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Förord 
 
En angelägen uppgift för väghållaren är att se till att trafiksystemet fungerar genom att 
trafikanterna förses med tillförlitlig, relevant och aktuell information som de har för-
troende för och kan agera utifrån. Informationen måste därför hanteras på ett snabbt 
och effektivt sätt hela vägen från det att en situation uppkommer i trafiken tills dess att 
trafikanterna har blivit informerade. 
 
Movea Trafikkonsult AB har på uppdrag av Vägverket Region Stockholm genomfört 
en utredning för att utröna hur informationen hanteras från ax till limpa och att klar-
lägga hur budskap på omställbara vägmärken (upplysningsmärken) bör utformas och 
användas. Utredningen har bl a innefattat internationell kartläggning, djupstudier av 
informationsprocessen och olika användarundersökningar. 
 
Arbetet har genomförts av en arbetsgrupp bestående av Anders Lindkvist, Gunnar 
Lind och Peter Kronborg. Kontakter har kontinuerligt hållits med VSTs beställare 
Alf Peterson. Lägesredovisningar och diskussioner har skett i återkommande  möten 
och workshops med projekt- och referensgrupper.  
 
Ett stort tack riktas till alla som bidragit med värdefull information och synpunkter. 
 
Anders Lindkvist 
Projektledare, Movea Trafikkonsult AB 
Stockholm, mars 2006 
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Sammanfattning 
 
Behov av genomlysning 
Vägtrafikanterna är betjänta av relevant trafikinformation av hög kvalitet för att kunna 
genomföra sina resor tryggt och effektiv. Den trafikinformation som tillhandahålls har 
genom åren blivit allt bättre och tillgänglig på flera sätt. Tekniska system för rapporte-
ring och övervakning byggs ut och nya metoder för att förmedla informationen tas i 
bruk. Ett sådant exempel är VMS (upplysningstavlor med variabel trafikinformation) 
som under senare år börjat komma upp på de stora infartslederna i Stockholmsregionen. 
För att hantera informationen och styra de tekniska systemen finns för Stockholmsregi-
onen en vägtrafikledningscentral som är gemensam för Vägverket och Stockholms stad. 
 
För att väghållarna skall kunna tillhandahålla trafikinformation av hög kvalitet är det 
viktigt att hanteringen i alla led av informationskedjan sker på ett effektivt sätt och att 
budskapen utformas och förmedlas så att trafikanterna kan förstå och tillgodogöra sig 
innehållet. Utrymmet för missförstånd eller feltolkningar skall hållas lågt. Samtidigt är 
snabbheten och korrektheten i informationsförmedlingen viktig inte minst för att kunna 
upprätthålla hög trovärdighet.  
 
Eftersom informationskvaliteten har hög prioritet är det viktigt att identifiera brister och 
vidta förbättringsåtgärder. Föreliggande utredning har med fokus på stockholmsförhål-
landen undersökt hur trafikinformationen hanteras i olika led från det att en händelse 
eller situation uppkommer tills dess att informationen tagits om hand och bearbetats för 
att förmedlas till berörda trafikanter. Detta har utförts genom ett antal aktiviteter inklu-
sive processbeskrivning, internationell skanning av erfarenheter, genomlysning av in-
formationens väg och djupintervjuer med experter. Bilförarnas reaktioner och synpunk-
ter har inhämtats genom experimentella försök, fokusdiskussioner samt fältundersök-
ningar med trafikantintervjuer och trafikmätningar. Dessutom ingår en översiktlig be-
dömning av nyttan med VMS. 
 
Processbeskrivning med stöd av nationella dokument 
I samband med processbeskrivningen har framkommit att det finns tjänstebeskrivningar 
(inom Vägverkets GTiS-projekt) med målsättningar för hur trafikinformationen skall 
hanteras som i vissa avseenden är orealistiskt höga. En omprövning kan vara befogad.  
Den första delen i informationskedjan, där förhållanden i trafiken registreras, är ofta en 
svag länk. De tekniska system som finns på en del stora leder i storstadsområdena täck-
er endast en liten, men viktig del av vägnätet. De som befinner sig ute i trafiken obser-
verar vad som händer. Denna information bör kunna utnyttjas bättre. Här pågår för-
söksverksamhet med rapporterande yrkesförare som med mer eller mindre avancerad 
utrustning kan förmedla rapporter om trafikläget. 
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Principerna för hur olika typer av budskap bör bearbetas och vidareförmedlas via VMS 
m fl utkanaler behöver ses över. En genomgång av flera dokument avseende förmedling  
av trafikinformation inkl VMS-budskap (t ex ”Strategier för trafikinformation i Stock-
holm”) visar att det finns många goda förslag men att dessa endast implementerats i 
liten utsträckning. Fortfarande saknas t ex målsättning och riktlinjer för aktivering och 
avaktivering av budskap.  
 
Internationella erfarenheter tillvaratas 
Internationella studier visar att incidenthanteringen förbättrats under nittiotalet. Rap-
porteringstiden har minskat till följd av bl a mobiltelefonens spridning. En studie i USA 
visar att rapporteringstiden minskar med kvadratroten på ökningen av antalet samtal, 
vilket innebär att med fyra gånger så många samtal halveras rapporteringstiden. Men 
det finns även exempel på att det kan ta lång tid innan informationen om en händelse 
når bilisterna. Problemet ligger främst i tidsåtgång för verifiering och vidareförmedling. 
Här finns en potential till förbättringar. En möjlighet att snabba upp processen är att 
automatisera indatahanteringen och kvalitetskontrollen. Genom att tillämpa system för 
riskbedömning kan problem identifieras och förbättringar genomföras. Andra exempel 
på effektivitetshöjande åtgärder är ökad utbildning av bl a operatörer, erfarenhetsutbyte 
med andra aktörer, kvalitetskontroller och utvärdering av gjorda insatser. Strategisk 
trafikledning och benchmarking kan bidra till att förbättra samarbetsklimatet då flera 
parter är inblandade. För att få en bra respons på genomförda informationsinsatser är 
det också viktigt att beakta olika trafikantgruppers och enskildas varierande preferenser 
vad gäller att utnyttja transportsystemet (alternativvägar, andra färdmedel etc).  
 
Informationsflödet har många brister 
En djupare analys har genomförts av trafikinformationsflödet i Stockholmsregionen. 
Eftersom flödet inte är formaliserat har en exemplifiering gjorts över möjliga kontakt-
vägar för olika inblandade aktörer, inklusive lokalradion och drabbade trafikanter i 
samband med trafikolycka. En sådan nedbrytning av händelseförloppet visar var det 
finns brister i informationsflödet. Informationen flödar runt på många vägar, huvudsak-
ligen via telefon. För larm som kräver räddningsinsats, dvs 112-anrop, ser flödet mer 
välorganiserat ut än för andra händelser, men inte ens där är det glasklart om vem som 
kontaktar vem och om vad.    
 
Ett utdrag av lagrade uppgifter om incidenter från loggdatabanken i CTS (Centrala 
Tekniska System, överordnat gränssnitt som operatörerna arbetar i) på Trafik Stockholm 
har granskats. Uttaget gällde perioden januari t o m oktober 2005. Datauttaget har varit 
fokuserat på start av åtgärdsplaner, vilket är en begränsning eftersom långt ifrån alla 
larm resulterar i en startad åtgärdsplan. Det finns dessutom ett antal försvårande om-
ständigheter, t ex att en händelse kan generera ingen eller flera åtgärdsplaner liksom att 
den geografiska platsen måste vara känd innan åtgärdsplanen kan starta. Detta visar att 
verktyget för inrapportering i CTS är tungrott och inte anpassat för ofullständig infor-
mation, vilket är vanligt i ett inledande skede av en händelseregistrering. 
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Tiden från det att larmmeddelande skapats på SOS Alarm till dess uppgifterna nått 
Trafik Stockholm var för undersökningsperioden knappt 6 minuter (median). Det finns 
flera samverkande faktorer som påverkar ledtiden, bl a servern på SOS som skickar ut 
uppgifterna till olika mottagare liksom att meddelandet går via en server i Borlänge och 
sedan skall passera en kraftfull brandvägg på Trafik Stockholm. Mediantiden från det 
att meddelandet nått en operatör på Trafik Stockholm till dess att en åtgärdsplan ska-
pats är 7,5 min. Här finns en potential för att uppskattningsvis halvera ledtiden. Larm-
samtal kommer också direkt in till Trafik Stockholm via ett 020-nummer. Här är ledti-
den för att starta en åtgärdsplan betydligt kortare (mediantid 2,5 min) vilket är logiskt 
eftersom operatören kan ställa kompletterande frågor och samtidigt mata in uppgifter i 
formuläret. I analysen konstateras också att det finns många vägarbeten som inte regi-
streras i systemet, särskilt vägarbeten som Stockholms stad svarar för. 
 
Ett utdrag från loggen i UMS (Upplysningsmärkessystem) över visade budskap på VMS 
har granskats och analyserats. Det finns ett antal oklarheter, märkliga förkortningar och 
även felaktigheter som uppkommit när operatörer formulerat fritextmeddelande. En del 
budskap kan också uppfattas som onödigt långa och otydliga. Här finns en potential till 
förbättringar på flera områden. Djupintervjuerna med experter har pekat på ett antal 
förbättringsförslag. Dessa handlar om rutiner på ledningscentraler och deras samarbete, 
informationsstrategier och användning av VMS. 
 
Trafikanterna tillför viktig kunskap   
Bilförarnas reaktion och åsikter om trafikinformation via VMS har inhämtats med olika 
metoder m a p VMS-tavlorna på Värmdöleden (före trafikplats Nacka) respektive Ny-
näsvägen (före trafikplats Farsta). Från den experimentella studien och fokusövningen 
framkom bl a att de uppskattar att få information via VMS och att de har synpunkter 
hur detta sker. Evenemangsinformation har exempelvis bäst verkan som påminnelse 
och planeringsunderlag. Vägavstängningar eller stora framkomlighetsinskränkningar 
(vid omfattande olyckor mm) berör alla som tänker placera platsen. Det är därför viktigt 
med tydliga och stödjande budskap som även ovana bilförare kan förstå och nyttja. 
 
