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Geodatasamverkan i nya former
- Infrastruktur byggd på samverkan

Geoinfo, Uppsala den 10 nov 2010
Ulf Sandgren, Lantmäteriet
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Geodata – en värdefull tillgång för alla

Viktiga drivkrafter för infrastrukturen:

• Inspire- och PSI-direktiven

• Effektivare (e-)förvaltning

• Mer lönsamma företag
- t.ex. inom skogsbruk, transportnäring, 
telecom

• Ge tydliga förutsättningar för en 
blomstrande marknad för vidareförädling

• Effektivare krishantering och räddnings-
insatser

• Enklare samarbete över gränserna
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Infrastruktur för geodata

Organisation

Lagar, policies

Metadata

Geodata Tjänster

Kompetens

Standarder

Teknisk infrastruktur
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Medverkan i infrastrukturen kan 
ske på flera sätt

1. Part i geodatasamverkan (efter 
undertecknande av samverkansavtal)
- Myndigheter med informationsansvar
enligt Inspire

- Övriga myndigheter, kommuner och 
andra organ med offentliga uppgifter

2. Medverkande (efter undertecknande av 
medverkandeavtal)
- Alla som uppfyller vissa grundläggande
krav får publicera metadata och göra sina
geodataprodukter tillgängliga via Geo-
dataportalen

3. Övriga aktörer – vidareförädlare, slutan-
vändare, forskare – utnyttjar och bidrar till 
infrastrukturen
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Infrastrukturen för geodata berör många 
aktörer – alla med viktiga uppgifter

KundLeverantör Geodata-
portalen

Tillgängliggör data

Levererar data

Parter i 
geodatasam-

verkan

Marknads-
aktörer

Förvaltnings-
organisation

Söker data

Gemensamma 
mål

Förvaltar och 
samordnar

Geodata och 
verksamhet

Helhets-
lösningarLevererar 

grunddata
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Modell för att reglera samverkan

Samverkansavtal som reglerar både 
informationsansvariga myndigheters inbördes 
relationer och villkoren för nyttjande av deras 
samlade utbud av geodata till andra parter i 
samhället.

Avtalet innehåller bl.a. beskrivning av:

• Bakgrund och mål

• Organisation, styrning och samordning

• Parts åtaganden och ansvar

• Finansiering
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Ny verksamhetsmodell – många problem 
att lösa
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Samverkansavtalet

Huvudavtal

Avsnitt A   Definitioner

Avsnitt B   Ledning, samordning och förvaltning

Avsnitt C   Ramverk för tillhandahållande

Avsnitt D   Ramverk för nyttjande

Avsnitt E   Ekonomiska förutsättningar

Bilaga: Underskrifter av parterna 

Produktkatalog
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Avsnitt C – Ramverk för tillhandahållande

Redovisar vilka åtaganden, främst av teknisk 
och administrativ art, som geodatasamordnaren
och respektive part i samverkan förbinder sig 
till. Avsikten är att det ska vara tydligt vilka 
krav som ställs på de parter som tillhandahåller 
geodata genom den gemensamma infrastruk-
turen samt vad dessa parter kan förvänta sig av 
geodatasamordnaren.

Bakgrund och förtydliganden till de krav som 
ställs i ramverket för tillhandahållande redovisas 
i det Tekniska ramverket för geodatasamverkan.
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Avgiftssättningen är 
leverantörsspecifik 
för all användning 
utanför datadel-
ningen

Användningskategoriernas 
gemensamma beskrivningar 
används av alla informations-
ägare

Villkoren för 
nyttjande av data 
är gemensamma 
för alla kategorier 
utom för vidare-
förädlare

Ramverk för nyttjande

Ramverk - Affärsmodell

Användningskategorier Villkor för nyttjande Avgiftssättning

Offentlig användning Gemensamma villkor Datadelning Leverantörs-specifik

Leverantörsspecifika villkor

Kommersiell slutanvändning Gemensamma villkor Leverantörsspecifik

Kommersiell vidareförädling Leverantörsspecifik

Forskning & Utbildning Gemensamma villkor Leverantörsspecifik

Icke kommersiell Gemensamma villkor Leverantörsspecifik
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Ekonomiska  förutsättningar

Redovisar grunderna för fördelning av 
kostnader och intäkter för deltagande i 
geodatasamverkan och att explicit ange 
respektive parts kostnader och intäkter.
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Avgiften för datadelning baseras på

• Informationsbehov (2 steg)
• Geografiskt verksamhetsområde (3 steg)
• Nytta (2 steg)

• Kommunparameter (endast för kommuner)
Areal (hektar) (5 steg)
Folkmängd (antal) (8 steg)
Befolkningens täthet (invånare/hektar) (6 steg)
Andel tätortsareal av totala arealen (%) (5 steg)

• Omsättning (endast för myndigheter) (6 steg)



13

Avgifter datadelning

Årlig avgift för kommuner

Kategori Avgift

A 100 000 kr

B 140 000 kr

C 180 000 kr

D 225 000 kr

E 285 000 kr

F 365 000 kr

G 500 000 kr

H 850 000 kr

I 1 100 000 kr

6 500 000 krH

3 500 000 krG

2 250 000 krF

1 300 000 krE

550 000 krD

250 000 krC

150 000 krB

50 000 krA

AvgiftKategori

Årlig avgift för myndigheter

620 000 krF

490 000 krE

380 000 krD

300 000 krC

220 000 krB

150 000 krA

AvgiftKategori

Årlig avgift för landsting
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En gemensam Produktkatalog

