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Datum: 2018-05-29 
Tid: kl. 13.00 – 15.40 
Plats: SGUs kontor i Uppsala 

Närvarande:  
Lena Söderberg, GD, ordförande          SGU 
Ola Johansson, riksdagsledamot Sveriges riksdag 
Linda Swärd, försäljningsdirektör Microsoft 
Gunnar Holmgren, utredare  Regeringskansliet 
Stefan Löfgren, forskningsledare  SLU  
Anna-Caren Sätherberg, riksdagsledamot  Sveriges riksdag  
Göran Risberg, stf. GD och avdelningschef SGU 
Lars-Kristian Stölen, IT-strateg  SGU 
Anna Thorngren, GD-assistent, sekreterare SGU 

Anmält förhinder:  
Magdalena Bosson, kommundirektör Huddinge kommun 

Möte med SGUs insynsråd 

1. GD Lena Söderberg inleder
Lena Söderberg hälsade alla välkomna till dagens möte.

2. Föregående anteckningar
Föregående anteckningar per 2017-03-13 lades till handlingarna.

3. Aktuellt läge
Göran Risberg föredrog ärendet (se bilaga 1).

Sammanfattning:  
Centralt: Myndighetsdialog, Utveckling administrativt stöd, Verksamhetsstrategi revidering i slutfas, 
Internrevisor anställd (från SLU), Bungeförhandling samt Geodatastrategi (särskild punkt) 
Samhällsplanering: TrV projekten, Marinen; största insatsen på många år, fartyget kommer att vara ute minst 
19 veckor, Ett antal uppdrag åt SKB, Strandkartering i Halland på uppdrag av SGI, Regional kustsamverkan; 
tillsammans med kommuner i Skåne och Halland, Länsstyrelserna i samma län samt SGI. 
Grundvattensatsningen: Utsatta områden definierat, TEM - Mätningar startas upp, Upphandling påbörjat samt 
Bungeförhandling. 
Mineral: Uranförbud beslutat samt Malåutredning 



  2(3) 
   
   

 
 
 
 

 

 

4. Geodatastrategin och geodatasamverkan 
Lars-Kristian Stölen föredrog ärendet (se bilaga 2).  
 
Sammanfattning:  
Geodatarådet ger råd i frågor som rör Lantmäteriets samordningsroll för geodata.  
 
Geodatasamverkan är en avtalsmodell mellan geodataproducerande myndigheter och myndigheter/kommuner 
som ger tillgång till geodata för offentlig användning. Genom ett avtal och en årsavgift får användare tillgång 
till ett samlat utbud av geodata. De fyra geodataproducerande myndigheter ingår är SGU, Lantmäteriet, SCB 
och Sjöfartsverket. 
 
Grunddatabasutredningen (SOU 1997:146): Grunddata är enligt utredningens definition uppgifter som 
identifierar fysik eller juridisk person eller egendom eller utgör geografisk lägeskomponent, äger beständighet i 
tiden och har en bred användning 
 
Nationella basdata är centrala datamängder som ett stort antal aktörer har behov av och som är viktiga i olika 
samhällsprocesser. 
 
Geodatastrategin och Digitalt Först 
Strategin utgår från fem samhällsutmaningar för Sverige där geodata bedömts kunna bidra till lösningar. 
Digitaliseringen av offentlig förvaltning och effektiviseringen av samhällsbyggnadsprocessen utgör två av dessa 
fem utmaningar som berör Lantmäteriets Digitalt Först uppdrag 
 

Arbetet med digitalt först integreras till stor del med Geodatarådets handlingsplan för 2018-2020. 
 
 
Digitaliseringens principer 
• Digitala möten utgår från medborgaren 
• Digitalt först 
• Hämta informationen vid källan 
• Digitalt en gång  
• Digital = original 
• Öppen 
• Tillgänglig 
 
Aktuella regeringsuppdrag på området 
-Digitalt först (2) –april 2018 (LM):  
Lösningar för nationellt tillgängliggörande av all geodata inom samhällsbyggnadsprocessen och för nationellt 
tillhandahållande av detaljplaner, dessutom utreda behov av en utökad redovisning av byggnadsinformation. 
Uppdraget ska slutredovisas 26 april 2019. 
  
-Kompetenssatsning -digitaliseringens möjligheter –december 2017 (LM):  
Kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan-och byggprocessen 
Uppdraget ska slutredovisas 1 december 2020  
Plattform och nationella informationsmängder, Ledare och nämnder, handläggare. 
 

-Föreskriftsrätt Grundkarta –troligen juni 2018 (LM):  
Föreskriftsrätt för informationen i grundkartan ska formuleras. Fyra ytterligare specifikationer ska tas fram. 
(Möjlighet för realisering tas fram.) 
 

