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Varför Tjänstebaserad uppdatering

• Bidrar till en effektivare insamling genom att skapa 
möjligheter för kommuner att uppdatera byggnader, 
adresser och lägenheter direkt från egna 
handläggningssystem.

• Skapa samverkan kring information genom gemensamma 
tjänstegränssnitt, vilket också är ett av E-förvaltningens 
mål.

• Lägre kostnad för ajourhållande myndigheter. T.ex. så kan 
uppdatering ske endast en gång, i ett system, hos 
kommunerna.



• Lantmäteriets grunddata kan uppdateras direkt från kommunens 
eget handläggningssystem, istället för att gå via LINA och 
ordinarie geometrileveranser. 

Ajourhållning via LINA kompletterat med geometrileveranser innebär 
dubbelt arbete för kommunen.

• Aktuellare information då geometrier uppdateras direkt istället 
för att skickas på fil.

• På sikt minska Lantmäteri-utvecklade ajourhållningsstöd 
(ex. LINA).

• Informationsutbyte via tjänstebaserade gränssnitt direkt mellan 
system allt vanligare. 



• Genom tjänster, d.v.s. ett gränssnitt för informationsutbyte 
system till system. 

• Gör det möjligt att uppdatera byggnader, lägenheter och 
adresser direkt via gränssnitt. Uppdateringen sker direkt 
från t.ex. kommunens handläggningsstöd för bygglov.

• Tjänsterna har olika funktionalitet, t.ex. söka och hämta 
objekt, uppdatera objekt samt hämta förändringar som 
skett över ett visst område och viss tid.

Vad innebär det? Hur fungerar det?



Tjänsterna är indelade utifrån informationsslag. De 
tjänster som finns är:

• Geodata Adress Fråga

• Geodata Byggnad Fråga

• Geodata Brist Fråga

• Geodata Adress Uppdatering

• Geodata Byggnad Uppdatering

• Geodata Lägenhet Fråga

• Geodata Lägenhet Uppdatering

• Ärende – oklart när dessa tjänster blir utvecklade



Lägenhetsregistret

• Lägenhetsregisterlagen ändrades 1/7 2016.

• Innebär att kommunerna nu kan lagra lägenhetsregister-
information för att ajourhålla lägenhetsregistret via tjänster 
och tjänstebaserad uppdatering.

• Tjänster är utvecklade och finns tillgängliga för 
systemleverantörerna.
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Vad behöver kommunen göra?

• Kontakta sin systemleverantör för att anpassa 
kommunens handläggningssystem till tjänsterna.

• Kontakta Lantmäteriet (BAL-supporten) för att meddela att 
kommunen vill gå över till tjänstebaserad uppdatering.

• När kommunens handläggningsstöd är anpassat så testas 
tjänsterna i dialog med Lantmäteriet. Testfall finns.

• Kommunens databas synkroniseras med Lantmäteriets 
grunddatasystem innan driftstart.

• Granska informationskvaliteten Byggnad samt
eventuellt uppdatera. Även hantera övriga brister som publiceras i 
LINA. 

• Om inte kommunen har infört RH2000 och lokalt SWEREF så 
måste detta göras innan tjänstebaserad uppdatering kan bli 
aktuellt.

mailto:ajourhallning-bal@lm.se


Informationskvalitet - Byggnad

Syfte:

• Att förstå vilken information som ska utbytas

• Se om det finns behov av ytterligare kompletteringar, t.ex. Z-
värden.

• Förstå hur Lantmäteriet tolkar informationen inom sina 
ansvarsområden (flygbildstolkningen).

Vad:

• Kommunen får ett uttag med aktuell byggnadsinformation från 
Lantmäteriet

• Kommunen analyserar detta och funderar t.ex. över:

– Stämmer detta med det vi har i våra baser? Saknas något?

– Är det OK att uterum nu är ”Övrig byggnad”?

– Ska vi göra en extra ABT-leverans till Lantmäteriet?

– Hur hanterar vi sammansatta byggnader?



Tester 

• För att säkerställa att direktuppdaterande system klarar av att 
ajourhålla BAL-objekt enligt informationsutbytesmodellen, BAL-
handboken och verksamhetsregler, så finns testfall inkl. 
testinstruktioner som ska göras. 

• Lantmäteriets testfall är generella och har till syfte att visa att 
informationen kan hanteras, att den kan lagras och att den följer 
regelverk och kan kopplas rätt och logiskt.

• Hanterar inte kommunens gränssnitt/applikation och dess 
funktionalitet. Dessa tester sker i samverkan med systemleve-
rantören.

• Testerna görs i samverkan mellan kommunen och Lantmäteriet.

