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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)



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.



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.



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



Fokusområden i geodatarådets handlingsplan
2018 - 2020

Standardisering 
av grunddata

Nationell samverkan 
i geodatainsamling

Nationell plattform 
för geodataaccess

Öppenhet och 
sekretess

Användarbehov och 
samhällsnytta

Myndigheter som producerar 
och tillgängliggör geodata måste 
standardisera dessa för att 
underlätta dataåtkomst och 
användning. Framtagande av 
enhetliga specifikationer för 
basdata i infrastrukturen måste 
prioriteras. Arbetet inkluderar:

• Mall för specifikationerna

• Plan för spec.arbetet

• Plan för implementeringen

• Förberedelser för e-arkiv

Myndigheter som kontinuerligt 
producerar eller investerar i 
geodata kan drastiskt minska 
kostnaderna för detta genom att 
samordna sin produktion och 
förvaltning av de geodata som 
efterfrågas.

Lantmäteriet, SGU, SjöV, TrV och 
kommunerna bör tillsammans ta 
fram ett koncept för sådan 
samverkan som även tydliggör 
behov och förutsättningar för 
datavärdskap.

För en effektiv digitalisering av 
offentlig förvaltning krävs att 
grundläggande geodata är enkelt 
åtkomliga via maskingränssnitt 
för inbyggnad i olika verksam-
hetssystem och processer.

Ett koncept som tillgängliggör 
basdata från mer än 300 olika 
kommuner och myndigheter 
måste utgå från behoven inom 
olika samhällsfunktioner och 
samhällsprocesser samt förses 
med relevanta juridiska och 
ekonomiska styrmedel.

De myndigheter som fortfarande 
tillämpar avgiftsfinansiering av 
geodata behöver klarlägga de 
finansiella, juridiska och tekniska 
förutsättningarna för att göra sin 
information till öppna data.

Alla myndigheter som tar fram 
och tillgängliggör geodata måste 
också hantera frågorna om 
integritet, sekretess och rikets 
säkerhet på ett enhetligt sätt. 
För detta krävs stöd för 
tillämpningen av regelverken och 
en kontinuerlig samverkan för 
att skapa och underhålla en 
enhetlig tillämpning.

Myndigheter som producerar 
och tillgängliggör geodata
behöver ha en god insikt kring 
användarbehoven och på vilket 
sätt verksamheten med geodata
kan skapa samhällsnytta.

En aktuell och god insikt kring 
användarbehoven underlättar 
våra prioriteringar och ökar vår  
förmåga att stödja de politiska 
beslutsfattarna. Den säkerställer 
därmed också att stödet från 
politiken säkras i arbetet med att 
tillgodose viktiga samhällsbehov.



