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Direkt upphandling
‐ flygburen laserskanning
‐ höjdmodell
‐ bildmatchning
‐ annat

Ny teknik som påverkar beslut om

t.ex. omfattning eller kvalitet av
skanning. (billigare, lättare,
kvalitetshöjning)

Kvalitetskontroll

Teckna ramavtal
‐ f lygburen laserskanning
‐ höjdmodell
‐ bildmatchning
‐ annat

Lantmäteriets, kommuners
och andra aktörers
produktionsplaner
flygfotografering (BFP)

Specificera och standardisera grunddata
‐ HMK Höjddata
‐ HMK Laserdata
‐ Dataproduktspecifikation Laserdata/Höjdmodell

Annan
insamling

Metodval

Planering av insamling
Behov av ny/
uppdaterad
laserdata/
höjdmodell

Besluta/planera
Inklusive
behovsinventering

Signalera om
förändringar som
påverkar markytan

Ramavtal för:
‐ flygburen laserskanning
‐ höjdmodell
‐ bildmatchning
‐ annat

Beslutade planer
för ajourhållning
och insamling

Flygburen
laserskanning

Skapa/
ajourhålla
höjdmodell

Klassificerat
punktmoln

Avropa
ramavtal

Markmodell/
Ytmodell

1. Vektordata (markpunkter,
brytlinjer, höjdkurvor,…)

Flygfotografering
1. Bildmatchning
2. Fotogrammetrisk
mätning (där

Uppföljning av
insamlings- och
ajourhållnings-planer

Bearbetning
av data och
produktion

Flygburen
laserskanning

Flygbilder från
Lantmäteriet,
kommuner och
övriga aktörer

bildmatchning inte
fungerar)

Alternativt
2. Färdiga markmodeller från
kommuner, TrV och andra
aktörer

Annat

T.ex. SMHI och SGI
Aktörer/
Intressenter

Alt C

Övriga aktörer

Alt C

Alt C

Alt B

Alt B

Trafikverket
Leverantör laserskanning/höjdmodell

Alt A
Alt A
Alt A

Kommunen

Alt A

Lantmäteriet

Alt A

Alt A
Alt A
Alt A

Alt A
Alt A
Alt A

(t.ex. terrester mätning,
annan laserskanning än
flygburen, …)

Alternativ A
Lantmäteriets datalager
Kommunens datalager
Trafikverkets datalager

Lager

Annan aktörs datalager
Alt B ‐ punktmoln hämtas lokalt till ett gemensamt leveranslager

Alternativ B
Gemensamt leveranslager

Alternativ C
Centralt datalager och leveranslager

Användare av laserdata och höjdmodell:

Tillhandahållande i samverkan via en gemensam portal
Alternativt: kund tittar
i applikation med
information om
geodata.

Kundavtal

Kund tittar och väljer
laserdata eller
höjdmodell via en
hitta/titta‐tjänst

Kundbehov av laserdata

Kundbehov av höjdmodell

Tillhandahållande genom:
‐ manuellt uttag av laserdata/höjdmodell (filer)
‐ visningstjänst höjdmodell (maskin till maskin)
‐ direkttjänster laserdata/höjdmodell (maskin till
maskin)

Alternativt: kund
beställer direkt hos
leverantören av
geodata.

Leverera laserdata
Kund beställer laserdata
eller höjdmodell via ett
beställningsgränssnitt

Beställning hanteras och
kontrolleras av
handläggare

Leverans‐
lager

Levererad produkt

Beställning OK

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

Alternativ A

• Kommunala förvaltningar
‐ översiktsplanering ‐översvämningsrisk
‐ detaljplanering
‐ projektering
‐ bygglov nära vatten
‐ 3D‐visualiseringar
‐ VA‐projektering
‐ avrinning ‐ lutningsanalyser
‐ siktanalyser
• Kris och beredskap/blåljus
• Länsstyrelser
• Sjöfartsverket
• Trafikverket
• Totalförsvaret
• Försvarsmakten
• SGU/SGI
• SMHI
• infrastrukturbyggare
• Privata sektorn

Lokala och regionala leveranslager

Alternativ B + C
Gemensamt leveranslager

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

Gemensamt leveranslager:
Gemensamma tjänster och visningstjänster m.m

Orange ram = Aktivitet eller
indata där samverkan är
möjlig
Visar ett flöde som just nu
ligger utanför
geodataområdets
avgränsning men som kan bli
aktuellt i framtiden

