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Lantmäteriets 
bildförsörjnings-
program BFP Uppföljning 

flygfotoplaner 

Beslutade 
flygfotoplaner

Leverera flygbild

Levererad produkt

Leverera ortofoto

Användare av flygbild och ortofoto: 
* Kommunala förvaltningar
- miljö/hälsa
- tekniska kontor
- markförvaltning
- GIS-samordning
- bygglov
- fysisk planering, översiktsplanering
- m.fl

* Fastighetsbildning
*  Kvalitetsarbete fastighet
* Kris- och beredskap/blåljus
* Infrastrukturbyggare

* Privata sektorn

Kund beställer flygbild 
eller ortofoto via ett 
beställningsgränssnitt

Kundbehov av flygbild
Beställning OK

Tillhandahållande genom:
- manuellt uttag av flygbilder/ortofoto (filer)
- visningstjänst ortofoto (maskin till maskin)
- direkttjänster flygbilder/ortofoto (maskin till 
maskin)

Upphandla ramavtal 
flygfotografering för 
gemensamt avrop:
- nationellt,
- regionalt (länsvis eller kommuner)
- kommun

Planera 
flygfotografering

Beställning hanteras 
och kontrolleras av 
handläggare

Beställning kontrolleras mot avtalad 
tillhandahållandesätt. Hanteringen 
sker hos lagrande part.

Kundavtal

Upphandling och planering/uppföljning i samverkan

Årets 
flygutfall

Ramavtal för avrop av 
flygfotografering:
-nationellt,
-regionalt eller
-kommun

Flygbilder i 
svart-vit, 
IR och färg

Ortofoto med 
upplösning enl 
ramavtal (LM /
kn BFP)
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Ortofoto-
framställning

Flygfotografering

Insamling och lagring i samverkan
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Alternativ A

Alternativ B
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Tillhandahållande i samverkan via en gemensam portal

Kundbehov av ortofoto

Kund tittar och 
väljer  flygbild eller 
ortofoto via en 
hitta/titta-tjänst

Kommuners behov
utöver LM och 
kommuners BFP

Avropa beslutade 
flygfotoplaner
- nationellt,
- regionalt eller
- kommun
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Andra aktörers 
behov, t.ex. Div F 
(LM) utöver LM och 
kommuners BFP

Kommuners 
bildförsörjnings-
program

Enskild upphandling

Teckenförklaring:
Visar vilka aktörer som är 
utförare  

Visar var bilderna lagras -                            
Olika färger visar olika alternativ

Visar från vilket lager bilderna 
hämtas - Olika färger visar olika 
alternativ

Alternativ C

Alt B - Flygbilder och ortofoton hämtas lokalt till ett gemensamt leveranslager

 
Gemensamt leveranslager:
Gemensamma tjänster och visningstjänster m.m

Alternativt: kund tittar 
i applikationen som 
ersätter Geolex

Alternativt: kund 
beställer direkt hos 
leverantören av bilden

Alternativ A

Alternativ B + C

Upphandla en  
flygfotografering

Enskild insamling

Flygfotografering
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