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Först en tillbakablick! 
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En migrering av byggnad gjordes i mars 2011 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vid migreringen hämtades registerbyggnaden från BALK och geometrin och fastighetsskiktet  från Sigma. BALK är föregångaren till LINA som är ett system där kommunerna ajourhåller byggnader (=registerbyggnader), adresser och lägenheter. BALK ersattes med LINA i samband med att GloBAL driftsattes 2011-04-11. I BALK registrerades byggnadens läge mha en punkt i kartan, BALK-punkt.Skapande av byggnadsobjektet från två registerBALK-punkten migrerades ihop med geometrin till ett  byggnadsobjekt i de fall bägge fanns. Byggnadsuppgifter hämtas i huvudsak från BALK-punkten.Om BALK-punkt saknades bildades ett byggnadsobjekt utifrån geometrin med få byggnadsuppgifter. Saknades geometri skapades ett byggnadsobjekt av BALK-punkten med en schablongeometri på 2 x 2 m. Om två BALK-punkter fanns inom samma geometri skapades två byggnadsobjekt med samma geometri och läge.



All byggnadsinformation i samma databas! 

Två byggnadsregister blir ett 

+ + 

Ca 3 milj. byggnader i 
Fastighetsregistrets 
Byggnadsdel (BALK) 

Drygt 7 miljoner byggnadsobjekt 
med både registerinformation 
och geometrisk beskrivning 

Registerdata Byggnadsobjekt 
 

Objektets övriga  
egenskaper 

Byggnadstyp 

Husnummer 

Fastighets-
tillhörighet 

Byggnadsstatus 

m.m. 

 
Grunddatalager 

 
UUID (Unik 
identitet)  

+ 
övriga attribut 

 

Ca 7 milj. byggnader i 
Fastighetskartan (GGD) 

Geometri 

Objektets läge 
och form 

Koordinatsystem 

Lägesnoggrannhet 

Lägestyp: husliv, 
takkant 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
I det nya grunddatalagret (GDS) lagras byggnaden som ett objekt med registerdata och geometri integrerat.Byggnadens uppgifter hämtas från registerbyggnaden och från geometrin. Nya uppgifter som är obligatoriska skapas vid migreringen, t.ex. en unik identitet (UUID).Idag jobbar kommunen och lantmäteriet med samma byggnadsobjekt. Kommunen har ansvaret för byggnadsobjektets registerdelen och lantmäteriet ansvarar för geometrierna.



Vi jobbar nu med samma 
byggnadsobjekt! 



Bakgrund till arbetet Effektiv Samverkan byggnad 

Förstudie 2011 
16 Förbättrings-

förslag 
• -----  
• ----- 
• -----   

 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Uppdraget Målbild Effektivare Samverkan Byggnad föregicks av en förstudie under hösten 2011.Resultat från förstudien: Processkarta som visar nuläget för flödet och samarbetet kring byggnadsinformationen mellan kommunerna och Lantmäteriet, ett flöde för hög effektivitet och en för låg effektivitet.16 förbättringsförslag togs fram som ökar effektiviteten både hos Lantmäteriet och kommunerna.



Nytt uppdrag - fortsätta med tre av förbättrings-
förslagen 

1. Arbeta fram en s.k. idealprocess hur vi ska jobba för att få en 
effektivare samverkan mellan Lantmäteriet och kommunerna 

Presentatör
Presentationsanteckningar
4 av förbättringsförslagen har vi nu gått vidare med under 2012.Arbeta fram en s.k. idealprocess hur vi ska jobba för att få en effektivare samverkan mellan Lantmäteriet och kommunernaVi har tillsammans med några kommuner arbetat fram ett idealflöde som beskriver hur vi kan jobba för att få en mer effektiv samverkan. Två processer har arbetats fram en för hur vi jobbar idag med registrering i LINA och geometrileveranser och en för det direktuppdaterande flödet.Vi har även förankrat processen hos några fler kommuner för att säkerställa att den fungerar för fler kommuner. 



