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LANTMÄTERIVERKET 
20 februari 

 
 
INLEDNING 

 
Dagens första pass, Lars Jansson 
 
LARS JANSSON, berättade om lantmäteriets verksamhet som startade med kartläggning av 
Sverige 1628 och man gör samma sak idag – samlar information. Då gjorde man det för att 
staten skulle få ett skatteunderlag men idag har verksamheten utvecklats till fem 
kärnprocesser. 

1. Fastighetsbildning 
2. Informationsförsörjning 
3. Svensk uppdragsverksamhet 
4. Tjänsteexport 
5. Fastighetsinskrivning 
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Fr o m 1 juni 2008 kommer IM att sortera under lantmäteriverket. Idag omsätter lantmäteriet 
1,8 miljarder varav 1,4 miljarder är avgiftsintäkter och 20%, 375 miljoner är statsanslag. 
Detta kommer att öka eftersom IM är anslagsfinansierad. 
 
Swedsurvey är lantmäteriets utlands verksamhet. Hjälpa systerorganisationer i länder med 
olika utvecklingsbehov för att skapa rustika fastighetsbildningsgrunder. 
 
Organisation  Styrelse 
  Generaldirektör   Internrevision 
  GD-stab 
     Koncernenheterna 
  Divisioner 
Fastighetsbildning Informationsförsörjning Inskrivning Metria 
 
Styrelseordförande är nu en extern person. 
Lantmäteriet har c.a 2100 anställda på cirka 100 orter med huvudkontor i Gävle. 
 
Vision och verksamhetsidé: Bidrar till en hållbar användning av mark och vatten samt till ett 
tryggt ägande av fastigheter. Vi tillsammans med stat, kommun, företag och privata 
personer…. 
Värdegrund: service, öppenhet, handling 
Gemensamma strategiska mål: attraktiv arbetsplats, ledande servicemyndighet, välkänt öppet 
förtroende. 
Strategiska mål fastighetsbildning: Fungerande samordningsansvar. Ökad, breddat 
användning av geodata. 
   
 
INSAMLING AV GEOGRAFISK INFORMATION 
 
MIKAEL LILJE , geodesi, nationell höjddatabas. 
 
Geodesi, jordens form, storlek och tyngdkraftsfält.  
Läran om jordens uppmätning. 
 
Satelittsystem: GNSS, GPS, GLONASS; Galileo 
 
Absolut mätning, relativ mätning. Punkter högst 7 mil för noggrannhet. 
 
Referenssystem:   
Sweref 99, globalt 3D-system, utväxling av data till andra länder 
utan att göra något extra 
Sweref 99 fm, ny kartprojektion 
RH2000, nytt höjdsystem 
Swenos_RH2000,  nytt geodesihöjdsystem 
 
   Läget i rummet 
 Sweref99    Rh 2000 
 Swereff99 fm           Swenos_RH200 
 Planläge    Höjdläge 
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Avvägning ger “höjden over havet” H. Mer precis så är H höjden över geoiden. Men GPS ger 
höjden över ellipsoiden. 
 
 
markytan 
geoiden 
ellipsoiden 
 
  
 
Analoga arkivet från 1700-talet. Punktbeskrivning, punktkartor, koordinater, höjdlistor, 
transformationssamband. 
 
Digitalt geodetiskt arkiv samma info som det analoga men via nätet (1000 kr/år). 
 
FLYGBILDER OCH BILDPRODUKTION 
MIKAEL JANSSON, bildenheten. 
 
Vi gör Sverige tillgängligt på bild. Från flygfotografering till färdig produkt. 
Flygbilder, ortofoto, höjddata. 
 
Mikael gjorde en kort historisk återblick för att landa på 2000-talet. 
 
2006 
Flygfotograferade man 33% av Sverige från 4800 m höjd. 100 största orter  
från 2500 m höjd. Användare är med i planeringen. Övergång till Sweref99.  
Inga inrikes uppdrag. Produktion i egen regi – bildenheten. 
 
2007 
Helt digital produktion. 2 stycken MMC kameror inköpta år 2005 och 2007. En kamera kostar 
10-15 miljoner kronor. Kameran har 4 multispektrala kamerahuvuden och 4 högupplösta 
pankromatiska kamerahuvuden. Tar fyra överlappande bilder som blir en bild. 
PAN + RGB = Panskärpt RGB 
 
Tre samtidiga produkter: svartvit foto, ir-bilder och färg. 
 
