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Sammanfattning 

Trafikledningen på väg är en verksamhet som sakta men säkert blivit allt mer 

avancerad. I våra storstadsområden har vi redan idag styrning av trafikflöden 

medan trafikledning på de flesta av våra vägar sker med enkla medel genom att 

vi förmedlar trafikinformation via olika kanaler till trafikanter och näringsliv. 

Planering och prioritering för bättre förutsättningar för trafikledning på väg har 

förbättringspotential. Trafikledningsaspekterna kommer ofta in sent i 

planeringsprocessen eller rent av i efterhand. Verksamhetsområde Trafikledning 

(VO TL) ser ett behov av att förtydliga vilken kvalitet och servicenivå av 

trafikledning som kan tillhandahållas och under vilka förutsättningar, för att på 

så sätt få bättre samspel över verksamhetsområdesgränserna och därigenom 

åstadkomma ett mer effektivt nyttjande av vägtrafikledningen för att på så sätt 

förbättra framkomligheten. 

Tillsammans med representanter för Verksamhetsområde Investering (VO IV), 

Verksamhetsområde Underhåll (VO UH) och Verksamhetsområde Planering 

(VO PL), samt med både stads och landsbygdsperspektiv, har VO TL drivit ett 

projekt som undersökt hur vi kan förbättra planeringen. Genom att hitta en 

paketering av vår verksamhet kan vi säkra att rätt nivå på trafikledning finns på 

rätt plats. 

Sammanfattning av rapporten innehållet; 

Rapporten beskriver införande av tre servicenivåer för trafikledning på väg: 

1. Vad VO TL kan leverera inom ramen för de tre servicenivåerna.  

2. Kort om vad VO TL behöver för att tillhandahålla dessa servicenivåer i 

form av funktionella krav.  

3. Prioriteringsgrunder för tilldelning av servicenivåer som bygger på ett 

nytto-kostnadsresonemang. 

GRUND

• Registrerar och 
vidareförmedlar 
inrapporterat 

MELLAN

• Har goda 
förutsättningar för att 
ge relevant ledning till 
trafikanterna vid 
störningar.

• I storstad; ge stöd till 
helhetsbild

HÖG

• Ser allt och trafikleder 
aktivt för optimering av 
flöden.



 

 

Rapporten försöker beskriva och ringa in den måluppfylland och de nyttor som 

trafikledning på väg bidrar till redan idag och som med rätt förutsättningar kan 

ökas. Minskad restid är en av de viktigaste nyttorna, den inbesparade tiden vid 

minskad försening värderas 3,5 gånger högre än den normala åktiden. Genom 

minimering av tiden från detektering av en händelse till aktivering av lämplig 

åtgärd, kan köbildningen förskjutas framåt i tiden eller i vissa fall helt undvikas. 

Konsekvenserna av ett införande bedöms ge bättre samspel inom Trafikverket i 

arbetet med förbättringar av huvudprocessen, att Trafikleda och trafikinformera 

på väg. Det handlar i första hand inte om att öka resurserna i form av 

investeringar i utrustning som t.ex. ITS utan att få ett gemensamt arbete kring 

hur och var vi utrustar.   

Införande av servicenivåer innebär inga direkta ökade driftkostnader utan 

skapar snarare en tydligare transparens i kostnaderna för de olika 

servicenivåerna. Det ger också ett stöd för att bedöma var det finns behov av 

högre servicenivå än vad som kan tillhandahållas idag. Därmed inte sagt att 

etablering av servicenivåer inte kommer innebära ökade kostnader. 

 

Trafikverket inför Servicenivåer för trafikledning på väg 

 

Denna rapport är initialt framtagen av VO TL i syfte att beskriva förslaget att 

inom Trafikverket införa olika servicenivåer av trafikledning på det statliga 

vägnätet. Tanken är att rapporten ska användas som underlag i diskussion och 

förankring av förslaget hos övriga verksamhetsområden.  

Målet är att anpassa servicen efter behov bättre än idag och att ta fram ett 

Trafikverksgemensamt verktyg för tilldelning av servicenivå. Rapporten 

beskriver vad det innebär och hur det kan gå till samt vad det kommer att 

innebära för de verksamhetsområden som berörs. 

Rapporten är nu avstämd med alla berörda verksamhetsområden och 

uppdaterad med tillägg och förtydliganden som tillkommit under det arbetet och 

NKG har tagit beslut enligt följande: 

• VO TL tillhandahåller trafikledning i tre servicenivåer. Inom en 
servicenivå kan tjänsterna variera från minimum till optimum 
utifrån lokala förutsättningar och behov. 

• Den föreslagna modellen för tilldelning av servicenivå ska utgöra 
ett stöd i olika typer av planeringsarbete och beställningar. VO PL 
tar över modellen och förvalta och utveckla den efter behov. 

• VO PL får i uppdrag att samordna implementeringen och VO-
övergripande styrgrupp ger stöd för en effektiv implementering av 
servicenivåer. 

• En styrgrupp med representation från VO PL, VO UH, VO IT och 
VO TL tillsätts, som stöd för implementeringsarbetet. 
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1. Inledning 
Det finns idag höga förväntningar på att vägtrafiken i Sverige ska ha ett bra flöde med få 

stopp. En viktig komponent är en väl fungerade trafikledning samt bra och tillgänglig 

trafikinformation. I städer med trängsel är trafikledning inte bara en fråga om stöd vid 

störningar, utan ett allt viktigare verktyg för att optimera nyttjandet av transportsystemet.  

Trafikledning väg utvecklas för att möta dessa förväntningar genom att bli både mer aktiv 

och mer proaktiv. För detta krävs investeringar, underhåll, olika typer av utrustning för 

Intelligenta Transport System (ITS) och analysverktyg. Processen kring dessa 

investeringar, som i sin tur ger förutsättningar för mer aktiv trafikledning, är i dag otydlig 

och bör kunna förbättras. Det saknas även stöd i styrande dokument kring hur man bör 

planera för trafikledning, vid t.ex. stora investeringar. I korthet kan man säga att 

planeringen som ska ge förutsättningar för aktiv och proaktiv trafikledning, är en 

verksamhetsövergripande fråga som skulle kunna förbättras. Som ett led i att förbättra 

denna process avser VO TL att tydligare beskriva under vilka premisser vi kan ge vilka 

leveranser. Genom att dela in vägnätet i olika nivåer, blir det tydligare vilken service som 

man kan förvänta sig och vilken service som är möjlig att ge. De vill säga: 

Trafikverket inför Servicenivåer för trafikledning på väg 

 

1.1 Syfte med rapporten 
VO TL vill förankra och få återkoppling på förslaget att Trafikverket inför olika 

servicenivåer av trafikledning på det statliga vägnätet. Målet är att, bättre än idag, 

anpassa servicen efter behov och ge ett Trafikverksgemensamt verktyg för tilldelning av 

servicenivå. Rapporten beskriver vad det innebär och hur det kan gå till samt vad det 

kommer att innebära för de verksamhetsområden som berörs. 

1.2 Metodik 
Arbetet har utgått från förstudien Modern vägtrafikledning. 

Arbetet har genomförts i nära samarbete med sakkunniga från alla berörda 

verksamhetsområden. Projektet har arrangerat verksamhetsövergripande workshops, 

både på regional och nationell nivå, samt genomfört intervjuer för att processa fram 

förslaget. 

Arbetet har bedrivits i samarbete med VO PL:s projekt ”Funktionellt Prioriterat vägnät” 

(FPVN). 

Förankring av förslaget om servicenivåer har genomförts med ledningsgrupper inom VO 

TL samt i tidigt skede även med planeringsnätverket. 

Metodik för framtagande av tilldelningsmodellen har utgått från EU-regler och direktiv, 

litteraturstudier, testkörningar samt ett resonemang kring investeringskostnader i 

relation till nyttan. Modellen har sedan kvalitetssäkrats genom breda workshops med 

sakkunniga, där modellen och dess utfall har matchats med deras uppfattning av dagens 

och framtidens behov. 



 

1.3 Förstudien Modern vägtrafikledning 2013 

Förstudien ”Modern vägtrafikledning” från 2013 beskriver en övergripande målbild över 

hur vägtrafikledningen bör utvecklas till år 2018. I arbetet har det även ingått att peka ut 

hur målbilden 2018 ska kunna uppnås. Åtgärderna som har tagits fram omfattar inte bara 

Trafikverkets verksamhet. Flera av åtgärderna kräver samarbete mellan flera 

verksamhetsområden inom Trafikverket samt med externa aktörer. 

 

 

Figur 1 Övergripande målbild – aktiv vägtrafikledning med trafikantfokus  
Källa: Förstudien Modern vägtrafikledning 

Nyckelfrågan är; på vilket vägnät som vi framöver ska kunna vägtrafikleda mer aktivt 

samt vad denna aktiva vägtrafikledning ska innebära vid såväl planerade som oplanerade 

störningar på väg. En del av detta är att styra satsningarna dit de bäst behövs. 

Det finns också behov av att effektivisera störningshanteringen och utveckla samarbetet 

med andra aktörer som t ex polisen, lokalradion, kommuner och kollektivtrafiken. Vidare 

behöver trafikinformationen förbättras, och en del i detta är tillgången på tillförlitlig 

indata. Det handlar också om att få tillstånd till ett mer proaktivt arbetssätt, vilket i sin 

tur kräver utvecklade verktyg och bättre förutsättningar än i dag för att styra trafiken. 

Utifrån förstudiens rekommendationer har flera projekt initierats för att fullfölja 

förstudiens intentioner, bland annat ”Etablering av trafikledningsvägnät” och ”Kravbild 

för indata”. Under arbetets gång förändrades uppdragen genom att ”Etablering av 

trafikledningsvägnät” ersattes av ”Etablering av servicenivåer” och projektet ”Kravbild för 

indata” integrerades helt i ”Etablering av servicenivåer” eftersom det var relevant att 

koppla kraven mot servicenivåer. 

1.4 Omvärldsperspektiv och framtid 
Den snabbt framväxande digitaliseringen, en megatrend med långsiktiga och globala 

förändringar på ett övergripande samhällsplan, utgör ett paradigmskifte och ställer nya 

krav på hur Trafikverket planerar för det framtida transportsystemet. 