-Uppdrag om säkert elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn –maj 2018 (LM, Bolagsverket, 
E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket):  

Beskriva behovet av och förutsättningarna för en sammanhållen och säker nationell lösning för offentliga 
myndigheters åtkomst till grunddata och annan samhällsviktig information som behöver samordnas nationellt. 
Detta innefattar även annan information som behövs vid elektroniskt informationsutbyte exempelvis ärendestatus 
och meddelanden mellan aktörer. 
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Forts. punkt 4 Geodatastrategin och geodatasamverkan 
 

-Uppdrag om grunddata och grunddataansvariga myndigheter –maj 2018 (LM, Bolagsverket och Skatteverket):  
Beskriva det gällande offentliga åtagandet för grunddata, samt bakgrunden till och principerna för detta. 
Behovet av utökning eller minskning av grunddata i det offentliga åtagandet samt föreslå eventuella ändringar. 
Uppdraget ska slutredovisas 30 april 2019. 
 
Konsekvenser och reflektioner för SGU  
 
Stora vinster för samhället och SGU genom samverkan men det kommer samtidigt kräva prioriteringar från 
SGU. Något som vi redan startat upp. 
 
Vi gör bedömningen att egen produktifiering kommer på sikt minska/upphöra genom att en central plattform för 
geodataaccess införs. 
   
Lyfts att öppna data kommer ge forskningen ett stort lyft. Flaggas för att samordna sig med andra myndigheten 
med budgetunderlaget.  
 
 

5. Övrigt 
 
SGU deltar i Almedalen med seminarier för att sprida kunskap om geologi hos de som planerar vårt samhälle 
och som vill använda marken, vattnet och naturresurserna på ett hållbart sätt. Seminarierna arrangeras måndag 
2/7 till och med onsdag 4/7 ombord på SGUs undersökningsfartyg Ocean Surveyor, på plats centralt i Visby 
hamn. Flera av aktiviteterna genomför i samverkan med andra myndigheter, som Statens geotekniska Institut 
(SGI) och Havs- och Vattenmyndigheten (HaV). SMHI och via Geodatarådet.  
 
Måndag 2/7: 
kl 10: Visning av fartyget 
kl 11: Geografisk information för miljarder söker användare. 
Bra information om mark- och vattenförhållanden är ofta lätt tillgängligt och gratis. Ändå glöms den i många 
fall bort när det ska byggas och planeras för framtidens samhälle. Hur kan geodata göra mer nytta i samhället? 
kl 14: Havsplanering i en föränderlig värld (samarrangemang av SGU,Havs- och vattenmyndigheten och SMHI) 
kl 15: Miljögifter i havet - finnas eller försvinna (samarrangemang av SGU och Havs- och vattenmyndigheten) 
kl 16: Geomingel för alla som är intresserade av, och arbetar med havsplanering, geologi och geodata. 
 
Tisdag 3/7 
kl 9: Fastighetsvärden för miljardbelopp hotas av översvämning (Arrangör: Geodatarådet) 
kl 10: Visning av fartyget 
kl 12.30: Bättre övervakning minskar risken för vattenbrist (Arrangör Uppsala Vatten/SGU på Vattenforum, 
Mellangatan 1) 
kl 15: Våtmarker och Grundvatten – Samspel i vått och torrt 
 
Onsdag 4/7: 
kl 11: Förvaltning och skydd av kustsamhällen/infrastruktur (Arrangör SGI) 
kl 13: Globalt hållbar försörjning av metaller och mineral 
kl 14: Hur lyckas vi med en grön omställning i gruv- och metallindustrin (samarrangemang av SGU och LTU) 
kl 15: Naturnära jobb - en ny väg för nyanlända in på arbetsmarknaden 
 

 
6. Kommande möten 
Måndag 15 oktober kl 09.30 med studiebesök på Huddinge kommun  
med bl a föredragning om SGUs internrevision.  
 

 
7. Avslutning 
Ordförande tackade för ett givande möte. Mötet avslutades. 



Aktuellt Läge
Göran och Lena 2018-05-29
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Aktuellt läge SGU

Centralt

Myndighetsdialog

Utveckling administrativt stöd

Verksamhetsstrategi revidering i slutfas

Internrevisor anställd (från SLU)

Bungeförhandling

Geodatastrategi (särskild punkt)

Samhällsplanering

TrV projekten 

Marinen, största insatsen på många år, 
fartyget kommer att vara ute minst 19 v 

Ett antal uppdrag åt SKB.

Strandkartering i Halland på uppdrag av 
SGI.

Regional kustsamverkan tillsammans 
med kommuner i Skåne och Halland, 
Länsstyrelserna i samma län samt SGI.
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Aktuellt Läge SGU

Grundvattensatsningen

Utsatta områden definierat

TEM - Mätningar uppstartas (idag)

Upphandling påbörjat

Bungeförhandling

Mineral

Uranförbud beslutat

Malåutredning



Geodatarådets 
handlingsplan 2018 - 2020
Lars Kristian Stölen 2018-05-29
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Agenda

• Geodatastrategin

• Geodatarådets handlingsplan 2017
• Aktivitet 1 Nationella basdata

• Digitalt Först och Geodatarådets handlingsplan

• Geodatarådets handlingsplan 2018 - 2020
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Geodataråd
Geodatarådet ger råd i frågor som rör Lantmäteriets samordningsroll för geodata.