Få känner till officiella trafikplatsnamn och en del har också problem med avstånds-
uppgifter. Trafikplatsnumren är okända för de flesta, men bör kunna fungera bra i 
kombination med andra uppgifter för att beskriva plats eller sträcka. Bilförarna är ovana 
vid och lite misstänksamma mot restidsinformation men föredrar uppgift om restid före 
uppgift om tidsavvikelse. Deras uppfattningar om hur VMS bör användas visar att man 
anser att budskapen skall vara trafikrelaterade, utan reklamliknande information eller 
allmänna säkerhetsbudskap om hur man skall bete sig. De tycker också att information 
några dagar i förväg om planerade stora händelser är bra, dock bör budskapet inte visas 
kontinuerligt under ett långt pågående arbete. Man kan tänka sig fler vägmärken eller 
symboler och menar också att otydliga besked såsom ”Begr framkomlighet” inte behö-
ver visas. 
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Fältmätningarna påverkades av händelsen där kranpråmen Lodbrok rammade en av 
broarna på Essingeleden. Budskap om händelsen med lite olika formuleringar visades 
på VMS till och från under nästan hela fältmätningsperioden. Därutöver visades endast 
några få ytterligare budskap främst om kö i Södra länken och en olycka i Söderledstun-
neln. Nästan alla som passerat skyltarna har uppmärksammat dessa och tre av fyra har 
också sett de visade budskapen. Ungefär hälften av alla som passerat kunde också åter-
ge budskapet rätt. 13% av samtliga uppgav att de sänkte farten för att hinna se budska-
pet. En stor majoritet (87%) upplevde att de själva kunde bedöma hur de skulle påver-
kas av själva händelsen och det gällde även köbudskapet i form av kövarningsmärke. 
Det är dock relativt få som uppger att de förändrat sitt körbeteende (totalt 10%) genom 
att t ex köra mer försiktigt på grund av budskapen. Förhållandevis fler bilister på Ny-
näsvägen än på Värmdöleden uppger att de valt alternativ väg bl a beroende på till-
gången till fler valmöjligheter på Nynäsvägen. Bearbetning av trafikdata enligt ovan 
indikerar ett samband mellan trafikflödes- och intervjumätningarna även om nivån på 
siffrorna inte överensstämmer. Omdömena om skyltarnas existens är positiva. Det finns 
en stor acceptans bland allmänheten om att det är bra att VMS finns och att det borde 
finnas flera sådana skyltar.           
 
VMS är lönsamt 
En värdering av nyttan med VMS visar att stor nytta kan erhållas när väg- och trafikför-
hållandena är komplicerade och förmedlad information inte är självklar för trafikanten. 
Ju mer skyltarna utnyttjas, desto högre blir lönsamheten. Det är inte skylten i sig som är 
viktigast, utan de meddelanden som läggs ut och här spelar operatören en viktig roll. 
Operatörerna måste ha en kritisk hållning till de visade budskapen och ständigt hålla 
sig uppdaterade om händelseutvecklingen för att kunna justera visade budskap så att 
de blir tydligare. Välutbildade operatörer som förstår att tillämpa VMS på rätt sätt för 
att hjälpa trafikanterna är en nyckelfaktor. 
 
Ett beräkningsexempel (med grovt antagna värden) visar att en satsning på fler VMS 
skulle kunna vara samhällsekonomiskt lönsam enbart utifrån det uppskattade informa-
tionsvärdet av ett bra utformat budskap. Till detta ska läggas möjliga säkerhets- och 
miljöeffekter. 
 
Mycket kan göras! 
Analysen av underlaget har resulterat i ett flertal påpekanden och förslag till åtgärder. 
Det handlar bl a om  
• Tydligare strategi och plan för att höja kvaliteten på vägtrafikinformationen i regio-

nen 
• Åtgärder för att förbättra informationsflödet och bl a se till att informationen om 

planerade händelser når Trafik Stockholm och trafikanterna. Det handlar t ex om att 
ta bort flaskhalsar i dataöverföringen och att införa system som underlättar informa-
tionsutbyte om planerade händelser. 
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• Insatser internt på Trafik Stockholm, liksom mellan samverkande aktörer, för att 
snabba upp och effektivisera processen. Det gäller t ex rutiner för att lägga ut ej be-
kräftad information. 

 
VMS är ett utmärkt medel för att sprida trafikinformation till trafikanterna, men det 
måste ske i en form som ger god nytta för trafikanten. Även här finns ett flertal förslag 
inom olika insatsområden: 
• En tydlig strategi och en plan över utbyggnaden och användningen av VMS i regio-

nen behöver utformas.  
• Principerna för budskapsformulering behöver ses över och som en följd av det bud-

skapsdatabasens innehåll och användning. Förslag lämnas om bl a ett bättre utnytt-
jande av skyltarnas utrymme för budskapsvisning. Det gäller såväl text som nya 
symboler liksom ordval och lokaliseringsinformation.  

• Användningen av VMS för olika typer av budskap behöver klargöras. Restider är 
exempelvis en för Sverige ny typ av budskap som kan visas på VMS. 
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1 Bakgrund och problem  

1.1 Bakgrund och motiv 

Vägverket arbetar utifrån ett antal övergripande trafikpolitiska mål (Prop. 1997/98:56) 
som innehåller krav på trafiksäkerhet, framkomlighet, effektivitet, transportkvalitet, 
regional balans, komfort, jämställdhet samt god och hälsosam livsmiljö.  
 
Till Vägverkets uppgifter hör bl.a. att samordna insatser inom områden som vägtrafik-
ledning och trafikinformation och att agera så att detta görs på ett effektivt och använd-
bart sätt. Detta skall ske i samverkan med andra offentliga aktörer, bl.a. övriga väghål-
lare, polisen, berörda kommuner och räddningstjänsten. Samverkan sker också med 
andra aktörer som besitter eller sprider information t ex Sveriges Radio och andra me-
dia för att åtgärder riktade till trafikanterna skall få bra genomslag. 
 
En viktig uppgift är att tillse att trafiksystemet fungerar genom att trafikanterna förses 
med tillförlitlig, relevant, aktuell och tillräckligt bra trafikinformation som de har för-
troende för och kan agera utifrån. Detta ligger också i linje med Vägverkets kundorien-
tering. 
  
Vägverket Region Stockholm är tillsammans med Trafikkontoret i Stockholms Stad 
huvudman för en operativ vägtrafikcentral (Trafik Stockholm) som är  i drift 24 timmar 
om dygnet. Denna central är navet då det bl.a. gäller att samla in och förmedla trafikin-
formation.  
 
Trafikinformationen bearbetas och förmedlas idag på olika sätt och sällan samordnat. 
Utöver traditionella metoder såsom radio och press används i allt större utsträckning 
omställbara vägmärken (VMS), Internet och mobila system för att sprida budskapen. 
För att kunna tillhandahålla trafikinformation av hög kvalitet är det viktigt att hante-
ringen i alla led av informationskedjan sker på ett effektivt sätt och att budskapen ut-
formas och förmedlas så att trafikanterna kan förstå och tillgodogöra sig innehållet. 
Utrymmet för missförstånd eller feltolkningar skall hållas lågt och därför är det också 
viktigt att systemen samverkar. Samtidigt är snabbheten i informationsförmedlingen 
viktig för aktualitet och trovärdighet.  
 
Det är allmänt känt att kvaliteten på trafikinformationen ofta är bristfällig, vilket också 
framhållits i flera undersökningar. Informationens väg från händelse till trafikant med 
resulterande beteenden behöver ingående analyseras. Detta som grund för att kunna 
föreslå förbättringsåtgärder, rutiner och stödsystem som kan bidra till att samordnad, 
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korrekt och aktuell information kan tillhandahållas via olika kanaler. För väghållarna 
utgör VMS ett relativt nytt och viktigt instrumnet för att förmedla information. Särskild 
tonvikt behöver läggas på att se till att skyltarna användes på bästa möjliga sätt, inte 
minst ur ett trafikantperspektiv.  

 
Detta har varit utgångspunkten i projektet ”Förbättrad användning av system för aktu-
ell trafikinformation” med förkortningen Fasan (som fågeln). 

1.2 Övergripande mål och syfte 

Effektmålet för projektet är att bidra till de övergripande trafikpolitiska målen så att 
trafiken på vägnätet i Storstockholm blir lugnare, säkrare och flyter bättre. Detta sker 
genom att trafikanterna är bättre informerade än idag. En välinformerad trafikant är en 
lugnare trafikant som upplever en högre grad av komfort och trygghet vilket också 
gagnar trafiksäkerheten. 
 
Projektet syftar till att med fokus på stockholmsförhållanden utröna hur trafikinforma-
tionen hanteras i olika led från det att en händelse eller situation uppkommer tills dess 
att informationen tagits om hand och bearbetats för att förmedlas till berörda trafikan-
ter. 
 
Avsikten med denna del är bl a att: 
• Beskriva informationsprocessen och aktiviteter i olika steg 
• Kartlägga hantering i olika skeenden och analysera fördröjningar 
• Identifiera förbättringspotentialen i hanteringen 
 
Projektet syftar också till att:  
• Undersöka trafikanternas attityder till och reaktioner på trafikinformation som 

främst förmedlas via VMS 
• Testa trafikanternas förmåga att inhämta och agera på olika budskapsutformningar 
• Beskriva nyttoeffekter av trafikinformation 
 
Utifrån kunskap om informationsprocessens funktion, förbättringspotential och trafi-
kanternas reaktion är avsikten att: 
• Klargöra roller och samspel mellan olika aktörer och inom Vägverket 
• Utveckla förslag till rutiner och stödsystem för ökad effektivitet och kvalitet 
• Föreslå principer för förmedling av trafikinformation främst via VMS 

1.3 Ingående aktiviteter 

Följande huvudaktiviteter ingår i projektet 
1. Planering, projektledning 
2. Processbeskrivning, skanning av internationella erfarenheter 
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3. Studie avseende informationshantering 
4. Trafikantstudier 
5. Utveckling av förslag till förbättringar 
6. Översiktlig värdering av nyttan med VMS 
7. Dokumentation och resultatspridning 
 
Planering, projektledning 
Aktiviteten omfattar projektplanering, uppföljning och administrativa åligganden. I 
aktiviteten ingår också möten med olika projektgrupper. 
 