Mängden tillgänglig information i digital form har redan ökat dramatiskt. Det finns 

uppskattningar på att 25 procent av all världens information fanns i digital form vid 

millennieskiftet och att denna andel har ökat till 98 procent idag. Det innebär att mycket i 

samhället förändras. Allt mer avancerade bärbara datorer, surfplattor och mobiltelefoner, 



 

tillsammans med trådlös internetkoppling och molntjänster, medför att information är 

åtkomlig och förväntas finnas i princip när som helst och var som helst. Kraven på 

snabbhet, transparens och ständig tillgänglighet via flera kanaler innebär både fallgropar 

och möjligheter för Trafikverket. 

Teknikutvecklingen ger också möjlighet till mer automatiserad datafångst och 

informationsspridning. Data om exempelvis trafik, infrastruktur och luftkvalitet kommer 

att genereras via sensorer till exempel i fordon – ”Internet of things” och hämtas från 

”molntjänster” i stället för genom fasta installationer. 

Kraven från resenärer och trafikanter ökar. Man förväntar sig att få all information direkt 

och toleransen mot fel och väntetider sjunker. Både medborgare och de aktörer som 

utvecklar olika tjänster kommer att ställa krav på myndigheter att öppna upp sina data. 

Motiven för att tillgängliggöra våra data är att innovation och tillväxt skapas då vårt data 

kombineras med andras data, till nya samhällsnyttiga produkter och tjänster. 

Urbaniseringen och trafikökningen i storstadsområdena, i kombination med ambitionen 

att nå miljömålen, innebär ett allt större behov av åtgärder som effektiviserar trafikflöden 

och skapar mer kapacitet i vägsystemet med steg 1- och steg 2-åtgärder. Utvecklingen 

med autonoma (självstyrande) fordon kommer att bidra till detta, liksom olika åtgärder 

till förmån för kollektivtrafiken. Lättillgänglig och trafikslagsövergripande 

trafikinformation kommer att bidra till att resenärer gör smarta val för sina resor. 

Efterhand som fordonsflottan byts ut och nya applikationer tas fram kan vi ge 

trafikinformation direkt till fordon, och minska en del av dagens fasta vägsidesutrustning. 

Det kommer även att ge oss möjlighet till en selektiv styrning av olika typer av fordon och 

transporter (farligt gods, specialtransporter) eller parametrar för miljö, trängselstyrning, 

mm. 

Några trender kan skönjas när det gäller utvecklingen av vägtrafikledning i Europa. 

Trafikcentralerna blir en allt mer integrerad del i trafiksystemen och ingår som naturliga 

delar i strategiska planer, som därmed blir styrande för verksamheten. När städer växer 

suddas gränsen ut mellan städer och regioner, vilket innebär ett ökat samarbete mellan 

dessa två. (läs mer i Bilaga 1 Utveckling i Europa och nya krav). 

1.5 Varför behöver vi förbättra trafikledning på väg? 
Vägtrafikledning är ett av Trafikverkets verktyg för att infria de transportpolitiska målen. 

Verksamheten syftar till att stödja trafikanter, så att de kan färdas säkert och göra smarta 

val i trafiken efter rådande förutsättningar som t.ex. väderlek, trafiksituation och 

emissionsnivåer. 

Det finns flera faktorer som pekar på att vägtrafikledning bör ha en mer framträdande roll 

i trafiksystemet. Trafiken ökar och mer trängsel skapas, inte minst i storstadsregionerna. 

Biltrafiken ökar samtidigt som fler åker kollektivt, cyklar och går – fler trafikantkategorier 

skall samsas på vägar och gator. Styrning behövs för ett effektivare utnyttjande av den 

befintliga kapaciteten. I kapacitetsutredningen[1] framhålls att 4-stegsprincipen ska 

användas med inriktning mot ett transportsnålt och hållbart samhälle. Vägtrafikledning 

anges vara ett medel för att åstadkomma detta genom steg 1- och steg 2-åtgärder. Till 

                                                        
[1] Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot 
år 2050. Trafikverket, Publikation 2012:100 



 

bilden hör också att det blir allt fler tunnlar i transportsystemet. För dessa krävs 

övervakning och styrning. Sist men inte minst handlar det om att ständigt uppkopplade 

trafikanter och näringsliv förväntar sig tydlig trafikinformation och trafikledning. 

Dagens vägtrafikledning består till stor del av information. Den trafikledning som ges, 

sker indirekt, via information. Med de tekniska förutsättningar och verktyg som finns 

idag har vi bättre möjligheter än tidigare att analysera situationer och nå ut med 

trafikinformation. Med en aktivare trafikledning får styrning av trafikflöden också en 

starkare position. För att uppnå detta krävs bättre verktyg men även kunskap för att 

trafikledning skall ske på bästa möjliga sätt. Hela tiden ska trafikantfokuset vara 

vägledande. 

I en EU-rapport skriven av Urban ITS Expert Group (se Bilaga 1), konstateras att 

kostnaderna för trängsel och förseningar blir allt högre. I Sverige ökar trängseln, 

framförallt i vissa delar av landet, vilket sätter press på en effektiv trafikledning. 

VO TL ansvarar för att det befintliga vägsystemet används på ett säkert och effektivt sätt. 

Här ligger trafikledningsansvaret för att övervaka och leda trafiken på väg, för 

trafikslagsövergripande trafikinformation samt för att akuta behov av avhjälpande 

underhåll operativt genomförs. 

Säker användning av vägsystemet åstadkoms genom att trafikledning ger trafikanterna 

förhöjd beredskap, vilket motverkar uppkomst av tillskjutande incidenter. Effektiv 

användning skapas både genom att minska konsekvenserna av störningar och genom att 

optimera nyttjandet av hela systemet, bl.a. genom omledning. 

Hur snabbt trafikinformation når trafikanter och samarbetspartners, samt hur tillförlitlig 

den är, har tillsammans med störningens omfattning betydelse för vilken nytta den 

genererar. Här saknas fastställda effektsamband. Resonemanget om samband bygger på 

de erfarenheter och antagande som tidigare erfarenheter givit. 

I en kundundersökning om trafikinformation på väg, hösten 2015, uppger 75 procent av 

yrkesförarna och hälften av privatbilsförarna att de varit med om en störning den senaste 

veckan. Trafikanter och yrkesförare är nöjda med den trafikinformation som ges idag. 

Den mest frekventa användningen är i Stockholm, där mer än hälften av yrkesförarna 

använder trafikinformation vid varannan resa eller oftare. Motsvarande för 

privatpersoner ligger i stort sätt lika i hela landet, omkring 25 procent. Skälet till att 

utveckla trafikledning på väg är alltså inte ett externt missnöje från trafikanter och 

yrkesförare, utan snarare för att minska förseningstimmar och uppnå ett bättre nyttjande 

av systemet i sin helhet. 

  



 

1.6 Vad gör vi idag och vad kan vi göra bättre i framtiden? 
Dagens trafikcentraler arbetar med att vidareförmedla information om vad som sker på 

våra vägar. De övervakar vägnätet och med stöd av åtgärdsplaner, säkerställer de att 

säkerheten i våra tunnlar upprätthålls. Idag är det framförallt på vägnätet i och runt våra 

komplexa tunnlar, som vi har styrning i form av bommar, Variabla Meddelande Skyltar 

(VMS) och trafikledningsstyrda signaler. En viktig uppgift för trafikledarna är att 

säkerställa att alla händelser registreras i våra system, så att trafikanterna får kännedom 

om dem och kan anpassa sig. 

 

Figur 2 Översiktsbild över vägtrafikledning 

Det finns en ambition att trafikleda mer aktivt än idag. För att nå dit krävs bättre 

underlag och bättre verktyg för trafikledarna. Dessutom bör vi fokusera våra insatser på 

de vägavsnitt där de gör bäst nytta, vilket är bakgrunden till servicenivåerna. 

Genom en mer aktiv trafikledning bidrar trafikledarna till att förbättra den allt mer 

ansträngda situationen i trafiken. Dels genom att aktivt leda trafiken, så att den flyter så 

bra som möjligt under rådande omständigheter. Dels med trafikinformation som ger 

trafikanterna det underlag de behöver för att själva kunna göra initierade och medvetna 

val. För att kunna göra detta, krävs en bättre operativ lägesbild. Då har våra 

vägtrafikledare all den information de behöver för att kunna göra korrekta analyser, 

prognoser och styra trafiken på ett optimalt sätt. Etablering av servicenivåer kommer att 

bidra till detta. 

Trafikverket hanterar och genererar en mängd information som hjälper oss själva, men 

också trafikanten, att ta initierade korrekta beslut. Nedan finns en översikt av 

informationsobjektet Trafikledning väg, där man kan se hur komplex situationen är med 

de olika informationsflödena samt den stora mängden information som har koppling till 

trafikledning. 



 

 

Figur 3 Informationsobjekt Trafikledning 

I samband med att Södra länken skulle etableras, utvecklades åtgärdsplaner för att 

säkerställa säkerheten i tunnlarna och effektivisera trafikledningen. VO TL fick uppdraget 

att övervaka och hantera åtgärdsplanerna. Åtgärdsplaner är på förhand uttänkta. Det 

finns förberedda planer för vad som ska göras vid en specifik händelse på en specifik 

plats. Även om basen för vad som ska göras är lika, och har sitt ursprung i fastställda 

riktlinjer, så har varje plats unika förutsättningar. 

 

Figur 4 Åtgärdsplaner 

I dag finns åtgärdsplaner integrerade i trafikledarnas beslutsstöd Nationellt 

Trafikledningssystem (NTS), vilka ger stöd vid händelser i komplexa tunnelsystem samt 

kringliggande ytvägnät. För övrigt vägnät finns också åtgärdsplaner, men då av mer 

generell karaktär och som inte nyttjar de platsspecifika förutsättningarna. I framtiden ser 

vi att det finns skäl att skapa bättre stöd till trafikledarna även på ytvägnätet genom att 

bygga platsspecifika åtgärdsplaner även på vissa av de vägavsnitten. Nyttan som skapas är 

kortade ledtider och ökad korrekthet samtidigt som trafikledaren får relevant stöd för att 

agera mer proaktivt och aktivt. Med platsspecifika åtgärdsplaner skapas också 



 

möjligheten för olika typer av utökat mandat för VO TL att agera genom, på förhand 

uppgjorda lokala överenskommelser. 

