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GEODATAPRODUKTER – PÅ LANTMATERIET.SE

www.lantmateriet.se Geodata Våra produkter Produktlista

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


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

• Frågor och svar

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

www.lantmateriet.se Geodata Våra produkter Produktutveckling och nyheter

https://www.lantmateriet.se/sv/nyheter-och-press/prenumerera-pa-rss-floden/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktutveckling-och-nyheter/


GEOTORGET DOKUMENTATION

https://geotorget-dokumentation.lantmateriet.se/GEODOK.html



EX PÅ FASTIGHETSINFORMATION NERLADDNING





www.lantmateriet.se Om Lantmäteriet Vår samverkan med andra

VÅR SAMVERKAN MED ANDRA

Vi samverkar med ett stort antal myndigheter, 

kommuner och organisationer

• gemensamt lösa ett specifikt uppdrag,

• projekt där många aktörer är inblandade.

Målet att öka produktionen och användandet av 

geodata i Sverige. 

Vi vill att det ska bli enklare att dela den här typen av 

digital information mellan myndigheter, kommuner 

och företag.

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


www.lantmateriet.se Om Lantmäteriet Vår samverkan med andra
Samverkan planer och utfall –

Flygfoto och laserskanning

SAMVERKAN PLANER OCH UTFALL - FLYGFOTO OCH 

LASERSKANNING–WEBBKARTA

Information om planer och utfall från Lantmäteriet, 

kommuner och andra organisationer som vill 

synliggöra sina planer och utfall för flygfoto och 

laserskanning.

Sök information om planer och utfall för flygfoto och 

laserskanning från Lantmäteriet, kommuner och 

andra organisationer.

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/samverkan-planer-och-utfall--flygfoto-och-laserskanning/


www.lantmateriet.se Geodata Våra produkter Produktlista Flygbilder Nedladdning

PLANER OCH UTFALL FLYGBILDER –WEBBKARTA

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/flygbilder-nedladdning/#steg=3


FLYGBILDER NEDLADDNING

Produkten:

• orienteringsdata för att kunna placera

• används för kartering, tolkning av vegetation mm

Digitala flygbilder tas sedan 2019 med upplösningen 0,15 
m/pixel i södra delen av landet, längs Norrlandskusten samt 
över större tätorter och med 0,37 m/pixel i övriga Sverige.

www.lantmateriet.se Geodata Produktlista Flygbilder nedladdning

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


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 Geodata Våra produkter Produktlista

Höjddata uppdateras kontinuerligt i produkterna: 

• Markhöjd Direkt

• Markhöjdmodell Nedladdning

• Markhöjdmodell Visning

• Markhöjdmodell Nedladdning, grid 1+

• Markhöjdmodell Nedladdning, grid 50+

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
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/markhojdmodell-nedladdning-grid-50/


TOPOGRAFI 10 NEDLADDNING, VEKTOR

www.lantmateriet.se Geodata Våra produkter Topografi 10 Nedladdning, vektor

Topografi 10 Nedladdning, vektor innehåller bland 
annat byggnader, markslag, vägar, hydrografi och 
ortnamnstexter.

Produkten bygger på Lantmäteriets grundläggande 
geografiska databaser där informationen har samlats in 
med olika kvalitet gällande lägesosäkerhet, innehåll och 
aktualitet.

Topografi 10 Nedladdning, vektor kan kombineras med 
andra vektorprodukter, till exempel Administrativ 
indelning Nedladdning, vektor eller Fastighetsindelning 
Nedladdning, vektor.  

Vektorformatet ger dig möjlighet att skräddarsy kartan 
efter din egen verksamhet.

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/produktlista/topografi-10-nedladdning-vektor/


VEKTORPRODUKTER

www.lantmateriet.se Geodata Våra produkter Produktlista

Administrativ indelning Nedladdning, vektor

o innehåller alla ytor för Sveriges läns- och kommunindelning. Innehållet i informationen motsvarar den 
administrativa indelning som levereras i Fastighetsindelning Nedladdning, vektor.

Byggnad Nedladdning, vektor

o innehåller byggnader och anläggningar inklusive flygplatser. 

Fastighetsindelning Nedladdning, vektor
o innehåller fastighetsindelning med fastighetsgränser inklusive fiske, fastighetsgränspunkter, 

administrativ indelning och text.

