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Sammanfattning 

 

 

1. Inledning och bakgrund 

MSB har, i samarbete med Trafikverket och Lantmäteriet, utvecklat webbplat-

sen: Kartor för krisberedskap och blåljus. Webbplatsen är ett resultat av akti-

viteter kopplat till samhällsutmaningen ett säkert och robust samhälle i den 

Nationella geostrategin.  

Webbplatsen syftar till att vägleda och underlätta användningen av kartor inom 

krisberedskaps- och blåljusverksamheter. Den innehåller rekommendationer, 

exempel på användning av kartor och symboler - före, under och efter en hän-

delse. En av rekommendationerna är att kommuner ska genomföra Blåljuskol-

len för att säkerställa att kommunen skapar och uppdaterar de geodata som blå-

ljusaktörerna behöver. 

 

2. Intressenter 

2.1 PRIMÄR MÅLGRUPP 

Primära målgrupper är aktörer inom krisberedskaps- och blåljusverksam-

heter, och kommuner som samlar in och uppdaterar geodata som dessa verk-

samheter behöver. 

2.2 UTÖKAD MÅLGRUPP I FORTSATT ARBETE 

Under 2022 har MSB genomfört en utvärdering av informationen på webb-

sidan. Resultatet påvisar behov av ytterligare kontakt med blåljusaktörernas 

systemleverantörer för att upplysa dem om rekommendationerna gällande 

kartanvändning inom krisberedskaps- och blåljusverksamheter.  

3. Tillvägagångssätt 

3.1 ÅRETS REVIDERINGAR 

Under våren 2022 har MSB gjort en revidering av innehållet på webbplat-

sen. Höstens revidering utgick till förmån för arbete med utvärderingen och 

för att invänta utvärderingens resultat som underlag för fortsatt arbete. 

Det som ändrats är några beskrivningar och länkar till Lantmäteriets pro-

dukter samt tillägg av information om trafiknätsdata från Trafikverket.  

Under fliken Verktyg och tjänster finns nu information kopplat till projektet 

Integrera GIS i krishantering inlagt och där kan man läsa mer om själva 

projektet samt ta del av det material som tagits fram i projektet Här finns en 

https://krisberedskapskartor.msb.se/
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vägledning och verktyg som myndigheter och andra organisationer kan an-

vända som metodstöd och inspiration vad gäller arbetet att integrera GIS i 

operativ krishantering. Det finns även ett övningsstöd för att med minimala 

förberedelser och resursåtgång kunna planera och genomföra övningar inom 

området. 

 

3.2 KOMMUNIKATIONSINSATSER 

I april gick årets Kartdagar av stapeln på plats i Karlstad. MSB deltog med 

en välbesökt monter där webbplatsen var en del av innehållet som visades. 

Tre webbinarier planerades till i slutet av året, men för att få bättre möjlig-

heter att sprida informationen om webbinarierna kommer dessa att genom-

föras i januari 2023. Resultatet från den genomförda utvärderingen av webb-

platsen har vägts in när webbinariernas innehåll planerats och fokus kom-

mer att hållas på användning av produkterna och implementeringen av re-

kommendationerna. Till vår hjälp har vi Södertörns brandförsvarsförbund 

och Botkyrka kommun som berättar om sina erfarenheter. 

Under hösten har Lantmäteriet och Trafikverket deltagit med presentationer 

för att informera om Blåljuskollen vid olika träffar med kommuner:  

• MBK nätverksträff Örebro län 

• KrisGIS i Uppsala 

• KrisGIS, Geosecma användarförening i Stockholm 

• SamGIS Västernorrland, Sundsvall 

• NorrGIS Västerbotten och Norrbottens län 

Lantmäteriet och Trafikverket har intervjuat några av de kommuner som ge-

nomfört Blåljuskollen. Resultatet från intervjuerna har använts för att ta 

fram en information till de kommuner som ännu inte påbörjat Blåljuskollen. 

Informationen skickades ut med e-post till kommunerna från SKR i septem-

ber. 

3.3 UTVÄRDERING AV WEBBPLATSEN  

Under den senare delen av 2021 påbörjades ett utvärderingsarbete med syfte 

att undersöka om informationen och rekommendationerna på webbplatsen 

är till nytta för målgruppen. Innehåller webbplatsen den information man 

behöver? Är rekommendationerna något att söka stöd i och vad är det man 

eventuellt saknar? Arbetet slutfördes under hösten 2022 och resultatet gav 

svar på frågorna som ställdes. 

Sammanfattningsvis konstateras att webbplatsen innehåller information som 

är relevant för målgruppen samt att webbplatsen är enkel att använda.  

Samtidigt finns potential att öka användningen av de produkter och kartor 

som MSB rekommenderar, framförallt genom att arbeta för ökad kunskap 

och kompetens inom området. Bristfällig kompetens inom området GIS och 



GEODATARÅDET 

 

5(5) 

geodata tycks vara en stor anledning till att rekommendationerna inte imple-

menterats eller att aktörerna inte vet hur de kan använda de rekommende-

rade produkterna. 

Utvärderingen och dess resultat utgör ett viktigt underlag för fortsatt ut-

veckling av webbplatsen samt de kommunikativa åtgärder som genomförs 

framåt. 

Utvärderingsrapporten i sin helhet finns publicerad på msb.se. 

 

 

https://www.msb.se/sv/publikationer/utvardering-av-sidorna-for-kartor-for-krisberedskap-och-blaljus/

