

Nytt DRK-avtal för SLM-kommuner:

- Kenneth Fredriksson, Sigtuna och Anders Persson, Mariestad/Töreboda/ Gullspång

- Mikael Johansson och Anna-Karin Lowry Lantmäteriet

• Möten i Samverkansgrupp SKL-LM, ansvarig för samverkansavtalen 
mellan Lantmäteriet och SKL/kommunerna, hålls 2/11 och 7/12.

- Där sker löpande rapportering samt beslut om inriktning för fortsatt

gemensamt samverkansarbete.



- Lämna stordatorn

för modernare plattform

- Framtida tillhanda-

hållande av fastighetsinformation

- 3D-uppdraget

- Modern topografisk produktion

- Förnyat kartsortiment… 

Lantmäteriets 
utvecklingsportfölj (urval)



Uppdaterade handböcker och tekniska rapporter



Tack!

Har ni frågor och funderingar är ni välkommen att kontakta mig 
via:

• E-post: anika.henriksson@lm.se

• Tel: 026 63 4841

• Mobil: 070 624 4514

mailto:anika.henriksson@lm.se




Historiska 



CCBy – CC0
Upphovsrätt till kartor och bilder



Laserskanningsomdrev

SKS har fått 12 miljoner kronor per år för laserskanningsomdrev
för skogliga ändamål. 

Laserskanningen kommer att utföras av Lantmäteriet.

https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/nu-ska-sveriges-
skogar-laserskannas/

https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/nu-ska-sveriges-skogar-laserskannas/




Lantmäteriet verkar för öppna data

• Slutrapport om öppna geodata visar på stora samhällsvinster

• På grund av Öppna data behöver nya avtal tecknas med kommunerna

• Lantmäteriet har äskat medel på 129 miljoner kr för att täcka intäktsbortfall. 
Inget under 2018

• Vart tog Topografisk webbkarta Visning CC BY vägen…

– Topografisk webbkarta Visning, översiktlig

– Nya licensvillkor (CC0) gäller from 1 sep 2017 för 
Lantmäteriets öppna data

https://www.youtube.com/watch?v=Yd9dP3vlOyk&amp;amp;feature=youtu.be
http://www.lantmateriet.se/sv/Nyheter-pa-Lantmateriet/slutrapport-om-oppna-geodata-visar-pa-stora-samhallsvinster/

