






Sverige är inte en ledande 
IT nation när det gäller 
datadriven innovation och 
vidareutnyttjande av data 
från offentlig sektor.

Här finns en direkt koppling 
till avgiftsfinansieringen av 
data från offentlig sektor



Trots att tekniken redan 
finns går den praktiska 
utvecklingen långsamt.

Problemet är i hög grad 
kopplat till informations-
försörjningen i processerna. 



Geodata ser olika ut inom 
olika kommuner, alla 
inblandade i processen 
har inte tillgång till 
samma data och viss 
information som behövs 
för samhällsplanering är 
fortfarande är analog



Klimatförändringarna får stor påverkan på infrastruktur, 
krisberedskap och samhällsplanering. Öppna och tillgängliga 
geodata är en förutsättning för att analysera,
synliggöra, förklara och förebygga
effekter och skeenden



Försörjningen av kartor och annan geodata ser 
mycket olika ut mellan inblandade aktörer.
Ekonomiska, juridiska och kunskapsmässiga 
förutsättningar sätter hinder för att enhetliga data 
används av de inblandade aktörerna



Generella konklusioner

Sverige behöver enkel tillgång till öppna, aktuella och enhetliga geodata 

dygnet runt via en nationell infrastruktur med ändamålsenliga tjänster.

 För att säkerställa detta krävs en övergripande nationell strategi och 

reformagenda för offentliga data (geodatastrategin är ett steg)

 Konkreta åtgärder för att stimulera utvecklingen, t.ex. avveckling av 

avgiftsfinansiering och modernisering av lagstiftningen

 Utvecklad samverkan kring strategisk utveckling, standardisering och 

tjänsteutveckling inom den fragmenterade offentliga dataförvaltningen

 Ökade kunskaper om digitaliseringens betydelse för innovation, tillväxt och 

samhällsekonomi. 



Utvecklad samverkan för öppna och 

användbara geodata via tjänster



Geodata är öppna

En ny finansieringsmodell behövs för att avgiftsbelagda geodata från 

offentlig sektor ska kunna öppnas upp för bred användning

Exempel på bidrag från de offentliga geodataproducenterna:

 Verka för en samlad finansiering av den nationella infrastrukturen för 

geodata, inklusive kommunernas medverkan i denna

 Verka för att myndigheter säkrar förfoganderätten över upphandlade 

geodata så att de kan ställas till förfogande som öppna geodata

 Klarlägga hinder mot öppenhet, t.ex. om det finns geodata som av 

integritets-, miljö-, eller säkerhetsskäl inte bör tillgängliggöras

 Verka för en moderniserad registerlagstiftning



Geodata är användbara

Geodata ska vara enhetliga, aktuella, fullständiga och av känd 

kvalitet så att de blir enkla att använda,

Exempel på bidrag från de offentliga geodataproducenterna:

 Tillgängliggöra geodata i enlighet med öppna och använda standarder

 Harmonisera kommunala och statliga geodata

 Prioritera åtgärder som bidrar till en effektivare samhällsbyggnadsprocess

 Effektivisera förvaltningen av offentliga sektorns geodata

 Enhetliga geodata för samhällsplanering, krisberedskap och blåljus



Geodata är tillgängliga

Geodata ska vara kända och lättillgängliga via tjänster för att 

understödja nya arbetssätt och arbetsflöden

Exempel på bidrag från de offentliga geodataproducenterna:

 API:er för geodata som uppfyller professionella användares krav på 

tillgänglighet, stabilitet och serviceåtaganden

 Redundant och säker åtkomst till geodata även i ansträngt läge (SGSI)

 Lättanvända e-tjänster för medborgarna

 Gemensam nationell kartvisningstjänst i 3D och 4D med öppna geodata 

från offentlig sektor



Samverkan är välutvecklad

Geodatastrategin är grunden för en bred nationell samverkan mellan 

offentliga producenter och användare av geodata

Exempel på åtgärder för att utveckla samverkan:

 Klarlägga vilka styrmedel som krävs för att nå målen i strategin

 Samordna olika nationella resp. internationella strategier och initiativ

 Genomföra angelägna sektorsvisa fördjupningar av strategin

 Prioritera tjänstebaserat datautbyte i ajourhållning och förvaltning

 Stimulera till regionalt-lokalt engagemang i genomförandet av strategin





Gemensam framställan till regeringen



Aktuellt från Lantmäteriet

Regeringsuppdrag och erfarenheter 

från redan öppnade geodata



Regeringsuppdrag – Öppna geodata

”Kartlägga vilka nyttor och kostnader som 

uppstår på olika nivåer, hos myndigheten 

och i samhället, till följd av myndighetens 

redan genomförda satsningar på öppna data 

samt den satsning som föreslås i 

budgetunderlaget för 2016–2018.

Redovisa de erfarenheter av satsningar på 

öppna data som vunnits i de nordiska 

grannländerna.”

Delrapport 30/9 2016

Slutrapport 31/5 2017



Delrapport - Regeringsuppdrag Öppna geodata

• Lantmäteriet kompletterar sitt scoop för öppna geodata (geografisk information och 

adresser) med att lägga till fastighetsindelningen och registerbeteckningarna.

• En uppdaterad kalkyl redovisar att de årliga kostnaderna för att producera, förvalta och 

distribuera informationen är ca 130 mkr/år om hänsyn tas till den i budgetpropositionen 

för 2017 föreslagna omfördelningen av anslag mellan statliga myndigheter. 

• Skogsstyrelsen uppskattar att enbart för skogsnäringen skulle öppna data från 

Lantmäteriet kunna ge ett ekonomiskt plus på 450 – 3 800 miljoner per år och bidra till 

cirka 400 – 1 800 nya arbetstillfällen. 

• Lantmäteriets hittills öppnade data används och bidrar till nytta inom många varierande 

användningsområden. En klar majoritet har nytta av Lantmäteriets redan öppnade 

geodata”



Totalt antal tjänsteanrop 2013-2016
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Total mängd nedladdad geodata 2013-2016 

732
1 605

4 920

17 825
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NEDLADDAD MÄNGD (GB) 2013-2016 
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Öppna geodata
- Registrerade användare (totalt 91 800 i oktober 2016) 
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Öppna geodata
- Tjänsteanrop mot Topografiska webbkartan CC BY 4.0
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Öppna geodata
- Nedladdningar av kart- och höjddata
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Nedladdning

Öppna geodata - Tjänsteanrop och Nedladdning
- Jämförelse per användarkategori jan-okt 2016
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Öppna geodata - Nedladdning av produkter
- Fördelning mellan geodataprodukter jan-okt 2016
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Högupplösta LM-geodata i Minecraft

Lantmäteriet tillgängliggör ytterligare geodata för Minecraft med 1 m upplösning 

för fyra olika områden:

 Kiruna (Future city)

 Gotland (RAÄ och 

Campus Gotland) 

 Gävle (Polhemsskolan)

 Östergötland (Testområde 

för nationella 3D-modellen) 



Tack för mig!

peter.nyhlen@lm.se


