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NYHETER OM GEODATAPRODUKTER

Interna presentationer om MTP - Modern topografisk 

GSD-Terrängkartan ersätts med Topografi 50 

Nedladdning, vektor | Lantmäteriet 

(lantmateriet.se)

Mer information och prenumerationer hittar du på 

Prenumerera på RSS-flöden på www.lantmateriet.se

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/pagaende-produktutveckling-av-geografisk-information2/gsd-terrangkartan-ersatts-med-topografi-50-nedladdning-vektor/#qry=terr%C3%A4ngkartan
https://www.lantmateriet.se/sv/nyheter-och-press/prenumerera-pa-rss-floden/


FÖLJ PRODUKTUTVECKLINGEN PÅ LANTMATERIET.SE

Här delar vi information om pågående arbete med 
löpande uppdateringar om:

• Vilka förändringar som är planerade

• När i tiden förändringarna är planerade

• Hur man får tillgång till test- och demodata

• När nya versioner av test- och demodata kommer att 
finnas tillgängliga

• Arbetsversioner av produktspecifikationer

• Kontaktinformation

• FAQ

www.lantmateriet.se Kartor och geografisk information Geodataprodukter
Pågående produktutveckling av 

geografisk information

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/pagaende-produktutveckling-av-geografisk-information2


SE PRODUKTNYHETER PÅ LANTMATERIET.SE

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/pagaende-produktutveckling-av-geografisk-information/

Inga produktnyheter via mejlutskick.

Prenumerera på nyheterna via RSS-flöden.

• Produktnyheter, allmänna

• Produktnyheter, fastighetsinformation

• Produktnyheter, geografisk information 

RSS-flöden som favoriter i webbläsaren eller lägg till 
dem i din epostklient och få avisering för varje nyhet 
som publiceras.

Mer information och prenumerationer hittar du på 
Prenumerera på RSS-flöden på www.lantmateriet.se

www.lantmateriet.se Kartor och geografisk information Geodataprodukter Produktnyheter

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/pagaende-produktutveckling-av-geografisk-information/
https://www.lantmateriet.se/sv/nyheter-och-press/prenumerera-pa-rss-floden/
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/Produktnyheter/


YTMODELL FRÅN FLYGBILDER ERSÄTTS MED

YTHÖJDMODELL NERLADDNING FRÅN FLYGBILDER  

Ytmodell är en typ av höjdmodell som beskriver vad 
som syns från luften. 

Ytmodellen kan t.ex. användas för att höjdsätta data 
till 3D, beräkna skogstillväxt, hitta förändringar eller 
simulera hur gasutsläpp färdas.

Nya data fylls på årligen allteftersom nya flygbilder 
blir tillgängliga.

2 maj beställning via Geotorget

www.lantmateriet.se
Kartor och geografisk 

information
Geodataprodukter Produktlista Ytmodell från flygbilder

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/produktlista/ytmodell-fran-flygbilder/


LASERDATA NEDLADDNING, SKOG

• Punkttäthet: 1-2 punkt per kvadratmeter

• Koordinatsystem: SWEREF 99 TM, RH 2000

• Lägesnoggrannhet på öppna plana hårdgjorda ytor: 

• < 0,1m i höjd

• < 0,3m i plan

• Flyghöjd: ca 3000 meter

Laserdata Nedladdning, skog innehåller ett punktmoln med 

klassificerade punkter baserat på flygburen laserskanning. 

www.lantmateriet.se
Kartor och geografisk 

information
Geodataprodukter Produktlista Laserdata Nedladdning, skog

Exempel på användning:

• Volymberäkning skog

• Förändringsdetektering

• 3D-modeller

• Höjdkurvor

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/produktlista/laserdata-nedladdning-skog/


UPPDATERING HÖJDDATA 

Underhåll av höjddata sker med laserdata insamlat inom ramen 

för den skogliga skanningen och med flygbildsbildmatchning via 

inmätning av förändringar i flygbilder (stereomodeller). 