Markreglerande bestämmelse Nedladdning, vektor
o innehåller planer och bestämmelser om markens användning från Registerkartan samt 

upplysningstext. Dessutom innehåller produkten fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar 

från Riksantikvarieämbetet samt texter för lämningar.

Rättighet Nedladdning, vektor
o innehåller rättigheter och gemensamhetsanläggningar samt upplysningstext från Registerkartan.

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=geografiskinformation,nedladdning


TOPOGRAFI 50 NEDLADDNING, VEKTOR 

ERSATTE GSD-TERRÄNGKARTAN

Den 1 september 2022 ersattes GSD-Terrängkartan 

med  Topografi 50 Nedladdning, vektor.

Den nya produkten levereras i filformatet, GeoPackage. 

Därmed utgick leveransformaten Shape och MapInfo. För att 

uppnå en bättre harmonisering mellan Lantmäteriets olika 

kartprodukter genomförs omfattande förändringar i 

datamodellen. Syftet är att likrikta datamodellerna mellan de 

olika kartprodukterna.

Karttexten har en helt ny kodning för kategorisering, som 

ersätter den tidigare, som baserades på attributet KKOD.

www.lantmateriet.se Geodata Våra produkter Produktlista
Topografi 50 Nedladdning, 

vektor

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/topografi-50-nedladdning-vektor/


NYA PRODUKTER 2023

www.lantmateriet.se Geodata Våra produkter
Produktutveckling och 

nyheter

GSD-Vägkartan och GSD-
Fjällinformation ersätts med 

Topografi 100 Nedladdning, vektor

Lanseras 1 februari 2023

• Topografi 100 Nedladdning, vektor (ersätter GSD-
Vägkartan, vektor och GSD-Fjällinformation, vektor)

• Topografi 250 Nedladdning, vektor (ersätter GSD-
Översiktskartan, vektor)

• Topografi 1M Nedladdning, vektor (ersätter GSD-
Sverigekartan 1:1 miljon, vektor)

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktutveckling-och-nyheter/gsd-vagkartan-och-gsd-fjallinformation-ersatts-med-topografi-100-nedladdning-vektor/


VISNINGSTJÄNSTER I VECTOR TILES-FORMAT

• WMTS gränssnitt.

• Stilfiler som Topografiska webbkartan Visning

• Innehållet motsvarar i stort motsvarande 
vektorprodukten.

• Lagerindelningen följer i stort motsvarande 
Visningstjänster.

• OBJEKTTYP/DETALJTYP, UUID samt attribut för att 
styra stil-/manérsättning.

Vector tiles-tjänsterna ersätter inte de Visningstjänster som idag erbjuds, 

de är ett alternativ eller komplement.

En hybrid av snabba tilade visningstjänster och vektordata.

www.lantmateriet.se Geodata Våra produkter
Produktutveckling och 

nyheter
Nya visningstjänster i vector

tiles-format

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/pagaende-produktutveckling-av-geografisk-information2/nya-visningstjanster-i-vector-tiles-format/


NYTT INOM FASTIGHETSINFORMATION

Större modellförändringar i flera direktåtkomsttjänster som 
kommer att uppdateras till nya versioner.

Ytterligare informationsmängder för nedladdning av 
fastighetsinformation i XML-format.

Nya namn på nedladdningsprodukter: Fastighetsinformation 
Nedladdning och Fastighetsinformation Nedladdning, 
förändring.

Nytt tillgängliggörande för nedladdningsprodukter 
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/