Processbeskrivning, skanning av internationella erfarenheter 
Som underlag för projektets fortsatta aktiviteter görs en beskrivning av informations-
processen inkl beroenden och kritiska moment. Aktiviteten innefattar också en översikt-
lig skanning av erfarenheter från andra länder rörande informationshantering, främst 
med hjälp av internationella kontaktpersoner, internetsökning och tidigare inhämtat 
material även från Sverige.  
   
Studie avseende informationshantering 
Delaktivitet 1: Intervjuer med nyckelpersoner och operatörer 
Några nyckelpersoner som dagligen arbetar med att trafikinformation, bl.a. operatörer 
hos Trafik Stockholm och trafikreportrar på några radiostationer i Stockholm intervjuas. 
Dessutom intervjuas personer hos några viktiga uppgiftslämnare/samarbetspartners 
såsom SOS Alarm och polisens LKC (länskommunikationscentral). Avsikten är att få en 
inblick i hur verksamheten fungerar i praktiken, vad det finns för flaskhalsar/fördröj-
ningar och svårigheter samt få operatörernas syn på vad som skulle kunna förbättras.  
 
Delaktivitet 2: Datainsamling och analys 
Informationsflödet för ett antal händelser följs upp och detaljstuderas. Underlaget för 
analysen inhämtas genom uttag från olika databaser vad gäller datahanteringen till och 
från CTS samt UMS  vad gäller budskap som visats på VMS. Kompletterande frågor 
ställs till SOS, polis, vägassistansförare, operatörer på Trafik Stockholm, trafikreportrar 
och av andra inblandade för att få fram ytterligare fakta om de undersökta händelserna. 
 
Baserat på resultaten av studierna utformas förslag till åtgärder för att höja kvaliteten 
på informationsflödet. 
 
Trafikantstudier 
Användaraspekterna studeras för två infarter till Stockholm som är försedda med fun-
gerande VMS/upplysningstavlor. De infarter som ingår i undersökningen är Nynäsvä-
gen (väg 73), som har en VMS placerad mitt för Farsta och Värmdöleden (222), där VMS 
finns vid Forum Nacka. 
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Delaktivitet 1 Experimentell studie samt gruppdiskussion 
En experimentell studie genomförs med två mindre grupper bilförare (10 - 15 st). Studi-
en görs i första hand med sikte på att utvärdera VMS-budskap. I testet, som genomförs 
med datorstöd, besvarar deltagarna frågor om hur de tolkar respektive meddelande och 
markerar på karta hur de uppfattar omfattningen och hur de skulle agera.  
 
Den experimentella studien följs av en gruppdiskussion. Denna genomförs i form av en 
fokusövning med fördjupade diskussioner om användningen av VMS. 
 
Dalsktivitet 2 Fältundersökning med intervjuer 
Intervjuundersökningar med bilister (ca 500 st) genomförs i samband med verklig an-
vändning av VMS på de utvalda infarterna. Trafikanterna intervjuas samma dag som 
budskap visats.  

 
Under den period som intervjuundersökningen pågår genomförs också trafikmätningar 
främst på närmaste avfarterna efter skyltplaceringen från de leder där de utvalda skyl-
tarna är uppsatta.  
 
Utveckling av förslag till förbättringar 
Baserat på resultaten av de genomförda aktiviteterna utvecklas i samverkan med pro-
jektgrupperna förslag till åtgärder för att höja kvaliteten på informationshanteringen 
och utnyttjandet av VMS. 
 
Det handlar bl a om att:  
• Klargöra roller, samspel och ansvar mellan olika aktörer och inom Vägverket  
• Utveckla hanteringen av information 
• Analysera och föreslå förändringar av rutiner och stödsystem som kan effektivisera 

verksamheten 
• Klargöra vilka typer av budskap som kan och bör visas på VMS 
• Ange principer för när och hur länge olika typer av budskap bör visas  
• Ge förslag på utformning av VMS-budskap 
 
Även andra relaterade förslag med bäring på verksamheten kommer att föras fram.  
 
Översiktlig värdering av nyttan med VMS 
I aktiviteten utvecklas ett enkelt beräkningssystem för att värdera nyttan med VMS bl a 
med stöd av tillgänglig svensk och internationell kunskap inom området. Metoden 
exemplifieras för olika typer av budskap såsom olycka, vägarbete, restid och väglag.   
 
Dokumentation och resultatspridning 
Resultaten diskuteras och förankras i en intern process som innefattar dels personer 
som ingår i olika projektgrupper, dels övriga som direkt berörs av föreslagna föränd-
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ringar. Projektet dokumenteras i en sammanfattande slutrapport. Resultatet sprids bla 
via konferenser såsom Transportforum i Linköping. 

1.4 Projektorganisation och genomförande 

Projektet har genomförts i nära samverkan med nyckelpersoner inom Vägverket, Tra-
fikkontoret i Stockholm och Trafik Stockholm. Olika grupper har bildats för att stödja 
projektet. Nedanstående uppställning visar personer som ingått i de olika konstellatio-
ner. 
 
Alf Peterson (projektledare) VSTin  
Joakim Barkman VSTin 
Tomas Julner VSTvs 
Kjell Sohlberg VSTvs 
Tommy Jansson VSTvs 
Gunilla Thyni VSTte  
Marie Karlsson VSTtm 
Ylva Arebratt VSTmt 
Jarl Wilfing VVÄ 
Sorin Sima VSK 
Magnus Holmström VV Stri 
Mats Kjellman Trafik Stockholm 
Henrik Sundqvist Trafik Stockholm 
Anders Eklind TK Stockholm 
 
Movea Trafikkonsult AB har anlitats för genomförandet. Inom Movea har nedanstående 
personer ingått i ett arbetsteam:  
Anders Lindkvist 
Peter Kronborg 
Gunnar Lind 

1.5 Några använda begrepp och förkortningar 

GTIS = Gemensam Trafikledning i Sverige – ett nationell vägverksprojekt för att 
ange definitioner, ambitionsnivå och inriktning på de informationstjänster 
som tillhandahålles inom ramen för vägtrafikledning 

 
VMS = Överordnat begrepp som står för omställbart vägmärke (Vägverkets defini-

tion) eller variabel meddelandeskylt (direkt översättning från engelska). Be-
greppet innefattar vägmärken som kan visa alternativa märkesbilder eller 
budskap (reglerande, varnande eller informerande). Sådana är exempelvis 
vägmärke med variabel hastighetsbegränsning, körfältssignal och upplys-
ningsmärke, se figur nedan. 
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Internationella beteckningar, som ibland även används i Sverige, för två typer av infor-
merande VMS är: 

VDS  = Variable Direction Signs dvs lokaliseringsmärken  

DRIP = Dynamic Route Information Panel, dvs upplysningsmärke inkl vägvalsinformation med text 

och vägmärke/symbol.  
 
Upplysningsmärke = Texttavla som kan förmedla varnande eller informerande bud-

skap till trafikanterna. I ett upplysningsmärke kan andra vägmär-
ken infogas. Begreppet upplysningsmärke finns med i förslag till 
ny VMF. 

 
I denna rapport används begreppet VMS för upplysningsmärken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UMS =  UpplysningsMärkesSystem. Det system (inkl program och budskapsdata-

bas) som används på Trafik Stockholm för att styra och logga de omställbara 
upplysningsmärkena.  

 
STRESS = Storstäders Trängsel- och REStidsSystem. Projekt för att i de tre storstadsre-

gionerna bygga upp ett trafikdatasystem som kan producera aktuella res-
tidsberäkningar 

 
TRISS = TRafikInformationStödSystem – Vägverkets nationella databas och verktyg 

för hantering av trafikinformation 
 
VST =  Vägverket Region Stockholm 
 
DRIVE =  forskningprogram inom EU rörande IT i trafiken i början av 90-talet  
 

Omställbara  vägmärken, VMS 

Kryss i 

körfälts-

signal 

Varnings-      

märken 

Lokaliserings-

märken, 

(VDS) 

Högsta 

tillåtna 

hastighet 

Reglerande   budskap Varnande budskap Informerande budskap 

Rekommen-

derad högsta 

hastighet 

Upplysnings-

märken, 

(DRIP) 

MCS-system 
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FHWA =  Federal Highway Association (Vägverket I USA) 
 
MCS = Sträckreglering på motorväg (ofta innehållande variabla hastighetsgränser, 

VMS och omledningsinformation) 
 
SP = Stated Preference, intervjumetod för att undersöka trafikanternas betal-

ningsvilja för standardförändringar 
 
TOSCA =  svenskt FOU-projekt 1990-96 med syfte att beräkna samhällskonomiska 

effekter av ITS i Sverige på 5-25 års sikt 
 
VH =  Variabla hastighetsgränser 
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2 Trafikinformationens väg från ax till limpa 

2.1 Beskrivning av informationsprocessen 

Informationskedjan från händelse till färdigt meddelande via VMS kan beskrivas på 
olika sätt. En översiktlig bild visas nedan: 

 

2.1.1 Från indata till utdata 

Informationskedjan startas av en händelse som kan vara förväntad som ett planerat 
evenemang eller ett vägarbete, förutsebar som förändrade väglagsförhållanden eller  
återkommande köer i rusningstrafik eller helt oväntad som en incident eller en olycka.  
 
Händelsen rapporteras till Trafik Stockholm via telefon eller fax eller upptäcks genom 
medlyssning i radio, övervakning genom monitorer eller larm som kommer via data-
överföring. Fokus i detta projekt är att analysera hur informationen kan bli mer an-
vändbar i slutänden för trafikanten. Därför är det viktigt att koncentrera sig på att hitta 
åtgärder som ökar aktualiteten, tilltron och begripligheten hos budskapen. Förbättring-
ar kan ske på flera ställen i informationskedjan.  
 
Vid inrapportering sker tolkningar både av den som rapporterar in och den som tar 
emot meddelanden. Detta kan medföra förseningar och förvanskningar av medde-
landen, som också kan ske vid bearbetning, anpassning till olika datasystem och vid 
formuleringen av budskap. I projektet ingår att leta efter lösningar som reducerar dessa 
problem till ett minimum. 