Lantmäteriet hyr flygplanen.  
 
Fördelar med digitalt: 
- Kostnadsbesparing, ingen film och bättre för miljön. 
- Kortare produktionstid 
- Kvalitets fördelar, 3 produkter 
 
Produktionskedja: Planering ----Flygfotografering----Sekretessgranskning-----
Geometribearbetning----Ortofotoframställning. 
 
Man har delat in Sverige i olika flygfotointervaller t ex 2 år, 3 år, 4 år och 6/8 år. 
Flygbilder används ofta för förändringsanalys. 
www.geolex.se 
Flygbilder. 
flygbilder@lm.se eller tfn 026-63 34  04 
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DATAFÅNGST OCH GEOGRAFISKA BASER  
LARS HÅKAN BENGTSSON, topografi, ajour egen regi 
 
Geografisk grunddata; vägar, byggnader, vissa markslag,  
kraftledningar har fotogrammetri som huvudsaklig  
insamlingsmetod. Övriga objekt har GPS-mäts vid fältarbete  
eller skärmdigitaliserats mot ortofoto. 
 
Ajourhållning i egen regi sker periodiskt. 
Uppdaterar befintliga objekt. 
Prio 1: byggnader, vägar, järnväg, strandlinje 
Prio 2: markanvändning, bäckar,stigar, vandringsleder, anläggningar, idrottsplatser, text. 
 
Nytillkomna objekt karteras. 
Ändrar felaktig klassning. 
Jobbar med 10 x 10 km ruta. Stereo 8-24 tim, orto 4-16 tim. Inget med fastighetsgränser. 
 
 
ANNA JEPPSSON, topografi, ajour samverkan 
 
Ajourhållning i samverkan sker kontinuerligt. 
Kommuner Adresser, Byggnader, Topografi –ABT 
Vägverket Nationell vägdatabas NVDB 
Kraftbolag  
Banverket Järnvägsinfo 
Sjöfartsverket Nationell strandlinje NSL 
Felanmälan via felrapporter sker kontinuerligt t ex Eniro 
 
Data används av många som man kanske inte tänker på att det är GIS; eniro, hitta.se, SOS 
alarm med flera. 
 
 
HARRY HIETANEN, kartdata, topografi 
 
Allmänna kartor: Fastighet Väg Flyg  Sverige 
 Terräng Fjäll Översikt 
 
Ny bladindelning. Ej till pappersåtervinningen utan brännbart. Tål vatten. 
Ny vinjett för tydligheten. Utfallande kartbild. 
Täckningsområde 80 x 40 (80 x 80 eftersom det är både tryck på fram- och baksida) 
 
Vägkartan slutar där fjällkartan börjar (eller tvärtom). 
Samarbete betr fjällsäkerhet med Norge ang fjällkartan. Annars står Norge för sin del. 
 
Grunddata kontra terrängkarta. Grunddata = kartdata. 
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Anna Jeppsson och Harry Hietanen blir avtackad med Godis I Strut (GIS). Det var herr 
Norberg som var så fyndig och knöt an till dagens ämne. Här en kvinna från Östersund som 
står redo med strutarna som innehöll Åre-choklad. 
 
 
FASTIGHETSBILDNING 
LENNART SUNDSTRÖM 
 
Framtagande av material och underlag till skatteverket för fastighetstaxering. 
Det finns 21 st lantmäterimyndigheter med 8 chefsområden. 
Det nybildas cirka 20 000 fastigheter per år. 
 
Fastighetsindelning för: 
Äganderätt fastighetstaxering inteckning lån folkbokföring 
Rättigheter administrativ indelning samhällsplanering 
Fastighetsregistrering 
Lantmäteriförrättning är ett bra sätt att lösa mark och ersättningsfrågor opartiskt. 
 
Ägarlägenheter      
 
   1:5 
   1:4 
   1:3 
 
Ännu oklart hur det ska se ut. En form av #D. 
       
Skilda system i Norden beträffande fastighetsbildning. 
 
Arken. 
                       Lennart Sundström 
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Nationellt digitalt förrättningsarkiv i Sverige. Förrättningsakterna är våra rättsliga urkunder 
och är underlag till fastighetsregister och registerkarta. 
Fördelar med digitalt arkiv är minskat slitage, effektiv förrättningshandläggning och ökad 
tillgänglighet till informationen. 
 