I framtiden tror vi att vidareförmedling och kvalitetssäkring av trafikinformation så som 

bärighet, vägarbeten, väglag, avvikande färjetider, kommer att förmedlas direkt av 

ansvarigt VO, utan kvalitetssäkring hos trafikcentralen. Den utvecklingen möjliggör för 

trafikledarna att styra trafiken mer aktivt jämfört med idag, eftersom en stor del av 

trafikinformationsgenereringen kommer att ske automatiskt. 

Aktiv trafikledning syftar till att minska negativa effekter av störningar, förebygga 

uppkomsten av störningar samt motverka överskridandet av miljökvalitetsnormer. Detta 

görs genom att styra trafiken och genom att tillhandahålla information om vägar och 

trafik. Framtida trafikledning innebär att trafikledarna även ska tillhandahålla prognoser 

om hur trafiken kommer utvecklas under de närmsta timmarna samt att i större 

omfattning även aktivt styra trafiken med t.ex. rampstyrning och omledning. 

  



 

 

2. Etablering av servicenivåer för trafikledning 
på väg 

Servicenivåer för trafikledning på väg kommer i grunden från EU-projektet EasyWay1. 

Dess målsättning var att säkerställa goda grundläggande förutsättningar och service till 

dem som använder de europeiska vägarna. Man eftersträvar harmonisering avseende 

innehåll och funktionalitet men även gällande tillgänglighet. På en viss typ av vägar skall 

man kunna förvänta sig liknande service, var man än är inom EU. Verktyget man 

använder inom EasyWay är Operating Environments (OEs) som är ett antal definierade 

vägmiljöer, där vägens utformning och plats i vägnätet kombineras med trafikmönster. 

De definieras utifrån tre olika kriterier: 

1. Fysiska egenskaper – Motorvägar, övriga tre-/fyrfiliga vägar eller tvåfiliga vägar. 
2. Vägnätets utformning – vägavsnittets roll i vägnätet, länk mellan storstäder, 

ringvägar. 
3. Trängsel – daglig, säsongsbetonad, lokal eller ingen trängsel, samt säkerhetsaspekter. 

 

Easy Way har identifierat 18 olika servicenivåer, men det konstaterades tidigt att det är en 

alltför detaljerad indelning för att appliceras på det svenska vägnätet. Processen för att 

kvalitetssäkra indelningen och upprätthålla korrekta servicenivåer, baserat på förändrade 

förutsättningar, skulle bli ett alltför omfattande arbete.  

Därför valdes istället, när den svenska modellen för tilldelning  av servicenivåer 

utvecklades, att dela in det svenska statliga vägnätet i tre olika servicenivåer: grund, 

mellan och hög. Möjligheten finns att i ett senare skede komplettera med fler 

servicenivåer om ett sådant behov identifieras. 

Etablering av servicenivåer innebär ett sätt att tydligare beskriva vilka leveranser och 

nyttor som kan ges på ett visst vägavsnitt. Etablering av servicenivåer ger möjlighet till att 

differentiera krav på tillgänglighet och tillförlitlighet i utrustning och data, för att få 

relevanta krav som är i paritet med kundernas förväntningar. Att lättare få med 

trafikledning som ett verktyg i utvecklingen av transportsystemet, genom en modell för 

tilldelning av servicenivå. Den bärande tanken är att skapa goda förutsättningar för 

trafikledning på de vägar där det bäst behövs.  

                                                        
1EasyWay var ett projekt som förenade 23 av EU:s medlemsstater inom utveckling och utbyggnad av 

Intelligenta Transportsystem (ITS). Arbetet gav upphov till cirka 18 Deployment Guides (riktlinjer för hur 

en europeisk standardisering av ITS bör genomföras). 



 

 

2.1 Vad är servicenivåer och hur är det tänkt att 

användas? 
Indelning av vägnätet i servicenivåer är ett sätt att tydliggöra vilka 

vägsträckor som ska erhålla olika nivåer av service samt vad det 

innebär. Genom uppdelning i servicenivåer blir det också 

tydligt hur olika vägsträckor ska utrustas, dels med 

utrustning för att generera trafikinformation men även med 

utrustning för att förmedla trafikinformation och styra flöden. 

Tilldelning av servicenivåer görs främst på det statliga vägnätet, men 

förhoppningen är att även kommunerna skall anamma och följa 

uppdelningen i servicenivåer. 

 

 

 

Servicenivåerna gör det enklare att säkerställa att vi ger mest service där det bäst behövs. 

På så sätt utnyttjar vi Trafikverkets resurser på bästa sätt och säkerställer att de ger 

maximal nytta. 

Förslaget landade i att man definierar tre olika servicenivåer. Grundnivån motsvarar den 

service vi har på våra landsvägar idag. De två högsta servicenivåerna har mer ITS-stöd 

och det möjliggör en mer aktiv och proaktiv trafikledning.  

 

Figur 6 Översiktlig beskrivning av VO TL:s servicenivåer  

GRUND
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vidareförmedlar 
inrapporterad 
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MELLAN
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HÖG

• Ser allt och trafikleder 
aktivt för optimering 
av flöden.
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Nyttor

Planering
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Figur 5 Översikt över sådant som lättare 
kan förbättras till följd av införande av 
servicenivåer 



 

Förutom dessa primära användningsområden öppnar sig även andra 

användningsområden: 

Etablering av servicenivåer har en koppling till ”Trafikverkets löften” och 

trafikanternas förväntningar. 

Vid införande av servicenivåer möjliggörs en tydligare kommunikation till näringsliv och 

trafikanter om vilken trafikinformation som kan fås på vilket vägnät. Samtidigt ökar 

kvalitén på trafikinformation där den bäst behövs, vilket bedöms vara i linje med 

trafikanters och näringslivstransportörernas förväntningar. 

Etablering av servicenivåer bidrar positivt till samspelet mellan planeringen,  

installationer och trafikledning. 

Val av servicenivå ger bättre möjligheter till långsiktig planering av trafikledning på väg, 

genom att den möjliggör prognostisering av kommande behov utifrån 

trafikutvecklingsprognoser. 

Investeringsplaner för utbyggnad av trafikstyrning får en nationell modell som stödjer 

omfattning och lokalisering. Modellen möjliggör även en brygga mellan VO TL, VO UH av 

installationer och VO PL, i frågan om behov av investeringar för att tillhandahålla 

relevant trafikledningsservice. 

Etablering av servicenivåer - stöd för planerare vid beställning av Investeringsprojekt 

Modellen ger stöd åt planerare så de kan kravställa att VO IV omhändertar frågan om 

relevant trafikledningsutrustning. Idag omhändertas inte frågan om 

trafikledningsutrustning alls, eller kommer in först i sent skede.  

Etablering av servicenivåer skapar nya möjligheter att utveckla effektbedömningar av 

trafikledning 

Det pågår försök att effektbeskriva enskilda ITS utrustningar som MCS och rampstyrning; 

vilka båda är verktyg för trafikledningen. Införande av servicenivåer öppnar upp för nya 

sätt att bedöma nyttan på en mer övergripande nivå. Detta är önskvärt då en del av 

problematiken med effektbedömning av enskilda trafikstyrningsanläggningar är risken 

för dubbelräkning av nyttor. Vi har idag inga effektsamband för trafikledning, vilket 

försvårar motiveringen av investeringar och utökning av verksamheten. Förhoppningen 

är att servicenivåer kan möjliggöra ett nytt sätt att mäta och bedöma nyttor i relation till 

kostnader. 

Servicenivåer - En pusselbit i åtgärdsval 

Servicenivåerna och modellen för tilldelning av servicenivå kan hjälpa till att tydliggöra 

potentialen av trafikledning på ett sätt som passar in i åtgärdsvalsstudiesammanhang. 

Det handlar om att i åtgärdsstudien bedöma om effektivare användning av befintlig 

infrastruktur är ett relevant åtgärdsval.  



 

De högre servicenivåerna utgör ett bättre stöd till TIB (Tjänsteman i beredskap) 

En del i servicenivåerna hög och mellan är att dessa sträckor har platsspecifika 

åtgärdsplaner. Det betyder att hantering av händelser är på förhand genomtänkta och 

nyttjar all tillgänglig utrustning och kunskap som finns, i relation till den specifika 

sträckan. Detta betyder bland annat att krisplaner kan integreras i 

trafikledningsstödsystem, vilket bidrar till snabb och enkel hantering av 

informationsutbyte och beslut i krislägen. 

Koppla servicenivåer till driftomfattning, kvalitetsmått och upphandlingar 

Servicenivåerna kan även kopplas till drift och underhåll. De tydliggör att vi har behov av 

större hänsyn till trafikanter på vägar med hög servicenivå. VO UH bedömer att det även 

här finns en fördel i att kunna prognostisera behovet av förändrad servicenivå, då cykler 

för upphandling av drift ligger under långa tidsperioder. 

 

2.3Beskrivning av olika servicenivåer och dess leveranser 

2.3.1 Servicenivå Grund 
På vägar som ingår i servicenivå GRUND kommer 

fokus att ligga på registrering och vidareförmedling 

av inrapporterade händelser och störningar. 

GRUND motsvarar hur VO TL arbetar med 

huvuddelen av våra vägar idag, vi förmedlar 

trafikinformation om det som sker på vägarna. VO 

TL får informationen från allmänheten, 

Blåljusmyndigheter, vägrapportörer och 

entreprenörer. Ofta är det privatpersoner, 

vägrapportörer eller yrkesförare som är de som först 

uppmärksammar att en händelse inträffat. De ringer 

in till SOS eller till VO TL. Praxis för vägar med frekvent trafik är att avvakta för att få 

händelsen verifierad av ytterligare ett samtal. Det kan tyckas märkligt men felfrekvensen 

utifrån ett samtal är så pass hög att denna praxis har utvecklats som ett led i 

kvalitetssäkringen. Det är inte ovanligt att situationen klaras ut utan assistans av 

entreprenör eller blåljusmyndighet, eller att händelsens lokalisering blir felaktig, t.ex. 

ifråga om riktning. 

Leveranser: 

- Trafikinformation om oplanerade störningar så som olyckor eller hinder på väg. 
- Trafikinformation om Vägarbeten. 
- Trafikinformation om Vägväder.  



