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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 påverkar infrastruktur, krisberedskap och 
samhällsplanering. Öppna och tillgängliga geodata är en 
förutsättning för att analysera, synliggöra och förklara 
skeenden samt förebygga effekter



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





Utvecklad samverkan för öppna och 

användbara geodata via tjänster



Geodata är öppna

En ny finansierings-
modell behövs för 
att avgiftsbelagda 
geodata från 
offentlig sektor ska 
kunna öppnas upp 
för bred användning
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Geodata är användbara

Geodata ska 
vara enhetliga, 
aktuella, 
fullständiga och 
av känd kvalitet 
så att de blir 
enkla att 
använda
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Geodata är tillgängliga

Geodata ska 
vara kända och 
lättillgängliga 
via tjänster för 
att understödja 
nya arbetssätt 
och arbetsflöden



Samverkan är välutvecklad

Geodatastrategin är 
grunden för en 
bred nationell 
samverkan 
mellan 
offentliga 
producenter 
och användare 
av geodata
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Samverkan är välutvecklad

Angelägna sektorsvisa fördjupningsområden är:

a) Grundläggande kommunal mätning och kartläggning
b) Grundläggande nationell mätning och kartläggning
c) Samhällsbyggnadsprocessen
d) Klimat- och miljöområdet
e) Blåljus och krisberedskap
f) De areella näringarna
g) Innovation och kommersiellt vidareutnyttjande av geodata
h) Data för forskning, utbildning och kulturverksamhet
i) Livscykelhanteringen 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)



Öppna geodata



Öppna geodata - Alla behöver geodata



Öppna geodata - Skapar möjligheter

 Ingen ekonomisk tröskel för användning

 Säkerställer att bästa möjliga geodata används

 Stimulerar vidareanvändning och innovation

 Smarta städer, smart landsbygd och smarta hav

 Främjar digitalisering och transparens

 Underlättar myndighetssamverkan

Geodata är öppna

Geodata är 
tillgängliga

Geodata är 
användbara



Gemensam framställan om öppna geodata



Öppna geodata i 

Danmark

Pågående uppföljning av reformen 

- Värdet på geodata har ökat med drygt 100 %, ca 1,9 miljarder 

DKK, sedan geodata öppnades 2013, d.v.s. (en trend som 

överensstämmer med det ökade antalet användare och ökad 

datadistribution)

- Geodata integreras och skapar värde i helt nya tjänster inom 

nya användningsområden (t.ex. finansiella sektorn, fastighets-

förvaltning och klimatanpassning). Geodata bidrar också till att 

effektivisera befintliga arbetsprocesser.

- Näringslivet räknar med att helt nya lösningar kommer att 

utvecklas på öppna geodata och det finns stora förväntningar 

på tillväxt inom olika näringslivsområden .



Lantmäteriets arbete med 
öppna geodata



Lantmäteriets vision för öppna geodata

I ett Sverige med mer öppna geodata;

• får medborgarna bättre e-tjänster, bättre samhällsservice 
och bättre kontakter med myndigheterna

• får företagen bättre förutsättningar för innovation och tillväxt

• blir samhället effektivare och fattar snabbare 
och bättre beslut i viktiga samhällsfunktioner



Geodata är av störst betydelse
Öppna geodata visar på 
stor ekonomisk potential



Lantmäteriets inledande steg mot öppna geodata

Vi har öppnat upp en liten mängd geodata

• för att få erfarenheter och stimulera innovation 

• för att visa på nyttor

Det motsvarar några få procent av Lantmäteriets samlade uttag av 
avgifter för geodata (ca 2 % av det totala avgiftsuttaget för 
geodata och ca 6,5 % av avgiftsuttaget för enbart geografisk 
information).



Öppna data från 1 juli 2015

• Kartinformationen i skala 1:250 000 
(Översiktskartan)

• En höjdmodell med 50 m upplösning (grid)

Öppna data från 1 januari 2016

• Kartinformationen i skala 1:100 000 – 1:50 000 
(Väg-, Fjäll- och Terrängkartorna)

• Positioneringstjänst med meternoggrannhet 
(Swepos Nätverks DGNSS-tjänst)

• Distriktsindelningen



Sverige i Minecraft

Kartor över hela Sverige från Lantmäteriet



Vad?

• Nedladdningsbara filer till Minecraft per kommun samt för hela Sverige

• Skapat kartbaserad hämt- och informationsplats på webben

• Upplösningen 8x8 m per block

• Fyra områden i högre upplösning (1x1m)

– Kiruna

– Gävle

– Östergötland

– Gotland



Ska en myndighet spela Minecraft på arbetstid?

• ESV svarar den egna frågan 
” Ska en myndighet spela Minecraft på arbetstid?”

• ” Mycket tyder på att det är ett innovativt och kostnadseffektivt sätt för att effektivisera 
myndigheternas kunskapsspridning.”



Hur togs det emot?

• Över 18.500 nedladdningar

• Över 12 Tb nedladdat

• Över 170 artiklar första veckan

• Årets Arkitektur – En av fyra nominerade

• Årets E-tjänst – En av fem nominerade

• Årets Digitala Projekt



Hur togs det emot?