Datainsamling 
och tolkning
Datainsamling 
och tolkning

Verifiering och 
bearbetning
Verifiering och 
bearbetning

Vidare-
förmedling
Vidare-
förmedling

Formulering av 
meddelande
Formulering av 
meddelande

Indata via 
telefon, fax, 
radio, 
sensorer, 
monitorer 
m.m.

Vad ökar användbarheten hos 
trafikinformationen?
• ökad aktualitet (snabbhet)
• ökad tilltro (tillförlitlighet)
• enklare tolkning (begripliga budskap)

Vad ökar användbarheten hos 
trafikinformationen?
• ökad aktualitet (snabbhet)
• ökad tilltro (tillförlitlighet)
• enklare tolkning (begripliga budskap)

Utdata via 
radio, VMS, 
mobila 
system, 
trafiken.nu

Utdata via 
radio, VMS, 
mobila 
system, 
trafiken.nu

Händelseutveckling som ger ny information

Användning av 
information
Användning av 
information
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Ambitionsnivå för trafikinformation via VMS 

Vägverkets ambitionsnivå när det gäller vägtrafikledning framgår av dokumentet 
”GTiS - tjänstebeskrivningar för vägtrafikledning” (Vägverket, 2003d). Syftet med do-
kumentet är att Vägverket skall ha en nationellt gemensamt uttalad definition,  ambi-
tionsnivå och inriktning på de tjänster som tillhandahålles inom ramen för vägtrafik-
ledning.  
 
Dokumentet beskriver de tjänster som skall tillhandhållas inom ramen för vägtrafikled-
ning med en tidshorisont på tre år dvs. år 2006. Målet har varit att  beskriva tjänsterna 
på en övergripande och samtidigt på en konkret nivå. För varje tjänst har kvalitetskrav 
definierats, vilka är på en mätbar nivå. 
 
För nedanstående informationstjänster anser Vägverket att VMS är en lämplig informa-
tionsbärare : 

− Vägväder och väglag  
− Risk för halka 
− Kö  
− Pågående vägarbeten  
− Förväntade restider  
− Oförutsedda hinder  
− Avstängt körfält  
− Akutavstängt körfält  
− Kolonnkörning 
− Planerade vägarbeten  
− Rekommendation annan resväg  

 
Man kan notera ambitionen 80% precision på tidsangivelse för vägväder, väglag och 
risk för halka1.  
 
Målet för köangivelse är att för 40% av händelserna ska informationen förmedlas minst 
2 minuter före kö uppstår (beräknas med trafikmodell). Oförutsedda hinder ska till 80% 
anges inom 2 minuter efter inträffad händelse och till 95% inom 5 minuter. Även re-
kommendation av annan resväg ska till 95% anges inom 5 minuter. Avstängt körfält ska 
anges till 95% inom 2 minuter.  
 
Vid pågående vägarbeten ska informationen i 90% av fallen lämnas minst 2 minuter 
före arbetets början. Precisionen i tidsangivelse för restider anges till 80%.  Information 
om planerade vägarbeten med betydande inverkan på framkomligheten ska till 80% ges 
minst 5 arbetsdagar i förväg. Vid kolonnkörning ska information ges minst en timme i 
förväg. 

 

1 Med precision menas den noggrannhet en trafikantkategori kan härleda tidpunkten. 80% bety-
der således att 80% ska kunna ange rätt tidpunkt. 
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Kommentar 
Tjänstebeskrivningarnas målsättningar är mycket höga. Det är därför orealistiskt att nå 
dessa mål redan år 2006. Det är dock uppenbart att Vägverket har ambitionen att utnytt-
ja VMS i många olika situationer för att nå ut till trafikanterna. En omprövning av må-
len är nödvändig så att dessa bättre är avstämda mot aktuella prioriteringar inom VST 
m.fl. och de tilldelade resurserna. Målen bör sättas så att de är pådrivande och stimule-
rande för de som jobbar med att utveckla informationshanteringen. Målen bör vara 
möjliga att nå, men inte utan ansträngning.   

2.1.2 Datainsamling 

 
Ett bra datainsamlingssystem förutsätter goda förberedelser som kan innebära att man  
tänkt igenom olika tänkbara situationer i förväg. Att skapa ett bra samarbetsklimat 
genom nätverk , partnerskap och avtal underlättar i akuta situationer. Uppgifter och 
data kommer till vägtrafikledningens kännedom på olika sätt. För vägarbeten och eve-
nemang är det fortfarande vanligast att uppgifter lämnas via telefon eller fax. Genom 
videokameror kan data om köer överföras genom övervakning. Dessutom används 
automatiska system som genererar larmrapporter. Larm kan också komma via fax t.ex. 
för väglag. För aktuta händelser är det vanligast med telefonrapporter. I senare djup-
studier redovisas indatahanteringen från fältet till någon av aktörerna i vägtrafik-
ledningen. Flaskhalsar och institutionella hinder identifieras. Definitioner på relevanta 
händelser och kvalitetskrav diskuteras.  

DataöverföringDataöverföring

Tolkning av 
indata vid Trafik 
Stockholm

Tolkning av 
indata vid Trafik 
Stockholm

Vad ökar användbarheten vid 
datainsamlingen?
• snabbare inrapportering (kända kanaler)
• säkrare källor (etablerade kontakter)
• förberedelser (kommunikation, ordval)

ÖvervakningÖvervakning

Hantering av
inrapportering
Hantering av
inrapportering

Kan snabbare inrapportering underlättas? 
Är direktnummer tillräckligt kända?
Kan prioriteringen av indata bli bättre?
Kan stödsystem utnyttjas bättre?
Kan förvanskning motverkas bättre?

Informations-
försörjning
Informations-
försörjning

Indatasystem
Nätverk
Partnerskap

Indatasystem
Nätverk
Partnerskap

Samlad 
primärtinfor-
mation hos 
Trafik 
Stockholm

Samlad 
primärtinfor-
mation hos 
Trafik 
Stockholm

Anmälningar  
om vägarbeten 
via VV, Tk väg-
arbeten, entre-
prenörer m.fl.

Anmälningar  
om vägarbeten 
via VV, Tk väg-
arbeten, entre-
prenörer m.fl.

Anmälningar om 
evenemang via 
Polis, arrangörer

Anmälningar om 
evenemang via 
Polis, arrangörer

Indata om köer och 
trafiksituation via 
kameror, trafik-
signaler, p-hus, 
bildtolkning/larm, 
MCS-detektorer, Tk 
restider.

Indata om köer och 
trafiksituation via 
kameror, trafik-
signaler, p-hus, 
bildtolkning/larm, 
MCS-detektorer, Tk 
restider.

Uppgifter om 
olyckor via Polis, 
SOS, räddning, 
kameror, yrkes-
trafik, allmänhet, 
VägAssistans m.m.

Indata om 
väglag m.m. via 
VVIS, SMHI 

Indata om 
väglag m.m. via 
VVIS, SMHI 

Fördröjning, 
Förvanskning ?
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Organiserade vägrapportörer 

Ett sätt att förbättra inrapporteringen är att i högre utsträckning utnyttja de som befin-
ner sig i vägsystemet d.v.s. trafikanterna. En förstudie om detta har gjorts under 2004 
(Vägverket 2004b). Radiostationerna har länge använt denna metod på olika sätt även i 
mer organiserad form där man förtecknat flitiga rapportörer som man därmed i högre 
grad kan lita på än andra trafikanter som spontant ringer in trafikupplysningar.  
 
Vägmyndigheterna i några länder, t. ex. Danmark har byggt upp motsvarande verk-
samhet på nationell nivå. Kostnaden för att driva verksamheten är låg. Det handlar om 
den mertid som tjänstemän på Vejdirektoratet lägger ner för att registrera vägrapportö-
rer, ställa samman nyhetsbrev, sammankalla och hålla i eventuella sammankomster, 
svara på frågor mm. Den tiden motsvarar på sin höjd 10 - 20% tjänst. Operatörernas 
merarbete är marginellt. Verksamheten har haft en positiv utveckling och varit gynn-
sam för möjligheterna att upprätthålla ett säkert och framkomligt vägnät. Vejdirektora-
tet har därför under hösten 2003 bedrivit en kampanj för att få fler bilister att engagera 
sig som vägrapportörer. 
 
Kommentar 
Vägrapportörer kan på ett bra sätt komplettera de tekniska systemen. De vanligaste 
händelserna som rapporteras på detta sätt är tappad last, köbildning som en följd av 
olycka, vägarbete, djur på körbanan samt när något i vägsystemet inte fungerar som det 
ska. Bedömning bör göras hur detta påverkar snabbhet, tillförlitlighet och risk för för-
vanskning. 

Effektiva åkeriet 

Ytterligare ett sätt att få mer information är organiserat samverkan mellan Trafik Stock-
holm och transportföretag. I projektet ”Effektiva åkeriet” (Vägverket, 2004d) byggdes år 
2004 en teknisk lösning om informationssamverkan upp mellan väghållaren och ett 
åkeri för att se vilka effekter en utökad samverkan kunde ge. Åkeriet erhöll trafikinfor-
mation från det öppna gränssnittet för Internetsidan trafiken.nu. Åkeriet i sin tur bidrog 
med störningsinformation som de själva upptäckte samt GPS-information från fordonen 
till STRESS-projektet om framkomligheten i vägnätet. 
 
Utvärderingen visade att både åkeriet och Trafik Stockholm är positiva till informa-
tionssamverkan och att åkeriet i intervjuer ser direkta effektivitetsvinster. Det finns flera 
exempel på förare som nyttjat informationen och kunnat välja en alternativ färdväg i 
samband med trafikstörningar. Uppkopplingen mot Trafik Stockholm genomfördes 
tekniskt men inrapporteringen från åkeritets trafikledning prövades inte i praktiken i 
projektet. Med anledning av de positiva effekter som den tekniska lösningen gav så har 
det väckt ett intresse för en vidareutveckling av projektet bland de medverkande. Fram-
tida möjligheter kan vara att dels utöka spridningen till flera parter, förfina själva in-
formationshanteringen eller en djupare dialog kring de trafikmeddelanden som utbytes. 
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Kopplingen till Trafik Stockholm anses också mycket viktig. En stark rekommendation 
är att utöka kontaktytorna mellan Trafik Stockholm och nyttotrafiken, exempelvis åke-
rier. 
 
