
Ajourhållning för övrig topografi 
 

– så gör du! 



• Ett fungerande samhälle förutsätter 
att både din kommun och 
Lantmäteriet har en korrekt, aktuell 
och enhetlig redovisning i sina 
databaser.  Sveriges kommuner och 
landsting har tecknat ett ramavtal 
för samverkan mellan Lantmäteriet 
och kommunerna kring geografisk 
information och 
fastighetsinformation samt 
fastighetsbildning. 
 

• I överenskommelsen ingår bland 
annat att din kommun åtar sig att 
leverera och ajourföra uppgifter om 
adresser och byggnader till 
Lantmäteriet, men också övriga 
topografiska objekt. 



Vad är övriga topografiska objekt?  

Det handlar om objekt som Lantmäteriet inte kan samla in och 
dokumentera med hjälp av kartering baserad på flygbilder. 
Mark- och byggnadsanläggningar, som till exempel idrottsplatser, 
avfallsanläggningar, skjutbanor eller bryggor. Men även järnväg 
som inte ingår i det reguljära järnvägsnätet, eller elljusspår, 
vandringsleder och annan typ av kommunikation. Också 
ortnamnstext, till exempel namn på ett nytt bostadsområde eller 
på en idrottsanläggning räknas som övrig topografi. 



Här kan din kommun bidra med kunskap på ett 
unikt sätt! 

 
Du ska leverera de objekt som ingår i gemensam 
objektspecifikation och som din kommun ajourhåller i egna 
baser eller i analogt material. En fullständig lista över de objekt 
som ska levereras hittar du i handbok övrig topografi. 

 

http://www.lantmateriet.se/ovrigtopografi


Hur samverkan mellan din kommun och 
Lantmäteriet ska se ut, regleras i ABT-avtalet 
(adress, byggnad, topografi).  

• Kommunen ska enligt detta ansvara för att leverera 
förändringsdata för övrig topografi. Leveransen ska omfatta hela 
din kommuns yta och innehålla de förändringar som skett sedan 
den senaste leveransen.  

• Avtalet omfattar tre olika samverkansnivåer. Detaljerad 
beskrivning i finns i Normalavtal 2007 Bilaga 1. 
Samverkansnivåer respektive leveranstidpunkt står i avtalets 
bilaga 4 som finns arkiverad hos kommunen och hos 
Lantmäteriet. Uppföljning av avtalet sker en gång per år.   

• Alla leveranser ska ske digitalt men för samverkansnivå S1 
godkänns analog leverans. Analog leverans kan även ske på 
samverkansnivå S2 och S3 om leveransen innehåller borttagna 
objekt eller textförändringar 
 



Hur går du då till väga rent praktiskt? 
 

• Om din kommun deltar i geodatasamverkan kan du enkelt se vad som finns lagrat i 
Lantmäteriets grunddata 

• Om din kommun har tillgång till Fastighetskartan i vektorformat, kan det vara till 
hjälp att titta i nedan nämnda skikt för att se vilka övriga topografiska objekt som 
finns redovisade: 

• BO_XXXX  Linjeskikt med övriga anläggningar eller områden.  
• BS _XXXX Punktskikt med bebyggelsesymboler (endast begravningsplats)  
• VL_XXXX Linjeskikt med vägar och järnvägar. (endast övrig järnväg) 
• VO_XXXX Linjeskikt med övriga vägar (endast vandringsled och elljusspår) 
• TX_XXXX Textskikt med ortnamn och upplysningstext 

 
• Ett annat alternativ är att du av Lantmäteriet får ett engångsuttag av objekten 

som går att ha som underlag – vilket gör det möjligt att se det som redan finns 
lagrat i Lantmäteriets grunddata. 
 
 
Leveransen ska ske i det filformat vi kommit överens om. Märk leveransen med 
"Topografi" samt kommunens namn, och skicka till: ajourhallning-BAL@lm.se 
 



Vad gör vi med informationen på Lantmäteriet?  

Urvalet i leveransen görs enligt vår specifikation. Vi uppdaterar i 
de fall vi bedömer att informationen medför en 
kvalitetsförbättring. När det handlar om ortnamnstext skickas 
leveransen vidare till Ortnamnsmyndigheten som beslutar i dessa 
frågor. 
 



Leverans från kommunen: En återvinningsanläggning 
 

Lantmäteriet uppdaterar basen.   



Leverans från kommunen: Skoghallsådran 
 

Lantmäteriet skickar namnet vidare till ortnamns-
funktionen för godkännande. 



Leverans från kommunen: Ta bort upplysningstexten Såg 

Lantmäteriet tar bort upplysningstexten. 



Leverans från kommunen: En tennisbana 
 

Lantmäteriet: Enligt specifikationen ska det vara minst 
två tennisbanor. Lantmäteriet uppdaterar inte basen. 



Fler funderingar?  

Du är alltid välkommen att kontakta supporten med dina frågor 
om övrig topografi.  
 
Du når oss via telefon eller e-post, BAL–supporten:  
Telefon 020-34 00 56, eller mejl: ajourhallning-bal@lm.se  
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