 

2.3.2 Servicenivå Mellan 
På vägar som ingår i servicenivå MELLAN har vi mer 

direkt information om vad som händer. I denna 

servicenivå har VO TL bättre förutsättningar för att 

ge relevant trafikledning till trafikanterna vid 

störningar än i GRUND. Vägarna föreslås t.ex. ha 

kameror vid hotspots. Framöver kommer det att 

finnas data från bilarna på vägen, och vid strategiska 

vägval finns behov av VMS eller framtida in-car-

lösningar för möjligheten att pusha ut riktad 

information, för att informera eller rekommendera 

ett alternativt vägval. 

En av nyckelkomponenterna för denna servicenivå är kameror som kan styras, zooma in 

och se med lång räckvidd. Där kameror finns kan dessa ge stöd till såväl blåljusmyndighet 

som entreprenörer, vilket hjälper dem att bedöma hur de bäst når platsen/för att ha rätt 

insatsstyrka. Kamerorna bidrar till att agera olycksförebyggande genom att t.ex. sätta in 

insatser mot grov vårdslöshet i trafik. Tekniken medger redan idag att vi låter våra 

samarbetspartners själva titta på kamerabilderna. Bedömningen är att kameror på 

servicenivå MELLAN är särskilt relevanta på vägavsnitt med långa avstånd, där 

hjälpinsatser tar lång tid. 

Probe-data (data så som hastighet, temperatur, bilder etc. från fordon, telefoner och 

andra mobila enheter) som genereras från bilar planeras för dessa vägar och kommer ge 

indikation på händelser genom förändringar i trafikens hastighet. 

Vid strategiska vägskäl föreslås VMS för omledning av stora och långväga flöden. 

I storstad har servicenivå MELLAN även funktionen att ge stöd till att ge en helhetsbild 

som underlag för optimering av trafiken. 

Vägarna ska ha på förhand utarbetade planer för alla typer av händelser, vilka i sin tur 

omsätts i platsspecifika åtgärdsplaner. Det är ofta långa avstånd på vägar med servicenivå 

MELLAN. Avstånden gör det särskilt viktigt att det finns planer för hur olika aktörer bör 

samverka för att minimera inställelsetider och åtgärder för att avveckla händelsen. 

Vägar med servicenivå MELLAN har en trafiksituation som motiverar koordinering för 

att minimera planerade trafikstörningar. Till detta kan trafikledarna bidra med 

erfarenheter. 

Leveranser 

- Trafikinformation om oplanerade störningar som olyckor eller hinder på väg. 
- Trafikinformation om vägarbeten. 
- Trafikinformation om vägväder. 
- Trafikinformation om restider. 
- Trafikinformation och rekommendationer i samband med evenemang. 
- Trafikinformation och rekommendationer om lämpliga omledningsvägar i 

samband med oplanerade störningar. 
- Underlag inför koordinering av planerade händelser. 
- Online-bilder för bedömning av avhjälpande insatser. 



 

- Underlag för om dirigering av ersättningstrafik, dispanstransporter och 
kolonnkörningar. 

2.3.3 Servicenivå Hög 
På vägar som ingår i servicenivå HÖG har vi 
överblick över hela situationen och trafikleder 
aktivt för optimering av flöden. Allt som man 
kan göra i GRUND och MELLAN kan man 
även göra här, men snabbare och med bättre 
precision.  
Kameror är en nyckelkomponent även för 

denna servicenivå, där korta ledtider är 

avgörande. På vägar med högsta servicenivån 

är det tätare mellan hotspots och varje 

incident riskerar få stor påverkan; därför är 

bedömningen att det behövs 

kameraövervakning utmed hela sträckorna. 

Restiderna varierar kraftigt på dessa vägar vilket gör det relevant att tillhandahålla 

information om restider i realtid och i framtiden även korttidsprognoser. 

Optimering av hela systemet är särskilt relevant för områden med servicenivå HÖG. 

Det är här vi behöver realtidsinformation om flöden och möjlighet att styra flöden 

med olika verktyg t.ex. genom påfartsstyrningar eller laborering av hastigheter för att 

få en jämnare fart, och därigenom en effektivare genomströmning av trafik samt att få 

en lugnare trafik.  

Platsspecifika åtgärdsplaner är liksom för MELLAN den viktigaste förutsättningen.  

Den förutsätter att ett gott förebyggande arbete har genomförts. Genom att tänka ut 

hur man ska gå tillväga vid varje tänkbar händelse och för varje vägavsnitt. Vad det 

gäller informationsinnehåll, val av informationskanaler, styrningar, samarbeten och 

beslutsordningar, skapas bästa möjliga förutsättningar för att snabbt hantera 

händelsen. En möjlighet som platsspecifika åtgärdsplaner ger är att man med hjälp av 

dessa kan skapa lokala mandat eller restriktioner vid vissa händelser. T.ex. 

tidsrestriktionen för etablering av vägarbeten eller effektivare mandat för att kunna 

prioritera framkomlighet i samband med bärgning av last vid olycka med 

godstransport. 

Det som skiljer servicenivå HÖGS platsspecifika åtgärdsplaner från dem i MELLAN är 

att här finns mycket mer utrustning att nyttja och att mer kan vara automatiserat. 

Leveranser: 

- Trafikinformation om oplanerade störningar som olyckor eller hinder på väg. 
- Trafikinformation om vägarbeten. 
- Trafikinformation om vägväder. 
- Trafikinformation om restider. 
- Trafikinformation och rekommendationer i samband med evenemang. 
- Trafikinformation och rekommendationer om lämpliga omledningsvägar i 

samband med oplanerade störningar. 
- Kövarning direkt till trafikant. 
- Luftkvalitetsinformation som rekommendation eller hastighetssänkning. 



 

- Styrning av flöden genom VMS, rampstyrning, i framtiden direkt i fordonen. 
- Övervakning av tunnlar. 
- Vägassistans. 

 

2.3.4 Översikt över leveranser 
 

 

Tabell 1 Översikt över trafikledningsservice per servicenivå 

2.4 Behov och kvalitet in- och utdata 
För att VO TL ska kunna tillhandahålla servicenivå MELLAN och HÖG behövs olika typer 

av utrustning. Det kan vara utrustning som ger information om vad som sker på vägen, 

digitala infotavlor, rampstyrning, VMS, men även information som genereras från fordon 

eller framtidens in-car möjligheter. 

Servicenivåerna möjliggör en tydlighet kring om hur vägen behöver möbleras för att ge 

förutsättningar för servicenivå MELLAN eller HÖG. För att skapa ett gott samarbete med 

alla övriga verksamhetsområden behöver Trafikledning formulera funktionella krav på 

utrustning för varje servicenivå. Inom en servicenivå ges möjlighet till viss variation i 

form av ett minimum och ett optimum. 
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Oplanerade störningar, 

olyckor och hinder på väg 

Oplanerade störningar, 
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Vägarbeten 
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 Restider Restider 

 

 Evenemang 

 

Evenemang 

 

 Omledning 

 

Kövarning 

  Luftkvalitet 
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  Övervakning av tunnlar 

 

  Vägassistans 

 



 

Minimum: Med minimumbehov menas att ha den tekniska utrustning som är nödvändig 

här. Säkerhet är det som är dimensionerande.  

Optimum: Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det dock värt att sträva efter 

optimum. Med optimum menas att varje länk har den utrustning som anses vara ”mest” 

samhällsekonomiskt lönsam. 

 

Exempel på funktionella krav för leveransen Restidsinformation till trafikanter 

På servicenivå HÖG finns det många sensorer/detektorer för insamling av trafikdata via 

till exempel Motorway Control System (MCS). Det höga trafikflödet gör att variationer i 

restid ofta uppstår och det är viktigt att kontinuerligt ha kunskap om samt möjlighet till 

att förmedla ut restider till trafikanter. För servicenivå MELLAN är det mest intressant 

att identifiera sträckor där restiden relativt ofta har en variation som upplevs som hög av 

trafikanter.  

 

 

 

Tabell 2 Tabell över olika funktionella krav samt tre olika kravnivåer 

 

  

Restidsinformation innefattar spridning av information om trafiksituationen så att 

trafikanten kan förutse och optimera sin aktuella resa. Informationen kan ges såväl före 

som under resan och via en mängd kanaler. I sin enklaste form kan informationen 

presenteras enbart som en avvikelse gentemot normala trafikförhållanden medan mer 

utvecklade system kan ge information om aktuell eller prognosberäknad restid. 

Kriterier * Nivå1 ** Nivå2 *** Nivå3 

Geografisk täckning Best effort 80% 95% 

Tillgänglighet 95% (347 days/year) 99% (361 days/year) 99,5% (363 days/year) 

Punktlighet ändring 

(95%) 

Best effort < 5 min < 2 min 

Fördröjning (95%) < 10 min < 5 min < 2 min 

Rapporterings-

noggrannhet – 

Område (95%) 

20% 10% 5% 

Rapporteringsperiod 

(95%) 

Best effort 5 min 1 min 

Felprocent 10% / 20% 5% / 20% 2% / 20% 

Rapporttäckning Best effort >90% > 97 % 



 

Optimum och minimum kan beskrivas utifrån de funktionella kraven som här 

exemplifieras för restider; 

 

 

Tabell 3 Funktionella krav för restid till trafikanter, lägsta nivå samt optimal kravnivå 

2.5 Nyttor och bidrag till måluppfyllelse 
Det finns skäl att reflektera över vilken måluppfyllelse och vilka nyttor en mer aktiv 

trafikledning på väg bidrar till.  

Enligt instruktion (SFS 2010:85) ska Trafikverket skapa förutsättningar för ett 

samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart 

transportsystem med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv. Detta ställer krav 

på ett energieffektivt transportsystem med väl fungerande resor och transporter utan 

större förseningar. 

En väl fungerade trafikinformation och trafikstyrning genererar nyttor för trafikanter och 

samhälle. Den enskilde trafikanten kan ha individuell nytta av att bli informerad, varnad 

eller styrd. Om tillräckligt många trafikanter berörs kan en väl fungerande och aktiv 

trafikledning med korta ledtider generera stora samhällsnyttor, i linje med uppsatta 

transportpolitiska mål.  

”Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i 

hela landet. Därutöver har riksdagen beslutat om ett funktionsmål – tillgänglighet och ett 

hänsynsmål – säkerhet, miljö och hälsa.  

 

Regeringen vill stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar genom att underlätta för 

människor att välja kollektivtrafik, gång och cykel. En väl fungerande trafikinformation 

(där utbudet och tillgängligheten görs känd) och trafikledning (där t.ex. kollektivtrafiken 

prioriteras) underlättar valet av hållbara resor.” 