Kommentar 
Ökat samarbete med åkerier och näringslivet kompletterar de tekniska systemen liksom 
organiserade rapportörer och direktlinje med telefon (020-numret). Fördelen med sam-
arbetet med åkerier är att inte bara åkarna själva inbegrips utan också trafikledningen, 
som ofta består av personer med erfarenhet som transportledare och som kan bedöma 
viktiga händelser i vägsystemet. 

Restidssystem 

I de tre storstadsregionerna byggs ett trafikdatasystem upp genom det s k STRESS-
projektet. Detta skall kunna producera normala och aktuella restidsberäkningar till 
allmänhet och kunder, som t.ex. transportplaneringtjänster. Dessutom ska historisk 
information lagras, som utgör ett underlag för beräkning av trängsel och annan statistik. 
  
Trafikdatasystemet skall vidare vara generiskt anpassbart, så att varje region kan göra 
lokala anpassningar, till en kärna som är gemensam. Befintliga systemdelar i regionerna 
ska kunna återanvändas och anpassas till det gemensamma projektet. 

2.1.3 Verifiering och bearbetning 

 

Behov av verifiering 

Översiktliga principer för verifiering och bearbetning av information tas upp i TRAST-
projektet - Strategier för trafikinformation i Stockholm (Transek och TFK, 2000). Hu-

VerifieringVerifiering

Vad ökar användbarheten vid 
bearbetningen?
• snabb verifieringsprocess (kända rutiner)
• beprövade metoder (känd tillförlitlighet)
• erfarenhet (kända åtgärdsplaner)

Analys av 
följdverkningar
Analys av 
följdverkningar

Möjliga 
åtgärder
Möjliga 
åtgärder

Rimlighets-
bedömning
Rimlighets-
bedömning

Kan rimlighetsbedömningen underlättas? 
Är verifieringen lagom omfattande?
Behövs ännu fler åtgärdsplaner?
Är rutinerna tillräckligt tydliga? 
Behövs mer träning i val av åtgärdsplan?

Beslut om 
åtgärd

Stöd via 
kamera, säker 
källa, TA-plan

Stöd via 
kamera, säker 
källa, TA-plan

Stöd genom 
tumregler, 
utbildning, 
erfarenhet, 
feed-back

Stöd genom 
tumregler, 
utbildning, 
erfarenhet, 
feed-back

Stöd via 
kriterier, 
analysverktyg, 
förberedda 
åtgärdsplaner

Stöd via 
dokument 
”Åtgärdsrutiner”

Stöd via 
dokument 
”Åtgärdsrutiner”

Åtgärder med 
rutin för 
informations-
förmedling

Åtgärder med 
rutin för 
informations-
förmedling
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vudprincipen är att all information skall vara verifierad innan den sprids till trafikan-
terna. Budskap som varnar för omedelbar fara bör dock spridas omgående med tilläg-
get att uppgiften är osäker. Även annan brådskande information av trafiksäkerhetska-
raktär bör kunna spridas om graden av osäkerhet anges. På ett VMS-budskap (se ned-
an) kan osäkerheten anges som "Risk för …."  eller "Möjlig….". I radio eller på Internet 
kan man ange "Obekräftad uppgift" eller "Osäker uppgift". 
 
Sedan brådskande information gått ut är det viktigt att snarast söka bekräftelse. Nöd-
vändigheten av att verifiera beror på källan till informationen. Om uppgiften härrör 
från en okänd trafikant är graden av osäkerhet större. Säkerheten ökar om informatio-
nen kommer ifrån en känd och trovärdig uppgiftslämnare eller om flera oberoende 
bilister lämnar samma uppgift. Uppgifter från polis, räddningstjänst eller egen personal 
kan betrakas som mer trovärdig. I tveksamma fall bör återuppringning ske för att mins-
ka risken för "falska poliser". Bekräftelse kan ske genom automatiska system (sensorer, 
videokameror mm) liksom av egen personal. 
 
För Vägverkets databas TRISS gäller att händelser som har en förväntad varaktighet på 
minst 20 minuter skall läggas in i databasen. Med varaktighet avses då den tid som 
händelsen utgör hinder eller problem på platsen. Effekterna på trafiken i form av för-
dröjning anges ej, däremot finns möjlighet markera ingen, liten eller stor påverkan. 
 
Rekommendation om en åtgärd kan lämnas när väghållaren med rimlig säkerhet kan 
garantera att rekommendationen inte innebär en försämring för trafikanten. Trafikan-
terna är skeptiska till ruttvalsrekommendationer, har förmåga att avslöja dåliga förslag 
och vill ha bekräftelse genom egna observationer. Benägenheten att följa en rekommen-
dation påverkas tydligt av om valet bekräftas eller ej av andra faktorer som trängsel på 
följande väglänk, om riktningen upplevs naturlig samt andra trafikanters vägval. Sam-
tidigt kan användningen av systemet ge insikter om nya resvägar. Studier visar att det 
kan behövas upp till 15 minuters tidsskillnad för att välja en ovan rutt i stället för den 
invanda. Sådana rekommendationer är därför inte lämpliga vid mindre störningar i 
trafiken. 
 
Trafikanterna var enligt intervjuer i TRAST skeptiska till möjligheten att kunna få kor-
rekt restidsinformation. Det är därför viktigt att från början hålla en rimligt hög kvalitet 
och precision. Restidsinformationen bör anges mellan kända platser och innehålla viss 
trendframskrivning. Nyttan av restidsinformation är större ju tidigare man får den. 
Reseplaneringssystem har därför stor potential. 
 
Kommentar 
Principerna i TRAST innehåller synpunkter på avvägning mellan verifiering, snabbhet 
och tillförlitlighet för att få ut bra information. Det är angeläget att undersöka i vilken 
utsträckning dessa principer tillämpas och om förbättringar är möjliga.  
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2.1.4 Vidareförmedling 

 

Samverkan och informationsutbyte 

Under 2003 genomfördes en förstudie ”Samverkan och informationsutbyte” (Vägverket, 
2003b) för att öka samverkan mellan Trafik Stockholm, räddningstjänsten, SOS Alarm 
och polisen i den dagliga verksamheten samt vid olika vardagliga händelser. Samver-
kan skall öka genom att förbättra rutiner och tekniska tjänster. (Förstudien resulterade i 
att en försöksverksamhet med s k samverkanswebb genomfördes 2005,  se avsnitt 3.3.4). 
 
Förstudien omfattade bl.a. beskrivning av ansvar, roller och rutiner mellan Trafik Stock-
holm, räddningstjänsten, polisen och SOS Alarm för fyra olika typhändelser. Ett exem-
pel på analyserade händelser är ett scenario där last lossnar från lastbil, vilket medför 
köbildning: 
 
 
 
 

Prioritering av 
information
Prioritering av 
information

Vad ökar användbarheten vid 
vidareförmedlingen?
• snabb överföringsprocess (automatik)
• beprövade metoder (känd tillförlitlighet)
• erfarenhet (kända dataöverföringssystem)

Omformulering 
av information
Omformulering 
av information

Överföring av 
information
Överföring av 
information

VMS, TRISS (och 
vidare till OJJE, 
Trafiken.nu, Läget 
på vägarna, 
Tjänsteleveran-
törer med 
automatik)

Val av kanalerVal av kanaler

Anpassning av 
format, ordval 
m.m.till 
datastödystem

Förvanskning ?

Stöd genom 
riktlinje: 
Akuta varningar 
först! Allmän 
information sist!

Förmedlad 
grundinfor-
mation

Förmedlad 
grundinfor-
mation
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Stockholms 
Brandförsvar RC

LKC

Telefon

Visuell kontroll

Mobiltelefon

Telefax

E-post

Muntlig

Media

Automatisk

TRISS-system

Trafikskyltar

Internet

R
D

S/TM
C

Service Provider 

Sändlistor

15-tal övriga mottagare 
(taxi, SL, Flygbussar etc)

CTS-system

Manuell inmatning

Från 
allmän
heten

VägAssistans Info om hinder på vägen, 
inte om köbildningen

Info om hinder på vägen, 
inte om köbildningen

1.

2.

3,7

4,8

5,9

 
I förstudien ingick att studera kommunikationsvägar och kommunikationsmedel vid 
samverkan mellan Trafik Stockholm, räddningstjänsten, polisen och SOS Alarm samt 
att ange förslag på förbättringar avseende rutiner och tekniska tjänster för att öka sam-
verkan mellan parterna. 
 
Följande förslag till förbättringar fördes fram av parterna redan år 2003 som berör inda-
tarapportering och vidareförmedling av information: 
 
Evenemang 
Trafik Stockholm får inte uppgifter om beslutade tillstånd för publika evenemang från 
polisens tillståndsenhet. Förslag: Polisens tillståndsenhet skickar information till Trafik 
Stockholm. 
 
Trafik Stockholm får bristfällig information om trafikavspärrningar vid stora publika 
evenemang. Förslag: Trafik Stockholm får information från polisens grupp som arbetar 
med publika evenemang.  
 
Trafikstörningar 
Ibland får polisen för mycket information från Trafik Stockholm. Förslag: Trafik Stock-
holm stämmer av vilken information som är intressant och skickar sedan anpassad 
information till räddningstjänster och polis. 
 
Statliga vägarbeten  
Polis och räddningstjänst är bara intresserade av vägarbeten som blockerar vägen. För-
slag: Skapa en speciellt informationssteg i åtgärdsplanerna vid blockering av vägbanan.  
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Dålig avrapportering till Trafik Stockholm om att vägarbete är slutfört. Förslag: Se till 
att entreprenörerna vet om att de skall ringa till Trafik Stockholm, eventuellt nyttja 
trafikanordningsplaner. 
 
Trafikanordningsplanen skickas per post till Trafik Stockholm och är inte i digital form. 
Förslag: Gör en överenskommelse med Vägverket om önskemålet. 
 
Kommunala vägarbeten  
Stockholms stad skickar för mycket information till Polisen och Räddningstjänsten. 
Förslag: Trafik Stockholm koordinerar med Stockholms stad vem som skickar informa-
tion och vilken information som polis och räddningstjänst vill ha. 
 
