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Dagens utmaningar

Många aktörer producerar och utbyter geografisk 
information med olika format, struktur och 
referenssystem, vilket leder till:

Svårigheter att hitta 
information

Svårigheter att 
kombinera information

Onödiga kostnader i 
hanteringen

Användare avstår från 
att använda 
information



Övergripande mål

Svensk geoprocess

Möjliggöra leveranser av enhetliga geodata 
oavsett administrativa gränser

Bidra till enklare och effektivare 
myndighetsservice.



Dags för förändring!

• Enhetliga referenssystem

• Geodataspecifikationer för nio teman

• Mätningsanvisningar



Remiss inför version 3.0 
Geodataspecifikationer

• Ca 60 svar totalt
• Ca 25 svar från Lantmäteriet

• Ca 15 svar från kommuner

• Ca 10 svar från Systemlev. (Symetri, SOKIGO och S-
Group)

• Ca 10 svar från övriga myndigheter



Synpunkter
Tema Antal

Adress 20

Byggnad 61

Markanvändning/Marktäcke 72

Markdetaljer 140

Mätningsanvisningar 150

Vatten 31

Övrig väg 7

Allmänt 43

Mall 8

Basmodell 75

Höjd 4

Stompunkter 4



Just nu-version 3.0

• 1 November 2017 – Geodataspecifikationer för tema 
Markanvändning/Marktäcke, Vatten, Markdetaljer samt Övrig väg

• 15 November 2017 – Mätningsanvisningar

• Vatten och Marktäcke/Markanvändning är gjords som utökningar 
av Inspire.

• Markkantlinjer ersattes av Marklinjer med möjlighet att ange om 
det är kantlinje, mittlinje m.m.

• Striktare regler för namngivning av attribut, klasser och värden i 
kodlistor.

• Ny indelning av Övrig väg (fysiska vägar, leder och intressanta 
företeelser).

• Kodlistor har setts över och reviderats.



Framåt

• Publicera de synpunkter som har kommit in under 
remissen och hur de hanterades.

• 15 December 2017 – Geodataspecifikationen för 
Adress

• 15 Januari 2018 – Geodataspecifikationen för 
Byggnad samt version 3.1 av Mätningsanvisningar 
(kompletterad efter eventuella ändringar 
i byggnadsspecifikationen).



Testdata

• I samband med att version 3.0 publiceras ska också 
nya testdata inom "topografiska data" löpande 
tillgängliggöras under perioden november 2017 –
januari 2018.

• Tas fram för kunna kontrollera att informationsutbyte 
enligt Svensk geoprocess fungerar.  

• Valideringstjänst för att kontrollera XML-filer. 

http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Svensk-geoprocess/testdata-och-validering/


Nyköpingspiloten

• Samarbete mellan Nyköpings kommun och Symetri.

• Synpunkter och input

• Förbättringsförslag



GUIDE för införande

Stöd till kommunerna för införande av 
Svenska geoprocess geodataspecifikationer



1. Informera berörda förvaltningar
2. Ta del av information på hemsidan, gå på 

informationsträffar
3. Kontakta några kommuner som redan startat ett 

införande
4. Fundera på ett eventuellt samarbete med andra 

kommuner
5. Belys och fundera på nyttor för att underlätta 

budgetprocessen

Förberedelser



Så kan vi förbereda oss

• Byt till de nationella referenssystemen
• Utbildningsbehovet
• Börja mät enligt mätningsanvisningarna
• Identifiera datamängder som ska följa 

specifikationerna
✓ Undersök datakvalitén
✓ Finns alla attribut/koder?

• Samverkar med systemleverantörena
• Kontakta samarbetspartner

✓ När kan kunder utbyta enl. SGP?

• Upphandlingar
✓ Ställ krav på system och data

• Kostnadsberäkna och budgetera
• Ta fram en tidsplan på införandet



1. Sker etappvis

2. Sätt upp mål  och gör en tidplan

3. Använd testdata för att stödja kommunens och 
systemleverantörernas utveckling kring system och 
programvaror

Införande



• Nytt förbättrat koncept för införande. 

• Hur kan vi på bästa sätt hjälpa och stödja?

Införandekoncept



• Specifikationerna är levande och kommer förändras 
med tiden

• Rutiner för att följa samverkansarbetet inom Svensk 
geoprocess

• Regelbundet ta del av planerade evenemang
• Engagera sig i samverkansarbetet

Förvaltning



Införande på Lantmäteriet-
var står vi i dag?

Svensk geoprocess är viktigt, men införandet 
kommer att ta tid 

Detta på grund av flera regeringsuppdrag och pågående 
arbete med riskeliminering för att säkra vår förmåga att 
långsiktigt klara vårt uppdrag.

Våra regeringsuppdrag
• Handläggningstiderna för Fastighetsbildning måste kortas
• Förberedelsearbete inför kommande beslut om öppna data
• Införande av Digital registerkarta under 2017

Vårt arbete med riskeliminering
• Avveckling av den gamla stordatormiljön 
• Nytt tillhandahållande för fastighetsinformation



Vad ingår i ett införande?

• Lagringslösningar

• Applikationer och tjänster för insamling

• Tjänster för produkter och tillhandahållande

• Insamlings-, lagrings- och tillhandahållande-processer 



Vad är gjort?

• Föreslagna förändringar i system, produkter och processer 
som påverkas m.m. har dokumenterats i en första version av 
startarkitektur.

• Tagit fram systemsamband

• Förslag till ”roadmap”/tidplan framtagen