Ökad tillgänglighet och minskade samhällsekonomiska kostnader genom 

minskad trängsel - 

Minskad restid är en av de viktigaste nyttorna med en aktiv trafikledning. I de fall 

information och styrning bidrar till minskade köer blir detta extra viktigt, eftersom den 

inbesparade tiden vid minskad försening värderas 3,5 gånger högre än den normala 

åktiden. Trängsel och köbildning ger upphov till stora kostnader för samhället och den 

samhällsekonomiska aspekten av förbättring av trafiksystemet via information och 

styrning är en viktig pusselbit för att minska kostnaden av trängsel. Genom minimering 

av tiden från detektering av en händelse till aktivering av lämplig åtgärd, kan 

köbildningen förskjutas framåt i tiden eller i vissa fall helt undvikas. 

Servicenivå Minimum Optimum 

Mellan Nivå 0 (inga krav) Nivå 1 

Hög Nivå 2 Nivå 3 



 

Utöver påverkan på trängsel och restid har information om avvikande trafiksituationer 

ett värde i sig och de flesta trafikanter är villiga att betala för information som kan minska 

restidsosäkerheten. 

Ökad trafiksäkerhet genom varningar, temporära hastighetssänkningar 

samt identifiering av grova trafikförseelser -  

Information och styrning kan även förbättra trafiksäkerheten vilket både minskar 

samhällskostnaden för olyckor och personligt lidande. Varning om kösituationer och 

andra avvikelser kan också minska upphinnandeolyckorna. Arbete på väg är ett annat 

område där trafikledning kan öka säkerheten, framförallt under etableringen av ett 

vägarbete, genom lokala varningar och sänkningar av hastigheten. Spökkörningar, 

olovliga rallytävlingar på allmänna vägar och andra grova trafikförseelser kan identifieras 

och polisen kan på ett effektivt sätt sätta in insatser. 

Minskad miljöpåverkan genom styrning av hastigheter -  

En aktiv trafikledning kan också minska trafikens negativa miljöpåverkan, t.ex. genom 

styrning av hastigheter när halter av luftföroreningar blir för höga. En sådan styrning 

innebär dels en miljövinst men kan även skapa restidsvinster om funktionen används för 

optimering av hastigheten utifrån trafikflöde och gränsvärden för halter. 

Det finns få samhällsekonomiska bedömningar av nyttan med trafikledning. Ett försök att 

fånga nyttan av vägassistans belyser nyttan av kortare ledtider. Rapporten bedömer den 

totala samhällsekonomiska vinsten av vägassistans i Stockholm till cirka 691 600 – 1 

090 600 kronor per uppdrag (eller 3, 6 – 5, 7 mdkr per år) Detta är baserat på en grov 

approximation av de svenska samhällsekonomiska värdena som användes vid en 

utvärdering av trafikolyckan på Essingeleden den 23/4–2008. (Trafikledningens 

värdeskapande för trafikanten och samhället ) 

Mål och nyttor kopplat till servicenivåer 

 

 Servicenivå HÖG - bidrag till transportpolitiska 

mål 

• Öka tillgängligheten genom att optimera nyttjandet av hela 

systemet 

• Trafikanterna får förhöjd beredskap vilket motverkar uppkomst 

av tillskjutande incidenter vilket bidrar till bättre trafiksäkerhet 

• Trafiksäkerheten vid etablering av vägarbeten förbättras genom 

lokal varning och hastighetssänkning 

• Bättre luft genom lokal- och tidsbegränsade 

hastighetssänkningar, bidrag till miljö 

• Minskade störningseffekter genom avhjälpande insatser och 

minskat tillflödet av trafik vilket bidrar till snabbare avveckling 

som ger bättre tillgänglighet. Kortare ledtider vid olyckor vid 

vattentäkter, bidrag till miljömål 

 

  

 

 

 



 

 Servicenivå MELLAN - bidrag till 

transportpolitiska mål 

• Trafikanterna upplever att de får relevant stöd vid sina 

transporter 

• Ökad tillgänglighet genom omledning 

• Trafikanterna får förhöjd beredskap vilket motverkar uppkomst 

av tillskjutande incidenter vilket bidrar till bättre trafiksäkerhet 

• Minskade störningseffekter genom avhjälpande insatser och 

minskat tillflöde av trafik vilket bidrar till snabbare avveckling 

och ger bättre tillgänglighet. Kortare ledtider vid olyckor vid 

vattentäkter, bidrag till miljömål 

• Trafikanterna upplever att de får relevant stöd vid sina 

transporter 

 

  

 

Servicenivå GRUND. – bidrag till 

transportpolitiska mål 

• Trafikanterna får förhöjd beredskap vilket motverkar uppkomst 

av tillskjutande incidenter vilket bidrar till bättre trafiksäkerhet 

• Information om störningar ger trafikanten möjlighet att välja 

annan väg vilket bidrar till förbättrad tillgänglighet 

• Trafikanterna upplever att de får relevant stöd vid sina 

transporter 

 

 

Den kunskap som genereras hos Trafikcentralerna kan, rätt använd, bidra till nyttor i den 

interna effektiviteten. Koordinering är ett exempel där VO TL s kunskap om olika 

vägavsnitts känslighet för störningar borde vara ett värdefullt bidrag. Beredskapsplanerna 

för tunnlar och broar som VO PL ansvarar för, och störningsplaner som VO TL ansvarar 

för, kan med fördel integreras i VO TL s åtgärdsplaner i Nationellt 

Trafikledningssystem(NTS) för att säkra snabba och relevanta åtgärder vid kris.  

Trafikverket har egna verksamheter som kan bli drabbade om en störning uppkommer. I 

de platsspecifika åtgärdsplanerna kan man bygga in automatiserad intern 

informationsspridning som säkrar att dessa verksamheter blir informerade. Exempel på 

verksamheter som skulle gynnas av denna funktion är ersättningstrafik för inställda tåg, 

dispenstrafik, kolonnkörning väg samt större banarbeten. 

 
  



 

Verkliga exempel där högre servicenivå skulle gjort stor skillnad för många 

Tranarpsbron 

Tranarpsbron är en del av E6 och ligger i nordvästra Skåne. Olyckan som skedde den 15 

januari 2013 var en av våra största med 75 bilar och långtradare inblandade. Det fanns 

inga kameror eller annan indatautrustning på sträckan d.v.s. servicenivå GRUND. 

När olyckan inträffat fick larmcentralen ett samtal. Det var en sedan tidigare känd person 

som rapporterade så TLO syd bedömde att rapporten hade hög trovärdighet och agerade 

direkt. Det kunde senare konstateras att man inte fullt ut förstått omfattningen. De 

räddningsinsatser som skickades var alldeles för små. Det tog tid innan de var framme på 

platsen och kunde skicka efter förstärkning. De första timmarna fick Trafikverket och 

räddningsinsatsstyrkorna information från media. En helikopter från Danmark sattes in 

för att ge en bättre bild över situationen.  

Med servicenivå MELLAN skulle bron haft kamera vilket hade möjliggjort att mer 

omfattande räddningsinsatser skulle ha varit på plats snabbare. Informationen till 

trafikanter hade också varit mer omfattande och mer detaljerad tidigare. 

Nattbärgning E18 

På E18 strax norr om Stockholm skulle en bärgning genomföras. Platsen hade servicenivå 

Grund och sikten vid bärgningsplatsen var skymd, så trafiken behövde stängas av ett par 

hundra meter före bärgningsplatsen. Bärgningen genomfördes och bärgarna lämnade 

platsen utan att informera TMA-fordonet, som fortsatte hålla vägen avstängd i ytterligare 

2,5 timmar. 

Med servicenivå MELLAN hade sträckan haft kamerabevakning och bärgarnas misstag 

hade kunnat justeras tidigare och färre resenärer hade drabbats. 

Torrekulla E6 

En olycka söder om Göteborg på E6 vid Torrekulla följdes av ytterligare en i motsatt 

körriktning. Platsen har idag servicenivå mellan men just denna dag var kamerorna ur 

funktion. Eftersom olyckorna gällde samma plats, näraförestående i tid och att kamera 

inte var tillgänglig på platsen, uppfattade man först inte att ytterligare en olycka hade 

inträffat. Det ledde till att entreprenörer och räddningsinsatser inte tillkallades direkt till 

olycka 2, för att man trodde att inkommande rapporteringar gällde olycka 1. När olycka 1 

var säkrad släpptes trafiken fram i ett körfält och trafikanterna informerades om att vägen 

var farbar, trots att det då hade skett en olycka i motsatt körriktning, om vilken ingen 

information gavs alls. 

Med servicenivå MELLAN (fungerande kamera) skulle förvirringen kring de närliggande 

olyckorna inte ha inträffat och de drabbade i olycka 2 skulle snabbare ha fått den hjälp de 

behövde. Trafikanterna på E6 skulle ha fått information om att platsen var drabbad i båda 

körriktningarna. 

  



 

2.6 Ekonomiska konsekvenser 
Införande av servicenivåer innebär inga direkta ökade driftkostnader utan skapar snarare 

en tydligare transparens i kostnaderna för de olika servicenivåerna samt ger stöd för att 

bedöma var det finns behov av högre servicenivå än vad som kan tillhandahållas i dag. 

Där med inte sagt att etablering av servicenivåer inte kommer innebära ökade kostnader. 

Bedömningen är att införande av servicenivåer kommer bidra till att VO PL kommer 

prioritera att etablera högre servicenivå på fler mil väg. Bedömning görs utifrån 

antagandet att servicenivåerna kommer att bidra till en ökad förståelse kring vad 

trafikledning kan bidra med. Tilldelningsmodellen utgör stöd för bedömning av relevanta 

servicenivåer samt att en höjning av servicenivåer kommer ses som ett alternativt verktyg 

för väghållaren att använda för att hantera ett utsatt vägavsnitt.   

Inom VO TL finns planer på att trafikleda mer aktivt än vad vi gör idag. (Förstudie 

Modern vägtrafikledning) Införande av servicenivåer underlättar arbetet att modernisera 

vägtrafikledningen genom att den tydligt avgränsar på vilka vägar som mer aktiv 

trafikledningen bör etableras, t.ex. utökat mandat, hänvisning till omledningsvägar, 

probe-data eller start-stopp styrning vid etablering av vägarbeten. De exemplifierade nya, 

förbättrade leveranserna är inte en förutsättning för etablering av servicenivåer. Om, och i 

vilken takt, dessa moderniseringar kommer genomföras är därför inget som denna 

rapport kommer att kostnadsbeskriva. 