Digitaliseringen kostar cirka 200 miljoner kr. och ska täckas av förrättningskostnader. Drift 
och förvaringslagring kostar ungefär 11 milj kr/år. 
 
Man kommer att göra försök på några kontor med digitalsignering av akter och med 
direktarkivering. Den digitala versionen är originalet och inte det man skriver ut. 
 
Autoka-vy (jmfr t ex Fir) Där aktbeteckningen finns en koppling till själva akten för att se vad 
som står där. Även länka till detaljplaner. För att nyttja detta kan man skriva avtal. 
 
Man kan titta på allt i hela Sverige på www.lantmateriet.se. Publikt material från gamla tider 
fram till 1928.  
E-tjänst –Historiska kartor-privata kunder, Arkivsök – avtalskunder. 5000 kr/år och 40 kr/akt, 
Klm har fördelaktigare avtal p g a att de lägger in info själva. 
 
 
LASSE PALM, gis-ordförande i Gävle, marknadsföring 
 
Kartans år 2008. Utställning som kan bokas för att vandra runt i Sverige. Kostnad 1750 kr för 
frakt och adm. 
www.kartansar.se 
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FORSKAR-ARKIVET 
GETRUD WIKING 
 
Forskararkivet flyttas från lantmäteriverket till Stockholm hösten 2008, så det kändes speciellt 
att vi hann få gå in och titta på arkivet och höra om kartans historia. 
Vi fick följa byn Apuna genom de olika skiftesreformerna genom ett väl dokumenterat 
kartmaterial. 

 
Getrud berättar om byn Apuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
Vi beundrar de vackert handritade  
kartorna. 
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MITT BYGGE.SE, GEODATAPROJEKT 
PATRIK OTTOSSON 
 
En ingång till all info för att planera, bygg och bo i sitt hus. 
Projektet startade 2005. 
För medborgare: kunskap, stöd, snabbare, säkrare 
För kommuner, företag, statliga myndigheter: minska investeringar, effektivare, tid för 
komplicerade ärenden 
 
Från idé till färdigt hus. Räta ut frågetecken i en portal. Gränsöverskridande samarbete, 
medborgaren i centrum, tillittsfull tjänst, helhetslösning, gemensamt koncept för hela landet. 

- fastighetssök för alla 
- byggritningar; digitalt arkiv kopplat 
- e-tjänst bygglov via e-legitimation. 
-  

Ärendeprocess: portal ---- e-id ---- mina engagemang ---- e-tjänst ---- e-id ---- ärendehantering 
 
Geodata – Sverige bit för bit 
Strategin att stödja utvecklingen av svenskt näringsliv, bidra till effektivare offentlig 
förvaltning, enklare för medborgarna vid myndighetskontakter. 
 
Bakgrund: uppdrag att ta fram nationell strategisk plan för samlad informationssamlande 
geodata.  
Inspire EG-direktiv; skall implementeras i svensk rätt. 
Mål: skapa en infrastruktur för geodata i Europa. 
Omfattar: myndigheternas digitala geodata. 
 
Affärsprocess –geodata.se 
Söka/finna, beställa, köp/betala, återkoppla 
 
Ökad samhällsnytta, informationsverk i resurser 
www.ec-gis.org/inspire/ 
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                                                         JÄRNVÄGSMUSEET 

 
Mingel innan guidning 

 
Vi fick en guidad tur på järnvägsmuseet på  
kvällen den 20:e. Utställningen var i kronologisk  
ordning med vackra uppställda lok, vagnar och en  
pris- och lönebild som man kunde följa och jämföra  
över tiden. 
Guiden berättade att uppkomsten av tåg var i  
England. Det var härifrån som man beställde sina första tåg. Tyvärr har engelsmännen skrotat 
sina gamla tåg eftersom medan vi i Sverige har bevarat dessa och de utgör nu unika exemplar 
av de första tillverkade engelska lok. 
 
Från början hade man inget tak över där eldaren stod vid ångloket. Detta för att han skulle 
slippa dålig luft men efterhand så blev även denna del takbeklädd. 
I slutet av 1800-talet hade en tågkonduktör högre lön än en läkare men i takt med 
rälsutbyggandet så närmade de sig lönemässigt för att läkaren kom sedan att gå om. 
Intressanta prisjämförelser var på brännvin, smör, tågbiljett och bostadshyra. 
 
Här i utställningshallarna kan man titta in i fängelsevagnar, kungliga vagnar och 
tredjeklassvagnar. Det finns även modeller i skala 1:10 där ena sidan är bortplockad för att 
man ska kunna titta in i vagnarna. 
 
