
Geodata för blåljus

Gemensam blåljuskarta för att hitta rätt

SydostGIS 2016-11-23

Ulrika Johansson

Lantmäteriet



Det behövs en gemensam Blåljuskarta
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Kartstöd för blåljusaktörerna

Vi tänker oss att man alltid har aktuell information från 
Lantmäteriet, Trafikverket och kommunerna i sina system.

Ingen ska ha sämre karta än vad som kan tas fram inom offentlig 
verksamhet!

Till exempel så här…..

…  i stället för så här



Geodata för Blåljus

Samverkansprojekt
med stöd av MSB med 
finansieringsstöd ur s.k

2:4-anslag.

http://www.lantmateriet.se/blaljus

http://www.lantmateriet.se/blaljus


Målbild

Bästa geodata för att hitta rätt…

• uppdateras 
• tillhandahålls 
• förädlas 
• används 

…på rätt sätt av alla

Samla in och uppdatera

•Kommuner

•Trafikverket

•Lantmäteriet

•Transportstyrelsen

•Skogsnäringen

Tillhandahålla information

•Trafikverket

•Lantmäteriet

•Kommuner

Tillhandahålla stödsystem

•Systemleverantörer till 
blåljusverksamheter

Använda

•SOS Alarm

•Ambulans

•Räddningstjänst

•Polis



Bidrar din kommuns geodataprocess till att blåljus hittar rätt?

”Blåljuskoll”

Samla in och uppdatera

• Kommuner

• Trafikverket

• Lantmäteriet

• Transportstyrelsen

• Skogsnäringen

Tillhandahålla information

• Trafikverket

• Lantmäteriet

• Kommuner

Tillhandahålla stödsystem

• Systemleverantörer till 
blåljusverksamheter

Använda

• SOS Alarm

• Ambulans

• Räddningstjänst

• Polis

• stöd för att kvalitetssäkra rutiner 
för insamling av geodata

• omfattar den information om 
adresser, byggnader, anläggningar, 
namn på platser, vägar och 
järnvägar som ingår i samverkan 
med Lantmäteriet respektive 
Trafikverket.



Blåljuskollen - varför då?

- Tydliggör vilka geodata som är av vikt för blåljusaktörer

- Säkerställ att vi jobbar effektivt och har en hög kvalitet av geodata

- Geodata för blåljus i hela landet.



Blåljuskollen – hur går det till?

Blåljuskollen görs av respektive kommun
för att kvalitetssäkra sina geodataprocesser

Checklista med utpekade geodata
som ingår i befintlig samverkan

Stödmaterial – hur man går tillväga

Support är riggat för att hantera frågor

Resultatet sammanställs i samverkan med
Lantmäteriet och Trafikverket



Blåljuskollen – vad ingår?



Blåljuskollen – vad gör vi nu

Just nu – pilot med Haninge och Botkyrka

Utvärdering av piloten i januari

Utökad pilot på gång   

Driftsättning under våren 2017

linnea.soderblom@lantmateriet.se
tomas.lofgren@trafikverket.se

mailto:linnea.soderblom@lantmateriet.se
mailto:tomas.lofgren@trafikverket.se


”Blåljuskarta”
gemensam karta för att hitta rätt

Anpassade Blåljusprodukter ska 
tas fram - innehållande data från 
Lantmäteriet och Trafikverket där 
kommunerna ofta är källa till 
informationen

Projektet har finansieringsstöd från 
MSB:s s k 2:4 anslag för  

krisberedskap

Samla in och uppdatera

• Kommuner

• Trafikverket

• Lantmäteriet

• Transportstyrelsen

• Skogsnäringen

Tillhandahålla information

• Trafikverket

• Lantmäteriet

• Kommuner

Tillhandahålla stödsystem

• Systemleverantörer till 
blåljusverksamheter

Använda

• SOS Alarm

• Ambulans

• Räddningstjänst

• Polis



Samla in och uppdatera

• Kommuner

• Trafikverket

• Lantmäteriet

• Transportstyrelsen

• Skogsnäringen

Tillhandahålla information

• Trafikverket

• Lantmäteriet

• Kommuner

Tillhandahålla stödsystem

• Systemleverantörer till 
blåljusverksamheter

Använda

• SOS Alarm

• Ambulans

• Räddningstjänst

• Polis

• En handfull större och flera 
mindre systemleverantörer

• Systemen stödjer 
förberedande arbete, 
operativ ledning, insats och 
uppföljning - både inne och 
mobilt

• Kartan är bara en del i  
systemet

• Lösningarna är olika, inte 
minst ur ett 
geodataperspektiv. 