🆅 = Visning

🅽 = Nedladdning

🅳 = Direktåtkomst

TIDPLAN  PRODUKTER

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Q1 Q2 Q3 Q4

2022 2023

🅳 Produktlansering

• Fastighet och samfällighet Direkt v. 3.0

• Gemensamhetsanläggning Direkt v. 2.0

• Rättighet Direkt v. 2.0

🅽 Demodata

• Topografi 50 Nedladdning, vektor

🅽 Demodata

• Topografi 100 Nedladdning, vektor

🅽 Produktlansering

• Fastighetsinformation Nedladdning

▪ Inskrivning

▪ Fastighet och samfällighet

▪ Gemensamhetsanläggning

▪ Rättighet

🅽 Produktlansering

• Topografi 50 Nedladdning, vektor

🅽 Demodata

• Topografi 250 Nedladdning, vektor

• Topografi 1M Nedladdning, vektor

• Ortnamn

Produktlansering

• 🅽 Fastighetsinformation Nedladdning

▪ Markreglerande bestämmelse

▪ Samfällighetsförening

• 🅳 Belägenhetsadress Direkt v. 4.2

• 🅳 Byggnad Direkt v 2.1

🅽 Produktlansering

• Topografi 100 Nedladdning, vektor

• Topografi 250 Nedladdning, vektor

• Topografi 1M Nedladdning, vektor

• Ortnamn

🅳 Produktlansering

• Markreglerande Bestämmelse Direkt v. 2.0

🅳 Produktlansering

• Fastighetsinformation Nedladdning

▪ Samfällighetsförening

Produktlansering

• 🅽 Fastighetsinformation Nedladdning

▪ Belägenhetsadress

▪ Byggnad 

Produktlansering

• 🅳 Taxering Direkt prel. v. 3.0

• 🅽 Fastighetsinformation Nedladdning

▪ Taxering

🅽 Topografi Visning, vector tiles utökas 

med data som motsvarar skalområdena:

• 1:50 000

• 1:100 000

• 1:250 000

• 1:1 miljon



SJÄLVSERVICE

• Min sida

• E-tjänster för 

privatpersoner

• E-tjänster för företag

• E-tjänster under utveckling

• Appar

• Blanketter

www.lantmateriet.se Om Lantmäteriet Självservice

https://www.lantmateriet.se/sv/Sjalvservice/


HITTA STOMPUNKT

Hitta stompunkt är en e-
tjänst där du kan ta ut 
punktbeskrivningar samt 
höjd- och koordinatlistor 
för punkter i de nationella 
geodetiska riksnäten. 

Ingen inloggning krävs.

www.lantmateriet.se Självservice E-tjänster för företag Hitta stompunkt

https://stompunkt.lantmateriet.se/


GEOLEX

I GeoLex kan du söka 
information om flygbilder 
och ortofoton. Även 
indexrutor och 
bladindelning kan visas 
antingen i 
koordinatsystemet 
SWEREF 99 TM eller i 
RT90. 

Ingen inloggning krävs.

www.lantmateriet.se Självservice E-tjänster för företag Geolex

https://geolex.lantmateriet.se/


FÖRBÄTTRA KARTAN

▪ Vill du förändra något i Lantmäteriets geodata 
eller i någon av våra kartprodukter?

▪ Har vandringsleden ny sträckning? 

▪ Är gatunamnet felstavat? 

▪ Skiljer sig kartans fastighetsgräns väsentligt 
från avstyckning?

Här kan du lämna förslag på förändringar och anmäla fel i 
kartan. På så vis kan du bidra till att höja kvalitén i vårt data.

www.lantmateriet.se Självservice E-tjänster för företag Förbättra kartan

https://forbattrakartan.lantmateriet.se/


SPRIDNINGSTILLSTÅND

Lantmäteriet hanterar vad som 
kallas spridningstillstånd 

Du behöver ansöka om 
spridningstillstånd innan du:

• delar

• laddar upp

• sprider 

• säljer 

Bilder, video eller annat material 
som på något sätt avbildar 
Sveriges landområden från luften.

www.lantmateriet.se Spridningstillstånd Spridningstillstånd - steg för steg

https://www.lantmateriet.se/spridningstillstand#qry=spridningstillst%C3%A5nd


DETALJPLANER

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

NGP är idag under uppbyggnad 
och endast ett fåtal av alla 
gällande detaljplaner finns i 
tjänsten.

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

https://detaljplaner.lantmateriet.se/


ÖPPNA DATA 

VAD HAR 

HÄNT

Nationella beslut:

• Den 1 augusti trädde lagen om offentlig sektors tillgängliggörande av data i kraft

• Val och pågående regeringsombildning

• Uppdaterade siffror på kostnader för införande öppna data till regeringskansliet

EU beslut:

• High value data – akten om särskilt värdefulla datamängder

• Öppen remiss och justeringar i öppna data-kommittén – juni-september



VAD 

HÄNDER 

FRAMÅT

EU beslut:

• Särskilt värdefulla datamängder - förväntat beslut November 2022

• Genomförandeakten ska tillämpas 12-15 månader efter akten träder i kraft

Nationella beslut:

Ny budgetproposition senast 15 November

Äskat medel för implementering under 2023 och införande 2024
Värdefulla datamängder – Geografisk information, adress, byggnad samt 

fastighetsgränser och -beteckningar
All geodata från Lantmäteriet – även swepos och fastighetsinformation



ÖPPNA DATA FRÅN LANTMÄTERIET

www.lantmateriet.se Geodata Våra produkter Produktlista

• Distriktsindelning Nedladdning, vektor

• Fjällinformation

• Karta 1:50 000, raster

• Laserdata Nedladdning, skog

• Markhöjdmodell Nedladdning, grid 50+

• Ortofoto historiska Nedladdning

• Ortofoto historiska Visning

• Socken och stad Nedladdning, vektor

• Stompunkt Direkt

• Stompunkt Visning

• Swepos DGNSS

• Sverigekartor

• Topografi 50 Nedladdning, vektor 

• Topografisk webbkarta Visning, översiktlig

• Tyngdkraft Nedladdning

• Tyngdkraft Visning

• Vägkartan

• Översiktskartan

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


STATUS –ARBETET MED NYA DATAMÄNGDER 



VAD ÄR DEN NATIONELLA GEODATAPLATTFORMEN? 

• En plats där du delar geografisk information. Data skickas endast mellan 
datorer

• All data är standardiserad

• Producent delar sin data nationellt

• Konsument bygger system där data används

• Användare nyttjar system där data ingår

• Data delas utan kostnad

• Lantmäteriet ser till att nationella geodataplattformen fungerar



PROCESSEN FÖR KVALITETSSÄKRADE NATIONELLA 

SPECIFIKATIONER

System-

leverantörer
Producenter Konsumenter

ÄmnesexperterGrunddatadomän-

ansvarig

Modell- och 

specifikationsansvarig



BYGGNAD

NS Byggnad version 1.0,  test 5 finns ute



DIGITAL PLANBESKRIVNING

Förslag på nationell specifikation 

utskickad för förankring och synpunkter.



FORNLÄMNINGAR

Arbetet leds av RAÄ

Informationsmodell påbörjad

Planering av aktiviteter för att utreda 

förutsättningar och förankra innehåll



GEOTEKNISKA MARKUNDERSÖKNINGAR

Arbetet leds av SGU och SGI

Projektledare på plats

Planering av aktiviteter och uppstart av 

arbetsgrupper pågår



RIKSINTRESSEN (POC)

RAÄ och Naturvårdsverket har tagit 

fram informationsmodell för tre av 

fjorton typer av riksintressen

Planering av PoC för att testa modellen. 

Förankring av arbetet med övriga 

riksintresse-ansvariga myndigheter leder 

Boverket utifrån sin samordningsroll och 

som en del i sitt regeringsuppdrag. 



STATUS ARBETET MED ÖP 

Karin Neland och Hanna Olin Petersson 



STATUS FÖR ÖP-ARBETET

Arbetet leds av Lantmäteriet

Arbetspaketledare och arbetsgrupp på plats

Planering och uppstart av aktiviteter pågår

Planering av PoC för att testa modellen och 

förankra arbetet



PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR ÖP-SPECIFIKATION

2021

Tidigare arbete:

• Analys av nyttor/behov

• Processkartläggning

• Verksamhetsregler

Utkast till specifikation

20232022 2024

Specifikation och modell klar 

och beslutad för test

Testår specifikation ÖP: 

• Stötta systemleveran-

törerna i utveckling 

av processtöd

ÖP klar för drift

2025 2026

Specifikationsarbete:

• Spec. skrivning

• Testning

• Förankring

• Informationssäker

hetsklassning

• Beslutas för test

Förstudie och specifikationsarbete:

• Förberedelser

• Proof Of Concept (PoC)

• Påbörja specifikation



SMARTARE SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESS -VART SKA 

VI OCH VAR ÄR VI NU?



Bild
• Flygbild
• Ortofoto

• Satellit

Markdetaljer

Markdetaljer avser förekomster av 
fysiska företeelser ovan mark. 

Markdetaljer kan förekomma naturligt 
eller vara anlagda. Exempel på 

markdetaljer är brunnslock, mast, träd 
och brygga.