Informationen från Stockholms stad är inte tillräckligt tydlig när det gäller vägarbeten. 
Förslag: Gör en överenskommelse med Stockholms stad om att de skickar trafikanord-
ningsplaner till Trafik Stockholm.  
 
Kontaktperson ringer inte när vägarbetet påbörjas eller avslutas. Förslag: Se till att ent-
reprenörerna vet om att de skall ringa till Trafik Stockholm, eventuellt nyttja trafikan-
ordningsplaner. 
 
Teknik 
Vissa förslag är kopplade till tekniska frågor och beskrivs kortfattat nedan. 
Förslag: Skicka trafikmeddelande med SMS. Erbjud nyckelpersoner viktiga trafikmed-
delanden. Erbjud kamerabilder vid olyckor och andra händelser. Eventuellt kan man 
nyttja kameror i VägAssistans fordon. Erbjud/informera om trafiken.nu för polisen och 
räddningstjänsten. Eventuellt kan man använda trafiken.nu i arbetet? Kanske kan man 
förbättra trafiken.nu för att möta räddningstjänstens och polisens önskemål? 
 
Kommentar 
Eftersom en kartläggning av samverkan gjorts i förstudien bör fortsatt arbete bygga 
vidare på denna. Endast ett fåtal av förslagen har genomförts i praktiken. Många är 
därför fortfarande aktuella.  
 
Kompletterande djupstudier behövs för andra typer av händelser som köer, väglag och 
trafikolyckor. En bedömning av hur de framförda förslagen till förbättringar kan tänkas 
påverka målet att få aktuellare, tillförlitligare och begripligare meddelanden genom 
VMS-information bör också göras. För detta krävs främst en bedömning av förslagens 
påverkan på ledtider, tillförlitlighet och risken för förvanskningar. 
 
Översyn av informationshantering om vägarbeten 
 
På Vägverket Stri (ITS-enheten inom Samhälle och Trafik) pågår ett arbete som utgör en 
del i GTIS-projektet. Här ingår bl a att göra en översyn av entreprenadkontrakten och 
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ställa tuffare krav på rapportering om uppstart- resp avslut av vägarbeten. Man utveck-
lar också systemverktyg för att kunna digitalisera TA (Trafikanordnings)-planerna. 
Detta kan ligga till grund för framtagning av stödsystem för automatisk inmatning av 
uppgifter. Det har bildats utvecklings-, användar- och etableringsgrupper för att tillse 
att rutiner och verktyg implementeras. 
 

2.1.5 Förmedling av VMS-meddelanden 

 

Trafikinformationsstrategier 

I ett tidigare projekt (TRAST) inom ramen för PROST-samarbetet i Stockholm (Transek 
och TFK, 2000) gavs översiktliga råd om i vilka situationer trafikinformation bör spridas 
via olika kanaler:  
a) Trafikinformation bör spridas när och där den bedöms ge bäst verkan utifrån ett 

överordnat perspektiv. En sådan bedömning bygger bl a på typ av information, hur 
den sprids, trafikanternas möjligheter att tillgodogöra sig den och förväntade effek-
ter.  

 
b) Huvudprincipen är att händelsebaserad information skall ha högst prioritet dvs 

information om händelser och förhållanden som avviker från den normala situatio-
nen. Men det finns dessutom annan intressant information som beskriver normal-
förhållanden och som lämpar sig för olika media. Det gäller t ex aktuella res- och 
avgångstider och tillgängliga parkeringsplatser. Kölägesrapporter efterfrågas och 
lämpar sig bäst i radio och på Internet. På Internet kan också videobilder visa aktu-
ella trafikförhållanden. 

 

Vad ökar användbarheten av 
budskapet?
• info om aktualitet
• info om konsekvens
• info om valmöjligheter

Är informationen tillräckligt aktuell? 
Kan aktualiteten anges tydligare?
Kan budskapet missförstås?
Är konsekvensen klart angiven?
Bör rekommendationer ges oftare?

Angivelse av 
plats

Beskrivning av 
händelse

Bedöming av  
påverkan

Stöd genom bud-
skapsstandard:
Olycka
Vägarbete
Evenemang
Köbildning
Hinder på väg
Översvämning
Dimma
Brandrök
Snörök
Ojämn väg
Halka
Lerspill m.m.

Stöd genom bud-
skapsstandard:
Avstängd avfart
Avstängd påfart
Vägen avstängd
Broöppning
Omledning väg
Ett körfält avstängt
Risk för kö
m.m

Färdigt 
meddelande
Färdigt 
meddelande

Stöd genom bud-
skapsstandard:
Berörd väg, 
lokalisering, 
riktning m.m

Stöd genom bud-
skapsstandard:
Berörd väg, 
lokalisering, 
riktning m.m

Informations-
strategi

Informations-
strategi

När, var, hur ska 
budskap ges?
Lokalisering av 
VMS. Val av 
meddelandetyper
.

Trafikant-
anpassade 
budskap



 Bättre trafikinformation mars 2006 

23 

c) Även information som inte nödvändigtvis leder till en aktiv handling från trafikan-
ternas sida är värdefull och efterfrågas. Trafikanterna känner en trygghet av att vara 
informerad om trafikläget vilket har en lugnande effekt. Radion har här en traditio-
nellt viktig roll, men även Internet (stationärt eller mobilt) kan användas för att för-
medla denna bild. 

   
d) Kriterier för vilka händelser som det är lämpligt att informera om beror bl a på hän-

delsernas typ och omfattning redovisades också i TRAST. Systemen har förbättrats 
under senare år vilket gett anledning att modifiera kriterierna något.  Förslag till ju-
sterade kriterier framgår av avsnitt 8.4. 

 
Trafikledningen bör sträva efter att få många aktiva trafikanter och att ge selektiv rutt-
valsinformation till dem som kan förväntas få störst tidsvinst. Trafikanter som byter rutt 
när beräknad restidsvinst är liten riskerar att ofta råka ut för tidsförluster p.g.a. brister i 
informationen och oförutsedda variationer i trafiken. Detta innebär att vägvisningssy-
stemen bör utformas så att alternativväg endast föreslås när självklara fördelar uppstår, 
dvs att tidsvinsten är mer än 20-30% för återstående resväg. 
 
Kommentar: 
Rekommendationerna syftar till att göra en tydligare prioritering mellan olika möjliga 
budskap. Därigenom kan operatörernas arbete fokuseras på att informera om händelser 
som tydligare har en dokumenterad nytta för trafikanterna. I UMS systemet görs idag 
en grov prioritering mht allvarligheten (konsekvensen) i de olika händelserna. 
 
Råden i TRAST har ännu ej inarbetats i något styrande dokument. Det är därför viktigt 
att undersöka i vilken utsträckning dessa principer tillämpas och om det finns någon 
återstående förbättringspotential.  

Bilisters reaktion på VMS budskap 

Som ett led i arbetet att utveckla vägtrafikledning och trafikinformation i Stockholms-
området har Vägverket, Region Stockholm låtit genomföra en utredning avseende bilis-
ternas uppfattning och attityder till VMS (Vägverket, 2003a). Utredningen har omfattat 
två delar: 

a. Laboratorietest där ett antal alternativa budskap visats för utvalda försöks-
personer 

b. Skarpt försök i fält med en mobil VMS-enhet. Intervjuer med trafikanter som pas-
serat skylten då budskap visats. 

 
Skylten placerades under fältförsöket för norrgående trafik (mot Stockholm) vid Farsta 
på Rv73, Nynäsvägen. Denna placering var också en förutsättning i laboratorietestet där 
även en placering vid Ulriksdal på E4 Uppsalavägen testades. 
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Erfarenheter från undersökningarna har resulterat i rekommendationer som samman-
fattas i nedanstående slutsatser: 
 
• VMS lämpar sig bäst på störningsutsatta sträckor där farliga situationer upp-

kommer pga höga hastigheter eller besvärliga väder/väglagsförhållanden. 
• VMS bör användas för att ge avvikelseinformation som kräver särskild uppmärk-

samhet. 
• Fast VMS bör företrädesvis monteras på portal över körfälten. 
• Vägledande för aktivering av budskap är händelsens art, förväntad påverkan på 

trafiken, avstånd från skylten, återstående varaktighet, uppkomst av kö och förvän-
tad köavvecklingstid. 

• Oklara benämningar såsom Hinder eller Incident bör undvikas. Det är bättre med 
raka, händelserelaterade ord eller symboler såsom Olycka,  Avstängd väg, Tappad last, 
Olja på vägen  

• Styrkan i budskapet har stor betydelse för trafikantens agerande. Olycka föranleder 
betydligt fler trafikanter att vidtaga åtgärder än budskapet Havererat fordon. 

• Vägmärkessymboler bör användas i VMS budskap. Det finns behov av att skapa en 
internationellt accepterad symbol för olycka. Om symbol saknas bör kortfattad och 
lättförståelig text användas. 

• Angivelse av en händelses lokalisering utgör ett problem. Undersökningen indike-
rar att namnuppgift av välkänd plats uppfattas mer konkret än avstånd. I försöket 
tillämpades kilometerangivelse upp till cirka 5 km från skylten. Längre bort använ-
des välkända namn. Ett enhetligt avstånds- och platsangivelsesystem behövs i Sve-
rige. 

• Budskapets omfattning skall vara kortfattat. 
 
Kommentar: 
Rapporten innehåller förslag på nya symboler som Vägverket ännu inte tagit ställning 
till. Det finns också en hel del synpunkter från trafikanterna som beaktas i det fortsatta 
arbetet.  

Riktlinjer för trafikinformerande budskap 

I dokumentet ”Interimistiska riktlinjer för styrning av trafik inom VST” (Vägverket, 
2004) redovisas hur VMS ska användas.  
 
För dynamisk trafikinformation längs vägnätet används omställbara vägmärken (s.k. 
VMS) Se begreppsbeskrivning avsnitt 1.5.  
För informerande budskap används lokaliseringsmärken  och upplysningsmärken. 
 
Omställbara lokaliseringsmärken  ska användas när ett omledningsvägnät ska aktiveras. 
 
