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Geodatasamverkan

Geodata på SCB



SCB:s geodata enligt Inspire

• Befolkningsfördelning:

Befolkningsstatistik

• Anläggningar och platser för allmännyttiga och 
offentliga tjänster:

Förskolor, polisstationer och myndighetskontor 

• Statistiska enheter:

Rutor, NUTS, Urban Audit-områden



Inspire: Infrastruktur och tjänster

• Visningstjänster

• Nedladdningstjänster

• Metadata

• Beställningsformulär och info på webb

• Anpassning av data



Geodatasamverkan

Geodata på SCB



SCB:s geodata i produktkatalogen

• Befolkningsstatistik för rutor och SAMS-områden (10 
tabeller)

• Avgränsningar av tätorter, småorter, fritidshusområden 
och arbetsplatsområden

• Uppgifter om polisstationer, förskolor och 
myndighetskontor

• Länkar i katalogen till EU-indelningarna NUTS och 
Urban Audit-områden



Befolkningsstatistik



Befolkningsstatistik



Befolkningsstatistik



Befolkningsstatistik



Tätorter, småorter, fritidshusområden, arbetsplatsområden



Polisstationer, myndighetskontor 
och förskolor
• Hämtas från Företagsregistret

• Innehåller uppgifter om arbetsställen:

• Företagsnamn och benämning 

• Besöksadress och besöksort 

• Postadress, postnummer och postort

• Adressen ger kopplingen till geografin, tillsammans 
med koordinater

• Visningstjänst och GIS-skikt är på gång



GEODATA.SE
Geodataportalen



SCB:s visningstjänster i portalen



Metadata

Hur skapas söktjänster?



Leveranssätt

• Information i metadata, fliken Distribution

• Esri Shape, MapInfo Tab eller Excel

• Sweref 99 TM, alternativt  RT 90 

• Hela riket

• E-post

• regionalt@scb.se

• mark.vatten.gis@scb.se



Rutkarta: utbildningsnivå



Rutkarta: Dagbefolkning i offentlig sektor



SAMS-karta, inkomstnivåer



SAMS-karta, nettoflyttning



Tätorter
85 % av Sveriges befolkning bor i tätort

85 % av Sveriges befolkning bor i tätort



Småorter
3 % av Sveriges befolkning bor i småort

3 % av Sveriges befolkning bor i småort



Arbetsplatsområden utanför tätort



Fritidshusområden



Geodatasamverkan

Geodata på SCB





I Marknadsprofilkatalogen finns

www.scb.se/marknadsprofiler

• Befolkning

• Arbetsmarknad och utbildning

• Inkomster

• RUT- och ROT-avdrag

• Fastigheter och byggnader

• Fordon

• Ohälsa

• Regional indelning: Län, kommun, församling, 
tätort, småort, SAMS, valdistrikt, postnummer, 
rutor



Möjligheter
Data på karta på webben





Exempel på användning

• Översiktsplanering: rutstatistik över befolkningstäthet i 
förhållande till kommunens planer

• Kommuner i samverkan: faktaunderlag för både den 
egna och angränsande kommuner

• Beskrivning av kommundelar, t ex specifika 
bostadsområden (skillnader i utbildning, inkomst, ålder 
och sysselsättning)

• Tätortsgränser visar var befolkningen är tätt 
befolkad/bebyggd. Underlag för bredbandsbidrag.



SCB har nytta av 
geodatasamverkan

• Tätare leveranser av fastighetsinformation

• Bättre kvalitet på egna gränser, t ex tätorter

• Bättre granskning av registerdata

• Bättre kvalitet på statistik

• Ny statistik











Areal från taxering: 191 785 kvm
Areal från karta: 194 500 kvm



Areal från taxering: 191 785 kvm
Areal från karta: 194 500 kvm
Areal bebyggt från karta: 116 100 kvm



Uppdatering av tätorter



Ortofoto



Topografisk karta







Exempel på felaktig koordinat



Sandfjärdsgatan 24

Byggnadskroppar utan 
byggnadspunkter



Exempel på felaktig koordinat



Ökad komplexitet
Byggnadskoordinater tabell 50A Ytbildade byggnader

Gräsö
Antal 2 049

Gräsö
Antal 4 190



Bebyggelse i tätort

Fyrkanten motsvarar ytan av byggnader
i tätort i Sverige (53 000 ha)

Fyrkanten motsvarar ytan av
alla byggnader i Sverige (93 000 ha)

Fyrkanten motsvarar ytan av all
industribebyggelse i Sverige (10 500 ha)

Ölands yta är
134 700 ha

Fyrkanten motsvarar ytan av
bostadsbebyggelsen i Sverige (39 000 ha)

Fyrkanten motsvarar ytan
av bostadsbebyggelsen i tätorter (25 000 ha)



Land- och vattenarealer







Frågor?