• Produktkatalogen publiceras på geodata.se och finns även som bilaga i 
samverkansavtalet

• Beskriver vilka data som ingår i geodatasamverkan (och därmed i 
datadelning)

• Metadata för alla ingående produkter finns på geodata.se

http://www.geodata.se/
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Produktkatalogen innehåller
Idag innehåller produktkatalogen:

• Beskrivning av data från 23 myndigheter

• Totalt 390 geodatprodukter från en mängd teman, t.ex.
- administrativa gränser
- arealtäckande bilder och baskartor
- areella näringar
- atmosfär, klimatologi och meteorologi
- biologi och ekologi
- bebyggelse och andra konstruktioner
- fastigheter och fysisk planering
- försvar
- geovetenskap
- höjddata
- kultur och samhälle
- miljö
- transporter
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Det som finns i portalen idag är:

Totalt ca 180 publicerade resurser uppdelat på:

• 44 WMS-tjänster

• 50 nedladdningsbara datamängder

• Resten är data, beskrivet via metadata.



17

Ex. Lantmäteriets geodataprodukter
• GSD-Fastighetskartan (sammanslagen 

raster, skiktad raster, vektor 
fastighetsindelning, vektor topografi, 
planer, bestämmelser och rättigheter)

• GSD-Tätort (raster, vektor)
• GSD-Terrängkartan (raster, vektor)
• GSD-Vägkartan (raster, vektor)
• Bakgrundskarta till NVDB
• GSD-Fjällkartan, raster
• GSD-Fjällinformation, vektor
• GSD-Översiktskartan (raster, vektor)
• GSD-Sverigkartan i 1:1 miljon (raster, 

vektor)
• GSD-Sverigekartan 1:5/1:10/20 milj, 

vektor
• GSD-Höjddata, grid 2+/50+
• Laserdata
• GSD-Höjdkurvor, 5m/10m/25m 

ekvidistans
• GSD-Marktäckedata (raster, vektor, 

pixel)
• GSD-Vegetationsdata
• GSD-Administrativ indelning, 1:250 

000/1:1 miljon
• GSD-Ortnamn
• GSD-Ortofoto (svartvit/färg/IR 

0.5m/1m upplösning)
• GSD-Ortofoto tätort (svartvit/färg 

0.25m/0.5m upplösning)

• Digital flygbildsdata - DMC, rådata, 
PAN + LR4; DMC, svart/vit/RGB/IR, 
digital; DMC, orienteringsdata - 3D 
modelldata, orienteringsdata

• Fastighetsregistret
• Fastighetsprisregistret 
• KartaDirekt
• OrtnamnDirekt
• AdressDirekt
• RegBetDirekt
• SWEPOS 

(efterberäkningsdata/Nätverks-
RTK/Nätverks-DGPS-tjänst)

• DGA - Digitalt Geodetiskt Arkiv
• ArkenProxy
• ArkivSök
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Etablering av geodatasamverkan

Elva myndigheter har undertecknat en avsiktsförklaring:

• Boverket

• Trafikverket

• Lantmäteriet

• Sjöfartsverket

• Länsstyrelserna

• Jordbruksverket

• Naturvårdsverket

• Statens Geotekniska Institut

• Sveriges Geologiska Undersökning

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

• Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Första partssammanträde den 9 dec – ett 20 tal centrala myndigheter, 
länsstyrelserna samt ett fåtal kommuner beräknas delta från 1 jan 2011
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Medverkandeavtalet

• Reglerar frivillig medverkan i infrastrukturen för 
geodata, d.v.s. villkoren för att publicera meta-
data och göra data tillgängliga via Geodata-
portalen.

Avtalet för frivillig medverkan enligt Inspire
innehåller samma bestämmelser som medverk-
andeavtalet, men också regler rörande rapporte-
ringen till Kommissionen.
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Hur går man med i Geodatasamverkan?

• Första Partssammanträde 9 december 2010

• Samverkansavtal – tecknas tidigast 9 december 
2010 för medverkan från 1 jan 2011
Även övriga typer av avtal kan tecknas

• Medverkansavtal

• Frivillig medverkan enligt Inspire

• Avtal för informationsansvarig

• Man kan gå med när som helst under året och 
betalar då avgift för resterande del av året

• För att teckna avtal vänder man sig till:
Geodatasekretariatet
Katrin Falk – förvaltningssamordnare, Tel. 026-63 33 67

geodatasekretariatet@lm.se

mailto:geodatasekretariatet@lm.se
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Vad får Din organisation ut av att gå in som 
part i geodatasamverkan?

• Tillgång till alla de geodataprodukter som 
de medverkande informationsansvariga 
myndigheterna bidrar med

• Möjlighet att påverka utformningen av 
geodatasamverkan genom att 
• delta på partssammanträden 

• delta i forum som rör infrastrukturen för 
geodata (användarforum, teknikforum)

-> kompetensutveckling, stöd
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En ny led är bruten – men mycket återstår
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Följ arbetet på geodata.se
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