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Varför Digitalt först?



Målbilden för en digital obruten 
samhällsbyggandsprocess

• Informationen är enhetlig, nationell 
tillgänglig och i digital form

• Processen är digital och tar stöd i 
nationella lösningar

• Dialogen sker digitalt

• Automatisering är implementerad i 
enklare ärenden



Regeringsuppdrag  för grunddata och Effektiv elektroniskt 

informationsutbyte

Sverige behöver en nationell digital infrastruktur med förvaltningsgemensamma 
komponenter och lösningar!



Grunddatauppdraget
(Lantmäteriet, Bolagsverket och Skatteverket)

Syfte: Att skapa en säker och effektiv tillgång till grunddata, genom att bl.a. 
tydliggöra ansvaret för och öka standardiseringen av sådan data.

Uppdrag om ett säkert och effektivt elektroniskt 
informationsutbyte inom den offentliga sektorn
(Lantmäteriet, Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, 
Försäkringskassan och Skatteverket)

Syfte: Att skapa ökad säkerhet och effektivitet i samband med elektroniska 
informationsutbyten inom och med den offentliga sektorn, bl.a. genom en ökad 
standardisering.(Kommentar: dvs att plattformarna går att använda gemensamt)
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Uppdrag att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess

• redovisa juridiska tekniska och organisatoriska lösningar, samt kostnader och 
en genomförandeplan för hur infrastrukturen för geodata bör utvecklas föra att 
möjliggöra ett nationellt tillgängliggörande av all geodata inom 
samhällsbyggnadsprocessen.(DF1)

• utreda behov och möjlig lösning av en nationellt tillgängliggörande av 
detaljplaner (nationell plandatabas, eller detaljplanbas) och utföra ett ”proof of
concept” (PoC) för detta.(DF2) 

• behovet av utökad byggnadsinformation i samhällsbyggnadsprocessen 
utredas.(DF3)
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Grundkarta

Detaljplan

Geotekniska
undersökningar

Miljökonsekvens-
beskrivningar

Nationell plattform 
för tillgängliggörande

2019 2020 2021 20XX

Föreskrifter
(förslag)

Föreskrifter
(beslut)

Handbok
Upphandling

Handbok
Utformning

Handbok
Upphandling

Nationella 
tjänster

Riktlinjer plattform, 
förutsättningar och 

roller utredda

Teknisk lösning 
implementerad

20 datateman 
klara för test 

Nationell 
tjänst

Proof of
Concept

klar

Nationell 
tjänst

Nationell tjänst 
(standardiserad 
planinformation)

Nationell tjänst
(standardiserade 

detaljplaner)

Plandatabas
definierad

Införande hos kommuner 
och andra genom 

färdigställande av data 
(t.ex. grundkartor och 

detaljplaner) samt 
implementering av nya 

tjänster i 
samhällsbyggnads-

processen

Riktlinjer 
grunddata



Utbildning/ handledning 
digitala detaljplaner

Utbildning/ 
handledning 
Grundkarta

Ökad kunskap om 
vikten av god 
kvalitet

Utbildning chefer 
och ledare

10+10 ws med 
kommuner

2019 2020 2021 20XX

Handledning 
tas fram

Planering 
av 
utbildning

Produktion och genomförande  av utbildning/ar inom digitalisering 
generellt samt med fokus på samhällsbyggnadsprocessen, för chefer och 
ledare, i samverkan med Boverket, Länsstyrelsen (Länsråden), SKL och 
enskilda kommuner.

WS med kommuners samhällsbyggnadsavdelningar, sprida 
goda exempel, berätta om Lantmäteriets och Boverkets 
tidsplaner,  samt inspirera till att börja jobba digitalt.

I samverkan med kommuner, 
SKL, Lst och Boverket översätta 
e-Sams juridiska vägledningar 
till kommunal verksamhet.

Sprida/utbilda 
jurister i dessa 
vägledningar

Genomföra 
utbildning

Produktion och distribution av en serie 
utbildningsmaterial/handböcker om hur 
du bör arbeta med informationskvalitet 
inför en detaljplan

Införande hos kommuner och 
andra genom färdigställande av 

data (t.ex. grundkartor och 
detaljplaner) samt 

implementering av nya tjänster i 
samhällsbyggnads-processen, 

kommer kräva ytterligare 
vägledning/utbildning.

Handledning 
tas fram i 
samverkan 
med SBE

Juridiska 
vägledningar

Planering av 
utbildning

Genomföra 
utbildning



4) Nationell samverkan i geodatainsamling

Myndigheter som producerar geodata kan minska kostnaderna genom att samordna 
produktion och förvaltning av geodata.

Ta fram ett gemensamt koncept för sådan samverkan och identifiera behov av 
nationella datavärdskap för de viktiga geodata som idag saknar en nationellt 
standardiserad lösning för tillhandahållande.

