
Instruktion för att lägga in Geodatakatalog Visning och 
Sökning i QGIS 
Lägg till Geodatakatalog Visning i QGIS 

1. Skaffa nycklar från API-portalen 

Logga in, skapa en applikation och prenumerera på Geodatakatalog Visning enligt instruktionerna i kom igång-guiden för API-portalen. 

Se till att fliken Production Keys är vald och att Password-rutan är ikryssad. 

https://www.lantmateriet.se/contentassets/7f1d8234566942e8a58140d2911bd105/api-portalen-kom-igang-guide.pdf


2. Lägg till ett WMS-lager i QGIS 



3. Fyll i uppgifterna för tjänsten 

1. Tryck på New för att skapa en ny koppling mot tjänsten. 
2. I den nya rutan, fyll i ett namn på tjänsten. 
3. Fyll i tjänstens åtkomstpunkt för den informationstyp som önskas, t.ex. https://api.lantmateriet.se/distribution/geodatakatalog 

/visning/v1/detaljplan/v1 
4. Under Authentication, klicka på plusset för att skapa en ny konfiguration för inloggningen. 

a. Fyll i ett namn för inloggningen. 
b. Välj "OAuth2 authentication". 
c. För Grant flow, välj "Resource Owner". 
d. Fyll i https://api.lantmateriet.se/token som Token URL (eller https://api-ver.lantmateriet.se/token i 

verifieringsmiljön). 
e. Fyll i Client ID och Client secret med nycklarna från API-portalen. 
f. Fyll i Username och Password med inloggningsuppgifterna som användes för att logga in i API-portalen. 
g. Tryck Save för att spara inloggningskonfigurationen. 

5. Se till att den nyligen skapade konfigurationen är vald. 
6. Tryck OK för att spara kopplingen. 

https://api-ver.lantmateriet.se/token
https://api.lantmateriet.se/token
https://api.lantmateriet.se/distribution/geodatakatalog


4. Lägg till lager 

1. Se till att kopplingen till Geodatakatalog Visning är vald. 
2. Tryck på Connect för att hämta alla lager som finns för informationstypen. 
3. För Coordinate Reference System, välj Sweref 99 TM. 
4. Markera de lager som ska läggas till från listan och tryck på Add. 
5. Tryck Close för att stänga rutan. 



Lägg till Geodatakatalog Sökning i QGIS 

1. Skaffa nycklar från API-portalen 

Logga in, skapa en applikation och prenumerera på Geodatakatalog Sökning enligt instruktionerna i kom igång-guiden för API-portalen. 

Se till att fliken Production Keys är vald och att Password-rutan är ikryssad. 

https://www.lantmateriet.se/contentassets/7f1d8234566942e8a58140d2911bd105/api-portalen-kom-igang-guide.pdf


2. Lägg till ett WFS-lager i QGIS 

I dokumentationen kallas Geodatakatalog Sökning ofta för en STAC-tjänst. STAC bygger på OCG API for Features, vilket i sin tur började sitt liv som WFS 
3. Därav att man ska lägga till ett WFS-lager i QGIS. 



3. Fyll i uppgifterna för tjänsten 

1. Tryck på New för att skapa en ny koppling mot tjänsten. 
2. I den nya rutan, fyll i ett namn på tjänsten. 
3. Fyll i tjänstens åtkomstpunkt för den informationstyp som önskas, t.ex. https://api.lantmateriet.se/distribution/geodatakatalog 

/sokning/v1/detaljplan/v2 
4. Under Authentication, klicka på plusset för att skapa en ny konfiguration för inloggningen. 

a. Fyll i ett namn för inloggningen. 
b. Välj "OAuth2 authentication". 
c. För Grant flow, välj "Resource Owner". 
d. Fyll i https://api.lantmateriet.se/token som Token URL (eller https://api-ver.lantmateriet.se/token i 

verifieringsmiljön). 
e. Fyll i Client ID och Client secret med nycklarna från API-portalen. 
f. Fyll i Username och Password med inloggningsuppgifterna som användes för att logga in i API-portalen. 
g. Tryck Save för att spara inloggningskonfigurationen. 

5. Se till att den nyligen skapade konfigurationen är vald. 
6. Under "WFS Options", välj "OGC API - Features" för Version. 
7. Tryck OK för att spara kopplingen. 

https://api-ver.lantmateriet.se/token
https://api.lantmateriet.se/token
https://api.lantmateriet.se/distribution/geodatakatalog


4. Lägg till lager 

1. Se till att kopplingen till Geodatakatalog Sökning är vald. 
2. Tryck på Connect för att hämta alla lager som finns för informationstypen. 
3. Under Coordinate Reference System, tryck Change... för att välja ett annat referenssystem. 
4. Sök upp Sweref 99 TM och tryck OK. 
5. Markera de lager som ska läggas till från listan och tryck på Add. 
6. Tryck Close för att stänga rutan. 
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