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1 Identifiering och syfte av dataprodukten  

Titel Trafiknätsdata för blåljusverksamheten 

Alternativ Titel Transport network data for Emergency services  

Språk Svenska 

Ämnesområde  Transporter 

Spatial representation Vektor/Linje, Punkt 

Geografisk omfattning Sverige 

1.1. Sammanfattning  

Dataprodukten Trafiknätsdata för blåljusverksamheten består av företeelser och attribut i urval från 
Trafikverkets öppna databas för väg och järnväg. Urvalet har utgått ifrån en lista för gemensamma 
specificerade data för blåljusaktörerna framtagen av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap 
(MSB). Denna har bearbetats vidare utifrån t.ex. tillgång på efterfrågad information, inkomna 
synpunkter etc. Informationen från Trafikverket syftar till att beskriva trafiknätet som blåljusaktörer 
gemensamt kan nyttja. 

Två bilagor hör till dokumentet. 

1.1.1. Summary in English 

Trafiknätsdata för blåljusverksamheten, or Transport network data for Emergency service, is a 
collection of data considered to be valuable for Emergency services. The collection consists of features 
and attributes from the Swedish National road database NVDB are selected based on a 
recommendation from the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB). 

Access to same location reference information are essential for coordinated actions of several 
operators during an emergency. This dataset aim to be the shared description of the Swedish road 
network that the operators commonly can use.     

1.2. Syfte  

För att blåljusaktörer effektivt ska utföra samordnade insatser krävs att alla inblandade enheter har ett 
gemensamt underlag. Ett gemensamt underlag förutsätter att aktörerna har en gemensam 
bakgrundskarta, verksamhetsspecifik information och händelsespecifik information. Med detta 
underlag skapas förutsättningar för en gemensam lägesbild för blåljusaktörer. 

Denna dataprodukt består av företeelser och attribut i urval från Trafikverkets databaser för svenska 
vägar och järnvägar. 

1.2.1. Användningsfall  
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Namn på 

användningsfall 

Beskrivning 

Kartändamål Visualisering. 

Ruttning / 

Navigering 
Kan kompletteras med applikationer för navigering och ruttplanering och kan till viss del 
användas för t.ex. planering av framkomlighet och vägval.1. 

Orientering För orientering på land med objekt som kan fungera som positionsbestämd landmärke och 
identifiering av plats längs väg eller järnväg.  

Planering  Dataprodukten kan till viss del användas för olika typer av planering t.ex.av val av rutt vid 
räddningsinsatser. 

Inhämta information om vägens beskaffenheter för att utvärdera möjlighet för blåljusfordonens 
framkomlighet. 

Trafikreglering Se var trafiken är begränsad genom reglering. Användaren kan också se var på vägen en 
reglering av trafiken börjar och slutar. 

 

1.3. Restriktioner 

Öppna data Information som ingår i denna dataprodukt är till största delen öppna och 
åtkomliga genom Lastkajen, Trafikverkets självbetjäningstjänst för nedladdning. 
För åtkomst till information som inte är det, kontakta Trafikverket.   

Åtkomstrestriktioner Ej känslig information 

Användningsrestriktioner Creative commons CC0 1.0 Universiell 

 

2 Omfattning 

 

Identitet för omfattning Hela dataprodukten 

Resurstyp Datamängd 

Namn på resurs Sverige 

Beskrivning av resurs Dataprodukten ska finnas heltäckande där: 

dataprodukten Vägtrafiknät har värdet bil- cykel- eller gångnät. 

dataprodukten Järnvägsnät finns. 

Utsträckning, beskrivning Omfattningen består av det geografiska området Sverige 

Temporal omfattning Från datum: 2021-11-15  

Till datum: tills vidare 

                                                           
1 Trafikverkets dataprodukt ”Vägdata för Transportplanering” innehåller data som är tekniskt bearbetat 
(segmenterat) så att data på enklare sätt kan användas i lämpliga applikationer för att exempelvis ta fram 
ruttning (t.ex. närmaste/snabbaste väg). Datat finns att hämta i Trafikverkets nedladdningsportal Lastkajen.  
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3 Innehåll och struktur 

3.1. Struktur 

 

Dataprodukten Trafiknätsdata för blåljusverksamheten är uppdelad i regioner pga. den omfattande 
datamängden. 

 

 I varje regionspaket finns ca 30 fillager, uppdelade efter olika teman (företeelser). Exempel: Det finns 
ett fillager för hastighetsgräns, ett annat för ATK-kameror, där utbredningen av en viss hastighet eller 
position för ATK-kameror kan ses. 