Man får en inblick i olika spårbredder. En kort sträck som inte ska ha någon anslutning kan ha 
en smal spårbredd detta för att det var billigare att bygga och man kunde göra snävare kurvor. 
 
Vi får ta del av rallarnas liv som var tufft och hårt. Om Svarta Björn som var en ung kvinna 
som lagade mat till rallarna och hennes öde. 
 
 
 
Det serverades en utsökt god svensk buffé som 
 bestod av lax med romsås, västerbottenspaj,  
renmousse på kavring, kycklingspett med rostad 
 blomkålssås. Potatissallad, grönssallad, tryffel- 
smör och lantbröd. Kaffe och chokladbit med  
mintcreme. 
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 HÖGSKOLAN  
 21 februari 
 ULI 
      JOHANNA RUNARSSON 
 
 
 
 
 
 
 
ULI, utvecklingsrådet för landskapsinformation,  
kändes gammalt – tvättas bort, nu ULI. 
 
Hur ser GIS ut i Sverige? Undersökt via  

- enkät, offentlig sektor 
- telefonintervjuer, privata 
- kommersiella och utbildning, formerna inte klara  
men startar i höst. 

 
Ny sektion inom ULI betr säkerhet/beredskap. 
 
Prel bokat en GIS-föreningsträff 6 maj 2008 i Stockholm. 
 
 
GIT-1 
PIA OLLERT-HALLQVIST , distanskurs GIT-1 
 
Elever har via applikationsportal Citrix tillgång till 

- stor server 
- alla programvara (via servern vilket gör att man inte behöver ha den nyaste datorn) 
- lärare 

 
Läraren kan undervisa och ha direktkontakt med eleven via ”skuggning” typ som IT när de 
ser vår skärm när vi har något fel. Man kan då gemensamt titta på och förklara de olika 
momenten i en uppgift. 
 

      
    
Pia fick god hjälp av Mikael i sin 
presentation 
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GEOMATIKPROGRAMMET 
STIG-GÖRAN MÅRTENSSON 
 

 
 
Utbildning 
Högskolan Gävle ---- Inst. För Teknik & Byggmiljö ---- Avd. för samhällsbyggnad ---- 
Geomatikprogrammet 
 
Geomatik är samlingsnamn för insamling, analys, bearbetning, lagring och presentation av 
geografisk information. GIS ett verktyg inom geomatik. Kurser med fokus på GIS --- GIT 
 
Inom geomatikprogrammet kan man specialisera sig. Skillnaden märk om man läst matematik 
eller inte samt typen av examensarbete (om det krävs forskningsgrund eller ej). 
T ex man avlägger teknologie kandidatexamen i Gävle och kan då gå vidare 2 år på KTH till 
civilingenjörsexamen med inriktning 
- mark- fastighetsjuridik 
- stadsplanering 
- tekniskt lantmäteri 
 
Internationella engagemang 

- utbytesstudenter Kina, Spanien, Australien m fl 
- masterprogram distans med lantmäteriet i Mongoliet 
- internationellt kadidatprogram 
- ingår i europeiskt nätverk som är kunskapsstödjande i norra Ryssland och i Ukraina 
- ”free movers” från Iran, Namibia, Holland, Nigeria m fl. 

 
Kompetensutveckling via distans eller semidistans. 
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MULTIKRITERIAANALYS (MCA) 
PIA OLLERT-HALLQVIST 
 
MCA används i stora projekt där många alternativ/kriterier finns. Ger ett klart och tydligt 
resultat; vad är viktigt och mindre viktigt. Analys av viktningsfaktorer av kriterier. 
Svårare att få sin vilja fram för ”starka, viktiga” personer eftersom de kanske då frångår det 
bästa alternativet. 
 
Ex; Vattenkraftsdamm, se på 
Vattenflöde, fallhöjd, geologi (solid grund), geomorfologi (bergssidor), distans urbana 
områden, sedimentproduktion, markanvändning, miljöhänsyn. 
 
Två typer av kriterier 
-Restriktioner     -Faktorer 
Sant eller falskt     Har värdet inom ett speciellt intervall 

1      0     0 - 255 
Och bygger uppe n karta utifrån det Högre värde desto större vikt. Gör en 
     karta för varje intervall. Faktorkarta har 
     Värde. Faktorerna jämförs en och en mot 
     Varandra i en parvis jämförelsematris. 
 