Omställbara upplysningsmärken  ska användas för att informera om händelser på vägnä-
tet som direkt påverkar trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön. Budskapet på 
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upplysningsmärket ska innehålla uppgifter om vad som hänt, var det har inträffat samt 
om möjligt ge råd eller kompletterande information. Budskapstexten kan även kombi-
neras med varningsmärke. 
 
Kommentar: 
Informationsstrategin är inte helt tydlig. Målsättningen när det gäller när, var och hur 
man ska, bör och kan informera borde tydliggöras. I brist på prioriteringar kan man 
uppfatta detta som att allting som det kan informeras om enligt riktlinjerna också ska 
informeras om.  

Riktlinjer för budskapsformulering 

Allmänna regler för budskapsformuleringar för omställbara vägskyltar anges i doku-
mentet ”Riktlinjer för budskapsformulering” (Vägverket , 2003c): 
• Samtliga vägmärken i VMF2 kan visas på omställbara vägskyltar 
• När ingen information ges skall skylten vara neutral: ingen reklam, temperatur, 

tidgivning eller motsvarande får visas. 
• Antalet ord i ett textmeddelande bör vara högst sju, men helst inte fler än fyra. 
• Antalet rader bör begränsas till tre (helst inte fler än två) 
• Alternerande text, dvs. en text som cykliskt varvas med en annan text, får inte före-

komma. 
• Enbart kända förkortningar som m för meter, km för kilometer bör användas 
• Telefonnummer bör undvikas 
• Texter typ ”Håll avståndet”, ”Sänk farten” etc inte får användas.  
• Vägmärken kan ha tilläggstavla i enlighet med det som gäller enligt VMF 
 
Budskapen indelas i kategorier enligt nedan: 
 
Kategori Vägmärken och signaler som ingår i respektive kategori 

 
A Reglerande budskap Förbudsmärken 

Påbudsmärken 
Körfältssignaler 

B  Varnande budskap Varningsmärken 
C Informerande budskap Anvisningsmärken 

Lokaliseringsmärken 
 Upplysningsmärken 
 
Generellt gäller att platsangivelser i första hand anges med officiella namn och kända 
landmärken. Om detta inte är möjligt anges platsen med hjälp av en avståndsangivelse. 
Avståndet anges på en tilläggstavla som infogas under det infogade vägmärket eller på 
textdelen av upplysningsmärket. 

 

2 Vägmärkesförordningen 
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Tilläggstavla med avståndsangivelse ska användas om platsen är 250-500 m från det 
omställbara vägmärket.  
 
En skylts placering varierar med platsen och märket och bör bestämmas utifrån om-
ständigheterna. Erfarenheter från olika projekt är att influensområdet är 10-30 km.  
 
Kommentar: 
Riktlinjerna anger främst definitioner samt begränsningar i hur meddelanden får for-
muleras. Dock anges att det är fritt att använda alla vägmärken för fasta skyltar även för 
omställbara skyltar. 

Aktivering av budskap för omställbara skyltar 

Det förekommer ett antal riktlinjer för omställbara vägmärken, däribland riktlinjer för 
budskapsformulering. Dock saknas riktlinjer för aktivering av budskap. I dokumentet 
”Riktlinjer för aktivering av budskap för omställbara vägskyltar” (Transek, 2004) görs 
ett första försök att avhjälpa denna brist.  
 
Riktlinjen hanterar främst reglerande och varnande budskap i form av förbud, kövar-
ning och hastighetsnedsättningar. Kriterier för tändning och släckning föreslås.  
 
”Upplysningsmärken ska användas för att med textmeddelanden visa varnande eller 
informerande budskap till trafikanterna. Upplysningsmärken ska endast användas för 
att informera om händelser som direkt påverkar framkomligheten, trafiksäkerheten 
eller miljön. Det innebär att vägtrafikledaren ska informera om händelser som pågår på 
vägen när budskapet förmedlas. Ett undantag från denna regel är information om pla-
nerade händelser, t.ex. nattavstängningar. Då ingen information ges ska märken vara 
neutrala: ingen reklam, temperatur, tidgivning eller motsvarande får anges.  
 
Ett märke ska vara tänt i minst 30 sekunder och släckt i minst 30 sekunder. Vid händel-
ser som pågår på vägen ska märket tändas omedelbart efter att händelsen är bekräftad 
från en säker källa. När det gäller planerade händelser bedöms vid vilken tidpunkt 
märket ska tändas  från fall till fall.  
 
Antalet trafikanter som berörs av händelsen behöver inte nödvändigtvis vara särskilt 
många för att märken ska tändas. Det är viktigt att budskapet når rätt trafikantgrupper, 
vilket påverkar vilka skyltar som ska tändas och vid vilken tidpunkt. En tumregel är att 
hellre tända för många märken än för få. ” 
 
Kommentar: 
Trots att riktlinjerna avser att reglera när aktivering av budskap bör ske, saknas uttryck-
lig målsättning. Riktlinjerna tycks i första hand reglera hur länge skylten ska vara tänd 
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och släckt (minimum 30 sekunder) samt ange vilken typ av kriterier som bör användas 
för att tända och släcka skylten. 

Budskapskatalog 

För att förenkla för operatörerna att handha VMS har en budskapsdatabas tagits fram i 
form av mallar för upplysningsmärken med färdiga budskap. Data om händelser som 
knappas in i CTS-formulär skickas till UMS som genererar förslag på budskap utifrån 
mallarna i budskapsdatabasen. I CTS godkänns eller förändras genererat förslag som 
skickas åter till UMS för utläggning. Budskapsdatabasen är uppbyggd enligt internatio-
nella rekommendationer som innebär att vägmärke samt tre rader text visas med inne-
börden (Category, Effect, Road). Mallarna för olycka framgår nedan:  
 

5609-0 Budskapskatalog för framtagning av mallar DRIP.doc 
Category Effect Road Reglerande  

Aktuell väg <= 5km 
Varnande budskap 

Aktuell väg 0-100 km 
Informerande budskap 

Annan väg 
  Place Alltid WigWag WigWag om avst 

skylt-plats 
Aldrig WigWag 

    är <= 5 km 
(inställbart) 

 

Mall för  
skylt med 
fungerande 
vägmärke 

  

 
 

Category 
Dist/Place 

Effect 
Template 

Etapp2 (1)  
 

Road 
Dir/Place 
Category 

Effect 
(2) 

Avstängd avfart (1) 
Avstängd påfart (2) 
Omledning väg (5) 

Ett körf avstängt (8) 
Fl körf avstängda (9) 

Vägren avstängd 
(10) 

Begr framkoml (11) 
Risk för kö (12) 

”Inget” (13) 
Hinder på väg (15) 

 
TemplateInfo (1) 

Mall för 
skylt utan 
fungerande 
vägmärke 

   
 

Category 
Dist/Place 

Effect 
(3) 

 Road 
Dir/Place 
Category 

Effect 
(2) 

Mall för  
skylt med 
fungerande 
vägmärke 

 
 

Category 
Dist/Place 

”Följ 
alternativ” 

(22)  
 

Category 
Dist/Place 

”Välj 
annan 
väg” 
(13) 

 
 

Road 
Dir/Place 
Category 

Effect 
(2) 

Olycka 
(1) 

Vägen avstängd (3) 
 

TemplateInfo (4) Mall för 
skylt utan 
fungerande 
vägmärke 

   Category 
Dist/Place 

Effect 
(3) 

 Road 
Dir/Place 
Category 

Effect 
(2) 

 

I exemplet tillämpas både svenska och engelska termer, vilket är onödigt. Gulblink 
(WigWag) används inte i Stockholm idag men denna funktionalitet finns i Göteborg. 
 
För den aktuella vägsträckan inom 5 km från skylten kan lämnas ett reglerande bud-
skap och alltid varnande gulblink. Man kan också lämna ett varnande budskap 0-100 
km från skyltplats på aktuell väg eller ett informerande budskap om det berör en annan 
väg än där skylten är placerad. Utformningen av budskapen är olika beroende på om 
det gäller nära skylten, längre bort eller annan väg. Utformningen  följer till viss del 
men inte helt internationell praxis.  
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Kommentar: 
Budskapskatalogen innebär samtidigt både en förenkling för operatörerna och en risk 
för förvanskning av det ursprungliga budskapet, dvs förlust av viktig grundinforma-
tion. Trafikanterna måste successivt lära sig innebörden av de olika budskapen. Ibland 
finns olyckliga begränsningar i val av budskap så att olja på vägen kan bli ”Halka” osv.  

2.1.6 Användning av trafikinformation 

 

Trafikanternas prioriteringar 

Omställbara vägmärken (sk VMS) har fördelen av att kunna nå alla som passerar och att 
kunna förmedla information om en situation som trafikanten i nära tid och rum kom-
mer att beröras av. Undersökningar i Göteborg och Malmö (Trivector, 2000) som har 
VMS-system i funktion, samt i Stockholm visar att trafikanterna har en mycket positiv 
inställning till omställbara vägmärken. Den information bilister med kännedom om 
området och den vanligtvis rådande trafiksituationen helst vill se på skyltarna är i rang-
ordning följande enligt TRAST (år 2000): 
• oväntade händelser (inkl olyckor) på den länk man befinner sig 
• aktuellt väglag 
• kövarning 
• oväntade händelser på andra delar av vägnätet 
• vägarbeten 
• tips om alternativa vägar 
 

Vad ökar användbarheten av 
trafikinformationen?
• uppfattning om aktualitet
• insikt om omfattning
• kunskap om valmöjligheter

Nås alla berörda trafikanter?
Är synbarheten tillräcklig? 
Är informationen samstämmig med radio och 
trafiken.nu?
Är informationen tillräckligt användbar?
Hur regerar man på informationen? 

Uppfatta budskap

Uppfatta text 
och symboler, 
förstå innebörd

Uppfatta text 
och symboler, 
förstå innebörd

Tolka 
budskap

Bekräfta budskap

Rimlighets-
kontrollera, 
bedöma egen 
påverkan

Rimlighets-
kontrollera, 
bedöma egen 
påverkan

Dubbelchecka 
mot radio, egna 
observationer

Ompröva resa

Körsätt, resväg, 
destination, 

färdmedelsval

Upptäcka budskap

Mottagna och 
utnyttjade  
budskap 

Mottagna och 
utnyttjade  
budskap 

Se meddelande, 
hinna läsa
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Restid rangordnas för närvarande lägre beroende dels på tvivel om möjligheten att 
kunna få uppgifter som stämmer, dels på att man på grund av bristande kunskap och 
erfarenhet har svårt föreställa sig vad restidsinformation kan innebära. 
 