Regionsuppdelning följer Trafikverkets regionsdefinitioner: 

Region Ingående län eller område 

Region Nord Norrbotten, Västerbotten 

Region Mitt Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland  

Region Öst Uppsala, Västmanland, Södermanland, Örebro, Östergötland 

Region Stockholm Stockholm, Gotland 

Region Väst Halland, Västa Götaland, Värmland 

Region Syd Blekinge, Skåne, Jönköping, Kalmar, Kronoberg 

 

 

3.2. Innehåll 

En dataprodukt ska innehålla alla utbredningar som finns i verkligheten. Med verklighet avses t.ex. en 
fysisk förekomst, ett beslut eller en klassificering av hela eller delar av väg- och järnvägsnätet.  

Trafiknätsdata för blåljusverksamheten inhämtar information från 32 fristående dataprodukter från 
Trafikverkets databaser över det svenska väg- och järnvägsnätet. För att reducera datamängden och 
minska informationsbruset finns endast attribut som ansågs vara till nytta för ämnade användningen 
med. Objekten i dataprodukten Trafiknätsdata för blåljusverksamheten levereras med totalt ca 160 
attribut. . Är man intresserad av alla samtliga attribut för en företeelse kan man hitta information kan 
dataprodukten hämtas ner från lastkajen:  

För ingående detaljer om varje företeelse eller attribut hänvisas till Dataproduktspecifikation (DPS) för 
varje enskild dataprodukt som informationen är inhämtad ifrån  

DPS:  https://bransch.trafikverket.se/tjanster/data-kartor-och-geodatatjanster/leverera-in-data/data-om-anlaggningen--

vag/dataproduktspecifikationer-vag--och-vagtrafikdata/ 
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Vägdata -- Se även separat bilaga med lista på företeelser och attribut. 

Typ Kort beskrivning 

ATK mätplats Automatisk Trafiksäkerhetskontroll, ”fartkameror”. 

Beskrivning av dess placering 

Begränsad fordonsbredd Av trafikföreskrift bestämd begränsning av fordon tillåten på en 

vägsträcka.  

Beskrivning av begränsningen som kan gälla vissa tid och datum, 

fordonsslag, särskilda egenskaper eller omständigheter 

Begränsad fordonslängd Se ovan  

Begränsad bruttovikt Se ovan 

Bro och Tunnel Konstruktion som möjliggör att färdas under och över t.ex. ett hinder. 

Beskrivning som identifierar konstruktionen och beskriver vissa 

beskaffenheter. 

Bärighet Av trafikföreskrift bestämd begränsning av fordon tillåten på en 

vägsträcka.  

Beskrivning av egenskaper eller omständigheter då begränsningen gäller 

eller undantas. 

Farthinder Permanent fysisk åtgärd som påverkar fordonets väg och/eller 

hastighetsval. 

Beskrivning av bl. a. dess fysiska egenskaper eller typ. 

Funktionell Vägklass En klassificering baserad på hur viktig en väg är för det totala vägnätets 

förbindelsemöjligheter. 

Färjeled Vägförbindelse över vattendrag med fartyg (vägfärja). 

Beskrivning av namnet på leden. 

Förbjuden färdriktning Förbjuden färdriktning på väg eller förbjud mot infart genom trafikregel, 

föreskrift eller fysisk vägutformning (t.ex. på/avfart i trafikplats) 

Beskrivning av begränsningen som kan gälla vissa tid och datum. 

Gatunamn Vägidentifikation i form av Vägens/Gatans namn. 

GCM passage För fotgängare, cyklister och mopeder arrangerad övergång för passage 

över en bilväg. T.ex. övergångsställe, gångtunnel och bro. 

GCM vägtyp Beskrivning av gång- och cykelvägens funktion, t.ex. cykelbana, 

övergångsställe, trappa 

Hastighetsgräns Av trafikföreskrift bestämd högsta hastighet för ett fordon tillåten på en 

vägsträcka.  

Beskrivning av tid och datum, fordonsslag, eller särskilda egenskaper 

eller omständigheter då begränsningen gäller eller undantas. 
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Hållplats En gemensam virtuell punkt som representerar flertal närliggande 

hållplatser, där resenärer stiger på och av kollektiva transportmedel.  

Beskrivning som identifierar platsen. 

Höjdhinder upp till 4,5 m Höjdhinder upp till 4.5m som kan begränsa framkomligheten  

Järnvägskorsning Korsning i plan mellan järn och vägnätet.  

Beskrivning av vissa fysiska egenskaper. 

Katastroföverfart 

 

Plats med möjlighet att passera fysiska hinder som separerar trafikens 

körriktningar. Avsedda för utryckningsfordon eller vid t.ex. 

vägavstängningar.   