Uppskattning av kostnader som påverkas av införande av servicenivåer 

Utifrån 2016 års budget har uppskattning gjort för kostnaden att tillhandahålla de olika 

servicenivåerna.  

Kostnaden för att VO TL ska kunna tillhandahålla servicenivå GRUND idag är i 

storleksordningen 10 000 kr per mil och år. Denna kostnad påverkas varken positivt eller 

negativt till följd av införande av servicenivåer. GRUND utgör en bas för hela 

trafikledningen och omfattar hela det statliga vägnätet. Inget i utrustning längs vägen 

som relateras till trafikledning behövs och genererar inga tillkommande 

underhållskostnader. Anläggningars övervakning av pumpar mm har vi inte tagit med 

här, då den har en liten ekonomisk omfattning. 

För att tillhandahålla servicenivå MELLAN tillkommer inga utökade personella kostnader 

för trafikledningspersonal eller förvaltning. Det som tillkommer är drift och underhåll för 

kamerautrustningar - ca 20 tkr per år och kamera. 

För att drifta servicenivå HÖG tillkommer driftkostnader utöver den grundläggande för 

GRUND med ca 2 mkr/mil och år. Det innebär att en total kostnad för att trafikleda 1 mil 

väg med servicenivå HÖG bedöms att vara 2,01 mkr/år. 

Det finns en relation mellan antal mil och driftkostnader, som innebär att 

driftkostnaderna per mil sjunker fram till en punkt då de personella resurserna behöver 

utökas. Det finns inga färdiga schabloner för att prognostisera hur behovet att öka de 

personella resurserna påverkas. Det är ett komplicerat samband som beror på vad VO TL 

kan göra i form av aktiv trafikledning, hur homogent och kompatibelt involverade 

systemen är, hur omfattande störningarna är, hur ofta det uppstår fel i anläggningar 

eller om det finns säkerhetsrelaterade krav, t.ex. för hantering av tunnel.   



 

En grov uppskattning av när trafikledares resurser behöver utökas har gjorts utifrån 

bemanningssituationen i Stockholm. Bedömningen är att en utökning med en position 

(vilket motsvarar 4 trafikledare som jobbar i skift) behövs när vägar med servicenivå HÖG 

har utökats med ytterligare 5 mil väg. För anläggningsövervakning är det svårare att 

estimera utökningsbehovet i relation till mil, framförallt för att mängden olika system har 

en större betydelse än milen i sig. Vissa komplexa anläggningar som Norra länken har 

säkerhetskrav, vilket ökar både aktiviteter och ledtidskrav. För att belysa vilken 

storleksordning det handlar om så innebar öppnandet av Norra Länken en utökning med 

en anläggningsövervakar position vilket är 6 personer. 

Viktigt att understryka är att det finns variationer även inom servicenivå HÖG. Både för 

att olika sträckor kommer ha olika avancerade möjligheter, men också för att 

driftkostnaderna kan öka om mängden incidenter och dess konsekvenser ökar.  

Andra kostnader som tillkommer till följd av servicenivåer införs, är behovet att 

uppdatera styrande dokument och handböcker, förvaltning av tilldelningsmodellen samt 

kommunikation. Dessa kostnader bedöms som relativt små. Införandet bör underlätta 

dagens planering och förebygga frågan om att utrustning för att tillhandahålla relevant 

trafikledning kommer in i planeringen i efterhand eller i för sent skede. 

Vilka kostnader påverkas vid höjning av servicenivåer till MELLAN alternativt HÖG 

Investeringskostnaderna påverkas mycket av vilken teknik som kan användas på den 

specifika vägsträckan, förutsättningar för olika kommunikationslösningar samt hur 

geografin ser ut. De påverkas även av hur snabbt de nya digitaliseringsteknikerna kan 

ersätta dagens lösningar. Kostnadsuppskattningen är därför mer osäker, men å andra 

sidan, ska beslut om etablering av höjd servicenivå prioriteras i VP-processen på samma 

grunder som andra typer av investeringar, utifrån kostnadsnyttokalkyler. Viktigt att lyfta 

fram är att kostnaderna för såväl indata som verktyg för att förmedla ut styrning och 

information till trafikanterna direkt in i bilen, kan komma att förändras radikalt. Det 

bedöms i framtiden kunna göras mycket mer kostnadseffektivt än idag. Vid 

implementering är det viktigt att man säkerställer att krav och ansvar blir tydliga och 

framtagna i dialog med CF IT, VO TL, VO UH samt andra berörda. 

Vid höjning av servicenivån till MELLAN tillkommer en engångskostnad för byggande av 

åtgärdsplaner på 5 000–10 000 kr/mil för förvaltningen. Utrustningen som behövs på 

Servicenivå MELLAN är framförallt kameror, vilka kostar i storleksordningen 200–500 

tkr per kamera ink installationskostnader med en underhållskostnad på ca 20 tkr per 

kamera.  

Vid höjning av servicenivån till HÖG tillkommer en engångskostnad för att uppdatera 

åtgärdsplaner utifrån de nya möjligheter som servicenivå HÖG ger på 10 000–18 000 

kr/mil. Denna kostnad bör framöver inkluderas i investeringsobjekten. 

Investeringskostnaderna är omfattande, både beroende mer avancerade utrustningar 

men också för att installeringskostnaderna blir betydligt högre på vägar som har behov av 

servicenivå HÖG till följd av säkerhet och tidrestriktioner. Kostnaden för att etablera en 

kamera på servicenivå HÖG väg kostar mellan 500 tkr- 1 miljon.  

Den ökade efterfrågan av mer avancerad trafikledning finns redan idag. Både i Stockholm 

och Göteborg investeras det i utrustning som möjliggör mer trafikstyrning och för att få 



 

bättre överblick över vad som sker på vägarna. Kostnaderna för höjning av servicenivåer 

är därför inte bara en funktion av införande av servicenivåer, utan framför allt en 

konsekvens av kapacitetsbrist i våra största städer och allt fler mil av störningskänsligt 

vägnät. 

 

Figur 7 Översikt över de ekonomiska konsekvenserna till följd av att servicenivåer införs 
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3. Planering för tilldelning av servicenivå samt 
höjning av servicenivå 

 

För att kunna implementera servicenivåer krävs en modell för tilldelning av servicenivå 

som kan användas nationellt. Dessutom bedöms det viktigt att hitta en modell för höjning 

av servicenivåer, en modell som säkerställer att omfattningen på de olika servicenivåerna 

blir relevanta och kopplade till trafikintensitet och komplexitet. Vid utvecklingen av 

modellen har vi säkerställt att kostnaderna står i paritet med nyttan för de vägavsnitt som 

tilldelas de mer kostsamma servicenivåerna MELLAN och HÖG. 

3.1 Modell för tilldelning av servicenivå 
Arbetet med att ta fram en modell för tilldelning av servcienivå har dels bestått av en 

kartläggning av resultat från liknande arbete i olika EU-projekt (EasyWay, 

EIP/EIP+Viking, Next ITS och Nordic Way) och dels en genomgång av vilka faktorer som 

bör påverka vilken information som tillhandahålls på olika delar av vägnätet. 

När det gäller vad som ska ligga till grund för vilken servicenivå, är listan lång på faktorer 

som skulle kunna ingå. Tanken med den modell som har tagits fram är att den ska vara 

enkel att förstå och applicera, därför har antalet faktorer i själva grundmodellen 

begränsats. Samtidigt ska det finnas möjlighet att höja (eller sänka) servicenivån för en 

länk om det anses nödvändigt utifrån en rad övriga faktorer. 

Tanken är att tilldelning av servicenivåer i första hand görs på det statliga vägnätet, men i 

storstadsregionerna bör ambitionen vara att kommunerna arbetar på samma sätt. 

I arbetet med servicenivåer och modellen för tilldelning av servicenivåer gjordes ett antal 

körningar och utfallet av de olika körningarna analyserades i nära dialog mellan 

Trafikverket och SWECO. Successivt arbetade man fram ett slutligt förslag på modell vars 

utfall gicks igenom i detalj för Stockholmsområdet.  Där konstaterades att modellen 

fungerade mycket bra för det området, men att vissa justeringar alltid behöver göras 

baserat på övriga faktorer och prognoser kring kommande behov 

Hög

Mellan

Grund

ModellÅDT

Återkommande 
trängsel

Incidenter

Luftkvalitet

Övriga faktorer

Figur 8 Faktorer som ligger till grund för tilldelning av servicenivåer 



 

Figur 9 Föreslagna servicenivåer före och efter 
kvalitetssäkring dvs. innan och efter hänsyn 
har tagits till övriga faktorer 

 

De servicenivåer som de tre första stegen i modellen resulterade i, stämde i de 

flesta fall väl överens med deltagarnas syn på vilken servicenivå som aktuell 

vägsträcka bör ha. I några fall rekommenderades dock att servicenivån höjdes 

eller sänktes baserat på några av de övriga faktorerna. 

I bild 6 visas utfallet av servicenivåer för Stockholmsområdet efter steg 3 i 

modellen, d.v.s. före hänsyn tagits till övriga faktorer. Bild 7 visar tilldelade 

servicenivåer efter steg 4 i modellen, d.v.s. efter workshop då även hänsyn tagits 

till övriga faktorer. 

 

 

Figur 10 Bilden beskriver i vilken ordning modellen bearbetar datamängderna. Trängsel och antal 
berörda genereras automatiskt medans de två sista stegen kräver manuell bearbetning. 

Den slutliga modellen omfattar följande grundläggande faktorer: 

- ÅDT per körfält (återkommande trängsel) 

- total ÅDT 

- luftkvalitet (PM10 och NO2) 

 

Dessutom finns en lista med övriga faktorer (se lista i Bilaga 2 Specifikation av 

ingående faktorer vid tilldelning av servicenivåer) vilka kan ligga till grund för 

att servicenivån höjs eller sänks för en specifik länk. 

Trängsel
Antal

berörda
Miljö, 

olyckor
Övriga

faktorer



 

Vid utvecklandet av modellen gick man igenom varje grupp av grundläggande 

faktorer och därefter de övriga faktorerna. De olika stegen i modellen för 

tilldelning av servicenivåer beskrivs mer ingående i Bilaga 2. 