4a) Ta fram ett förslag till koncept/modell för nationell samverkan i geodata-
insamling samt identifiera geodata där nationellt datavärdskap behövs.

Bemanning

Ulf Eriksson, Lantmäteriet (ledare)

Stefan Berglin, Lantmäteriet

Thomas Lithén, Lantmäteriet

Erik Nilsson, Lantmäteriet

Ulf Henriksson, Falu kommun

Staffan Eriksson, Bodens kommun

Gunnar Blide, Göteborgs stad

Jonas Lord, Göteborgs stad

Anna Halvarsson, Naturvårdsverket 

Minna Severin, SGU (ny från 12/10)

Magnus Wallhagen, Sjöfartsverket 

Lars Brink, Trafikverket

Joakim Fransson, Trafikverket

Miranda Ternald, Riksantikvarieämbetet

Referensperson
Marianne Leckström eller Lars Malmestål, SKL



Uppdragsplan Omfattning och resultat

Ta fram och förankra koncept och förslag till lösningar för nationellt samordnad geodatainsamling inkl. 

datavärdskap bland Sveriges geodataproducerande myndigheter och kommuner. Klart 2019-01-31.

• Definiera de geodata som är aktuella för samordnad insamling => 2018-10-31
Bedöma vilken geodata som kan ha behov av datavärdskap => 2018-10-31

• Ta fram grovt utkast på koncept för samverkansmodell => 2018-11-30

• Ta fram ett första utkast på koncept för samverkansmodell inkl.
ekonomisk modell, roller och ansvar samt samverkansprocesser => 2019-01-31

Grunden för arbetet är samhällsbyggnadsprocessens behov och som utgångspunkt används den 
preliminära lista som Smart Built projektet Smart planering för byggande tagit fram.

Begreppet datavärdskap kommer att definieras av aktivitet 4b) Nationella datavärdskap.

Datavärdskap kan stå för lösningar där geodata som hanteras distribuerat samlas nationellt för enkel 
åtkomst på ett standardiserat och kvalitetssäkrat sätt.







”Fundamentene” for 
Norges nasjonale 
geografiske infrastruktur 

1983-86

1992

Detaljert ”grunnkartlegging”

1997

2003

Geodatastrategi

SOSI standarden

Arealdokumentasjonsprogrammet

Norge digitalt

2018





Geovekst-samarbeidet i Norge

• Nasjonalt samarbeid om etablering og vedlikehold av de mest 
detaljerte kartdataene (FKB, ortofoto og høydemodeller)

• Statens Vegvesen

• Energi Norge

• Kommunenes sentralforbund

• Statens Kartverk

• Telenor

• Landbruksdepartementet

• NVE, BaneNOR og Forsvaret er med der de ha interesser

• 5 kommuner står utenfor samarbeidet, men bruker samme 
standarder/prinsipper



Hva samarbeider vi om?

• Geodataplanlegging

• Kompetanseheving

• FKB

• Periodisk ajourføring med flyfotografering/fotogrammetri
• Private firma (företag) produserer kartdata (5 firma i Norge)

• Kontinuerlig ajourføring
• Administrativ datafangst hos partene (spesielt kommunen)

• Periodisk ajourføring (3-10 år) - fotogrammetri

• Ortofoto

• Oppløsning 10 – 20 cm

• Laserskanning (høydemodeller)

• Nøyaktighet ± 10 – 20 cm, punkttetthet 2-10 pkt pr m2

• Geodetiske referanserammer

• EUREF89 (horisontalt datum) i alle kommuner (ferdig 2009)

• Overgang til NN2000 (vertikalt) i alle kommuner (ferdig 2018)

• Sentral lagring av FKB (ny nasjonal forvaltningsløsning)







Felles kartdatabase – FKB
Partenes felles kartstandard for TK og ØK

Jmf med vår topowebkarta, bl a:
• Vägbanekant finns
• Bro/Tunnel eget objekt
• Takkonstruktion finns



Ny Geovekst-satsing

http://video.kartverket.no/sentral-lagring-av-fkb-data
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Sentral felles (gemensam) kartdatabase

http://kartverket.no/Prosjekter/Sentral-felles-kartdatabase/
270 kommuner har tatt i bruk løsningen – SPENNENDE!

http://kartverket.no/Prosjekter/Sentral-felles-kartdatabase/


Geovekst vs Norge digitalt

Kommuner/Fylker

Medlemskap i Norge digitalt gir tilgang
til alle data som øvrige Norge digitalt 
part har forpliktet seg til å dele
gjennom samarbeidsavtalen.

Norge digitalt avtalen endrer ikke 
eierskap til data.