2. Verka för snabbare uppdatering av registerkartan vid 
fastighetsbildningar 

Presentatör
Presentationsanteckningar
När ett fastighetsbildningsärende finns registrerat i Fastighetsregistret så visas det i LINA som en signal till kommunerna om att de ska se över om fastighetstillhörigheter behöver ändras på byggnad eller adress. Uppdateringen i kartan släpar vid fastighetsbildningar i vissa fall flera veckor/månader vilket påverkar ajourhållningen av fastighetsbildningsärendena i LINA. Efter att vi haft kontakter med Div F om problemet ska följande rutin införas vid årsskiftet:Ett mail kommer automatiskt att påminna de som uppdaterar kartan om inget hänt på en vecka. Div F har även tagit fram ett dokument som beskriver ett enhetligt arbetssätt för registrering (blev fastlagt i september). Där framgår klart och tydligt att "Uppgift som ska redovisas både på registerkartan och i textdelen, ska vara införd på registerkartan senast två arbetsdagar efter det att uppgiften förts in i textdelen, om det inte finns särskilda skäl. (LMVFS 2004:1 Till 39 §.)".



3. Förankra processen hos alla berörda (ajourhållare) 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Förankring av processen hos alla berörda ajourhållare (kommuner och lantmäteriet):utbilda alla berörda inom lantmäterietinformera i samband med tillfällen då många kommuner samlas och i samverkan med Svensk geoprocess.vid utbytestjänstgöringinformationsbladwebbutbildning under hösten 2013vid andra kommunbesökm.m.



Vad fann vi som kan effektiviseras hos 
Lantmäteriet och hos kommunerna? 

Presentatör
Presentationsanteckningar
På Lantmäteriet ser vi att vi måste ha bättre intern kommunikation så vi arbetar mot samma mål.Lantmäteriet kan vara bättre på att stödja kommunerna med exempelvis kontrollverktyg.



• Göra saker i rätt ordning 
• Bättre samverka internt, både hos Lantmäteriet och hos 

kommunerna 
 

 
Vinsten blir:  
• Mindre brister (högre kvalitet på data och mindre jobb hos 

kommunerna) 
• Snabbare uppdatering (aktuellare data) 
• Färre oklarheter (mindre dubbeljobb hos Lantmäteriet och 

kommunerna) 
• Ömsesidig förståelse och kunskap om varandras arbete 

 

Vad kan vi effektivisera:  
 



Effektiviseringsområden! 

• Detta har vi hittills gjort på Lantmäteriet 
- BAL-support och informationssamordnare ABT sitter ihop   
- informationssamordnare ABT jobbar i BAL-supporten 
- gemensamma möten för kalibrering 
- närheten gör att vi lär av varandra 

 
• Jobba effektivare 
 - informationssamordnarna ABT har ansvaret för hela 

avtalsuppföljningen samt Bilaga 3 och 4 
 
 
• Uppdatering i kartan släpar hos Lantmäteriet vid 

fastighetsregleringar 
- påverkar ajourhållningen i LINA vid hantering av fastighets-

bildningsärenden 
 

 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
BALK-support och ABT-handläggarna satt tidigare på olika ställen på Lantmäteriet. Efter omorganisation så sitter de nu tillsammans och har bytt namn till BAL-support och Informationssamordnare ABT8 av 14 informationssamordnare ABT sitter i BAL-supportNärheten till varandra plus öppet landskap gör att kundskapsöverföringen är mycket god.Informationssamordnarna har tagit över ansvaret för avtalsuppföljningen och Bilaga 4. Alla tre delarna Adress, Byggnad och Övrig topografi ingår i avtalsuppföljningen.Fortsatt utveckling av arbetsverktyg och kontrollverktygEfter att vi haft kontakter med Div F om problemet ska följande rutin införas vid årsskiftet:Ett mail kommer automatiskt att påminna de som uppdaterar kartan om inget hänt på en vecka. Div F har även tagit fram ett dokument som beskriver ett enhetligt arbetssätt för registrering (blev fastlagt i september). Där framgår klart och tydligt att "Uppgift som ska redovisas både på registerkartan och i textdelen, ska vara införd på registerkartan senast två arbetsdagar efter det att uppgiften förts in i textdelen, om det inte finns särskilda skäl. (LMVFS 2004:1 Till 39 §.)".



Effektiviseringsområden! 

