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Ansvarar för långsiktig planering av  transportsystemet 

för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart

Ansvarar för byggande, drift och underhåll av statliga 

vägar och järnvägar

Färjerederi, museiverksamhet, kunskaps- och förarprov

Vad gör Trafikverket?
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• Satsningar på Ystad- och Österlenbanan

• 10 nya trafiksäkerhetskameror

• Bygdeväg

– Film

– Informationsblad

• Trafikverkets ”story maps” för investeringsprojekt

– 4 spår Flackarp-Arlöv

– Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares väg

Vad gör Trafikverket i Skåne?

https://youtu.be/4smg1uDY-OQ
http://www.trafikverket.se/contentassets/8e4a8fc11e144dfba37556b63a6d5275/infoblad_bygdevagar_klara_2016_07_webb.pdf
http://projektinfo.trafikverket.se/flackarp_arlov_2016/
http://projektinfo.trafikverket.se/Angelholm_Helsingborg/


4

http://www.trafikverket.se/nara-dig/Skane/projekt-i-skane-lan/
http://www.trafikverket.se/nara-dig/Skane/projekt-i-skane-lan/


5

Nationell vägdatabas - NVDB

Statligt Kommunalt Enskilt Total längd

Bilnät 98 550 km 42 235 km 460 058 km 600 843 km

Cykelnät 2 503 km 16 416 km 899 km 19 818 km

Gångnät 3 km 686 km 88 km 777 km

Total längd 101 056 km 59 337 km 461 045 km 621 438 km

Totalt (%) 16% 10% 74%
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Fokus under 2016

• Innehållet i NVDB ska ge dataanvändaren 

och samhället stor nytta

• Det ska vara enkelt att leverera till och 

ajourhålla data i NVDB

• Data ska vara tillgängligt, tillförlitligt och 

användbart

NVDB - Inriktning 2016-2020

http://nvdb.se/globalassets/upload/nvdb-radet/inriktning-nvdb-2016-2020-v1.0.pdf
http://nvdb.se/globalassets/upload/nvdb-radet/inriktning-nvdb-2016-2020-v1.0.pdf
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Tillgång till NVDB

Titta på data: 

NVDB på 

webb

Använd data:

WMS NetInfo

Hämta data:

Lastkajen

Sök och 

utforska data: 

Geodata-

portalen
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Geodata för Blåljus

Samverkansprojekt 2014-2015 med stöd av 

MSB med finansieringsstöd ur s.k 2:4-anslag. 

Läs mer på http://www.lantmateriet.se/blaljus

Samla in och 
uppdatera

• Kommuner

• Trafikverket

• Lantmäteriet

• Transportstyrelsen

• Skogsnäringen

Tillhandahålla 
information

• Trafikverket

• Lantmäteriet

• Kommuner

Tillhandahålla 
stödsystem

• Systemleveran-
törer till blåljus-
verksamheter

Använda

• SOS Alarm

• Ambulans

• Räddningstjänst

• Polis

http://www.lantmateriet.se/blaljus
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Blåljus – gemensam bakgrundskarta
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Tydliggör vilka geodata som är av vikt för blåljusaktörer 

Blåljuskollen görs av respektive kommun för att säkerställa att vi jobbar 
effektivt med de geodata som omfattas hos Lantmäteriet, Trafikverket 
och kommunerna.

Checklista med utpekade geodata som ingår i befintlig samverkan

Stödmaterial

Support är riggad för att hantera frågor

Lantmäteriet och Trafikverket sammanställer resultatet

linnea.soderblom@lantmateriet.se

tomas.lofgren@trafikverket.se

Blåljuskollen

mailto:linnea.soderblom@lantmateriet.se
mailto:tomas.lofgren@trafikverket.se
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ITS - Intelligent Transport Systems

• För snabbare och säkrare transporter och en minskad belastning på 
miljön.

• ITS Action Plan antogs av EU-kommissionen 2008.

– Action area 1: Optimal use of road, traffic and travel data

• ITS-direktivet antogs 2010 för att påskynda införandet av innovativ
teknik inom transportområdet.
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Trafikverkets TN-ITS 

tjänst

TN-ITS

dataset

Webb-

tjänst

Result: Dagliga standardiserade 

förändringsfiler för bl.a. hastighetsgräns 

från NVDB i enlighet med ITS direktivet 

Konvert-

erare
Export
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• EU-direktiv som fastställer bindande 

bestämmelser för att inrätta en 

infrastruktur för geodata

• Ställer krav på att geodata och 

geodatatjänster blir tillgängliga för alla

• Lagen och förordningen om geografisk 

miljöinformation reglerar det svenska 

genomförandet av Inspire

INSPIRE
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Harmonisering via schema-

transformering

NVDB Funktionell 

vägklass
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• Köra Säkert

• ISA - Intelligent Speed Adaptation

– ISA-filen tillhandahåller hastighetsgräns till ISA-

system. 

• Säkerhetsklassade GCM-passager

– Nollvisionen indikator 9

• European Location Framework (ELF)

– plattform för harmoniserad och auktoritativ topografisk 

geodata med täckning över hela Europa.

Fler exempel

http://www.folksam.se/forsakringar/rabatter-och-formaner/kora-sakert
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/samarbete-med-branschen/Samarbeten-for-trafiksakerhet/Tillsammans-for-Nollvisionen/Aktuellt---Tillsammans-for-Nollvisionen/2015-06/nytt-uttagsverktyg-for-indikator-9--sakra-gcm-passager/
http://www.elfproject.eu/sv
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• Frekvensen för ajourhållning

• Generaliseringsnivåer – geometrin och topologi

• Koppling mellan nät och företeelser

• Fullständighet 

• Behov av korrigering

• Tematiskt noggrannhet 

Kartläggning av kommunala leveranser 

till NVDB
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NJDB på 

webb
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Stöd till användare

www.trafikverket.se/geodata

www.trafikverket.se/oppnadata

www.trafikverket.se/njdb

www.nvdb.se

nvdb@trafikverket.se

nvdb-leverans@trafikverket.se

njdb@trafikverket.se

geografisk.information@trafikverket.se

lastkajen@trafikverket.se

indatastod@trafikverket.se

http://www.trafikverket.se/geodata
http://www.trafikverket.se/oppnadata
http://www.trafikverket.se/njdb
http://www.nvdb.se/
mailto:nvdb@trafikverket.se
mailto:nvdb-leverans@trafikverket.se
mailto:njdb@trafikverket.se
mailto:geografisk.information@trafikverket.se
mailto:lastkajen@trafikverket.se
mailto:indatastod@trafikverket.se