Geodatarådet ska:
• Medverka i arbetet med en nationell geodatastrategi för den samlade informationsförsörjningen inom 

geodataområdet
• Behandla frågor av principiellt och gemensamt nationellt intresse inom geodataområdet
• Bidra till utvecklingen av den nationella och internationella infrastrukturen inom geodataområdet 

genom att exempelvis stödja tillämpningen av standarder
• Medverka till ökad samordning mellan berörda myndigheter i frågor om informationsutveckling och 

tillhandahållande av information
• Medverka till samordningen av infrastrukturen för utbyte och tillgång till geodata

Geodatasamverkan
Geodatasamverkan är en modell som ger tillgång till geodata för offentlig användning. Genom ett avtal och en årsavgift 
får användare tillgång till ett samlat utbud av geodata.
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Geodatarådets handlingsplan för 2017

Nationella basdata
1) Definiera Nationella basdata (SGU)

2) Finansiering – Öppna nationella basdata (LM)

3) Öppningshinder - Nationella basdata (LM)

4) Nationell baskartetjänst (LM)

Strategifördjupningar
5) Geodata för skogliga ändamål (SKS)

6) Geodata för krisberedskap och blåljus (MSB)

7) Geodata för grön infrastruktur (NV)

8) Geodata för kust- och strandzoner (SjöV)

Övriga samverkansfrågor
9) Bild av initiativ/samverkan inom 

samhällsbyggnadsområdet (LM)

10) Samverkan för samordning mellan geodata –
miljödata (NV)

11) Samverkan kring produktion och 
produktionsplanering (SGU)
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Varför nationella basdata?

• Alla ska ha samma lägesbild. Tillgång till harmoniserade geodata är en förutsättning 
för att bygga tjänster som möter medborgare och företags förväntningar på en 
smidig och kostnadseffektiv offentlig service

• Dataproducenterna ska ha ordning och reda i sina datalager på ett sådant sätt att 
ärenden hos andra som behöver tillgång till nationella basdata kan automatiseras.

• Data som produceras ska vara kompatibla för återanvändning eller 
vidareutnyttjande

• Nationella basdata utgör en infrastruktur som är en central komponent i 
digitaliseringen av offentlig förvaltning

• Effektiviserad användning av basdata skapar en potential för effektivisering och 
kostnadsbesparing.

• Innovation och tillväxt
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Nationella basdata internationella exempel

• Danmark: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)

• Norge: Det offentliga kartgrunnlaget (DOK)

• UN-GGIM Europe Core Data Scope

• INSPIRE
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Nationella basdata i relation till andra nationella initiativ

• eSAM – En effektiv informationsförsörjning

• Digitalt Först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess

• Digitalt Först – smartare miljöinformation

• Smart built environment

• Nationella geodata i 3D

• INSPIRE

• Svensk Geoprocess
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Basdata eller grunddata? 

Grunddatabasutredningen (SOU 1997:146): Grunddata är enligt utredningens definition uppgifter som identifierar fysik eller 
juridisk person eller egendom eller utgör geografisk lägeskomponent, äger beständighet i tiden och har en bred användning 
och därför efterfrågas allmänt.

Basdata
Grunddata
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eSAM /Nationella basdata
Grunddata/Basdata
Grunddataområden /”Temaområden”

Person Företag

Fordon

Miljöinformation

Adress Fastighet

Geodata
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Fokus på samhällsbyggnadsprocessen

Med samhällsbyggnadsprocessen avses översiktlig planering eller detaljplanering, 
fastighetsbildning och bygglovhantering samt processer kopplade till dessa.
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Avgränsning miljöinformation 

Avgränsning mot miljöinformation enligt Århuskonventionen artikel 2.1d
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Nationella basdata

Nationella basdata är centrala datamängder som ett stort antal aktörer har 
behov av och som är viktiga i olika samhällsprocesser, där fokus i detta arbete 
har lagts på samhällsbyggnadsprocessen. 

• Nationella basdata ska vara geodata från grundläggande nationell och 
kommunal kartläggning.

• Nationella basdata ska ha hög tillgänglighet och det ska finnas 
kontrollprocesser för att säkerställa kvalitet och aktualitet.
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Nationella basdata – Kriterier

1. Informationen används brett inom samhället

2. Informationen finns för merparten av landet

- Nationell information

- Informationen täcker en betydande del av Sverige där företeelsen finns

3. Informationen har informationsägare med tydligt informationsansvar. Informationsansvar kan anges i 
förordning, instruktion eller på annat sätt. 

4. Metadata och beskrivning validerar enligt nationell metadataprofil

5. Geodataspecifikation (produktspecifikation) av den typ som utarbetats för datateman inom Svensk 
geoprocess är framtagen. 

6. Processbeskrivning är framtagen (motsvarande Svensk geoprocess)

7. Utbyte av data möjliggörs på ett enkelt sätt genom att utbytesformat, kommunikationsprotokoll och 
webbtjänster är definierade, utvecklade och använda.
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Svensk Geoprocess specifikationer och samverkansprocesser 
för nio utvalda geodatateman

1. Flygbild

2. Höjdmodell

3. Hydrografi

4. Markanvändning

5. Väg och Järnväg

6. Byggnad

7. Markdetaljer

8. Adress

9. Stompunkter

Ingår inte i Svensk geoprocess

• Fastigheter 
• Planer
• Rättigheter
• Bestämmelser

• Ledningar i nätverk ovan och under jord -
El, tele, VA, FV….