Planerade: 
 
- Bli bättre på att stödja kommunerna 
- Kontrollverktyg av geometrileveranser (webbaserat) 
- LINA (övrigt utredningsfall) 
 
Teknikutveckling 
  
- Effektivare verktyg 

 
Ständigt förbättringsarbete 



Effektiviseringsområden  

• Brister i internt samarbete mellan förvaltningarna 
- uppgifter i geometrileveranser stämmer inte med det som 

registrerats i LINA 
 

• Leveranser på byggnader som inte tidigare finns 
registrerade i LINA och som ska ha adress  

 - onödiga brister skapas 
 
• Leveranser på avregistrerade byggnader  
- onödiga utredningsmarkeringar 
 

 
 

 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det är viktigt med bra kommunikation mellan bygglovshanterare, LINA-handläggare och de som är ute och mäter



Dubbelarbete för alla vid registrering av ny 
byggnad 

• Kommunleverans av byggnadsgeometrier som inte har 
registrerats i LINA (inga schabloner)  

• Byggnadsgeometrin har andra attribut än befintlig byggnad 
 
 Detta ger: 
• Brister hos kommunen (adressbrist) 
• Dubbeljobb för alla 
 

Det är viktigt med bra kommunikation mellan 
bygglovshanterare, LINA-handläggare, och de som är 
ute och mäter. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Problem som vi ser:Om en geometrileverans sker av byggnader som inte tidigare har varit registrerad i LINA så uppstår en brist i LINA, Byggnaden saknar adress, om byggnadens ändamål är Bostad, Verksamhet, Samhällsfunktion eller Industri.Om en byggnadsgeometri som levereras via geometrileverans har andra attribut, t.ex. ändamål än bef. byggnad i LINA med schablon så måste kommunen kontaktas för att reda ut om geometrin ska sammanfogas med schablonen. Om det finns en schablon på fastigheten med rätt attribut men den ligger på annat ställe än levererad geometri är det svårt att veta om geometrin ska  sammanfogas med schablonen eller om det är en ny byggnad.



Att tänka på vid förändring av byggnad 

• Tillbyggnad som har registreras som en schablon i 
LINA  

Detta ger: 
- Det skapas två byggnadsobjekt för samma 

verkliga byggnad 
 

Vid tillbyggnader ska inte schabloner registreras i 
LINA.  



Att tänka på vid avregistrering av byggnad 

• Vid Lantmäteriets ajourhållning hittas byggnader som inte 
finns i nya flygbilder 
 

• Byggnaden kopplad till adress  - kommunen kontaktas 

Det är viktigt att rivna eller nedbrunna byggnader 
avregistreras i LINA. 
 
Registrerad byggnad som inte byggs ska även 
avregistreras i LINA. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Problem som vi ser:Rivna byggnader har inte avregistrerats i LINA. Alla byggnader även uthus skall avregistreras i LINA



Effektiv process Byggnad 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Processen utgår ifrån dagens hantering av byggnad, hur vi tillsammans kan ajourhålla byggnadsinformationen smidigast och effektivast med de verktyg vi har idag. Finns att hämta på hemsidan, tillsammans med tillhörande processbeskrivningSimbanor, Lantmäteriet och kommunenNy, ändrad, avregistrerad byggnadAktiviteterna visas som pilar: blå från kommunen till Lantmäteriet, grön från Lantmäteriet till kommunen och lila intern kommunikation kommunen



Ny byggnad 



Förtida 
registrering i 

LINA

Hantering av 
bygglov AdressättningBygglov

Ny byggnad registreras hos kommunen 

LINA Schablon Attribut 

Ändamål 

Planerad/ 
gällande 

Ny byggnad 
 Lm 

grunddata- 
lager 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Detta kom vi fram till i sammarbete med våra referenskommuner:LINA-handläggaren aviseras om ny byggnad från bygglov. Om byggnaden ännu inte är uppförd registreras byggnaden som Planerad i LINA med geometrischablon och kopplas eventuellt till adress. Om byggnaden är uppförd registreras byggnaden som Gällande i LINA med geometrischablon och kopplas eventuellt till adress. Om det är en bostadsbyggnad registreras även lägenheter.*En byggnad ska registreras per fastighet (registerbyggnad) även om den verkliga byggnaden sträcker sig över flera fastigheter.*Byggnader med byggnadsändamål Bostad, Verksamhet, Industri eller Samhällsfunktion ska ha adress eller markeras undantagen från adressättning. Inga bristkontroller gällande adress görs dock på Planerade byggnader.* Lägenheter registreras inte för en Planerad byggnad pga att Lägenhetsregisterlagen säger att det inte får finnas Planerade lägenheter.  



