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INFORMATION 

Information från Lantmäteriet till er som 

tecknat Geodatasamverkansavtal 

Befintliga avtal och tidigare beställningar av geodata-

produkter 

• Innan ni tecknar Geodatasamverkansavtal, säg upp befintliga avtal 

med Lantmäteriets vidareförädlare så ni inte riskerar att betala dub-

belt för samma geodataprodukter. 

• Ni behöver lägga nya beställningar hos Lantmäteriet, de tidigare be-

ställningarna ni haft tidigare med vidareförädlare upphör. 

• Om ni behöver löpande abonnemang (aviseringar), ta kontakt med 

Geodatasupport i god tid innan ni tecknar Geodatasamverkansavtal.  

• För beställning av nya geodataprodukter kontakta Geodatasupport. 

Geodatasupport når ni via geodatasupport@lm.se eller via telefon 

026-63 36 00. 

Lantmäteriets geodataprodukter 

I Geodatasamverkans produktutbud hittar ni vilka av Lantmäteriets geodata-

produkter som ingår i avtalet. På Lantmäteriets webbsida finns mer inform-

ation om geodataprodukterna. 

Information om ArkivSök och Akt Direkt 

ArkivSök är en tjänst för dig som behöver förrättningskartor/handlingar och 

historiska kartor. I ArkivSök får du direktåtkomst till alla historiska kartor, 

förrättningsakter samt planer och bestämmelser som finns lagrade i Lantmä-

teriets arkiv Arken. Tjänsten ingår i Geodatasamverkan och ni får obegrän-

sat antal sökningar och ni har rätt till fler inloggningar. För åtkomst till arki-

vet har ni genom Geodatasamverkan även tillgång till Akt Direkt. 

Information om Swepos tjänster 

Swepos tjänster Nätverks-RTK och Efterberäkning ingår i Geodatasamver-

kan. Med realtidstjänsten Nätverks-RTK bestäms din position i realtid, i di-

rekt anslutning till din GNSS-mätning. Med Efterberäkningstjänsten be-

stämmer du din position efter genomförd GNSS-mätning. Mer information 

om tjänsterna finns på Lantmäteriets webbsida. 

mailto:geodatasupport@lm.se
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/avtal-for-geodatasamverkan/#anchor-2
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/
https://www.lantmateriet.se/sv/om-lantmateriet/Sjalvservice/e-tjanster-for-foretag/#qry=arkivs%C3%B6k%20inloggning
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/akt-direkt/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/gps-geodesi-och-swepos/swepos/swepos-tjanster/
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Support 

Om du har frågor om Lantmäteriets geodataprodukter och frågor om leve-

ranser kontakta geodatasupport@lm.se, telefon 026-63 36 00. 

Regionala geodatasamordnare 

Om du vill ha mer information eller rådgivning om Lantmäteriets geodata-

produkter samt information om Geodatasamverkan kontakta din regionala 

geodatasamordnare. De finns lokaliserade över hela landet och utgör ett stöd 

för er som kommun eller myndighet. 

Frågor och svar 

Här hittar du vanliga frågor och svar kring Lantmäteriets tillämpning inom 

ramen för Geodatasamverkan.  

Här hittar du vanliga frågor och svar kring vidareförädling och Geodatasam-

verkan. 

Geodataportalen 

I Geodataportalen finns beskrivningar (metadata) av geodataprodukter. Du 

kan du söka, hitta och titta på geodata från olika myndigheter. Geodatapro-

dukter som du hittar via Geodataportalen är tillgängliga via respektive an-

svarig organisation. 

 

mailto:geodatasupport@lm.se
https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/var-samverkan-med-andra/rgs_lista_karta_uppdelning_av_vastra_gotaland.pdf
https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/var-samverkan-med-andra/rgs_lista_karta_uppdelning_av_vastra_gotaland.pdf
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Geodatasamverkan/vanliga-fragor-om-geodatasamverkan/
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Geodatasamverkan/vanliga-fragor-om-geodatasamverkan/
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Geodatasamverkan/Vanliga-fragor-om-vidareforadling/
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Geodatasamverkan/Vanliga-fragor-om-vidareforadling/
https://www.geodata.se/geodataportalen/