Blåljusverksamheternas stödsystem



Samla in och uppdatera

• Kommuner

• Trafikverket

• Lantmäteriet

• Transportstyrelsen

• Skogsnäringen

Tillhandahålla information

• Trafikverket

• Lantmäteriet

• Kommuner

Tillhandahålla stödsystem

• Systemleverantörer till 
blåljusverksamheter

Använda

• SOS Alarm

• Ambulans

• Räddningstjänst

• Polis

SOS  Alarm        Polis          Ambulans            Räddningstjänst           

Blåljusaktörer

Övriga aktörer



Förstudie – våren 2016

Utgångspunkt i befintliga produkter - hur behöver de anpassas?

 hur kan användarnas stödsystem konsumera geodata? 

 vilka leveransformer ger det bästa stödet?

 Vad ger mest ur ett nytta/kostnadsperspektiv?

Maximera sannolikheten för att den gemensamma 
blåljuskartan kommer att användas av alla aktörer
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”Blåljuskarta”
gemensam karta för att hitta rätt

Varför?

Det måste bli lättare för blåljusaktörerna att hitta 
och hantera de geodata som dom behöver.

Det behövs:

• ett tydligt definierat produktpaket 

• ett anpassat tillhandahållande och 

• en gemensam ingång för beställning och leverans 

som förenklar både för den som hanterar data själv och den 
som ska ställa krav mot stödsystemen.  



Gemensam kartbild

Vektorkartor
För nedladdning

Rasterkartor
För nedladdning

Visningstjänst
API

E-tjänst

Manerfiler

Utskriftsstöd

• Samma innehåll
• Samma kartografi
• Samma aktualitet

Central 
ledning

Utryckan
de 

fordon

Lokal
ledning

Utlarmande
central



Anpassad , harmoniserad karta med information 
från Lantmäteriets kartdata och Trafikverkets 
väg- och järnvägsdata



Data för att hitta en position

• Adress inkl.  ”populärnamn”

• Vägnamn i adressregistret och NVDB

• Byggnadsnamn 

• Namn på anläggningar

• Ortnamn

• Trafikplatsnamn

• Trafikplatsnummer

• Kilometerstolpe järnväg

Vägdata för att hitta bästa vägen fram

• Vägklass 

• Hastighet

• Väg-, fart och höjdhinder

• Bro/tunnel

• Färjeled

• Bärighet 

• Beläggning



Gemensam bakgrundskarta prioriterad

Vektorkartor
För nedladdning

Rasterkartor
För nedladdning

Visningstjänst
API

Manerfiler

• Samma innehåll
• Samma kartografi
• Samma aktualitet

Central 
ledning

Utryckan
de 

fordon

Lokal
ledning

Utlarmande
central



Samarbete mellan Trafikverket och Lantmäteriet
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väg- och 
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Vektordata 

Anpassade 
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Anpassade 
väg- och 
järnvägsdata 

Blåljuskartan 

Gemensam 

bakgrundskarta 

Lantmäteriet Trafikverket 



Kombinerad visningstjänst

Lantmäteriets Topografisk webbkarta 
(WMS)

+

Trafikverkets visningstjänst(er) (WMS) 

=

Kombinerad Visningstjänst med 
nedladdningsmöjlighet



Utvecklingsordning - bakgrundskarta

• Den gemensamma bakgrundskartan prioriteras

• En första version som bygger på visningstjänst

• Dialog med referensgrupp för att styra fortsatt utveckling

• Leverans i rasterformat

• Leverans i vektorformat

Bakgrundskartan ska tas fram som visningstjänst och 
för leverans i raster- och vektorformat under 2017

Sökbara data för positionering och vägdata för navigering 
i ett senare skede



Når vi målet ? - Vad kan du göra?

Bästa geodata för att hitta rätt…

• uppdateras 
• tillhandahålls 
• förädlas 
• används 

…på rätt sätt av alla

Samla in och uppdatera

•Kommuner

•Trafikverket

•Lantmäteriet

•Transportstyrelsen

•Skogsnäringen

Tillhandahålla information

•Trafikverket

•Lantmäteriet

•Kommuner

Tillhandahålla stödsystem

•Systemleverantörer till 
blåljusverksamheter

Använda

•SOS Alarm

•Ambulans

•Räddningstjänst

•Polis





2e. Säkerställa att enhetliga geodata för blåljusverksamhet och 
krisberedskap tas fram för att ge de aktörer som förebygger 
och hanterar olyckor och kriser förutsättningar att öka 
precisionen och effektiviteten i såväl samarbete som i 
enskilda insatser. 