Förtida 
registrering i 

LINA

Mäta ny 
geometri

Schablon Attribut 

Planerad/
Gällande 

Ny byggnad 

Ändamål 

Ny geometri 
 Kn-bas

Kommunikation! 

Ny byggnad registreras hos kommunen 

Bygglov Hantering av 
bygglov Adressättning

Ny byggnad 
 Lm 

grunddata- 
lager 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Mätavdelningen aviseras om färdigbyggd byggnad. Information om byggnadens byggnadsändamål och eventuella detaljerade ändamål hämtas från LINA. Kontroll görs om byggnad är uppförd i fält och färdig byggnad mäts in och sparas i intern databas. *Inmätta geometrier ska ha samma byggnadsändamål och eventuella detaljerade ändamål som är registrerade i LINA för byggnaden.*Inmätta geometrier ska ha en indelning som överensstämmer med de byggnadsobjekt som registrerats i LINA.LINA-handläggare aviseras om att färdigbyggd byggnad mätts in. Byggnadens uppgifter ändras i LINA. Status ändras från Planerad till Gällande och eventuellt kompletteras byggnaden med andra uppgifter. Uppdateringen lagras i Lantmäteriets grunddatalager.*Om byggnadsändamål ändras ska även behov av att registrera adresser och lägenheter ses över. Byggnader med byggnadsändamål Bostad, Verksamhet, Industri eller Samhällsfunktion ska ha adress eller markeras undantagen från adressättning. Onödiga brister skapas om byggnadsändamål ändras till något av ovanstående och byggnaderna inte kopplas till adress. För bostadsbyggnader ska lägenheter registreras.Byggnad upptäckt i fält mäts in och lagras i intern databas och skickas till Lantmäteriet vid nästa geometrileverans. LINA-handläggaren får information om byggnad upptäckt i fält och gör en registrering i LINA, se aktivitet ”förtida registrering i LINA”



Förtida 
registrering i 

LINA

Mäta ny 
geometri

Ny geometri 
 Kn-bas

Kommunikation! 

Geometrileverans till 
Lantmäteriet 

Topo 

systemet 
Kommunleverans av geometrier till Lm 

Bygglov Hantering av 
bygglov Adressättning

Ny byggnad 
 Lm 

grunddata- 
lager 

FME 

Presentatör
Presentationsanteckningar
GeometrileveransNya inmätta byggnadsgeometrier levereras till Lantmäteriet. Informationssamordnaren ABT bearbetar och konverterar leveransen och lagrar i grunddatalagret.Schablonen och geometrin sammanfogas till ett objekt om byggnaden redan finns registrerad i LINA.Kommunen levererar nya byggnader som inte ska ha adress (komplementbyggnad, övrig byggnad, ekonomibyggnad) med inmätta geometrier till LM enligt ABT-avtalet. *Byggnader med byggnadsändamål Bostad, Verksamhet, Industri eller Samhällsfunktion ska inte skapas nya genom en geometrileverans. Dessa byggnader ska först registreras i LINA och ska ha adress eller markeras undantagen från adressättning. Onödiga brister skapas om de inte registreras och kopplas till adress i LINA innan inmätt geometri levereras 



Ny byggnad registreras av 
Lantmäteriet 

Lagras i Lm grunddatalager 

LINA Ev. brister visas i LINA 

Ny byggnad 
 Lm 

grunddata- 
lager 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Egen regi LantmäterietStereo/orto operatören tolkar flygbilder utanför kommunens ansvarsområde och mäter in nya byggnader som lagras i LM grunddatalager.Ev. brister skapas beroende på byggnadens byggnadsändamål (t.ex. adress saknas för en bostadsbyggnad). Bristerna visas i LINA för åtgärd. Om byggnadsändamålet inte går att tolka sätts en markering Osäkert ändamål  som visas i LINA för bedömning hos kommunen.