Beskrivning av t.ex. dess fysiska egenskaper 

Korsning Korsning i plan vägnätet med information t.ex.om eventuella benämning 

på korsningen. 

Parkeringsficka Ett utrymme utanför vägbanan avsedd för tillfällig parkering med plats för 

minst en stor lastbil med släp eller fyra personbilar.  

Rastplats Rastplats  

Sidoanläggningsväg Väg som går till eller inom sidoanläggning(driftvändplats, rastplats, 

hållplatsläge m.fl.). 

Slitlager Om vägens slitlager 

Vändmöjlighet Förekomst av slinga, yta eller vändficka som möjliggör vändning av 

fordon. 

Väghållare Väghållare meddelad genom beslut, och är ansvarig för väghållningen av 

aktuella vägsträckan. 

Vägbredd Vägens medelbredd, där det är belagt och/eller bärigt 

Väghinder 

 

Permanent fysisk åtgärd som påverkar fordonets väg och/eller 

hastighetsval. 

Beskrivning av bl. a. dess fysiska egenskaper eller typ. 

Vägnummer Vägidentifikation i form av Vägens/Gatans namn eller ett nummer.  

Vägräcke  Räcke vid sidan av vägen. 

Beskrivning av placeringen. 

Vägtrafiknät Beskrivning av huvudsakligt användningssätt som nätkomponent är 

ämnad för– biltrafik, cykeltrafik eller gångtrafik. 

Övrigt Vägnamn Vägidentifikation i form av Vägens/Gatans namn.  

 

Järnvägsdata -- Se även separat bilaga med lista på företeelser och attribut. 

Typ Kort beskrivning 

Bandel En klassning av ett sammanhängande antal spårlänkar ur ekonomisk 

och geografisk synvinkel. Respektive bandel har ett identitetsnummer 

som är unikt. 
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Järnväg Järnvägsnät 

Attributen beskriver bl.a. dess namn infrastrukturförvaltare, status, ev. 

fysiska tillbyggnader. 

Järnvägsbro Konstruktioner som tillåter trafik över hinder av något slag, tex 

vattendrag eller väg. 

Kilometertavla 

 

En lägesbestämd skylt med information om avstånd från en viss 

bestämd punkt. Kan användas för geografisk orientering och 

lägesreferens.  

Beskrivning av informationen på tavlan. 

Ktl-stolpe En lägesbestämd stolpe, med information som bl.a. stolpnummer. Kan 

användas för geografisk orientering och lägesreferens.  

Beskrivning av läget och informationen på tavlan. 

Plats / Platsmitt Platser längs det svenska järnvägsnätet, t.ex. station eller vändplats på 

stationer.  

Beskrivning av bl.a. typ och status. 

Tunnel Konstruktioner som tillåter trafik under hinder av något slag, t.ex. berg. 

Bandel?  

Dataprodukten använder Det svenska vägnätet som referenssystem d.v.s. utbredningarna är angivna i 
förhållande till bil-, cykel- eller gångnätet. 

 

3.3. Definition för datakatalog 

Definition av data enligt datakatalog: 
https://lastkajen.trafikverket.se/95_LKFeature/SearchPage.aspx 

Attribut Värde Slutdatum 

   

3.3.1. Datakatalogsförändringar 

Datum Ändring 

  

4 Referenssystem  

4.1. Rumsligt och Temporalt referenssystem 

Plan http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006  
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Höjd http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5613  

Temporalt UTC+1 

5 Övrigt 

Kvalitetskontroll Utförs på grundprodukterna som denna dataprodukt 

inhämtar information ifrån. 

Metadata Publiceras på ”Nationella geodataportalen”. 

Ajourhållning Trafiknätsdata för blåljusverksamheten uppdateras 

f.n. månadsvis. De enskilda dataprodukterna som 

datapaketet inhämtar information ifrån uppdateras 

kontinuerligt av Sveriges kommuner, Skogsföretagen, 

Lantmäteriet Transportstyrelsen och Trafikverket. 

 

Järnvägsdata inhämtas från Trafikverkets Nationella 

järnvägsdatabasen som Trafikverket ajourhåller.  

Datainsamling se ”ajourhållning”. 

Tillhandahållande, format I formatet Geopackage 

Tillhandahållande, metod Trafikverkets nedladdningstjänst Lastkajen 

 

5.1. Bilagor 

1. ” Bilaga_Produktblad-GemensamFaktaData.pdf”: Ej produktspecifik information, vilka brukar 
tas upp i dataproduktspecifikation från Trafikverket. 

2. ” Bilaga_Produktblad-TrafiknatsdataForBlaljus_Lista-foreteelser-attribut.pdf”: Lista över 
företeelser och attribut ingående i ”Trafiknätsdata för blåljusverksamheten”. 