Uppdateringen med laserdata görs för hela skanningsområdet, 

oavsett vilka förändringar som skett inom området.

www.lantmateriet.se Kartor och geografisk information Geodataprodukter Produktlista

Höjddata uppdateras kontinuerligt i produkterna: 

• Höjd Direkt

• Höjdmodell Nedladdning

• Höjdmodell Visning

• Markhöjdmodell Nedladdning, grid 1+

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/produktlista/#category=hojddata
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/produktlista/hojd-direkt/#steg=3
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/produktlista/hojdmodell-nedladdning/#steg=3
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/produktlista/hojdmodell-visning/#steg=3
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/produktlista/markhojdmodell-nedladdning-grid-1/#steg=3


HISTORISKA ORTOFOTONVISNING

För mer information, se produktsidan Historiska ortofoton

Visning

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/produktlista/historiska-ortofoton-visning


GSD-TERRÄNGKARTAN ERSÄTTS MED 

TOPOGRAFI 50 NEDLADDNING, VEKTOR

• Ny produkt den 1 september 2022

• Levereras i filformatet, GeoPackage

• Omfattande förändringar i datamodellen. 

• Bättre harmonisering mellan Lantmäteriets olika 

kartprodukter

• Karttexten har en helt ny kodning för kategorisering,

Demodata finns nu tillgängligt!

www.lantmateriet.se
Kartor och geografisk 

information
Geodataprodukter

Pågående 
produktutveckling…

GSD-Terrängkartan 
ersätts…

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/pagaende-produktutveckling-av-geografisk-information2/gsd-terrangkartan-ersatts-med-topografi-50-nedladdning-vektor/#faq=e0b6
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/pagaende-produktutveckling-av-geografisk-information2/gsd-terrangkartan-ersatts-med-topografi-50-nedladdning-vektor/


TIDPLAN  VEKTORPRODUKTER

20232022

Mars 2022 September 2022
Demodata

Topografi 50

Juli 2022 November 2022

Demodata

Topografi 100

Produktlansering

Topografi 50

Demodata

Topografi 250

Topografi 1M

Ortnamn

www.lantmateriet.se
Pågående produktutveckling av geografisk 

information
Utveckling som pågår just nu

Andra halvan av 2023
Topografi Visning, vector

tiles utökas med data som 

motsvarar skalområdena: 

• 1:50 000

• 1:100 000

• 1:250 000

• 1:1 miljon.

Nedladdningsprodukt

Visningsprodukt

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/pagaende-produktutveckling-av-geografisk-information2/#:~:text=Utveckling%20som%20p%C3%A5g%C3%A5r%20just%20nu


ÖPPNA DATA

www.lantmateriet.se Kartor och geografiska produkter Geodataprodukter Produktlista

Produktlista över de öppna data som 

Lantmäteriet erbjuder:

• Distriktsindelning

• Fjällinformation

• Historiska ortofoton

• Historiska ortofoton Visning

• Markhöjdmodell 

Nedladdning, grid 50+

• Karta 1:50 000, raster

• Laserdata Nedladdning, skog

• Socken och stad

• Stompunkt Direkt

• Stompunkt Visning

• Swepos DGNSS

• Sverigekartor

• Terrängkartan

• Tyngdkraft Nedladdning

• Tyngdkraft Visning

• Vägkartan

• Översiktskartan

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/produktlista/#category=oppnadata


ÖPPNA DATA

www.lantmateriet.se Om Lantmäteriet Vår samverkan med andra
PSI – regeringsuppdrag till 

Lantmäteriet

PSI – regeringsuppdrag till Lantmäteriet

• Identifiera särskilt värdefulla data, s.k. ”high-value data”

• Identifiera vilka aktörer som berörs

• Analysera samhällsnyttor och budgetära konsekvenser

• Slutredovisning till regeringen 12 juni 2020

• Beslut av EU-kommissionen väntas under 2022

• Två års implementationstid efter beslut

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/psi---regeringsuppdrag-till-lantmateriet/


NYTT INOM FASTIGHETSINFORMATION

• Större modellförändringar i flera 
direktåtkomsttjänster

• uppdateras till nya versioner.