Ändrad byggnad 



Byggnad ändras av kommunen 

Mäta ändrad 
geometri

Ändrad geometri 
 Kn-basHantering av bygglov

LINA 
scha
blon 

Attribut 

Attribut 

Ändrad byggnad 

Ändamål 

Alternativt 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Mätningstekniker aviseras från Bygglov om att byggnadsgeometri har ändrats. Information om byggnadens byggnadsändamål och eventuella detaljerade ändamål hämtas från LINA. Kontroll görs om byggnaden är förändrad och mäts in och sparas i intern databas.Förändrad byggnad upptäckt i fält mäts in och lagras i intern databas. *Inmätta geometrier ska ha samma byggnadsändamål och eventuella detaljerade ändamål som är registrerad i LINA för byggnaden.*Inmätta geometrier ska ha en indelning som överensstämmer med de byggnadsobjekt som registrerats i LINA, en eller flera byggnadsdelar per objekt.



Mäta ändrad 
geometri

Ändrad geometri 
 Kn-basHantering av bygglov

ArcMap 
Kommunleverans av geometrier till LM 

Byggnad ändras av kommunen 

FME 

Ändrad byggnad 
 Lm grunddata- 

lager 

Presentatör
Presentationsanteckningar
GeometrileveransInmätta geometrier levereras till Lantmäteriet antingen som en byggnadsdel eller som en ny geometri. Kommunen levererar inmätta byggnadsgeometrier på nybyggda byggnader, förändrade byggnader eller borttag av geometridel för sammansatt byggnad. Informationssamordnare ABT bearbetar och konverterar leveransen och lagrar i grunddatalagret. Vid oklarheter sätts utredningsmarkeringar som sedan kommuniceras till kommunen via filer, mail m.m



Byggnad ändras av Lantmäteriet 

Lagras i Lm grunddatalager 

LINA 

Ev. brister 
visas i LINA 

LINA 

Ändrad byggnad 
 Lm grunddata- 

lager 

Presentatör
Presentationsanteckningar
GeometrileveransInmätta geometrier levereras till Lantmäteriet antingen som en byggnadsdel eller som en ny geometri. Kommunen levererar inmätta byggnadsgeometrier på nybyggda byggnader, förändrade byggnader eller borttag av geometridel för sammansatt byggnad. Informationssamordnare ABT bearbetar och konverterar leveransen och lagrar i grunddatalagret. Vid oklarheter sätts utredningsmarkeringar som sedan kommuniceras till kommunen via filer, mail m.mLantmäteriets egen ajourhållningStereo/orto operatören tolkar flygbilder utanför kommunens ansvarsområde och mäter in förändrade byggnadsgeometrier som lagras i Lm grunddatalager. Vid oklarheter sätts utredningsmarkeringar som sedan kommuniceras till kommunen via filer, mail m.m.Ev. brister skapas beroende på byggnadens byggnadsändamål (t.ex. adress saknas för en bostadsbyggnad). Bristerna visas i LINA för åtgärd.



Avregistrerad byggnad 



Byggnad avregistreras av kommunen 

Rivningslov Hantering av 
byggnadslov

Avregistrera 
byggnad i LINA

Avregistrerad 
byggnad

Lm 
grunddatalager

LINA 

Raderad 
geometri 
 Kn-bas
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Geometrileverans – raderad del i sammansatt byggnad 
Lm 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Avisering kommer om avregistrerad byggnad från Rivningslov eller på annat sätt. Kommunen avregistrerar även geometrin i kn databas.En sammansatt byggnad kan kommunen inte avregistrera utan då måste LM hjälpa till, Informationssamordnaren ABT*En avregistrerad byggnad ska inte skickas i en geometrileverans till LM. 



Byggnad avregistreras av Lantmäteriet 

Avregistrerad 
byggnad enligt 

flygfoto

Avregistrerad 
byggnad

Lm 
grunddatalager

Byggnad med 
adresskoppling 

LINA 

Avregistrerad 
geometri 
 Kn-bas

Utredningsmarkeringar (KnAvreg) till Kn 



Fortsatt arbete med att effektivisera 
processen 

 
• Klargöra hanteringen av byggnadsnamn 
• Skapa ”övrigt utredningsfall” för avregistrering av adresskopplade 

byggnader m.m.  
• Utveckla ”Portvakten” 
• Publicera produktionsläget för byggnader externt 
 
Stor insats kommer att göras……….. 
 
• Införa rutiner och regler för det direktuppdaterande flödet 
(tjänstebaserad uppdatering) 
• Regler innanför och utanför kommunens ansvarsområde 
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