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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



Vilka data kollas?

•Adresser 
•Byggnader
•Vägar (NVDB)
•Övriga vägar
•Anläggningar



Vad kollas

•Processer 
•Geodata



Ett exempel vägar (NVDB)



Process



Vad påverkar data i NVDB/IsyRoad?

• Ny väg/förändring av väg
• Underhåll av väg
• Planerad väg



2. Överlämning  av 
relationshandling från 
Byggprojektledarna till 
Park/Kart och mät och 

VA

5. Kart och mät 
skickar mail till 

GataPark om att: 
• uppdatera 

väginformation 
i ISYRoad
samt att 

• uppdatera 
information i 
excellarket

8. Lägga in 
företeelser från 

xls-arket i NVDB 
på webb

6. Fyller i 
Excelarket.

1. Ny 
väg/större 
förändring 

av väg  
(projekt) 

Uppdatering av NVDB-
Botkyrka Ja

Nej
4.  Kart och mät lägger in 
baskartedata i databasen 
och uppdaterar nya vägar 
samt gatunamn i ISYRoad
samt skapar ett excellark  

som ska fyllas i av 
GataPark

Ja
7. Slutför jobbet i ISYRoad och 

skickar till trafikverket.
Kolla om jobbet i ISYRoad är 
klart hos trafikverket. Skicka 
mail om att LTF kan skapas. 

Nej

3. Kontroll av 
relationshandlin

g

9. 
ISYCase

LTF 
skapas

10. 
RDT

11. 
NVDB







Förändrad väg 
drift/underhåll

Uppdatering av 
NVDB

5. Ajourföra 
vägdata i 
NVDB på 

webb/ISYRoad
.

4. Förmedling sker av 
förändring av väg 

mellan förvaltare och 
person som ajourför 

kartdata via 
projektdokument för 

drift.

1. Årliga 
handlingsplaner. 

2. Övriga beslut 
om  förändring av 

väg. 

3. 
Medborgarförslag



Planerade vägar

1. Beslut om vägnamn 
och nya vägar tas i 
namnberedningen

2. Planerad väg läggs in i 
ISYRoad (OBS ej i NVDB)

3. Excelark skapas 
för att fylla i den 

information som är 
möjlig. 

4. När vägen tas i 
bruk så läggs den 
in som gällande i 

ISYRoad.

För fortsättning se bild om 
ny väg. 



Geodata





Andra processer



Övriga vägar (elljusspår & större vandringsleder)
1.Externa parter hör av 

sig

2.Internt möte för att 
fånga upp 

ändringar/dialog på 
botwebb

3.Förvaltningarna tar 
kontakt med Kart och 

mät.

5.Ritas in i 
kartdatabasen

6.Skickas till ABT via 
tätortskartan

4. Kart och mät kollar 
med externa



Adresser

1.Nytt 
byggprojekt
/detaljplan

3.Namnberedningen 
tar fram namn

5.Adressättn
ing

2.Adressbehov
(medborgare 

hör av sig, 
kartbeställning

)

Finns 
namn

?

Ja

Nej

4.Insamling 
underlag

6.Registreras i 
LINA

6.Meddela 
berörda 

samhällsfun
ktioner

6.Meddela 
fastighetsägar

e

Läggs in i kommunens 
kartsystemet genom FIR 

samt manuellt



Anläggningar enligt samverkansavtal
2.Inmätning

4.Andra enheter 
hör av sig

3.Kommunens 
hemsida

Uppdatering 
databasen5.Externa 

hemsidor

6.Tillståndsprövnin
g

7.Årligt 
avstämning 

möte/dialog på 
botwebb

Skickas till 
ABT via 

tätortskartan

1.Detaljplan/
bygglov



Byggnader nybyggnation

4.Byggnadsschablo
n

1.Adressfråga 
inkommer 

3.Inmätning/
lägeskontroll

->uppdatering av 
databas

8.ABT 
leverans 
(4 ggr/år)

9.Bristlista från 
LINA

Inmätt?
Ja

Nej

2. Hämta ut 
beviljade 
bygglov.

Händelser som 
påbörjar processen

5.Uppdatera LINA 
med boarea på 

bostäder

6.Uppdatera 
LINA med 

byggnadsår på 
bostäder

7.Uppdatera LINA 
med boarea och 
byggnadsår på 

bostäder

10.Uppdatering av LINA



Byggnader raserade

1. Visuellkontroll 
->uppdatering av 

databas

2.Rivningslov

3. Lista med 
raserade (via 
basen genom 

attribut)

4. Uppdatering LINA

Händelser som 
påbörjar processen



Byggnadsnamn

2.Beslut om 
byggnadsnamn tas

3.Uppdatering av 
LINA

1.Internt från 
kommunen



http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/geodata-for-
blaljus/blaljuskollen/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=bl%c3%a5ljuskollen&_t
_tags=language%3asv%2csiteid%3a1292803d-1ca5-4868-94c0-
8fa376e6f130%2candquerymatch&_t_ip=62.119.155.5&_t_hit.id=LMSE_DataAbstraction_PageTy
pes_ArticlePageType/_a811891c-ffbf-4663-9884-1006d63099f5_sv&_t_hit.pos=1



Frågor?