Övergripande lägesbild
Användarbehov och 

samhällsnytta
Standardisering 

av grunddata
Nationell samverkan 
i geodatainsamling

Nationell plattform 
för geodataaccess

1a Metoder för analys av 
användarbehov och 
samhällsnytta
Org: 4
Namn: 6

1b Användarbehov inom 
samhällsbyggnads-
processen
Org: 4
Namn: 8

1c Användarbehov inom 
klimatanpassning
– Kust och strand
Org: 11
Namn: 12

1d Användarbehov inom 
de areella näringarnas 
ekosystem
Org: 11
Namn: 19

3a Riktlinjer och stöd för 
specifikationsarbete

Org: 7
Namn: 20

3b Specifikationsarbete 
och implementering 
av specifikationer
Org: 5
Namn: 14

3c Geodata i 3D och 
relationen geodata-
BIM
Org: 4
Namn: 10

3d Bevarande av geodata

Org: 3
Namn: 5

4a Innehåll & 
samverkanskoncept

Org: 3
Namn: 6

4b Nationella 
datavärdskap

Org: 3
Namn: 10

4c Teknik/arkitektur för 
samordnad lagring och 
förvaltning
Org: 1
Namn: 5

4d Visualisering av planer 
och utfall

Org: 3
Namn: 4

5a Koncept - Funktion & 
förmågor

Org: 5
Namn: 18

5b Juridiska styrmedel 
och regleringar

Org: 4
Namn: 5

5c Teknik och arkitektur 
för den nationella 
plattformen
Org: 3
Namn: 9

Öppenhet 
och säkerhet

2a Öppna respektive 
avgiftsfria geodata

Org: 4
Namn: 6

2b Informationssäkerhet 
och totalförsvar

Org: 5
Namn: 13

2c Redundans i 
geodataförsörjningen

Org: 5
Namn: 9

= Utkast till uppdragsplan saknas



Övergripande lägesbild
Användarbehov och 

samhällsnytta
Standardisering 

av grunddata
Nationell samverkan 
i geodatainsamling

Nationell plattform 
för geodataaccess

1a Metoder för analys av 
användarbehov och 
samhällsnytta
Org: 4
Namn: 6

1b Användarbehov inom 
samhällsbyggnads-
processen
Org: 4
Namn: 8

1c Användarbehov inom 
klimatanpassning
– Kust och strand
Org: 11
Namn: 12

1d Användarbehov inom 
de areella näringarnas 
ekosystem
Org: 11
Namn: 19

3a Riktlinjer och stöd för 
specifikationsarbete

Org: 7
Namn: 20

3b Specifikationsarbete 
och implementering 
av specifikationer
Org: 5
Namn: 14

3c Geodata i 3D och 
relationen geodata-
BIM
Org: 4
Namn: 10

3d Bevarande av geodata

Org: 3
Namn: 5

4a Innehåll & 
samverkanskoncept

Org: 3
Namn: 6

4b Nationella 
datavärdskap

Org: 3
Namn: 10

4c Teknik/arkitektur för 
samordnad lagring och 
förvaltning
Org: 1
Namn: 5

4d Visualisering av planer 
och utfall

Org: 3
Namn: 4

5a Koncept - Funktion & 
förmågor

Org: 5
Namn: 18

5b Juridiska styrmedel 
och regleringar

Org: 4
Namn: 5

5c Teknik och arkitektur 
för den nationella 
plattformen
Org: 3
Namn: 9

Öppenhet 
och säkerhet

2a Öppna respektive 
avgiftsfria geodata

Org: 4
Namn: 6

2b Informationssäkerhet 
och totalförsvar

Org: 5
Namn: 13

2c Redundans i 
geodataförsörjningen

Org: 5
Namn: 9

Aktiviteter som SGU medverkar i



Övergripande lägesbild
Användarbehov och 

samhällsnytta
Standardisering 

av grunddata
Nationell samverkan 
i geodatainsamling

Nationell plattform 
för geodataaccess

1a Metoder för analys av 
användarbehov och 
samhällsnytta
Org: 4
Namn: 6

1b Användarbehov inom 
samhällsbyggnads-
processen
Org: 4
Namn: 8

1c Användarbehov inom 
klimatanpassning
– Kust och strand
Org: 11
Namn: 12

1d Användarbehov inom 
de areella näringarnas 
ekosystem
Org: 11
Namn: 19

3a Riktlinjer och stöd för 
specifikationsarbete

Org: 7
Namn: 20

3b Specifikationsarbete 
och implementering 
av specifikationer
Org: 5
Namn: 14

3c Geodata i 3D och 
relationen geodata-
BIM
Org: 4
Namn: 10

3d Bevarande av geodata

Org: 3
Namn: 5

4a Innehåll & 
samverkanskoncept

Org: 3
Namn: 6

4b Nationella 
datavärdskap

Org: 3
Namn: 10

4c Teknik/arkitektur för 
samordnad lagring och 
förvaltning
Org: 1
Namn: 5

4d Visualisering av planer 
och utfall

Org: 3
Namn: 4

5a Koncept - Funktion & 
förmågor

Org: 5
Namn: 18

5b Juridiska styrmedel 
och regleringar

Org: 4
Namn: 5

5c Teknik och arkitektur 
för den nationella 
plattformen
Org: 3
Namn: 9

Öppenhet 
och säkerhet

2a Öppna respektive 
avgiftsfria geodata

Org: 4
Namn: 6

2b Informationssäkerhet 
och totalförsvar

Org: 5
Namn: 13

2c Redundans i 
geodataförsörjningen

Org: 5
Namn: 9

= Utkast till uppdragsplan saknas

Aktiviteter som är i primärt fokus för gemensam operativ styrgrupp 
för samhällsbyggnadsperspektivet (Boverket, LM, Lst, SKL)



Användarbehov och 
samhällsnytta

(Pär Heden)

Standardisering 
av grunddata

(Malin Klintborg)

Nationell samverkan 
i geodatainsamling

(Tobias Lindholm)

Nationell plattform 
för geodataaccess

(Pär heden)

1a Metoder för analys av 
användarbehov och 
samhällsnytta

1bAnvändarbehov inom 
samhällsbyggnads-
processen

1cAnvändarbehov inom 
klimatanpassning
– Kust och strand

1dAnvändarbehov inom 
de areella 
näringarnas 
ekosystem

3aRiktlinjer och stöd för 
specifikationsarbete*

3bSpecifikationsarbete 
och implementering 
av specifikationer

3cGeodata i 3D och 
relationen geodata-
BIM

3dBevarande av geodata

4aInnehåll & 
samverkanskoncept

4bNationella 
datavärdskap

4cTeknik/arkitektur för 
samordnad lagring 
och förvaltning

4dVisualisering av 
planer och utfall

5aKoncept - Funktion & 
förmågor

5bJuridiska styrmedel 
och regleringar

5cTeknik och arkitektur 
för den nationella 
plattformen

Öppenhet 
och säkerhet

(Pär Heden)

2aÖppna respektive 
avgiftsfria geodata

2bInformationssäkerhet 
och totalförsvar

2cRedundans i 
geodataförsörjningen

Kompetens

(Malin Klintborg)

6aUtbildning ledare och 
nämnder

6b 10+10 WS shb
chefer

6cJuridiska vägledningar

6dHandbok digitala 
detaljplaner

*Kommer ges ett 
tilläggsuppdrag



SGU har från och med 2019 ett gemensamt mål 
projekt som stödjer arbetet med Geodatrådets
handlingsplan

• I en första fas att lämna ett substantiellt bidrag till aktiviteter i 
Geodatarådets handlingsplan, 2018 – 2020, för den Nationella 
Geodatastrategin. 

• I en andra fas (2020 -2021) ska projektet anpassa SGUs geodata till 
specifikationer och riktlinjer för grunddata som tas fram inom arbetet 
med handlingsplanen samt anpassa SGUs tillhandahållande till den 
nationella plattformen för geodataaccess. 



Datavärdskap geoteknisk information

• Gemensamt projekt SGU och SGI som ingår i aktiviteten 4b nationella 
datavärdskap

• Syfte: Projektet syftar till att ta fram ett gemensamt koncept för 
samverkan inom geoteknisk datainsamling och identifiera behovet av 
ett nationellt datavärdskap för geoteknisk information, som saknar en 
nationellt standardiserad lösning för tillhandahållande.

• Mål: Ta fram ett ramverk för hur geoteknisk och annan tillämplig 
information ska tillgängliggöras som öppna data så att en bred 
användning och öppenhet möjliggörs. 



Regeringsuppdrag som har koppling till 
handlingsplanen







Koppling till fokusområde 3



Koppling till fokusområde 5



Frågor?