 

3.2 Applicering av servicenivåer på det statliga vägnätet 
 

Som en del i framtagandet av 

modellen har utfall i form av 

behov av servicenivåer utifrån 

2015 års trafikdata samt 

prognostisering för 2030 

använts. För att få en 

översiktlig bild av hela landet 

har analysen gjorts på 

Funktionellt prioriterat 

vägnäts nationella nivå. 

 

Enligt prognosen för 2030 

ökar antalet mil som har 

behov av aktiv trafikledning 

på mellan eller hög nivå. 

Behovet av hög servicenivå 

fördubblas från ca 26 mil till 

54 mil.  

 

 

Modellen pekar på ett behov 2015 av servicenivå Hög på 26 mil och Mellan på 

knappt 350 mil. Prognosen för 2030 visar på ett tillkommande behov för Hög 28 

mil och Mellan ca 70 mil. 

 
Figur 12 Tilldelningsmodellens uppskattning av antalet mil av servicenivå mellan och hög utifrån 
modellens två första steg utifrån 2015års och 2030 års trafikdata. 
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Figur 11 Resultat av modellens två första steg för hela det funktionellt 
prioriterade vägnätet utifrån trafikdata för 2015 och prognos för 2030 



 

Modellens resultat ska, precis som modellen beskriver, justeras upp eller ner 

utifrån övriga faktorer. Detta arbete är inte VO TL s ansvar utan en fråga för VO 

PL. Det är viktigt att påpeka att modellen endast tar fram ett behov, den ger inte 

stöd till vilken utbyggnadstakt som är taktiskt lämplig. Modellen har potential 

att vidareutvecklas för att även ge taktiskt stöd i ett nästa steg. 

En analys av vilka förutsättningar som finns idag för att bedriva trafikledning i 

enlighet med den nivå av service som modellen föreslår, visar att största glappet 

finns på vägar som har behov av servicenivå Mellan. De flesta vägar som har 

behov av servicenivå Hög är eller kommer inom ett par år att vara hyggligt 

möblerade för att ge de förutsättningar som krävs. Men här behövs 

framåtsyftande planering då trafikprognoserna pekar på en fördubbling av 

antalet mil med behov av servicenivå Hög. 

 

 

 

 
  



 

4. Ansvar för och konsekvenser av 
införande av servicenivåer 

 

Införande av servicenivåer berör VO TL men även andra verksamhetsområden 

inom Trafikverket. I detta kapitel har vi kortfattat beskrivit vilka aktiviteter som 

behöver genomföras av respektive organisatorisk del av Trafikverket inför, 

under och efter införandet av servicenivåer. 

 

VO TL Införande av 
servicenivåkonceptet 

Bygga åtgärdsplaner 

Utbilda trafikledare 

Justera rutiner 

Etablera förvaltning  

Höjning av servicenivå 
på en eller flera sträckor 

Bygga åtgärdsplaner 

Förvaltning/drift Säkra att servicenivåerna upprätthålls 

Säkerställa funktionalitet i trafikledningsstödsystem 

Delge ansvarig information om behov av 
servicenivåhöjning 

Tillhandahålla funktionella krav för de olika 
servicenivåerna   

VO PL  Införande av 
servicenivåkonceptet 

Att implementeringen sker i dialog med berörda 
verksamheter för att säkra förutsättningarna för vald 
servicenivå och kravnivåer. 

Integrera servicenivåkonceptet i planeringsprocess-
metodik 

Föra in servicenivåer och tilldelningsmodellen i ÅVS-
metodiken 

Planera och prioritera de frammodellerade behoven 
av servicenivåhöjningar. 

Informationsinsats till berörda internt och externt  

Vid behov av höjning av 
servicenivå på en eller 
flera sträckor  

Säkra att kommande investeringsprojekt får input 
om vilken servicenivå som ska tillhandahållas. 

Ansvara för investeringsplan för utökning av 
servicenivå.  

Tillämpa servicenivå och tilldelningsmodellen i ÅVS-
arbetet. 



 

Förvaltning/planering Förvalta tilldelningsmodellen  

Ansvara för VO-övergripande dialog kring 
servicenivåjusteringar.  

VO UH  Införande av 
servicenivåkonceptet 

Anpassningar av utrustning och serviceavtal.  

Informationsinsats till berörda internt och externt 

Översyn av vilka upphandlingar och styrande 
dokument som är berörda 

Vid höjning av 
servicenivå på en eller 
flera sträckor 

Anpassning av utrustning och serviceavtal 

Stöd till VO INV/VO PL kring val av tekniklösningar  

VO IV/VO PR Införande av 
servicenivåkonceptet 

Säkerställa att investeringar skapar goda 
förutsättningar för trafikledning utifrån modellen för 
tilldelning av servicenivåer i enlighet med VO PL:s 
uppdrag. 

Identifiera behov av 
höjning av servicenivå 

Tilldelningsmodellen användas i planeringsprocessen 
(se planering) 

Särskilt beakta möjligheten att höja servicenivån 
under byggtiden 

Säkerställa att IT- och underhållsperspektivet 
beaktas vid val av teknik  

CF IT Införande av 
servicenivåkonceptet 

Bidra med analyser avseende konsekvenserna för 
leveransen ur olika perspektiv; IT lösningar, 
förutsättningarna inom IT infrastruktur, 
resursbehovet och leveransorganisationen, 
kostnaden inom CF IT. 

Vid höjning av 
servicenivå på en eller 
flera sträckor 

Stöd till VO INV/VO PL kring val av 
tekniklösningar utifrån ett IT-perspektiv. 
Anpassning av utrustning och serviceavtal 

  



 

 

5. Implementeringsprocess 
Som beskrivs i kapitlet om ansvar och konsekvenser av införande av 

servicenivåer så är det många som berörs. Implementeringen handlar både om 

metodikfrågor och investeringsfrågor. 

VO TL  föreslår att vi, utifrån rollen som ansvariga för huvudprocessen 

Trafikleda  och Trafikinformera, får ett samordningsuppdrag för 

implementeringen av servicenivåer. Det är ofta svårt att implementera 

förändringar som är verksamhetsområdesöverskrivande samtidigt som ett 

verksamhetsområde har tydligt resultatansvar. Problematiken handlar om vems 

resultatansvar som kommer först i en prioriteringssituation. VO TL  har tidigare 

erfarenheter kring denna typ av problem i samband med förändringar. 

Utveckling av vår verksamhet och bedömningen av det är helt avgörande då det 

finns en tydlighet i form av styrning för effektiv implementering av 

servicenivåer. Ett förslag är att implementeringen stödjs av VP anvisningarna. 

 

Förslag till viktiga första steg i implementeringen: 

 Förvaltning av arbetssätt – VO TL s Förvaltning och 

utvecklingsavdelning 

VO TL s förvaltning tar hand om arbetssätt och anpassningar av beslutsstödsystem. 

Förslag till Prio 1; Bygga åtgärdsplaner för de vägsträckor som idag har 

förutsättningar för servicenivå HÖG samt systemanpassa så att omledningstjänst för 

servicenivå MELLAN kan etableras. 

 Förvaltning av modell för tilldelning - VO PL 

Valet av relevant servicenivå bör vara VO PL:s ansvar. Därför bör modellen för 

tilldelning förvaltas av VO PL. Modellen, se bilaga 2. (Separat PM kommer tas fram). 

Förslag till Prio 1; Besluta om var tilldelningen av sevicenivåmodellen ska förvaltas 

samt tillämpning i kommande åtgärdsplaneringsarbete. 

  



 

 Investeringar – VO PL planeringsansvariga 

Det finns ett behov att säkerställa att Trafikverkets kommande och pågående 

investeringar och reinvesteringar projekterar för relevant servicenivå. Det finns en 

brist i processen idag som kan förbättras genom införande av servicenivåer och dess 

modell för tilldelning. 

Förslag till Prio 1; Säkra att kommande och pågående projekt projekterar för 

relevant servicenivå. 

Investeringsplan för utökning av sträckor med behov av höjdservicenivå upprättas 

av planeringsansvarig. 

Förslag till Prio 1; Tänk kring servicenivåer och modell för tilldelning av 

servicenivåer lyfts fram i åtgärdsplaneringsarbetet. 

 Servicenivåmetodiken i styrande dokument – VO PL 

Implementering av servicenivåmetodiken behöver göras i en rad olika handböcker 

mm. 

Förslag till Prio 1; Tänk kring servicenivåer och modell lyfts fram i 

åtgärdsplaneringssammanhang. 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 1 Utveckling i Europa och nya krav 

 

FFI – Fordonsstrategisk Forskning och Innovation  

I Sverige och Europa är trafiksituationen i ökande grad problematisk med 

trängsel, försämrad livskvalitet, produktivitetsminskning och negativ inverkan 

på miljön som följd. Godstransporterna i Europa är beräknade att öka med mer 

än 50 procent mellan år 2000 och 2020. Vägnätet, både i kvalitet och 

omfattning, som nyttjas av transportsystemet kommer sannolikt inte att växa i 

samma takt. Gods- och persontransporternas kapacitet och effektivitet måste 

därför ökas inom befintligt vägnät. 

Introducerandet av nya förarstöds- och trafikstyrningsfunktioner som ska 

avlasta föraren och erbjuda ökad säkerhet, framkomlighet och energieffektivitet, 

ökar komplexiteten avseende effekterna på trafiksystemet. Urbaniseringsgraden 

ökar och i Europa lever cirka 80 procent av befolkningen i urbana miljöer. 

Konsekvenser av urbaniseringen är bland annat att 70–80 procent av all energi 

nyttjas i städerna samtidigt som lika mycket växthusgaser produceras. Allt fler 

transporter av gods går in till städerna samtidigt som avfall ska transporteras 

bort. Detta medför ännu högre andel växthusgaser, ökade bullernivåer, trängsel 

och sämre trafiksäkerhet. Detta samtidigt som individernas mobilitetskrav blir 

allt högre. 

 

Förbättrad transporteffektivitet är således centralt för att tillfredsställa 

mobilitetskraven avseende människor och gods, samtidigt som miljöpåverkan 

minimeras och samhälls- och näringslivsekonomin förbättras. Att förbättra 

transporteffektiviteten är också ett sätt att uppnå EU:s mål om minskade CO2-

utsläpp. 

