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Information från Lantmäteriet till de som tecknat
användaravtal för Geodatasamverkan
I detta dokument får ni en kortfattad beskrivning och länkar från
http://www.lantmateriet.se till relevant information samt användbara
kontaktuppgifter för de som tecknat användaravtal för Geodatasamverkan.

Befintliga avtal och tidigare beställningar av geodata
Om inte befintliga avtal med vidareförädlare har sagts upp innan ni går med
i Geodatasamverkan riskerar ni att få betala dubbelt för geodata.
Tidigare beställningar som har löpt på med vidareförädlare fortsätter inte
automatiskt när ni går med i Geodatasamverkan. Ni behöver som ny
användare lägga nya beställningar direkt från Lantmäteriet.
För löpande abonnemang (aviseringar) är det viktigt att ni kontaktar
Geodatasupport i god tid innan ni går med i Geodatasamverkan, kontakta
även för att beställa nya geodataprodukter och geodatatjänster.
Ni kontaktar Geodatasupport antingen via mail geodatasupport@lm.se
eller via telefon, 026-63 36 00.

Lantmäteriets Geodataprodukter
Via länkarna får ni samlad information om Lantmäteriets produktsortiment
av geodata (kartor, bilder, höjddata och fastighetsinformation).

Specifik information om Lantmäteriets geodatatjänster
Via länken får ni specifik information om Lantmäteriets geodatatjänster.
Geodatatjänster
OBS! Alla Lantmäteriets geodatatjänster beställs via Geodatasupport. Vill ni som användare
ha tillgång till fler tjänster utifrån vad som finns på Lantmäteriets hemsida måste ni beställa.
Ni får inte automatiskt tillgång till nya tjänster.

Specifik information om ArkivSök (Arken)
ArkivSök är en tjänst som ger åtkomst till det digitala arkivet Arken som
innehåller förrättningsakter, detaljplaner och historiska kartor.
Med användaravtal i Geodatasamverkan får ni obegränsat antal sökningar
och ni har rätt till fler inloggningar i Arkivsök.
Via länken får ni mer information. Arkivsök
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Specifik information om Lantmäteriets SWEPOS tjänster
SWEPOS Nätverks-RTK och DGPS samt Digitalt Geodetiskt Arkiv ingår i
Geodatasamverkan. Via länken får ni mer information. SWEPOS

Geodataplatsen
Geodataplatsen är Lantmäteriets ”Hämta-själv-lager”, där kan ni som har
användaravtal för Geodatasamverkan själva hämta GSD-Fastighetskartan.
Om Geodataplatsen
För tillgång till Geodataplatsen behöver ni kontakta Geodatasupport för att
få inloggningsuppgifter, geodatasupport@lm.se

Support
Om du har frågor om Lantmäteriets geodataprodukter och geodatatjänster
inom områdena kartor, bilder eller fastighetsinformation samt kring
leveranser av geodata ska du kontakta Geodatasupport

Regionala Geodatasamordnarna
Om du vill ha mer information eller rådgivning om Lantmäteriets
geodataprodukter och geodatatjänster samt information om
Geodatasamverkan så kan du kontakta din regionala Geodatasamordnare.
De finns lokaliserade över hela landet och utgör ett stöd för er som
kommun eller myndighet. Regionala Geodatasamordnare

Vanliga frågor - FAQ
Här hittar du vanliga frågor och svar kring Lantmäteriets tillämpning inom
ramen för geodatasamverkan.
Här hittar du vanliga frågor och svar kring vidareförädling och
Geodatasamverkan

Geodataportalen
Portalen ger dig möjlighet att söka, hitta och titta på geodata från olika
myndigheter. Den visar vad som finns och var det finns, men den innehåller
i sig inte några tjänster eller geodata. Geodata och tjänster som du hittar
via Geodataportalen är tillgängliga genom respektive ansvarig
producent/myndighet. Geodataportalen
I Produktutbudet ser du vilka geodata och tjänster som ingår i
Geodatasamverkan och den som tecknat användaravtal får tillgång till
Produktutbudet
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