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Geodatarådet
I Lantmäteriets instruktion framgår att Lantmäteriet skall hålla ett geodataråd för att samla myndigheter i 
samverkan över geodataområdet

Rådets sammansättning
Geodatarådet består av en ordförande och högst tretton andra ledamöter.

Generaldirektören för Lantmäteriet är ordförande. I rådet ska ingå
1. generaldirektörerna för Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, 
Sveriges geologiska undersökning, Sjöfartsverket och Trafikverket, eller den som någon av generaldirektörerna 
sätter i sitt ställe, och

2. en ledamot som företräder länsstyrelserna och två ledamöter som företräder kommunerna.
Boverket och Rymdstyrelsen är adjungerade till Geodatarådet tills beslut om hemställan är taget av regering

Rådets uppgift
Geodatarådet ska

1. medverka i arbetet med en nationell strategisk plan för den samlade
informationsförsörjningen inom geodataområdet,

2. behandla frågor av principiellt och gemensamt nationellt intresse inom geodataområdet,
3. bidra till utvecklingen av den nationella och internationella infrastrukturen inom geodataområdet genom 

att exempelvis stödja tillämpningen av standarder,
4. medverka till ökad samordning mellan berörda myndigheter i frågor om informationsutveckling och 

tillhandahållande av information, och
5. medverka till samordningen av infrastrukturen för tillgång till och utbyte av geografisk miljöinformation. 

Förordning (2010:1771).



ARBETET MED STRATEGIN
• Fler än 50 personer från 16 olika 

myndigheter och organisationer 
har deltagit

• 22 skrivelser har tagits om hand 
efter remiss

STRATEGINS INNEHÅLL
• Vision

• Mål för 2021-2025

• Geodata för ett hållbart samhälle

• Samhällsutmaningarna
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Smart landsbygdHållbar 
stadsutveckling

Klimatanpassning Ett säkert och robust 
samhälle

SAMHÄLLSUTMANINGARNA



Geodatarådets handlingsplan 2021



Resultatet av vårt gemensamma
arbete under 2016-2019 är bl.a

• Uppdrag att etablera ett nationellt 
ramverk för grunddata.

• Uppdrag att etablera en 
förvaltningsgemensam infrastruktur för 
informationsutbyte.

• Uppdrag att driva en kompetenssatsning 
om  digitaliseringens möjligheter
i plan-och byggprocessen 

• Uppdrag att etablera en nationell digital 
infrastruktur för standardiserade data
inom samhällsbyggnadsprocessen

• Uppdrag att genomföra laserskanning av 
Sveriges skogsmark



AKTIVITETER I HANDLINGSPLANEN FÖR 2021

Vi kommer att göra 4 fördjupningar för att bättre få fram samhällets behov

En kust- och 
strandzonskartering

Gemensam insamling 
och tillhandahållande av 
geodata från flyg

Smart Landsbygd Geodata för 
klimatanpassning



AKTIVITETER I HANDLINGSPLANEN FÖR 2021

Kompetensfrågor 
inom geodataområdet

Geodata för Sveriges 
agenda 2030 arbete

Erfarenhetsutbyte 
inom system och 
teknik



AKTIVITETER I HANDLINGSPLANEN FÖR 2021

Införande av grunddatadomänen geodata

Sveriges arbete med Inspire



AKTIVITETER I HANDLINGSPLANEN FÖR 2021

Informationssäkerhet och robust teknikanvändning

Kartor för krisberedskap och blåljusverksamhet