• Administrativ indelning
• Ortnamn

• Trafik (busslinjer, hållplatser mm)
• Service/Näringsliv
• Skola…

• Geologi
• Geoteknik
• Djupmodeller

• Risker – översvämning, ras och skred….

• Övriga transportnätverk - farleder, flyg….

• Xxxxx
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Svensk Geoprocess
resultat 2011-2016
Utbytesmodeller, version 3

• Dataproduktspecifikationer 
(ISO 191 31)

• Baserat på bl a Inspire, HMK….
• UML-schema (”datamodeller”)

• Mätanvisningar 
(geometriska representationer)

• Processbeskrivningar
• XML/GML-scheman

Version 3 kom 2017

Ytterligare versioner sannolikt
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Nationella basdata Förslag utökning Ingår i grundkartan

Bild

Geodetisk infrastruktur 

Höjd Djup Höjdinformation

Markdetaljer Anläggningar

Markanvändning och marktäcke Marktäcke

Vatten Grundvatten Hydrografi

Byggnad Byggnader

Adresser Belägenhetsadresser

Fastighetsindelning Fastighetsindelning

Planer / Bestämmelser Planer och bestämmelser

Ortnamn Ortnamn

Administrativ indelning

Geologi

Transportnät Transportnät (väg, järnväg)

Tekniska försörjningssystem
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Nationella basdata Förslag utökning Ingår i grundkartan

Bild

Geodetisk infrastruktur 

Höjd Djup Höjdinformation

Markdetaljer Anläggningar

Markanvändning och marktäcke Marktäcke

Vatten Grundvatten Hydrografi

Byggnad Byggnader

Adresser Belägenhetsadresser

Fastighetsindelning Fastighetsindelning

Planer / Bestämmelser Planer och bestämmelser

Ortnamn Ortnamn

Administrativ indelning

Geologi

Transportnät Transportnät (väg, järnväg)

Tekniska försörjningssystem
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Nationella basdata Förslag utökning Ingår i grundkartan

Bild

Geodetisk infrastruktur 

Höjd Djup Höjdinformation

Markdetaljer Anläggningar

Markanvändning och marktäcke Marktäcke

Vatten Grundvatten Hydrografi

Byggnad Byggnader

Adresser Belägenhetsadresser

Fastighetsindelning Fastighetsindelning

Planer / Bestämmelser Planer och bestämmelser

Ortnamn Ortnamn

Administrativ indelning

Geologi

Transportnät Transportnät (väg, järnväg)

Tekniska försörjningssystem
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Nationella basdata Förslag utökning Ingår i grundkartan

Bild

Geodetisk infrastruktur 

Höjd Djup Höjdinformation

Markdetaljer Anläggningar

Markanvändning och marktäcke Marktäcke

Vatten Grundvatten Hydrografi

Byggnad Byggnader

Adresser Belägenhetsadresser

Fastighetsindelning Fastighetsindelning

Planer / Bestämmelser Planer och bestämmelser

Ortnamn Ortnamn

Administrativ indelning

Geologi

Transportnät Transportnät (väg, järnväg)

Tekniska försörjningssystem
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Nationella basdata

Vatten (hydrografi)

Information Grundvattenförekomster

Grundvattenkemi
Grundvattennivåer
Brunnar

1 - n

Röd =  förslag tillägg nationella basdata
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Nationella basdata

Geologi 

Information Jorddjupsmodell

Jordarter 
Grundvattenmagasin
Bottenbeskaffenhet 0 – 10 m djup (0 – 6 m ?)
Geoteknisk information (borrningar)

1 - n

Röd =  förslag nationella basdata
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Nationella basdata – Behov av styrmedel

• Obligatorisk 
användning av 
basdata 
kopplade till 
grundkartan?

Nationella basdata Förslag utökning Ingår i grundkartan

Bild

Geodetisk infrastruktur 

Höjd Djup Höjdinformation

Markdetaljer Anläggningar

Markanvändning och marktäcke Marktäcke

Vatten Grundvatten Hydrografi

Byggnad Byggnader

Adresser Belägenhetsadresser

Fastighetsindelning Fastighetsindelning

Planer / Bestämmelser Planer och bestämmelser

Ortnamn Ortnamn

Administrativ indelning

Geologi

Transportnät Transportnät (väg, järnväg)

Tekniska försörjningssystem
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Nationella basdata fortsättning

Geodatarådets handlingsplan 2018 – 2020

Fortsättningen på Digitalt Först uppdraget smartare 
samhällsbyggnadsprocess

eSam Grunddata

Regeringsuppdrag grunddata
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Grunddata i 
den nationella
plattformen

Bilder

Höjd-/djup

Geologi

Vatten

Marktäcke

Byggnader

Transportnät

Geodetisk infrastruktur

Markdetaljer

Tekniska försörjningssystem

Ortnamn

Administrativ indelning

Fastigheter

Adresser

Planer och bestämmelser

Personer

Företag Fordon

Miljöinformation

= Geodata som är
Nationella basdata
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Digitalt först-
för en smartare samhällsbyggnadsprocess
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Digitalt först berör två samhällsutmaningar

Strategin utgår från fem 
samhällsutmaningar för 
Sverige där geodata
bedömts kunna bidra till 
lösningar.