Geovekst har eierskap 
til FKB data – og finansierer. 
FKB er ikke gratisdata.



Hvorfor er Geovekst en suksess?
(enligt Lars Mardals och Einar Jeansens erfarenheter)

• Standardisering

• Felles standarder for data og tjenester 

• Brukere, produsenter og programvareleverandører deltar aktivt i 
standardiseringsarbeidet

• Samarbeid

• Retningslinjer utarbeides nasjonalt (konsensus)

• Prosjektene besluttes, finansieres, styres og gjennomføres lokalt

• Nærhet til partene - alle partene får dekket sine behov

• Stabilitet, langsiktighet og gjennomføringsevne

• Felles eierskap til datagrunnlaget forplikter

• Partene har tillit til Kartverket. Uten fylkeskartkontorene, ikke noe 
Geovekst-samarbeid (?)

Samarbeid og standardisering er krevende…….
Standardisering + samarbeid = mer og bedre kart for pengene!



Norgeskart

https://norgeskart.no/


www.norgeibilder.no
Nasjonal forvaltningsløsning for ortofoto

http://www.norgeibilder.no/


20 workshops på 18 orter 

Inbjudan skickades ut före midsommar till 
samtliga samhällsbyggnadschefer i 
kommunerna

Påminnelse går ut regionalt vid behov

Statliga och regionala myndigheter har 
också bjudits in

Intresset är stort, framför allt  i 
storstäderna







Digibarometer

Ett workshopmaterial som kommunen kan 
genomföra på egen hand

Två halvdagar + förberedelser

Diskussionsunderlag för att skapa samsyn 
om kommunens digitala mognad inom 
samhällsbyggnadsprocessen



Resultat och dokumentation

• Hemsida

• Presentationer

• Resultat från workshopar



Nationell plandatabas och Föreskriftsarbete 

Nationell plandatabas – implementering av teknisk lösning under 2019. Beräknas tas i 
drift 2021

Föreskriftsarbete detaljplan (två delar)

• vilken information ska detaljplanen innehålla. 

• utformning av digitala detaljplaner



Vi slutar att trycka kartor fr.o.m. juli 
2018



Kartutskrift

• Gratis, skalriktiga & utskrift för 
valbart område

• Kartor att välja på

• 1:10 000 (ny produkt)

• 1:50 000 (ny produkt)

• Utskriftsformat A4-A2

Fyra alternativ, med eller utan
vägnamn och fastighetsgränser

https://kartutskrift.lantmateriet.se/


LASERDATA SKOG

Tillhandahållas som 
öppna data.

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Hojddata/Laserdata/laserdata-skog/


Laserdata skog



Nederländerna

– 2012 raserade riksrösen

– 2016 webbtjänst ”Förbättra kartan”

– 2017 gränssnitt för tredje parts applikation (punktgeometri). 

– 2017 examensarbete ”Crowdsourcing för barn” (kvalitet)



Crowdsoursing, börjar användas mer och mer!

• Felrapporter + crowdsourcing  samla in aktuella geografiska data

• Allt fler kartmyndigheter förenklar för crowdsourcing

• Ny typ av dialog med användare, ökad transparens

• De som bidrar med data vill också se att de kan påverka

• Kännetecknar en modern myndighet, är varumärkesbyggande

• Skapa intressanta och enkla insamlingsapplikationer för skolbarn/-ungdomar som komplement 

i Geoskolan, skolklasser, idrottsorganisationer och till allmänheten som kan bidra med 

data/utföra kontroller i fält åt Lantmäteriet 

• Kräver engagemang



Kvalitetsarbetet via DRK-avtal

Utbildning

• Webbutbildning startar upp november

• Fältkurs i Stockholm under våren

• Webbutbildning diplomering under 2019

Register-GML

• Test av leverans med Registerkarte-GML sker på Gotland under november





Synkronisering

Vid synkroniseringen jämförs kommunens gränspunkter mot LMs gränspunkter och de med bäst 
kvalitet checkas in i banken. Vissa utredningar och ibland även kompletteringsinmätningar kan 
behövas.

Har kommunen rättigheter och planer digitalt lagrade ska de också justeras efter ”nya” 
fastighetsindelningen.

Det finns 4 st analysexperter som tar hand om analysen av kommunens data.

Målet är att 20 kommuner / år ska synkas.

Ca 70 kommuner har idag egen fastighetskarta.



Leveranser till registerkartan

• KFF-avtal
kommunkod+KFF*GRÄ*löpnummer, dvs 2180KFF*GRÄ*12334

• DRK-avtal (EJ KFF)
kommunkod+K*GRÄ*löpnummer, dvs 2189K*GRÄ*12334



Tack!



Falu kommun använder sig av Blåljuskollen

Ulf Henriksson





Adresser



Byggnader



Vägdata