• Ytterligare informationsmängder för nedladdning i 
XML-format.

• Nya namn på nedladdningsprodukter: 

• Fastighetsinformation Nedladdning och Fastighetsinformation Nedladdning, 
förändring.

• Nytt tillgängliggörande via Geotorget Beställning.

När samtliga informationsmängder finns tillgängliga är avsikten att 
avveckla Fastighetsavisering och Fastighetsuttag via ÖFF-formatet.

www.lantmateriet.se Fastigheter Fastighetsinformation
Produkter inom 

fastighetsinformation
Pågående produktutveckling 
inom fastighetsinformation

https://geotorget.lantmateriet.se/bestallning/produkter
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/produktlista/fastighetsavisering/
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/produktlista/fastighetsuttag/
https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Fastighetsinformation/produkter-inom-fastighetsinformation/pagaende-produktutveckling-inom-fastighetsinformation/


NYTT INOM FASTIGHETSINFORMATION

• Fastighet och samfällighet Direkt v3.0.0 
Tidigare namn Fastighet Direkt 

– Mjuk övergång, minst 6 månader, men inte 
bakåtkompatibel

• Gemensamhetsanläggning Direkt v2.0.0

– Mjuk övergång, minst 6 månader, men inte 
bakåtkompatibel

• Rättighet Direkt v2.0.0

– Mjuk övergång, minst 6 månader, men inte 
bakåtkompatibel

www.lantmateriet.se Fastigheter Fastighetsinformation
Produkter inom 

fastighetsinformation
Pågående produktutveckling 
inom fastighetsinformation

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Fastighetsinformation/produkter-inom-fastighetsinformation/pagaende-produktutveckling-inom-fastighetsinformation/


NYTT INOM FASTIGHETSINFORMATION

• Fastighetsinformation Nedladdning

• Fastighetsinformation Nedladdning, 
förändring

Informationsgrupper/-mängder:

• Samfällighetsförening

• Inskrivning 

• Fastighet och samfällighet

• Gemensamhetsanläggning

• Rättighet

• Markreglerande bestämmelse

www.lantmateriet.se Fastigheter Fastighetsinformation
Produkter inom 

fastighetsinformation
Pågående produktutveckling 
inom fastighetsinformation

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Fastighetsinformation/produkter-inom-fastighetsinformation/pagaende-produktutveckling-inom-fastighetsinformation/


20232022

DIREKTÅTKOMSTTJÄNSTER

NEDLADDNINGSPRODUKTER

3 Maj 2022

• Fastighet och 

samfällighet Direkt

• Gemensamhetsanläggning 

Direkt

• Rättighet Direkt

• Markreglerande  

Bestämmelse Direkt

September 2022

• Fastighetsinformation 

Nedladdning och

• Fastighetsinformation 

Nedladdning förändring

- Inskrivning

- Fastighet och samfällighet

- Gemensamhetsanläggning

- Rättighet

- Markreglerande bestämmelse

Preliminärt

Q1 2023

• Belägenhetsadress Direkt

• Byggnad Direkt

• Fastighetsinformation 

Nedladdning och

• Fastighetsinformation 

Nedladdning förändring

- Belägenhetsadress

- Byggnad

Preliminärt

Q1 2023

TIDPLAN FASTIGHETSINFORMATION

Oktober/

November 2022

• Fastighets-

information 

Nedladdning 

- Samfällighetsförening

December 2022



API-PORTALEN FÅR NY VERSION



MIN KARTA

• kartor och 
flygbilder över 
hela landet

• söka en plats via 
adress eller 
fastighet 

• skriva ut en karta i 
valfri skala.

www.lantmateriet.se Självservice E-tjänster för privatpersoner Min karta

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/min-karta/


DETALJPLANER

Tjänsten visar 
information om 
detaljplaner som finns 
i den Nationella 
geodataplattformen 
(NGP). 