Digitaliseringen av 
offentlig förvaltning och 
effektiviseringen av 
samhällsbyggnads-
processen utgör två av 
dessa fem utmaningar.
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Geodatarådets roll central i utvecklingen

Lantmäteriet fick hösten 
2015 i regeringsuppdrag 
att ta fram en ny nationell 
geodatastrategi.

Arbetet bedrevs i nära 
samverkan med 
Geodatarådet.

Arbetet med digitalt först 
samordnas nu med 
genomförandet av 
geodatastrategin.
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De fyra målen centrala även för Digitalt först

För samtliga samhälls-
utmaningar gäller fyra 
viktiga mål:

1) Geodata är öppna

2) Geodata är användbara

3) Geodata är 
tillgängliga

4) Samverkan är 
välutvecklad
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Geodatarådets handlingsplan 2018-2020

Arbetet med digitalt först 
integreras till stor del med 
Geodatrådets handlings-
plan för 2018-2020.

Av denna anledning har 
Lantmäteriet begärt att 
regeringen ska utöka 
Geodatarådet med 
Boverket.
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Digitaliseringens principer

• Digitala möten utgår från medborgaren

• Digitalt först

• Hämta informationen vid källan

• Digitalt en gång 

• Digital = original

• Öppen

• Tillgänglig
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Processen
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De som kommit längst-”Best practice”

Digital Grundläggande samhällsbyggnadsinformation
Tjänstebaserat utbyte
Öppna data , se tex Helsingborgs stad
Sv Geoprocess

Digitala Bygglov
• Mittbygge, Norrtälje och Örebro Kommun har genom 

Mitt bygge och lean en effektiv, helt papperslös 
bygglovsprocess. Norrtälje sparade 2,5 miljoner 2016

Digitala detaljplaner
• Digitalisering av gamla och nya detaljplaner till 

vektorformat med ny planstandard som grund. 
Sollentuna

• Örebromodellen, beskriver effektiv handläggning av 
planärenden i Örebro kommun Framställning av 
generella planer, beslut om detaljer i planen tas i 
bygglovsskedet. God kontinuerlig dialog tjänsteman-
politiker

Digital Medborgadialog, samråd mm
Ett antal kommuner använder visualisering i olika 
former för att visa pågående utbyggnadsprojekt 
regionalt och i kommunen. Flera av de stora 
arkitektföretagen använder 3D IT stöd BIM och 
GIS för tidig projektering, analyser och 
visualisering av utbyggnadsprojekt med inslag av 
VR och AR
• eGovHack 
• Mina kvarter 
• Future City 
• Urbana spel 

• Exempel på dessa är Stockholmsrummet och 
dialogpaviljongen

• Minecraft nationellt och bland kommunerna , 
ex. Alingsås

Digitalt Byggande 
• Ex. Slussen,(Skanska) Hagastaden m.fl.
• BIM och juridik – BIM Alliance

Tidiga skeden, idé och förslag Digitalt
• Min stad – Göteborgs stad
• Helsingborg, plankartor

Digital Detaljprojektering
• Införande av BIM och VDC i stora 

utbyggnadsprojekt, NCC tunnelbygget i 
Göteborg

• Digitala modeller, samla alla 
kompetenser tidigt

Digital Översiktsplan 
Flera kommuner tar nu fram digtitala
översiktsplaner, dessa saknar dock idag 
gemensam standard. Se ex Malmö ÖP

Juridisk vägledning för införande av e-
legitimering och e-underskrifter
• Ett e-sam samarbete

Skattkistan

Digitala Skattkistan
• Kiruna Sweco-kuben, samlat och strukturerat all 

statsbyggnadsinformation.
• Göteborg, Malmö, samlat och strukturerat all 

Geodata
• Geoarkivet Stockholm stad (s.31ff), Underlag för 

planarbete, geotekniska borrningar i Stockholm 
upphandlas std:iserat och visualiseras i gemensam 
tjänst.

Efektivisering av samhällsbyggnadsprocessen, 
utan koppling till digitalisering
• Norrköping SESAM

