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Trafikverkets stöd -

Blåljuskollen

Hässleholm 170608

Suada Crnic,

Trafikverket
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Vilket stöd behöver kommuner

Vem gör vad? 

När? 

Hur?

Suada Crnic, Trafikverket

suada.crnic@trafikverket.se

mailto:tomas.lofgren@trafikverket.se
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Checklista Blåljuskollen

• Lantmäteriet och Trafikverket samarbetar kring Blåljuskollen som 

omfattar både fastighetsdata och väg-/järnvägsdata

• Samarbete omfattar även kommuner och alla kommunala 

verksamheter som hanterar geodata

• Både LM och TRV kommer att ge support/stöd till kommuner som 

anmäler sig och vill kvalitetssäkra den geodata som ingår i 

Blåljuskollen

• MEN – Vad ingår i blåljuskollen? Vilken vägdata?
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Checklista Blåljuskollen - Vägdata
• Checklistan finns på Lantmäteriets sida om Geodata för Blåljus

• Ett dokument - en checklista för kommunens geodataprocess 

OBS! Gäller både bil- och cykelvägar (Gångnät är frivilligt!)

http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/geodata-for-blaljus/
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Vägdata – Exempel på vad som ingår
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Starta upp arbete – genomför Blåljuskollen

• Komma överens i kommunen vem som är ansvarig

• När startar ni arbete, kommunens tidsplan för genomförande

• Hämta checklistan från LM

• Ta reda på vilka kommunala verksamheter som behöver samarbeta

• Läs på LM:s sida vilken stöd och hjälp kan ni få, ta kontakt

• Läs på NVDB:s hemsida vilket stöd erbjuder Trafikverket
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Samverkansprojekt – även i kommunen
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Trafikverkets stöd – hur går det till?

Stödmaterial – hur man går tillväga

http://www.nvdb.se/sv/dataleverantor/blaljuskollen/

Support finns för att hantera frågor

Kontakta indatastod@trafikverket.se

Ange ”Blåljuskollen” på ämnesraden så blir hanteringen av ärendet 

enklare.

http://www.nvdb.se/sv/dataleverantor/blaljuskollen/
mailto:indatastod@trafikverket.se
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Rätt data i rätt tid på rätt plats

• Steg 1 - Att ha koll på kommunens geodata som efterfrågas från 

Blåljusmyndigheter

• Steg 2 – Att den information om adresser, byggnader, anläggningar, 

namn på platser, vägar och järnvägar som ingår i samverkan med 

Lantmäteriet respektive Trafikverket är levererad och finns i respektive 

databaser
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Den digitala bil- och cykelvägen är lika viktig 

som den fysiska!

”NVDB – grunden i all information om 

Sveriges vägar”.