Viktigt att de på kommunen som ska arbeta med 
informationen/ajourhålla också är med och genomför testerna!



Övrigt

• ABT-avtalet förändras inte.

• LINA måste även fortsättningsvis användas för att hantera 
fastighetsbildningsärenden, folkbokföringsärenden, 
kassaregisterärenden. 



Kommuner som gått över till 
tjänstebaserad uppdatering

På Lantmäteriets hemsida 
Tjänstebaserad uppdatering – Lantmäteriet

presenteras de kommuner som är igång med 
Tjänstebaserad uppdatering.

http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Kommunsamverkan/Byggnad-Adress-Lagenhet-och-Topografi/Ajourhallningsstod/Tjanstebaserad-uppdatering/


Systemleverantörer

• S-Group – Geosecma Karta/BAL

• Symmetri – TopoBase

• Adtollo – TopoCad

• VA-utveckling – MyCarta

• DigPro – DpMap

• ViaMap -



Mer information

• Kontakta BAL-supporten, 020-34 00 56 eller 
ajourhallning-bal@lm.se

• Läs mer på hemsidan Ajourhållning BAL
Tjänstebaserad uppdatering – Lantmäteriet se bl.a. ”Specifikationer 
och tjänster”

mailto:ajourhallning-bal@lm.se
http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Kommunsamverkan/Byggnad-Adress-Lagenhet-och-Topografi/Ajourhallningsstod/Tjanstebaserad-uppdatering/


Avtalsläge ABT

• Nuvarande ABT-avtal har förlängts 1 år i väntan på beslut från 
regeringen om öppen geodata för Lantmäteriet. 

• Underlag för ersättning för 2018 har skickats ut. 

• För Geodatasamverkan (tillgång till Lantmäteriets geodata, både 
fastighetsinformation och geografisk information) är det 
användaravtal och avgift för Geodatasamverkan som gäller även 
fortsättningsvis.



Övriga nyheter ABT

• Lantmäteriet har nu rutiner för att ta emot och lägga in 
höjdvärden på de byggnadsgeometrier som kommuner skickar in 
via leveranser enligt ABT-avtalet. 

• En höjdkoordinat sätts för varje koordinatpar i plan och samtliga 
höjder ska vara i det nationella höjdsystemet RH 2000. 

• Oavsett om leveransen innehåller höjdinformation eller inte, ser 
vi gärna att kommunerna börjar använda den nya leverans-
bilagan direkt och följer instruktionerna i den. 

• Leveransbilagan finns att hämta på vår hemsida 
http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-
andra/Kommunsamverkan/Byggnad-Adress-Lagenhet-och-
Topografi/Ajourhallningsstod/Leverans-av-data/#faq:Leverans-av-
byggnadsgeometrier

http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Kommunsamverkan/Byggnad-Adress-Lagenhet-och-Topografi/Ajourhallningsstod/Leverans-av-data/#faq:Leverans-av-byggnadsgeometrier


Svensk geoprocess

• Geodataspecifikationer för nio teman finns tillgängliga 
i version 3 
http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Svensk-
geoprocess/specifikationer-och-matningsanvisningar/

• Testdata för att testa/validera informationsutbytet finns för:
– Flygbilder, Ortofoto

– Punktmoln, Nivåkurvor

– Adress

– Byggnad

– Markdetaljer

– Markanvändning och marktäcke

– Vatten

– Väg/järnväg

• Guide för införande för att ge information och stöd till kommuner 
som planerar att införa Svensk geoprocess geodataspecifikationer 
har tagits fram
http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Svensk-geoprocess/guide-
for-inforande/

http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Svensk-geoprocess/specifikationer-och-matningsanvisningar/
http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Svensk-geoprocess/guide-for-inforande/


Lantmäteriets införande – Svensk geoprocess

• Lantmäteriets samverkan med andra inom geodataområdet är 
prioriterad. 

– I vår planering hanteras också frågor som har nära samröre med 
t.ex. arbeten kopplat till Nationella geodatastrategin och Digitalt 
Först.

• Inom t.ex. tema Byggnad och Adress fortsätter ett omfattande 
förberedelsearbete med verksamhets- och informationsutveckling, 
t.ex.:

– kravställning på lagrings- och systemlösningar samt tjänster för 
tjänstebaserat utbyte

– lösningar för hur befintlig information ska hanteras och migreras 
(informationskvalitet)

– samverkansprocesser och användningsfall för informationsutbyte.

För att vara redo när systemutvecklingen kan börja! 

• Några av de förberedande aktiviteterna måste göras tillsammans med 
kommunerna, t.ex. hur den befintliga informationen ska 
hanteras/migreras.



Frågor? Ulrika Roos

ulrika.roos@lm.se Tack!