https://oppna.helsingborg.se/
http://www.mittbygge.se/
file://lantm.intra.local/data/Division_Geodata/I08 Verksamhetssamordning/Enhetsuppgifter/Digitalt först/Div/Goda exempel - studiebesök, ws/Örebro/170215 Presentation Organisation och Örebromodellen.pdf
http://egovhack.tumblr.com/om
https://byggtjanst.se/aktuellt/mina-kvarter/
http://futurecity.nu/om-future-city/
https://www.chalmers.se/arch/SV/forskning/forskningsprojekt/urbana-spel
http://vaxer.stockholm.se/tema/medborgardialog-och-samrad_/stockholmsrummet/
http://alingsas.se/minecraft
http://vaxer.stockholm.se/Cookie/AddCookie?HttpMethod=POST&InsertionMode=Replace&LoadingElementDuration=0//lantm.intra.local/data/Division_Geodata/I08 Verksamhetssamordning/Enhetsuppgifter/Digitalt först/WS med kommunerna/Workshop 2017-05-18--19/Resultat/Workshop_markbyggnad_exploatering_resultat.docx
http://www.bimalliance.se/aktuellt/nyheter/160411_bim_och_juridik_reviderad
http://minstad.goteborg.se/minstad/index.do
https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/planering-och-utveckling/
https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/planering-och-utveckling/oversiktsplanering/gallande-oversiktsplaner/oversiktsplan-2010/kartor/
http://www.bimalliance.se/
file://lantm.intra.local/data/Division_Geodata/I08 Verksamhetssamordning/Enhetsuppgifter/Digitalt först/Div/Goda exempel - studiebesök, ws/NCC/VDC_NCC_Send.pdf
http://kartor.malmo.se/rest/ol/2.1/?config=../configs-2.1/config_op.js
http://esamverka.se/stod-och-vagledning/vagledningar.html
http://www.lantmateriet.se/contentassets/1a32188c05dc475aa6effee86a8ee81e/sweco_2017-05-19-digitalt-fo_rst-seminarium-markbyggnad-och-exploatering.pdf
http://www.lantmateriet.se/contentassets/1a32188c05dc475aa6effee86a8ee81e/sweco_2017-05-19-digitalt-fo_rst-seminarium-markbyggnad-och-exploatering.pdf
file://lantm.intra.local/data/Division_Geodata/I08 Verksamhetssamordning/Enhetsuppgifter/Digitalt först/Div/Goda exempel - studiebesök, ws/Norrköping/Godkänd_SESAM2_Projektplan_version 2.pdf
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Roadmap digitalisering

Digitalisera, samla och 
strukturera data.
Kräver: 
standardiserade 
informationsmängder
Utpekade 
informationsägare
God versionshante-
ring/bra metadata

Digitalisera 
arbetsflödet.
Kräver: 
standardiserade 
effektiva processer –
tidiga mänskliga 
möten med stöd av 
digitala verktyg

Möjliggör digital 
dialog.
Kräver: Juridisk 
utveckling/tolkning
Öppna data
Säkra e-leg
Standardiserade 
överföringsformat

Automatisera.
Kräver: Juridisk 
utveckling
Ändrat mindset
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Fokus 2018-2021 (Prio)

Under de närmaste åren 
fokuseras arbetet mot ett 
antal centrala frågor, där 
bl.a. standardisering och 
datatillgänglighet är 
viktiga komponenter.

Därutöver sker också ett 
intensifierat arbete med 
att öka kompetensen och 
den digitala mognaden 
bland beslutsfattare och 
aktiva i processen

Nationell plattform som bygger på nationella tjänster implementeras. 

Digitala detaljplaner, tas fram standardiserat digitalt  och tillgängliggörs 
nationellt

Utredningsinformation harmoniserad  

Standardiserad information i Grundkartan

Vi har en sömlös hantering av BIM/GIS som stödjer processen.

Fler kommuner använder visualisering i olika former 

Automatisering av enkla bygglovs- och fastighetsbildningsärenden
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Handlingsplan
för 2018 och framåt

Version 2018-05-02
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(1)

Användarbehov och 
samhällsnytta

(2)

Öppenhet 
och säkerhet

(3)

Standardisering 
av grunddata

(4)

Nationell samverkan 
i geodatainsamling

(5)

Nationell plattform 
för geodataaccess

Handlingsplan
för 2018-2020 Fem fokusområden

Utveckla metoderna för 
analys av användarbehov 

och kartlägg behoven inom 
prioriterade områden med 
fokus på nyttorealiseringen 

inom respektive område

Vidareutveckla besluts-
underlagen för öppna och 

avgiftsfria geodata, 
förbättra informations-

säkerheten och öka 
redundansen vad avser 

leveransförmågan

Ta fram en mall för 
specifikationer, planer för 
specifikationsarbete och 

implementering, gränssnitt 
geodata - BIM samt 

kravställning för 
bevarande/e-arkiv

Ta fram ett koncept för 
samverkan kring 

datainsamling och 
datalagring som på kort 
och lång sikt kan försörja 

den nationella plattformen 
med data

Ta fram en förmedlings-
lösning för geodata där 

maskingränssnitt från olika 
dataleverantörer görs 
samlat tillgängliga för 

implementering i processer 
och verksamhetssystem 
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(1)

Användarbehov och 
samhällsnytta

Handlingsplan
för 2018-2020 Användarbehov och 

samhällsnytta

Utveckla metoderna för 
analys av användarbehov 

och kartlägg behoven inom 
prioriterade områden med 
fokus på nyttorealiseringen 

inom respektive område

Den nationella infrastrukturen ska utvecklas med grund i användarbehoven. Arbetet inom detta område 
inkluderar metoder för analys av användarbehov samt kartläggning av användarbehoven  inom 
samhällsbyggnadsprocessen, klimatanpassningen och inom de areella näringarnas olika ekosystem (skogsbruket, 
jordbruket, fiskenäringen och energiutvinningen)