 

ITS-direktiv och rapporter 

Det finns en rad direktiv och rapporter att förhålla sig till. Här beskrivs några av 

de viktigaste. 

I juli 2010 antog EU ett direktiv för ITS (Intelligent Transport System) i syfte att 

påskynda införandet av ITS i EU-länderna. Direktivet är ett ramverk för 

utbyggnaden av ITS i Europa och är numera införlivat i svensk rätt. 

Nästa steg mot ett införande handlar om att ta fram specifikationer för de 

prioriterade åtgärderna samt konsekvensanalyser. Dessa utgör i sin tur underlag 

för beslut om obligatoriskt införande av åtgärderna. Arbete med att ta fram 

specifikationer pågår inom EU. Från Sverige deltar flera experter från 

framförallt Trafikverket och Transportstyrelsen. Arbetet har kommit olika långt 

för de olika åtgärderna. Beslut om obligatoriskt införande finns avseende eCall 

och trafiksäkerhetsrelaterad data. 



 

Samverkande system hör inte till de prioriterade åtgärderna, men 
kommissionen har ändå satt igång ett arbete kring sådana eftersom det finns 
starka kopplingar till realtidsinformation. 

Generellt sett ligger Sverige väl framme och har avsedd data och information. 
Vad det innebär för vägtrafikledning med obligatoriskt införande av samtliga 
åtgärder återstår dock att analysera.  

En expertgrupp, Urban ITS Expert Group, har skrivit en rapport med 

utgångspunkt i de utmaningar som finns för trafiken i urbana områden. I 

rapporten konstateras att det inte finns ett universalverktyg för trafikledning, 

utan det handlar om att utnyttja ett flertal verktyg som trafiksignaler, 

detekterings-, datainsamlings-, övervaknings- och realtidssystem för 

trafikantinformation m fl. Man framhåller också att hantering av trängsel utgör 

en stor del av verksamheten samt att kostnaderna för trängsel och förseningar 

blir allt högre. Detta sätter press på en mer effektiv trafikledning. 

Gruppen har även tagit fram en rapport kring multimodal information. I 

begreppet inkluderas information om alla trafikslag inklusive parkering samt 

hur dessa kan kombineras för att möjliggöra en resa från A till B. I rapporten 

konstateras att det är viktigt att det sker en överflyttning från bil till mer 

miljövänliga trafikslag. Det handlar då om att ändra individers rutiner och 

vanor. Man anser att trafikantinformation är en nyckelfaktor och att multimodal 

information utgör ett incitament för att ändra resvanor. 

 

EasyWay 

EasyWay är ett projekt för införande av ITS på det transeuropeiska vägnätet 

(TERN). Projektet drivs av nationella vägmyndigheter och operatörer med bil- 

och telekomindustrin samt kollektivtrafikoperatörer som partners. Projektet 

sätter upp tydliga mål och identifierar nödvändiga tjänster för att nå målen 

(Traveller Information, Traffic Management and Freight and Logistic Services). 

Det ger de Europeiska intressenterna för ökad mobilitet en effektiv plattform för 

att åstadkomma ett samordnat införande av paneuropeiska tjänster. 

Riktlinjerna inom Easyway har legat till grund för arbetet med servicenivåer i 
det prioriterade vägnätet (läs mer om detta under 3.1; Modell för tilldelning av 
servicenivå). 

 

  



 

Bilaga 2 Specifikation av ingående faktorer 
vid tilldelning av servicenivåer 

Återkommande trängsel (ÅDT/Körfält) 

I det första steget studerades årsdygnstrafik (ÅDT) per körfält, ett mått som 

beskriver daglig återkommande trängsel. Dessa gränsvärden är tagna från 

arbetet med Operating Environments inom EasyWay och skiljer sig åt mellan 

motorväg och övrig väg. Anledningen till detta är att kapaciteten är högre på 

motorvägar där det saknas trafiksignaler och annat som begränsar kapaciteten. 

Baserat på gränsvärdena delas trafikledningsvägnätet in i servicenivåerna 

grund, mellan eller hög. 

Vid testkörningar har det visat sig att gränsvärdena nedan ger en rimlig 

indelning i tre servicenivåer för svenska vägar. De nivåer som har använts i 

modellen presenteras i tabellen nedan. 

  Grund Mellan Hög 

ÅDT/Körfält Motorväg < 6000 6000 - 12 500 > 12 500 

ÅDT/Körfält Övriga vägnätet < 4000 4000 – 9000 > 9000 

 
Tabell 1:  Föreslagna nivåer på ÅDT/körfält för resp. servicenivå och vägtyp 

I många fall använder man mer detaljerade mått än ÅDT för att beskriva 

trängsel, exempelvis maxtimme eller förmiddags- och eftermiddagsträngsel. En 

sådan mer detaljerad bedömning av trängseln är möjlig att göra när övriga 

faktorer studeras. Mest naturligt är dock att det görs i ett senare skede då 

investeringen på aktuell vägsträcka ska specificeras. 

Total ÅDT 

Nästa steg var att studera ÅDT total, ett mått som fångar upp vägar med mycket 

trafik som inte har dagligt återkommande trängselproblem. Total ÅDT för en 

länk avser det totala flödet under ett dygn i båda riktningarna. Störningar på 

vägsträckor med hög total ÅDT innebär en stor samhällsekonomisk kostnad då 

många drabbas av störningen, därför är det viktigt att vägar med hög total ÅDT 

har servicenivå hög. Nivåerna för total ÅDT har tagits fram baserat på 

erfarenhet och analys av olika länkar runt om i landet, diskussion med experter 

samt genom att testa olika värden och jämföra ufallet med vilka möjligheter till 

aktiv trafikledning som finns idag på aktuell vägsträcka. 

  



 

Baserat på total ÅDT kan vägar som tilldelats servicenivå grund eller mellan 

höjas upp till mellan eller hög. Nivåerna presenteras nedan i tabell. 

 Grund Mellan Hög 

Total ÅDT <10 000 10 000 – 40 000 > 40 000 

 
Tabell 2: Föreslagna nivåer för total ÅDT för respektive servicenivå 



 

Luftkvalitet 

Efter att ÅDT och total ÅDT har hanterats, är nästa steg att väga in luftkvalitet genom bearbetning 
av befintlig data över årsdygnstrafik (ÅDT) i NVDB och data över luftkvalitet från SMHI. 
Anledningen till att denna faktor inte ligger under övriga faktorer är att Trafikverket vill arbeta aktivt 
med trafikledning på de vägar där det finns problem med luftkvalitet, man vill ha kännedom om 
vilka dessa vägar är och ha tydliga riktlinjer. Vägar med halter som överskrider en viss gräns 
tilldelas servicenivå hög. Som underlag används material från SMHI och de nivåer som föreslås 
för PM10 respektive NO2 presenteras nedan i Fel! Hittar inte referenskälla. 
Tabell 3:  Föreslagna nivåer för PM10 och NO2 för respektive servicenivå 

 

Övriga faktorer 

Det sista steget i modellen är en genomgång av övriga faktorer som kan ligga till 

grund för en höjning eller sänkning av servicenivån. De övriga faktorerna kräver 

den expertkunskap som respektive region besitter och hanteras därför manuellt. 

För dessa faktorer finns inga gränsvärden satta för de olika servicenivåerna, 

utan det är upp till experter i respektive region att bedöma huruvida 

servicenivån för en länk ska förändras baserat på dessa faktorer. Görs en 

förändring av servicenivån baserat på någon av dessa övriga faktorer ska detta 

tydligt motiveras. I tabellen nedan listas de övriga faktorer som har identifierats, 

observera att denna lista inte är komplett utan kan kompletteras vid behov. 

Övrig faktor Kommentar 

Olycksdrabbad 

vägsträcka 

Olycksdata från Strada kan användas för att kartlägga 

olycksdrabbade vägsträckor där servicenivån kan behöva 

höjas. 

TEN-T vägnät Utpekat nät för EU-krav kring tillhandahållande av TS 

information  

Kollektivtrafik Stråk med mycket kollektivtrafik skall ha minst nivå grund 

för att säkerställa framkomligheten för kollektivtrafiken och 

ge förutsättningar för att ge information om störningar. 

Säsongsberoende 

trängsel 

Beroende på hur omfattande säsongstrafiken är kan den 

vara en faktor som gör att servicenivån för en vägsträcka 

höjs upp till en högre nivå, åtminstone under den period när 

trängseln uppstår. 

Återkommande 

incidenter 

Incidenter påverkar framkomligheten och vägsträckor med 

många incidenter bör ha en hög servicenivå. Incidenter 

täcker även in händelser som hindrar framkomligheten men 

ej kategoriseras som en olycka. 

Hotspots Hotspots kan vara områden där trängsel förekommer och 

som ej fångas upp av ÅDT/körfält, exempelvis i en högt 

belastad korsning. 

 Grund Mellan Hög 

PM10   > 50 μg/m3 per dygn 

NO2   > 60 μg/m3 per dygn 



 

2+1 vägar Konsekvens av störningar får särskilda följder på denna typ 

av väg. 

Farligt gods Stråk med farligt gods skall minst ha servicenivå grund. 

Tunnel Tunnlar har en egen servicenivå. 

Vattentäkt Hänsyn bör tas till vattentäckt vid tilldelning av servicenivå 

Känsliga områden Hänsyn bör tas till känsliga naturområden vid tilldelning av 

servicenivå. 

Återkommande 

väderrelaterade 

problem 

Återkommande väderrelaterade problem innebär ofta 

incidenter och kan ligga till grund för en höjning av 

servicenivå. 

Återkommande halka Återkommande halka innebär i regel incidenter och kan 

ligga till grund för en höjning av servicenivå. 

Siktproblem Siktproblem innebär i regel incidenter och kan ligga till 

grund för en höjning av servicenivå. 

Evenemang Evenemang innebär en tillfälligt ökad belastning på 

omgivande vägnät och för områden med många 

evenemanag kan en höjning av servicenivån vara motiverad. 

Planerad exploatering Planerad exploatering kan innebära en framtida ökad 

belastning på närliggande vägar och därmed en höjd 

servicenivå. 

 
Tabell 4:  Övriga faktorer 

  



 

 

Trafikverket, Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1 

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243- 750 90 

 

www.trafikverket.se 


