UPPFÖLJNING MAJ 2022
UPPFÖLJNING AV AKTIVITETER UR GEODATARÅDETS HANDLINGSPLAN 2022
KORT SAMMANSTÄLLNING AV STATUS

Aktivitet: Regeringsuppdrag i att få utföra en kustzonskartering
Uppföljningsmöte

Anteckningar

Februari 2022

Hemställan är klar och på gång att skickas in, tillsammans med bilaga med förslag på specifikt
regeringsuppdrag för steg 1 som förhoppningsvis kommer 2023. Planen för året är att
arbetsgruppen arbetar vidare med att förbereda för förväntat uppdrag. Exempel på
aktiviteter i arbetsplanen; kommunikation, uppdragsplanering, förankring med nyttotagare, ta
fram upphandlingsunderlag.

Maj 2022

Hemställan inskickad 1 mars, men ingen respons ännu. Sjöfartsverket har skickat ut
pressmeddelande och haft föredrag på Kartdagarna. Brister i grunda vatten (sjökort) har
uppmärksammats inom fritidsbåtssegmentet, som stöder hemställan. Tas upp i kommande
dialoger med båtlivet, t ex inom Sjösäkerhetsrådet. Fördjupad dialog kring sekretess- och
tillståndsfrågor pågår mellan Sjöfartsverket och Försvarsmakten. En workshop ska
genomföras med arbetsgruppen efter sommaren för att planera det vidare arbetet.

Aktivitet: Hålla ett branschråd för geodatabranschen
Uppföljningsmöte

Anteckningar

Februari 2022

Branschrådet fortsätter hålla arbetsmöten. Aktiviteter som pågår just nu är enkäter till
studenter och nya medarbetare samt inventering av färdigt kommunikationsmaterial och
planerade satsningar. En webbplattform som ska fungera som samlingsyta för branschen ska
skapas hos Geoforum men för det krävs resurser, både ekonomiska och personella. Ansökan
om projektmedel är inskickat till Smart Built Environment.

Maj 2022

Svar på enkäten som varit ute har sammanställts, mycket användbart som kommer tas med i
arbetet framåt. Befintligt kommunikationsmaterial gås igenom och nytt material håller på att
tas fram. Besked om finansiering kommer den 25 maj. Nästa arbetsmöte den 30 maj.

Aktivitet: Samverkan om flygburen insamling och tillhandahållande
av bilddata
Uppföljningsmöte

Anteckningar

Februari 2022

Detta är en fortsättning på förra årets aktivitet och består av tre aktiviteter:
• Utveckling av applikationen ”planer och utfall” - intern arbetsgrupp sammansatt, arbetet
igångsatt. Mål att ha ett koncept klart till Kartdagarna 2022.
• Organisering av en ”användardag” för flygburen insamling - intern arbetsgrupp under
framtagande, även här är målet att ha ett koncept klart till Kartdagarna.
• Myndighetssamverkan inom luftburen insamling – organisering av arbete och målarbete
under framtagande.

Maj 2022

Arbete fortgår enligt plan. På kartdagarna redovisades koncept för framtida planer och utfall
samt dialogdag med informationsutbyte kring insamling. Tanken är att det ska blir årligt
återkommande forum och plan för i år är vecka 41 med fokus på drönare och vad som gäller
idag. Samverkanspartners efterfrågas. I den tredje aktiviteten myndighetssamverkan pågår
organisering av arbetet. Dialog har påbörjats med Skogsstyrelsen och Jordbruksverket.

Aktivitet: Implementera grunddatauppdraget
Uppföljningsmöte

Anteckningar

Februari 2022

Arbetet fortsätter att etablera grunddatadomänen Fastighets- och geografisk
information enligt den långsiktiga plan som upprättats för domänen. Under 2022
planeras bl.a. uppstart av organisation och kansliresurser för domänen, etablera
domänens olika roller, ta fram övergripande informations- och begreppsmodell. En del
aktiviteter ska göras gemensamt med de grunddataproducerande myndigheterna och
tanken är att hålla 2 workshops i maj-juni. Förfrågan om deltagare till dessa kommer
gå ut inom kort.

Maj 2022

Arbetet pågår enligt den långsiktiga planen. Workshop genomfördes 18-19 maj och
nästa är planerad 15-16 juni. Efter det kommer material att sammanställas och skickas
ut till deltagarna och Geodatarådet för synpunkter.

Aktivitet: Kommunicera behovet av författningsändringar och ta
tillvara och sprida juridiska ställningstagande
Uppföljningsmöte

Anteckningar

Februari 2022

Aktiviteten består av två uppgifter:
1. Ett kommunikationsmaterial om behoven av rättsutveckling för att klara att digitalisera
samhällsbyggnadsprocessen - arbete pågår att ta fram ett gemensamt bildspel.
2. Ta tillvara på och sprida juridiska ställningstaganden – insamlandet pågår, förslag på
upplägg beräknas vara klart under första halvåret 2022.

Maj 2022

Kommunikationsmaterialet är färdigt och kommer att skickas ut innan semestern till
Geodatarådets medlemmar. När det gäller insamlandet av juridiska ställningstaganden så
har det visat sig att det finns inte så många utredningar och ställningstaganden gjorda.
Magnus återkommer med förslag på upplägg, kan eventuellt bli i samarbete med SSB
(Smartare Samhällsbyggnad).