• Över 18.500 nedladdningar

• Över 12 Tb nedladdat

• Över 170 artiklar första veckan

• Årets Arkitektur – En av fyra nominerade

• Årets E-tjänst – En av fem nominerade

• Årets Digitala Projekt – Vinnare

• Juryns motivering löd: ”Digitaliseringen genomsyrar allt – den stöper om branscher, 
verksamheter och samhällsfunktioner i grunden. Årets digitala projekt är ett gott 
exempel på hur en traditionell svensk aktör drar nytta av digital teknik på ett innovativt 
och inspirerande sätt, och når ut till nya målgrupper i flera dimensioner. Årets digitala 
projekt 2016 är Lantmäteriets Sverige i Minecraft”



Än sen då?

• Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) – BetterGeo

• Riksantikvarieämbetet (RAÄ) – Spelifiering av kulturarv

• Polhemsskolan och Gävle Kommun – Gävle i Minecraft

• Future City – Skoltävling kring framtidens stad för alla med Kiruna i Minecraft

• Alingsås, Göteborg med flera kommuner använder Minecraft för dialog

• Block by block – Minecraft och UN-Habitat använder Minecraft för dialog kring och 
planering av utsatta områden runt om i världen



Gör Lantmäteriet något mer för unga och nya användare?

• Jobbar med att kunna stödja skolors användning av kartor

• Ambassadörer som jobbar 100% mot skolor

• Deltar i Hack for Sweden – Myndighetsgemensamt hackaton på öppna data

• Avtal om gratis kartinformation för Forskning, Utbildning och Kultur
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Vilka data har laddats ned och till vad
har de använts?

• De flesta användare har laddat ner Terrängkartan

• De som har tillverkat någon form av tjänst eller app använder 
Topografiska webbkartan Visning, Distriktsindelning och 
Höjddata grid 50+ 

• Vidareförädling, bättre beslutsunderlag och forskning



Nyttor med öppna geodata

• Effektivitetsvinster

• Bättre beslut

• Kvalitetshöjningar

”Bred tillgång till geodata är en förutsättning för bra analyser.”

”Vi skulle troligtvis kunna minska vår interna administration för handhavandet av 
Lantmäteriets avgifter och villkor med 2-3 timmar per vecka.”

”Motsvarar en samlad årlig effektivisering framförallt för kunden, men delvis för oss, när 
det gäller licensavgifter och administration om cirka 1,3 miljoner SEK per år.” 



Vilka data vill användarna se som öppna? 
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Lantmäteriet har äskat medel för 2018 
gällande

• Resterande Kartinformationen 

– Fastighetskartan 

– Inklusive Byggnader, både i karta och 
register

• Fastighetsgränser och beteckningar

• Bildinformation – Ortofoton och flygfoto

• Höjddata

• Adresser



Arbetet inför ”mer” öppna data

• Projekt för att arbeta med frågor inför öppna data

• När ska vi våga initiera arbetet inför öppna data?



Historiska ortofoton, referensår 
1960  samt 1975 blir öppna data 
från och med 1 september 2017



Uppdrag från regeringen

• Kartlägga nyttor och kostnader som uppstår på olika nivåer, 
hos Lantmäteriet och i samhället, till följd av våra genomförda 
satsningar på öppna data samt den satsning som föreslås i 
budgetunderlaget

• Redovisa erfarenheter av öppna data i de nordiska länderna

• Delredovisning inlämnad hösten 2016

• Slutredovisning 31 maj 2017

– Även effekter, nyttor samt kostnader för fastighetsinformation 
och geodesi som öppna data kommer redovisas här



Samhällsekonomiska effekter av öppna geodata

• Övergång till öppna geodata ger minst 200 miljoner i vinst

• Effektiviseringsvinsterna ligger i miljardklassen

• Öppna data viktiga för innovation



Värdet av Lantmäteriets data som öppna

• Geodata räddar i krisberedskap och samhällsbyggnad

– Tillgång till aktuella kartdata och adresser är en förutsättning 
för att hitta rätt

– Ortofoton och flygbilder gör det möjligt att se och jämföra 
hur en plats ser ut nu och hur den såg ut tidigare

– Höjddata gör det möjligt att analysera hur mycket havsytan 
kommer att stiga de närmaste 100 åren

– Fastighetsinformation kan öka både nybyggnation samt 
rotation på bostadsmarknaden



Geodata räddar liv och egendom

Tillgång till aktuella kartdata och adresser är en förutsättning 
för att hitta rätt

• Saknad väg försenade brandinsatsen

• Förstärkningen nådde aldrig fram

• Hittade inte rätt adress förrän efter en timme –
då var patienten död



Var låg den gamla soptippen?

Ortofoton och flygbilder gör det möjligt att se och jämföra hur 
en plats ser ut nu och hur den såg ut tidigare, t ex:

• Privata skogsägare får bättre koll på skogsbeståndet på sin 
fastighet

• För att bygga t ex en brygga krävs det att det funnits en brygga 
på platsen tidigare

• Tidigare verksamheter och eventuella deponier där det kan finnas 
miljöfarligt avfall



Sveriges glaciärer krymper snabbt

Höjddata gör det möjligt att analysera hur mycket havsytan 
kommer att stiga de närmaste 100 åren



”Samhället tjänar på att geodata blir öppen data”
Erik Lakomaa, forskare vid Handelshögskolan

”Vi har inte råd att vänta på öppna data” 
Fredrik Sand, Näringspolitisk expert, Stockholms handelskammare

”Fri tillgång till offentliga kartdata kan spara miljarder”

Susanne Nellemann Ek, vd, ULI Geoforum



Tack för mig!

Bobo Tideström

bobo.tidestrom@lm.se