Skapa modell 
Utifrån faktorkartor skapar en totalfaktorkarta. 
Gör även en total restriktionskarta. 
Faktorkarta + restriktionskarta = Resultatkarta 
 
Där utläser man t ex bästa placering enligt resultatkarta utifrån analys men man ska alltid ut i 
fält och titta utifrån den fysiska förutsättningen och göra en bedömning. Sunt förnuft. Stirra 
sig inte blind på ”bästa resultat” utan utifrån vad man viktat så kan näst bästa resultat vara 
bästa lösningen. 
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TEKNIKPARKEN 
21 februari 
 
GIS I GÄVLE KOMMUN  
SAMT SAMARBETE INOM  
LÄNET MED cX DATABASEN 
 
KAJ WEHLANDER och 
SUSANNE VEJDAHL. 
 
 
 
 
 
 
Presenterade ett bildspel över Gävle. Flygbild i bakgrunden, zoomar in objekt och visar tänkt 
projekt samtidigt som en blå prick visar på bakgrundsbilden vart man befinner sig. Illustrativt. 
Strandnära boende Gävlestand, Engeltofta backe, E4 mot Stockholm, resecentrum, 
Gävlehamn, högskolan, teknikparken, Läkerol Arena, konserthus 
 
Bygg & miljö 
Chef: Eddie Larsson 
Uppbyggnad/underhåll databaser 
Kartframställning, analyser 
Mätuppdrag, GIT/IT-utveckling, GIS/IT samordning 
 
GIS-Gävle 
Utifrån olika register; befolkning-, kart-, företag-, fastighets-, personal-, 
adress/byggnadsregister utmynna i samhällsnytta. 
 
GIS-samordning 

- GIS gruppen lokalt inom förvaltningen 
- Koncern-GIS projektgrupp ”Gräv i Gävle”, grävtillstånd kommunalmark. Söka via 

nätet. Ritar i karta vart man vill gräva, kopieras in i e-mail med ansökan. 
- Gävle GIS-kluster samarbete med näringsliv, högskola och samhälle 
- Tätortsdatabaser, rikstäckande samarbete kommuner och SKL 
- cX-kommunerna 
- Regionalt samarbetsprojekt cX och Värmland 
- Internationellt samarbete med vänort Buffalo City, Sydafrika 

 
En fysisk primärvårdspärm ligger nu på nätet som hälsocentral, kommun, sjukhus, transport 
och hemtjänst kan få ut geografisk info, adressregister, folkbokföring och info ang 
äldreomsorgen. Nu lättare att ajourhålla. 
 
STIG – skador på kommunens egendom. Visar statistik på skador senaste månaden. Typ av 
skada samt kostnad. 
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FXP – Future Position X 
JAN BJERKMAN, kommunal näringsutvecklare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anders och Jan Bjerkman. 
 
Vad ska vi jobba med för att få tillväxt? Använde konsult och amerikanska handelskammaren 
för att få nya ögon och där utkristalliserade sig bl a GIS. Unika på GIS. 
 
Vad kan vi göra för att utveckla GIS? 
Konsumentundersökning kopplat till GIS. 
Samverkan med undersökning, samhälle och industri ökar tillväxten. 
Klustermodell, Runt värdekedjan stödjande organisationer, kunder, spec gis-kompetens, 
strategiska tjänsteleverantör, teknik. 
 
FPX-klusterorganisationen 

- ideell förening 
- oberoende arena för utveckling 
- marknadsföring GIS-kompetens och -tjänster/produkter 
- stöttar sina medlemmar 

 
FPX markets utveckling 
 Labb  showrooms 
 Networks bygga nätverk 
 Forskning 
 
Internationalisering ---- kompetenssäkring. Samarbetsavtal med Kina. 
Forskning --- utveckling ---- test ---- produktifiering ---- företag 
 
Utvecklingsområden 

- skydd för vattenöversvämmningar 
- spelmiljöer, verkliga t ex konserthuset i virtuell miljö för att kunna träna i för 

räddningstjänsten. Uppbyggt med laserskanning och foton. 
Larm 
Snabbare ut till berörda. Utvecklat samarbete betr info för blå-ljus-org. Bifoga karta. 
Information på ett tidigare stadium 
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Här skapas kontakter mellan länet, lantmäteriverket 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Frukost, undrar just vad Marianne tittar på 
 
 
 
Djupa funderingar på Högskolan. 


