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Sammanfattning av arbetet i aktiviteten under året 

Aktiviteten har genomförts inom ramen av Geodatarådets handlingsplan för 

året 2022. 

Aktiviteten har sin grund i den nationella geodatastrategin som gäller för 

2021-2025. 

I den nationella geodatastrategin under avsnittet, geodata för ett hållbart 

samhälle, pekas under avsnittet, detta vill vi uppnå, ut ett behov enligt föl-

jande; 

• De geodataproducerande myndigheterna samverkar och koordinerar 

sig kring insamling och tillhandahållande. 

• Det finns en god kännedom hos både producenter och användare om 

samhällets behov av både ny och förändrad geodata. 

 

Ett flertal informella diskussioner/avstämningar med bland annat Magnus 

Forsberg (samordnare för geodatastrategin) och Jenny Gustafsson, Mikael 

Henriksson (Gruppchef och sektionschef på bild och höjd på Lantmäteriet) 

har förts under arbetets gång. 

 

1. Vad vi önskat uppnå och vad vi lyckats uppnå under året 

1.1   SYFTE OCH MÅL 

Det vi gemensamt har önskat uppnå med årets arbete är: 

- Att vi under 2022 etablerar en användardag för flygburen insamling i Sve-

rige 

- Att vi med ett gemensamt planeringsverktyg får direkta samarbete i ge-

mensamma insamlingar. 

- Att vi fortsätter arbetet med att undersöka möjligheterna till en gemensam 

samfinansierad insamling och gemensamt tillhandahållande men enbart för 

statliga myndigheter/affärsverk.  

 

Det vi uppnått med årets arbete är: 

På grund av brist i personalförsörjning på Lantmäteriet har arbetet 

med alla delarna blivit senarelagda. Användardagen är planerad till 

kartdagarna 2023. Planeringsverktyget är planerat att lanseras i sam-

band med användardagen. 

Den sista delen gällande samordning så har detta inte gått att genom-

föra av angivna resursbrist. 
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2. Fortsättning i arbetet 

• De uppsatta målen är tänkta att fortsätta att arbetas med under 2023 i 

enlighet med vad som framgår av punkt 1 i denna rapport. 
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