www.lantmateriet.se Självservice E-tjänster under utveckling Detaljplaner

https://detaljplaner.lantmateriet.se/


REGERINGSUPPDRAG FÖR EN SMARTARE 

SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESS

SAMMANFATTNING AV SLUTRAPPORTEN

2022-04-06



SAMVERKAN

Säkerhetsorganisationerna

Enskilda kommuner

+ systemleverantörer



HUVUDSAKLIGA PUNKTER I RAPPORTEN

• Beskriver vad vi etablerat

• Lyfter följande för hantering av regeringen:
• finansiering

• juridisk utveckling

• nationell likriktning vid informationssäkerhet- samt 
säkerhetsskyddsanalyser och bedömningar

• Ber om nytt regeringsuppdrag
• fortsatt framdrift i perioden 2022-2023

• pågående initiativ och fatta beslut om inriktning i strategiska frågor



FÖRSTÄRKA ARBETET MED 

INFORMATIONSSÄKERHET

• Processer måste hanteras nationellt och enhetligt
• Knutet till informationssäkerhet, aggregerad information, säkerhetsskydd

• Ökade möjligheter för säkerhetsmyndigheter att ge stöd
• Nationell likriktning

• Förutsättning för att kunna utveckla infrastrukturen 

Förutsättningar som 

regeringen behöver 

säkerställa



DEN NATIONELLA GEODATAPLATTFORMEN

En åtkomstpunkt till nationella, standardiserade data från aktörer inom 
samhällsbyggnadsområdet.



ANVÄNDNING

• Se och visualisera

• Söka och hitta

• Ladda ned datamängd

Tips! Tre korta filmer med möjligheter med tjänster och data i den Nationella geodataplattformen!

Filmer NGP | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

https://www.lantmateriet.se/sv/webb/nationella-geodataplattformen/filmer-ngp/


DATAMÄNGDER

• Detaljplan – implementerat

• Byggnad – testår 2022

• Planbeskrivning

• Översiktsplan och regionplan

Engagera fler myndigheter i arbetet med NGP 

• Geotekniska markundersökningar (SGU och SGI) 

• Ytbildade vägar och vägkanter (3CIM) 

• Fornlämningar (RAÄ)

• Friluftslivsvärden (Naturvårdsverket)

• Riksintressen (RAÄ och Naturvårdsverket)



GeoJSON

KONSUMTIONSTJÄNSTER

API Sökning

KONSUMENT

API NedladdningAPI Visning





Byggbar mark

Fastigheten är 1268 kvm, Hur stor är byggrätten och vad finns kvar ?



ARKIVERING

Nationella 
geodataplattformen
är inget arkiv



HUR SER DET UT I SVERIGE OCH DALARNA MED 

ANSLUTNING



• Geodataportalen
• Metadata

• Geodatasamverkan
• Samlat utbud mot årsavgift

• Geodatarådet – Nationella 
geodatastrategin
• Samordna

GEO, GEO OCH GEO



GEOTORGET



ÖPPNA DATA

• Dataportalen - DIGG
Sveriges dataportal samordnar och tillgängliggör datamängder 

som tillhandahålls av offentliga och privata organisationer.

Sveriges dataportal

• Lantmäteriet – Öppna data
Produktlista

Produktlista | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

https://www.dataportal.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/produktlista/#category=oppnadata


SMARTARE SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESS 

BYGGNAD

2022-04-06



Byggherre
Bygglovhandläggare

Förrättningslantmätare

Exploatör

Kommun/planhandläggare

ANVÄNDARE AV BYGGNADSINFORMATION

Planerare/statistiker

Geodet/mätingenjör
GIS-handläggare



NATIONELL GEODATAPLATTFORM – MÖJLIGGÖR

• Var finns obebyggd mark för bostäder inom detaljplanebelagt 
område. Jag söker mark för våra kataloghus.

• Var finns det outnyttjade byggrätter i Sverige för bostäder 
och kontor

• Jag letar efter outnyttjad byggrätt för att kunna etablera min 
industri utan att göra en ny detaljplan.

