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Sammanfattning av arbetet i aktiviteten under året 

Aktiviteten har genomförts inom ramen av Geodatarådets handlingsplan för 

året 2021. 

I den nationella geodatastrategin finns utpekade samhällsutmaningar med 

mål om vad som behöver göras. Vårt arbete kommer utifrån samhällsutma-

ningen ett säkert och robust samhälle och det uppsatta målet att skapa ökade 

insikter kring användningen av nationella, enhetliga, aktuella och kvalitets-

säkrade geodata för krisberedskap och blåljus. Målgrupper är räddningsper-

sonal, ambulanspersonal, ledning och tjänstemän på myndigheter, kommu-

ner och regioner. 

Arbetet med att utveckla webbplatsen Kartor för krisberedskap och blåljus 

genomfördes under 2020 i samverkan mellan Lantmäteriet, Trafikverket och 

MSB. Under 2021 har utvecklingen fortsatt genom att material lagts till och 

vissa beskrivningar har ändrats.  

Under den senare halvan av 2021 påbörjades ett utvärderingsarbete med 

syfte att undersöka om informationen och rekommendationerna på webb-

platsen 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? Detta är några av de frågor arbetsgruppen ser behö-

ver ställas inför kommande arbete med webbplatsens utveckling. Arbetet 

med detta har precis startat, men det kommer att fortsätta under 2022 för att 

säkerställa att webbplatsen fyller den funktion och ger det stöd vi önskar.
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1. Vad vi önskat uppnå och vad vi lyckats uppnå under året 

1.1   SYFTE OCH MÅL 

Under 2021 har det gjorts två revideringar av innehållet på webbplatsen, en 

på våren och en på hösten. 

Under vårens revidering lades utbildningspaketet Koll på kartan till. Materi-

alet har tagits fram i ett samarbete mellan Lantmäteriet, Försvarsmakten, 

Polisen och MSB och ger grundläggande kunskaper inom området kartor 

och dess användning. Dessutom lades en länk till för att visa Lantmäteriets 

filtrering för urvalet av rekommenderade produkter och tjänster. 

Höstens revidering ligger i skrivande stund i testmiljön för korrekturläsning, 

men kommer att publiceras inom kort. Förutom ett antal mindre justeringar i 

textinnehållet har webbplatsen kompletterats med information om Trafik-

verkets blåljuspaket. Efter uppdateringen används dessutom Lantmäteriets 

tjänst Min karta som ett exempel för att visa hur det kan se ut när man an-

vände de rekommenderade produkterna tillsammans.  

Kommunikationsinsatser  

Pga de begränsningar pandemin innebar blev alla kommunikationsinsatser 

under året via digitala kanaler då alla fysiska evenemang ställdes in.  

Den serie webbinarier som genomfördes under lanseringen av webbplatsen 

och som startade under slutet av 2020 fortsatte under början av 2021 och in-

tresset var lika stort som för de första tillfällena. Sammanlagt under webbin-

arierna nådde vi ut till ca 140 olika organisationer och spridningen var god 

såväl geografiskt som vilken typ av organisation som deltog. Olika kommu-

nala verksamheter, blåljusorganisationer, myndigheter och privata aktörer 

var representerade bland webbinariernas deltagare.  

På årets Kartdagar deltog arbetsgruppen med en presentation om webbplat-

sens bakgrund, syfte och innehåll. 

Under hösten bjöds Lantmäteriets användargrupp Blåljus in till två extra 

möten där vi bl a diskuterade webbplatsen och hur användargruppen upple-

ver att den hjälper dem i deras arbete, om informationen är tillräckligt tydlig 

och vilka problem man ser kan vara ett hinder för att efterleva de rekom-

mendationer som webbplatsen innehåller. 

1.1.1  NYTTOR SOM VI GENERERAT MED ARBETET 

De nyttor som vi gemensamt uppnått med årets arbete är att tre myndigheter 

gemensamt har gett information och rekommendationer om vilka geodata 

som bör användas vid en händelse. Detta skapar säkerhet och enhetlighet i 

vilken geodata som används och efterföljs detta minskar risken för situat-

ioner där bristande geodata används, t ex vid utryckning. 
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Denna aktivitet har bidragit till Sveriges genomförande av agenda 2030 ge-

nom att 

• Bidragit till förbättring vid mål 11, hållbara städer och sam-

hällen och då särskilt delmål 11.B implementera strategier för inkludering, 

resurseffektivitet och katastrofriskreducering.  

• Bidragit till förbättring vid mål 16 fredliga och inkluderande 

samhällen och då särskilt delmål 16.10, säkerställa allmän tillgång till in-

formation och skydda de grundläggande friheterna. 

1.1.2  INTRESSENTER FÖR ARBETET 

Intressenter är hela samhället dvs alla aktörer som jobbar inom krisbered-

skap och blåljus men även för alla andra i det svenska samhället som är be-

roende av deras insatser att de är på rätt plats, vid rätt tid och med rätt insats. 

2. Fortsättning i arbetet 

Under 2022 kommer aktiviteten fortsätta inom ramen av Geodatarådets 

handlingsplan för 2022. Detta med målsättningen att webbplatsen nu går in i 

en förvaltningsfas så länge inga nya, större behov kan identifieras. Fortsätt-

ningsvis kommer innehållet att ses över två gånger per år och ev mindre 

uppdateringar att genomföras.  

Något som är planerat för 2022 är att lägga till delar av resultatet av det nu 

pågående projektet Integrera GIS som genomförs av MSB. 

 

 

 

 