AKTIVITETER

a) Metoder för analys av användarbehov och samhällsnytta
Vi tar i fram/väljer metoder för att analysera användarbehov och samhällsnytta av geodata.

b) Användarbehoven inom samhällsbyggnadsprocessen
Vi kartlägger användarbehoven inom planprocessen, fastighetsbildningsprocessen och bygglovsprocessen.

c) Användarbehoven inom klimatanpassning – Kust och strandzon
Vi kartlägger i ett första skede användarbehoven för hantering av ökande havsnivåer.

d) Användarbehoven inom de areella näringarnas ekosystem
Vi kartlägger i ett nordiskt samarbete användarbehoven inom jordbruk, skogsbruk, fiske och energi.
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Handlingsplan
för 2018-2020

Infrastrukturen för geodata behöver såväl öppna geodata, redundant tillgängliggörande av geodata samt god 
informationssäkerhet. Arbetet på detta område inkluderar att närmare kartlägga förutsättningarna för öppna 
resp. avgiftsfria data, utveckla samverkan kring informationssäkerhet samt att överväga teknik och åtgärder för 
redundant dataåtkomst.

AKTIVITETER

a) Öppna resp. avgiftsfria geodata
Vi fördjupar beslutsunderlagen för att införa öppna eller avgiftsfria geodata från olika organisationer.

b) Informationssäkerhet och totalförsvar
Vi utvecklar samverkan kring informationssäkerhet och totalförsvar för att säkerställa en bra hantering av geodata som p.g.a. 
sekretess eller rikets säkerhet ej kan göras till öppna data.

c) Redundans i geodataförsörjningen
Vi analyserar behoven av redundans bland olika geodataanvändare med samhällskritiska uppgifter och skapar en situationsbild 
över befintliga (t.ex. SGSI-nätet) och kommande tekniska lösningar.

(2)

Öppenhet 
och säkerhet

Vidareutveckla besluts-
underlagen för öppna och 

avgiftsfria geodata, 
förbättra informations-

säkerheten och öka 
redundansen vad avser 

leveransförmågan

Öppenhet och 
säkerhet
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Handlingsplan
för 2018-2020

Geodata måste standardiseras för att underlätta dataåtkomst och användning. Framtagande av enhetliga 
specifikationer för basdata i infrastrukturen måste prioriteras. Arbetet på detta område inkluderar att ta fram 
riktlinjer och plan för specifikationsarbetet, plan för implementeringen samt att beakta bevarandefrågan och 
förbereda geodata för e-arkiv.

AKTIVITETER

a) Riktlinjer och stöd för specifikationsarbete
Vi tar fram riktlinjer och stöd för arbetet att specificera nationella basdata. Ska baseras på Svensk geoprocess.

b) Specifikationsarbete och implementering av specifikationer
Vi tar fram en tidplan och genomför arbetet med att specificera och implementera specifikationerna för nationella basdata.

c) Geodata i 3D och relationen geodata-BIM
Vi fastlägger vilka principer som ska gälla på dessa områden över tid.

d) Bevarande av geodata
Vi klarlägger på vilket sätt vi bör och kan beakta bevarandefrågorna i specifikationsarbetet.

(3)

Standardisering 
av grunddata

Ta fram en mall för 
specifikationer, planer för 
specifikationsarbete och 

implementering, gränssnitt 
geodata - BIM samt 

kravställning för 
bevarande/e-arkiv

Standardisering av 
grunddata
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Handlingsplan
för 2018-2020

Myndigheter som producerar geodata kan minska kostnaderna för detta genom att samordna produktion och 
förvaltning av dessa geodata. Vi tar fram ett gemensamt koncept för sådan samverkan och identifierar behov av 
nationella datavärdskap för sådana viktiga geodata som idag saknar en nationellt standardiserad lösning för 
tillhandahållandet .

AKTIVITETER

a) Innehåll & samverkanskoncept
Vi tar fram ett förslag till koncept/modell för sådan samverkan samt identifierar områden där nationella datavärdskap behövs.

b) Nationella datavärdskap
Vi klarlägger de tekniska, juridiska och ekonomiska förutsättningarna för identifierade nationella datavärdskap.

c) Teknik och arkitektur för samordnad datalagring och dataförvaltning
Vi säkerställer att de tekniska förutsättningarna blir klarlagda och de olika tekniska miljöerna kompatibla med varandra.

d) Visualisering av planer och utfall
Vi tar fram en teknisk lösning för visualisering och säkerställer att samverkande organisationers data kan hanteras/visualiseras

(4)

Nationell samverkan 
i geodatainsamling

Ta fram ett koncept för 
samverkan kring 

datainsamling och 
datalagring som på kort 
och lång sikt kan försörja 

den nationella plattformen 
med data

Nationell samverkan 
i geodatainsamling
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Handlingsplan
för 2018-2020

För att understödja digitaliseringen av olika processer måste geodata vara lättåtkomliga via maskingränssnitt. Ett 
koncept som samlat tillgängliggör basdata från mer än 300 olika kommuner och myndigheter måste utgå från 
kravställningar inom olika samhällsfunktioner och samhällsprocesser samt förses med relevanta juridiska och 
ekonomiska styrmedel.