• Jag  önskar visualisera stadsmiljön vid mina kontakter med 
kunder och bygglovshandläggaren

Exploatör



NS BYGGNAD VERSION 1.0 –TEST 4

• Informationsspecifikation

• Dataproduktspecifikation

• Informationslagringsmodell

• Informationsutbytesmodell

• Vägledning

• Mätningsanvisningar

• Ändamålskatalog

Byggnad | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

https://www.lantmateriet.se/sv/webb/nationella-geodataplattformen/datamangder-i-plattformen/byggnad/


PRODUCENT- OCH KONSUMENTFLÖDET
GEOMETRITESTER OCH MÄTNINGSANVISNINGAR I SMARTARE SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESS (SSB)

Regionala geodatasamordnare 2022-04-01
Thomas Lithén

Byggnadsgeometrier



Ladda upp 
data/referens till 

Nationella 
geodataplattformen

Ladda ner data via 
Nationella 

geodataplattformen

Producent Konsument

API API

Nationell 

Geodataplattform

- Nationellt ramverk för 

grunddata (DIGG)

- Nationellt informations-

arkitekturramverk för geodata (Lm)

- Övriga nationella och internationella 

regler och standarder

Nationella 

SpecifikationerNationella 

Specifikationer

Nationella 

SpecifikationerNationella 

Specifikationer

• Detaljplan

• Byggnad

• …..

https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationell-geodataplattform/du-som-producent/
https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationell-geodataplattform/du-som-producent/
https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationell-geodataplattform/du-som-utvecklare/
https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationell-geodataplattform/du-som-utvecklare/
https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationell-geodataplattform/
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/digital-infrastruktur/nationella-grunddata/#nationellt_ramverk_for_grunddata
https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationella-specifikationer/#faq=4667
Informationsarkitekturramverkets förhållanden.png




Buildings in LOD 3 and 4 

cannot be generated 

from NS LOD,  but can 

be referenced to as an 

alternative geometry

NS LOD 0.1 NS LOD 2.1 NS LOD 2.3NS LOD 2.2

These can be generated 

from a NS LOD that is 

continuously updated

Insamling/ajourhållning:
• Utvecklat NS LOD

• Producenten väljer en variant av NS 

LOD vid insamling

• Från NS LOD kan flera olika

CityGML LODs genereras liksom

andra format

Användning:
• Byggnadsinformation som täcker olika

nationella och kommunala behov

• Enkla att mäta och ajourhålla

• Tillhandahållande av geometrier i olika

detaljeringsgrader, dvs LODs

• Men CityGML passer bäst för

konsumtion och är inte så enkelt att

ajourhålla för producenter.



Välj variant av detaljeringsgrad och mätteknik(er)

Byggnad 

idag (BAL)

Mätning i 

flygbilder

Geodetisk mätning



Stora konstruktioner på taket 

som är lägre än 2m

- Mäts inte in

Delar av byggnaden  i byggnadens kant 

som avviker mindre än 2m i höjd

- Mäts in  som en del  av

byggnadsdelens yttre takkontur i 

samma höjdläge som huvuddelen 

av taket

Stora konstruktioner på taket 

som är ca 2,5m höga, 

- Mäts in som del av taket, 

(eftersom de är högre än 2m)

Generaliseringsregler

Stora höjdskillnad (<5 m) 

mellan de byggnadens två 

huvudkroppar

- Mäts in som två 

byggnadsdelar



VAR KAN DU FÅ INFORMATION

Webbplats
www.lantmateriet.se/ngp

www.lantmateriet.se/smartsam (smartsam.se)

Geodatasupport
Webbformulär

Telefon 026-633600

Regionala geodatasamordnare
för allmänna frågor och mer information Lista

Nyhetsbrev

https://www.lantmateriet.se/sv/nyheter-och-press/nyhetsbrev

https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationell-geodataplattform/kontakt-och-support/
https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/var-samverkan-med-andra/rgs_lista_karta_uppdelning_av_vastra_gotaland.pdf
https://www.lantmateriet.se/sv/nyheter-och-press/nyhetsbrev/


TACK!