Aktivitet: Tillgängliggörande av miljöinformation genom EUdirektivet INSPIRE
Uppföljningsmöte

Anteckningar

Februari 2022

Målet för 2022 är att svenska myndigheter kontinuerligt under året åtgärdar bristerna i
implementeringen av INSPIRE-direktivet. Implementeringen skulle varit klar 2020 men så blev det inte
riktigt, man har jobbat vidare och har lyckats nå en hög nivå men det finns en del kvar att åtgärda.
Förväntat resultat under året är att samordning skett genom årlig plan, att Lantmäteriet medverkar vid
internationella möten och att vidarerapportering till inblandade myndigheter görs enligt årlig plan samt
att fel och brister åtgärdas.

Maj 2022

Det har varit en dålig start på året gällande genomförandet (andel tillgängliga datamängder). Fler länder
har haft liknande problem. Bättre resultat från den 13 maj, oklart varför. Utredning pågår. För Sveriges
del har vi 250 datamängder fördelat på 24 informationsansvariga myndigheter. Var14:e dag görs en
bulkvalidering som skickas till informationsansvariga myndigheter för att åtgärda ev brister. De flesta har
ordning på sina datamängder. Samtidigt skördas och publiceras ett uppdaterat resultat för Sverige till
Inspire Geoportal. Många möten har hållits under våren. Slutrapporten från utvärderingen av Inspire
som gjordes under 2021 är försenat och har ännu inte publicerats. Men vad man sett i presentationer
av utvärderingen så ligger Sverige bra till jämfört med många andra länder.

Aktivitet: Geodata för Sveriges agenda 2030 arbete
Uppföljningsmöte

Anteckningar

Februari 2022

Arbetsgruppen kommer att genomföra 2 workshops under 2022 med olika ingångar,
dels en workshop utifrån rymddata och en utifrån ett agenda 2030-mål. Workshop
för rymddata planeras den 12 maj och inbjudan har gått ut och kommer spridas via
nätverk och nyhetsbrev. Inbjudan ligger även ute på Geodatarådets sida:
Informationstillfällen och nyheter | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

Maj 2022

Workshopen kring rymddata genomfördes 12 maj och blev mycket uppskattad. Det
var 38 deltagare från bl.a. Länsstyrelser och vattenmyndigheter, Naturvårdsverket,
Utrikesdepartementet och Polisen. Några reflektioner från mötet var bl.a. att
samverkan mellan olika grupper är viktigt och att tillgång till geodata ska vara enkelt.
Plan framåt är att hålla ytterligare en workshop, då utifrån ett agenda 2030-mål.

Aktivitet: Smart Landsbygd
Uppföljningsmöte

Anteckningar

Februari 2022

Arbete pågår just nu att boka in workshops med myndigheterna i Geodatarådet för
kartläggning av de vita områdena i kartan, dvs data som saknas idag eller har fel kvalitet.
Även arkitekturfrågan kommer behöva lyftas under året; Skogsstyrelsen har fått ett
regeringsuppdrag att utveckla ett sektorsgemensamt ramverk för digitalisering samt att
utveckla en ny modell för skoglig planering.

Maj 2022

Många workshops har genomförts och nu planeras för slutrapporten. Mycket material har
kommit in och Patrik är nöjd med resultatet. Förhoppningen är att ha en första version av
rapporten klar till midsommar för genomgång på Geodatarådets möte i september och
efter det titta på vidare arbete.

Aktivitet: Förbättra möjligheten till förståelse och användning av
geodata inför klimatanpassningar
Uppföljningsmöte

Anteckningar

Februari 2022

Arbetsgruppen planerar 4 möten under 2022. Det första hölls 12 januari och handlade främst om
planering av årets aktiviteter. Av de förslag som lades fram vid detta möte tre gått vidare och är
uppslag till aktiviteter:
1.Värmekartläggning i Nationellt rymddatalabb - Finansiering kan ev ske med medel från MSB.
2. Förstudie om fastighetsinformation och risk för naturolyckor - Idéskiss för bildande av arbetsgrupp
avses skickas till Myndighetsnätverket för klimatanpassning (MNKA).
3. Förstudie flödeslinjer i samverkan - Idéskiss för bildande av arbetsgrupp avses skickas till MNKA.
Nästa möte planeras 19 april

Maj 2022

Pågående aktiviteter: Benchmarking med andra EU-länder pågår. Man följer också Lantmäteriets
interna process kring metadata. De tre projekten som arbetsgruppen diskuterat har kommit igång.
Projekten gicks igenom. Förstudie flödeslinjer i samverkan och förstudie om fastighetsinformation och
risk för naturolyckor finansieras av Myndighetsnätverket för klimatanpassning.Värmekartläggning i
nationellt rymddatalabb via regeringsuppdrag MSB.

Aktivitet: Plan för ökad kunskap om och användning av
rekommendationer för krisberedskaps- och blåljusverksamhet
Uppföljningsmöte

Anteckningar

Maj 2022

Aktiviteten är nyss uppstartad och består av 3 delaktiviteter:
1. Information och kommunikation – sprida kännedom och kunskap såväl hos krisberedskaps- och
blåljusaktörer som hos systemleverantörer (Ansvarig myndighet MSB. Deltagare: Lantmäteriet,
Trafikverket och SKR)
2. Följa upp implementering/användning av den gemensamma bakgrundskartan och övriga
rekommendationer (Ansvarig myndighet: MSB. Deltagare: Lantmäteriet och Trafikverket)
3. Informera om och kommunicera betydelsen av kvalitetssäkrade geodata och en gemensam
bakgrundskarta till beslutsfattare i kommuner i syfte att få fler kommuner att anmäla sig till och
genomföra Blåljuskollen. (Ansvarig myndighet: Lantmäteriet och Trafikverket. Deltagare: SKR)
Information om aktiviteten kommer att ges vid Geodatarådets möte 1 juni och på lunchseminariet
den 14 juni.