AKTIVITETER

a) Koncept - Funktion & förmågor
Vi tar fram en sammanställning av de krav på funktioner och förmågor hos plattformen som användarna kräver.

b) Juridiska styrmedel och regleringar
Vi klarlägger vilken utveckling av regelverk, instruktioner och andra juridiska förutsättningar och styrmedel som krävs för att en 
nationell plattform för geodataaccess ska kunna etableras och upprätthållas på ett effektivt sätt.

c) Teknik och arkitektur för den nationella plattformen för geodataaccess
Vi säkerställer att de tekniska förutsättningarna för den nationella plattformen blir klarlagda och ett ”Proof of Concept” 
genomfört som stöd för det tekniska och juridiska arbetet med att definiera och etablera plattformen.

(5)

Nationell plattform 
för geodataaccess

Ta fram en förmedlings-
lösning för geodata där 

maskingränssnitt från olika 
dataleverantörer görs 
samlat tillgängliga för 

implementering i processer 
och verksamhetssystem 

Nationell plattform 
för geodataaccess
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Nationell plattform
för geodataaccess

Leverantörer
- Producenter
- Datavärdar

Datainfrastruktur

Åtkomst

Anslutning

Samordnare av
datainfrastruktur

Infrastrukturoptimering

Definierade
samhälls-
utmaningar

Nyttorealisering

Konsumenter

Samordnare av
samhällsprocess
Sektorsoptimering

Sektors-
portaler

Offentliga och privata aktörer 
som har behov av samlad 
åtkomst till information för att 
utföra uppgifter i en viktig 
samhällsfunktion/-process

Myndighet som ansvarar för att en 
viktig funktion, process eller sektor i 
samhället fungerar effektivt

Myndighet som ansvarar för 
att en nationell informations-
infrastruktur fungerar effektivt 
för de funktioner, processer 
och sektorer i samhället som 
behöver informationen

Offentliga och privata dataproducenter 
och datavärdar som har ett ansvar att 
tillgängliggöra information i samhället

(5) Nationell plattform för 
geodataaccess
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Samband med övergripande digital infrastruktur

Övergripande nationell 
samordning

eSam/Myndigheten för 
digital förvaltning

• Gemensamma principer

• Tekniska komponenter

• Verktyg

• Eget utrymme

• E-legitimation

• etc

E-tjänster till stöd 
för samhällsfunktion/
samhällsprocess

Konsument

Samordnare
Process/funktion

Samordnare
Grunddata

• Standarder 
• Föreskrifter
• Handledningar
• Avtal
• Anslutningar

Leverantörer
• Dataproducenter
• Datavärdar

Tjänsteförmedling
via maskingränssnitt

Användaranslutning

- Öppenhet
- Sekretess
- Integritet
- Rikets säkerhet
- Krav på data och tjänster

Dataleverantörsanslutning

= Grunddata

= Annan data

G

A

Dataförsörjning

(1) Användarbehov 
och samhällsnytta

(2) Öppenhet och säkerhet 

(4) Nationell samverkan i 
geodatainsamling

(3) Standardisering av 
grunddata

De fem fokusområdena i 
Handlingsplanen:

(5) Nationell plattform för 
geodataaccess
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Koppling till 
regeringsuppdrag
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Aktuella regeringsuppdrag på området

Kompetenssatsning - digitaliseringens möjligheter – December 2017 (LM): 
Kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen
Uppdraget ska slutredovisas 1 december 2020 
Plattform och nationella informationsmängder, Ledare och nämnder, handläggare.

Digitalt först (2) – April 2018 (LM): 
Lösningar för nationellt tillgängliggörande av all geodata inom samhällsbyggnadsprocessen 
och för nationellt tillhandahållande av detaljplaner, dessutom utreda behov av en utökad 
redovisning av byggnadsinformation. Uppdraget ska slutredovisas 26 april 2019. 

Föreskriftsrätt Grundkarta – troligen juni (LM): 
Föreskriftsrätt för informationen i grundkartan ska formuleras. Fyra ytterligare 
specifikationer ska tas fram. (Möjlighet för realisering tas fram.)

Uppdrag om säkert elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn – Maj 2018 (LM, 
Bolagsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket ): 
Beskriva behovet av och förutsättningarna för en sammanhållen och säker nationell lösning för offentliga 
myndigheters åtkomst till grunddata och annan samhällsviktig information som behöver samordnas 
nationellt.  . Detta innefattar även annan information som behövs vid elektroniskt informationsutbyte 
exempelvis ärendestatus och meddelanden mellan aktörer.

Uppdrag om grunddata och grunddataansvariga myndigheter – Maj 2018 (LM, Bolagsverket och Skatteverket ): 
Beskriva det gällande offentliga åtagandet för grunddata, samt bakgrunden till och principerna för detta. Behovet av 
utökning eller minskning av grunddata i det offentliga åtagandet samt föreslå eventuella ändringar. 
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Frågor?
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