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Utvecklad samverkan för öppna och 

användbara geodata via tjänster



Rådets handlingsplan 2017
- 11 aktiviteter 

1) Definiera basdata i den nationella infrastrukturen för geodata

2) Ta fram utvecklat beslutsunderlag för öppna geodata

3) Finns det basdata som inte bör öppnas upp?

4) Vision, kravställning och prototyp på gemensam nationell baskartetjänst

5) Strategifördjupning – Skogsdata

6) Strategifördjupning - Krisberedskap och blåljus

7) Strategifördjupning - Grön infrastruktur

8) Strategifördjupning - Geodata för Sveriges kust- och strandzoner

9) Tydliggjord bild av initiativ/samverkan inom samhällsbyggnadsområdet

10) Hur samverkar vi kring samordningen geodata – miljödata?

11) Hur kan vi samverkan kring produktion och produktionsplanering



Rådets handlingsplan 2017
- Strategifördjupningar/sektorsvisa planer

5) Skogsdata

Vi skapar förutsättningar för ett löpande strategiskt 
samarbete inom skogssektorn kring geodataförsörjningen och 
användningen av geodata.

Ett viktigt mål är att säkra tillgången till uppdaterade och fritt 
lättillgängliga geodataprodukter, t.ex. Skogliga grunddata, till 
nytta för en bred skara användare som behöver bra 
beskrivande underlag av skogen och terrängen.

Ett annat viktigt mål är att klarlägga förutsättningarna för 
gemensamma lösningar där myndigheters och skogsföretags 
behov samordnas och eventuellt även samfinansieras.

Ansvar: Skogsstyrelsen (kopplar till delmål 4C)



Nationell höjdmodell, uppbyggnad 2009-2019

ca 3% återstår att laserskanna

• Engångsuppgift finansierat med 
särskilt klimatanpassningsanslag 

• Slutprodukter 

– Laserpunktmoln

– Nationell höjdmodell

• Låg avgift på grund av särskilt anslag



Bildförsörjningsprogrammet – omdrevsfotografering

ca 30% av landet per år

Långsiktig plan

• Löpande finansierat med ordinarie 
anslag och användaravgifter

• Slutprodukter

– Flygbilder och ortofoton 

– Punktmoln från flygbilder (från 2016)

• Användarfinansierat. Högre avgift på 
grund av att inte särskilt anslag finns



Punktmoln från laserskanning och från flygbilder

Punktmoln från laserskanning ger 
detaljerad information om överytan, 
marken och vegetationen.

Punktmoln från flygbilder ger 
information om överytan och övre 
delarna av vegetationen.  

Bild från, J Bohlin SLU



Fördelar med ett laserskanningsomdrev

• Laserskanning bidrar till flera olika samhällsnyttor

– Förbättrad uppdatering av nationella 
höjdmodellen, byggnader, skogen…

– Förbättrad uppdatering av skogliga data

–Bidrar till förbättrad analys och 3D visualisering 
för riskhantering, klimatanpassning, naturvård, 
samhällsbyggnad, mobiltelefoni (5G)…

…jämfört med punktmoln från flygbilder



Ajourhållning av nationella höjdmodellen

• Ajourhållning med punktmoln från flygbilder över öppna ytor, 
samt på sikt nyttja: 

– Större kommunernas laserskanning över tätort 

– Trafikverkets laserskanning över statliga transportnätverk

• Ajourhålla från ev. framtida omdrevslaserskanning (enda 
sättet att hitta alla förändringar)

Helge å, Osby, Skåne från 
2009, som det såg ut när 
laserskanningen 
genomfördes.

Helge å, Osby, Skåne 
från 2016, som det 
ser ut idag.

Området i den ännu ej 
uppdaterade nationella 
höjdmodellen, dvs. 
inaktuella höjddata



Förutsättningar för laserskanningsomdrev

• Specifikationer och tidplan behöver, förutom skogsbrukets behov, 
även uppfylla andra viktiga samhällsbehov

• Lantmäteriet planerar och genomför skanningen efter samråd 
med berörda parter (intressenter och finansiärer)

• Laserdata i form av ett automatiskt klassat, kvalitetssäkrat och 
georefererat punktmoln tillhandahålls till alla användare som 
öppna data

• Samfinansieringen bör täcka minst en full produktionscykel med 
rikstäckning, dvs omfatta minst 10 år

• Den del av kostnaden som inte täcks av externa intressenter 
måste täckas av staten i ett särskilt anslag

• Produktionsstart kan ske tidigast under 2019, förutsatt att 
finansierings- och specifikationsfrågorna löses till halvårsskiftet 
2018



Laserskanningsomdrev

Fakta:

• Delområden 50x50 km (2500 km2, 250 000 ha) 

• 16 delområden/år = 10% av Sverige/år

• Ca 200 flygtimmar/säsong kräver 1 flygplan på heltid

• Varje delområde kräver minst 3 flygpass
motsvarande totalt tid 12.5 timmar/delområde 

• Antal punkter: ca 2 punkter/m2

• 20 graders öppningsvinkel från lodlinjen

50 km

50 km

Produkt: automatiskt klassat, kvalitetssäkrat och 
georefererat punktmoln med hjälp av stödpunkter

Kostnad: 15-20 mkr/år för 10-årigt omdrev



Frågor?