Ortnamn

Vatten
• Ytvatten(Nätverk)
• Grundvattenförekomster

• Brunnar

Höjd och djup
• Lasermätning
• Radar
• Höjdmodell
• Djupmätning

• Seismik

Markanvändning

Markanvändning är geodata som 
beskriver pågående användning av 

marken.

Administrativa och 
statistiska indelningar

• Sjöterritoriets gräns i havet
• Riksgräns
• Länsgräns
• Kommungräns
• Odlingsgräns
• Ekonomisk zon
• Forsamling
• Territorialgräns 
• Valdistrikt
• DeSO - Demografiska 

statistikområden
• RegSO - Regionala 

statistikområden
• Regional indelning

Byggnad
• Lägenhet

Belägenhetsadress

Geologi
• Jorddjup
• Jordarter
• Grundvattenmagasin
• Geotekniska 

markundersökningar
• Berggrund
• Marina grundkartor
• Mineralresurser
• Tyngdkraftsdata

Fastighet
• Fastighet och samfällighet
• Gemensamhetsanläggningar

• Rättighet

Planer och 
bestämmelser

• Detaljplan
• Översiktplan
• Regionplan
• Mineralrättigheter
• Strandskydd

• Vattenskyddsområden
• Riksintressen
• Lämningar

• Nationalparker

Tekniska 
försörjningssystem

• Transmissionsnät för el

Väg/ järnväg/farleder 
(trafiknät)

• NVDB

• JVDB

Grunddatadomän fastighets- och geografisk information (geodata). 
Övergripande modell
Version 0.4 2022-04-13 

Marktäcke

Marktäcke är geodata som beskriver 
markytans täcke av vegetation, berg, 

jord, vatten och artificiella 
ytbeläggningar 4 (19) oavsett 

användning eller avsikt.

Stompunkter

SBE/3CIM



https://detaljplaner.lantmateriet.se/


• Producenter
Underskrivna avtal: 212 kommuner

Pågående avtal: 8 kommuner

• Konsumenter
Totalt 359 st Kommuner, myndigheter, företag och privatpersoner

STATUS FÖR ANSLUTNINGAR TILL NGP, DEN 13 OKTOBER



TOPPLISTORNA – FÖRST, FLEST OCH BÄST?



PROCESSER FÖR TEMAT BYGGNAD OCH DEN NATIONELLA 

GEODATAPLATTFORMEN

Film https://www.youtube.com/watch?v=q1hLRKEDlzc&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=q1hLRKEDlzc&t=2s


Byggnad

Byggnadsdel Byggnadstillbehör Ändamålsenhet

Obligatorisk uppgift

Har ingen egen geometri

Obligatorisk uppgift

Måste ha geometri
Frivillig uppgift

Kan ha geometri

Frivillig uppgift

Kan ha geometri

FÖRENKLAD INFORMATIONSMODELL

Plan

Frivillig uppgift

Kan ha geometri

Nytt i version1, TEST5



ETT URVAL AV NS BYGGNADS ATTRIBUT

Byggnadsdel

• Variant NS LOD

• Absolut höjd botten

• Absolut höjd tak

• Under annat objekt (j/n)

• Planerad byggnadsdel (j/n)

• Källare (j/n)

• Vind (j/n)

• Takvinkel

• Taktyp {värdelista}

• Antal plan över mark

Byggnad

• Indelningsgrund

• Terrängskärning

• Ändamålskatalogreferens

• Fritidshus (j/n)

• Datum nybyggnad

• Datum tillbyggnad

• Datum ändring

• Alternativ geometri

Byggnadstillbehör

• Tillbehörstyp

• Variant NS LOD

• Planerat byggnadstillbehör (j/n)

• Mätvärd area (j/n)

Ändmålsenhet

• Ändamålskatalogreferens

• Status {värdelista}

• Bygglovsbefriad (j/n)

• Byggnadsarea BYA

• Bruttoarea BTA

• Öppen area OPA

• Uppvärmd area ATEMP

• Diarienummer

• Referens

Plan

• Plannummer

• Absolut höjd

Svart text – beskriver byggnadens yttre 

geometri, användning m.m

Röd text – attributvärden från bygglovsprocessen 



YTTERLIGARE DATAMÄNGDER PÅ GÅNG



TACK!