Enligt ovannämnda Malmöundersökning är det viktigt att VMS-systemet är intrimmat 
för att kunna ge respons på snabba trafikvariationer. Trafikanterna vill att kövarningen 
skall nyanseras så att man kan se hur kölängderna varierar. Kövarningar bör således 
förekomma på flera ställen längs infartsleder mm. Enligt undersökningen anser 10-15% 
att trafikfarliga situationer i form av omotiverade hastighetssänkningar och plötsliga 
filbyten uppstår i samband med visning av budskap. När trafikanterna vant sig vid 
skyltarna kan denna negativa effekt förmodas minska, men kanske inte helt försvinna. 
Effekten bör närmare studeras för alla typer av informationssystem!  
 
Det finns olika uppfattningar om något meddelande skall visas när ingen akut händelse 
har inträffat. VMS bör enligt trafikanterna i Göteborg vara ett händelsebaserat medium 
dvs skyltarna skall vara nedsläckta när trafiken flyter normalt och det inte finns anled-
ning att varna för halka eller annan fara. Dock menar man att budskap alltid bör sändas 
ut under morgon- och eftermiddagsrusningen för att visa att systemet är i drift. Enligt 
Malmöundersökningen bör skyltarna visa t ex temperatur i vägbanan istället för att 
vara släckta.  
  
Symboler i kombination med förtydligande text bör användas i enlighet med Vägver-
kets föreliggande förslag till utformningsanvisning för omställbara budskapsskyltar. 
 
Kommentar: 
De flesta trafikantundersökningar visar att förarna i första hand önskar information om 
avvikelser från det normala. Det kan gälla oväntade händelser, väglag, köer, vägarbeten 
eller förlängda restider. Alltför många budskap gör att man trubbas av och inte lägger 
märke till den information man borde se. Alltför få budskap gör att man inte tror att 
systemet är i drift och har uppmärksamheten på annat. Skyltar av gammal modell som 
inte längre fungerar (t ex på E4 vid Södertälje) bör snarast plockas ned. 

2.2 Erfarenheter av text-VMS i några grannländer 

En enkät skickades i början av sommaren 2005 ut till utländska myndigheter med ett 
antal frågor  om indatahantering och nytta av VMS. Värdefulla svar har erfållits från 
Holland, Finland, Tyskland, Norge och Danmark. Med VMS menas i enkäten text-VMS 
med textinformation och symboler, ofta även kallat DRIP (Holland) eller Multipurpose 
VMS i utlandet.  
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2.2.1 Holland 

Användning och nytta 
I Holland används text-VMS ofta för pågående vägarbeten och framtida vägarbeten, 
dock ej längre än fyra dagar i förväg. Detta fungerar bra och VTC har oftast bra infor-
mation. Mycket sporadiskt används också VMS för att ange parkeringsmöjligheter vid 
evenemang. 
 
Väderinformation vågar man inte visa pga oklarheter i skuldfrågan om något händer.  
 
Kövarningar visas inte i Holland utan strategin är att istället visa 2-3 alternativvägar vid 
köproblem. Oftast anges kölängd på dessa vägar. Problem som man stött på är felaktiga 
sensorer och missade data, som ger felaktig information. 
 
Fria texter används vid olyckor. Orsak anges i första hand och om möjligt rekommenda-
tion om alternativvägar. Observera att VMS normalt fungerar helt automatiskt. Det är 
bara i sällsynta fall som fria texter används.  
 
Störst nytta av text-VMS har man  

1) för att ge information som är relevant på den aktuella revägen, särskilt om det 
finns möjlighet att välja alternativa vägar 

2) för att ge information om trafikstörningar 
 
Förbättringar 
Forskning pågår kring restidsestimering. Man försöker också förbättra hela informa-
tionskedjan. Fokus ligger på att reducera tiden då trovärdig trafikinformation inte kan 
visas i samband med incidenter. 
 
En lång rad utvärderingar har gjorts om förståelsen av VMS-budskap. En nationell 
budskapsstandard har utvecklats.  
 
Största problemet har varit inkonsistensen när det gäller budskap mellan olika regiona-
la VTC. Den nya standarden underlättar. Fortfarande återstår problemet att budskapen 
ofta är för långa och har för mycket text. 

2.2.2 Finland 

Användning och nytta 
I Finland används text-VMS för vägarbeten, evenemang och väder. Ett problem som 
man stött på för vägarbeten är att entreprenörerna ibland glömmer att rapportera om 
såväl start och slut som förändringar.  
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Vägtrafikledningscentralen (VTC) handhar lista för större evenemang. Man får informa-
tion genom att arrangörer måste ansöka om förändringar av vägmärken, hastighetsbe-
gränsningar etc. Detta fungerar bra, men man har inte alltid klart för sig vilka konse-
kvenser det får för trafiken. 
 
Driftentreprenörerna har krav att ge prognoser fyra gånger per dag för vägväder (väg-
lag och sikt) på områdesnivå och för delsträckor som specifikt anges av Finnra (finska 
Vägverket). Informationen är trots detta inte tillfredsställande. Tätheten på kameror och 
sensorer räcker inte för att ge högkvalitativ väglagsinformation. 
 
Information om köer ges inte i Finland, då det saknas sensorer. Den information som 
ges har samband med incidenter och rapporteras av Polisen till VTC. Man har haft stora 
problem med förseningar i vidarerapporteringen av olyckor till VTC och radion. En 
studie från 2003 visade att tiden från olycka/incident till utsändning i radion i genom-
snitt var 43 minuter. Detta otillfredsställande resultat ledde till att ett antal motåtgärder 
sattes in.  
 
Störst nytta av text-VMS har man 

1) vid överraskande och farliga händelser som förarna inte kan föreställa sig, ex-
empelvis fläckvis halka, olyckor, djur på vägen 

2) när hela trafiken snabbt måste ställa om sig, exempelvis vid väderomslag då 
snabba inbromsningar skapar kaos i trafiken (inträffade 2005 med långa köer på 
motorvägarna som följd) 

 
Det har gjorts många utvärderingar, men inte specifikt om text-VMS. Utvärderingarna 
tyder bl.a. på att variabla hastigheter får större effekter om de kombineras med variabla 
skyltar med varningssymboler eller text (text-VMS) som förklarar orsaken. 
 
Vid formulering av budskap begränsas nyttan av tvåspråkigheten (alla förstår ej finska). 
Den internationella trafiken kräver fler symboler som kan begripas av alla. Det är också 
svårt att informera entydigt om distans, varaktighet och störningens utsträckning 
(längd). 
 
Förbättringar 
För vägarbeten ingår rapporteringen tydligare i kontrakten sedan 2003. Entrepre-
nörerna påminns om sina skyldigheter vid återkommande möten. 
 
VTC handhar numera en lista på större regionala evenemang. VTC får information 
genom att arrangörer måste ansöka om förändringar av vägmärken, hastighets-
begränsningar osv. 
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Meteorologiska institutet har påbörjat ett projekt att automatiskt generera varningar om 
halt väglag kallat ”ColdSpots: Development project for accurate road section-specific 
road surface condition forecasts.”  
 
System med GPS-utrustade bilar som mäter hastighet och position (FCD) håller på att 
utvecklas av Finnra för att kunna ge restidsinformation för den mest kritiska delen av 
vägnätet fr.o.m. 2007. Finnra har anslutit sig till polisens och räddningstjänstens radio-
system och kan lyssna on-line vid incidenter.  
 
En beslutstabell för incidenter har tagits fram för operatörerna. Hittills har man varit 
tvungen att vänta på att polisen verifierar incidenten innan Finnra informerar allmänhe-
ten. Nu planeras att ändra detta så att Finnra kan rapportera baserat på preliminär in-
formation och inte vänta på att polisen är på plats. 
 
Man planerar att göra om studien av rapporteringstiden från incident till rapportering i 
radio när de nya verktygen/procedurerna varit på plats tillräckligt länge. 
 
Återstående problem är bl.a. det begränsade utbudet av begripliga symboler eftersom 
utländska förare ej förstår textinformation. Exempelvis vore det värdefullt med en sym-
bol för “dimma / begränsad sikt” som kan förstås av alla. Grundproblemen om rätt 
‘timing’, begripliga budskap och tillförlitligheten är fortfarande utmanande. 

2.2.3 Tyskland 

Användning och nytta 
I Bayern, som valts ut som exempel, hanteras vägarbeten genom en särskild databas. 
Hela motorvägsnätet är utrustat med dynamiska hastighetsgränser och varningssystem 
med gula pilar och röda kryss (MCS). Vid vägarbeten ska arbetsledaren ringa direkt till 
VTC vid start för att aktivera MCS och VMS.  
 
Vid evenemang är det viktigt att alla myndigheter (väghållare, polis och  parkerings-
operatörer) samarbetar om besluten och utbyter kunskap och erfarenheter. I München 
används dynamiska vägvisningsskyltar (dWISta) som hänvisar till Fotbollstadion, flyg-
platsen och Mässan vid evenemang. 
 
Tillförlitliga data är ett problem. Erfarenheten visar att sensorer från skilda tillverkare 
ger olika resultat.  
 
Det finns många synpunkter på VMS från trafikanterna. Man måste inse att många 
meddelanden kan tyckas felaktiga när man har hela händelseförloppet klart för sig i 
efterhand. VMS kan därför aldrig vara tillfredsställande för alla. 
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Varningar, tillfälliga hastighetsbegränsningar och köer anges automatiskt på motorväg. 
För övriga vägnätet kommer informationen från polis, bilorganisationer (ADAC) och 
privata ”köjägare” (jam busters). Informationen förmedlas en gång i halvtimmen av 
radion och kontnuerligt via RDS-TMC. 
 
För att ge störst nytta ska textmeddelanden vara 
• så korta som möjligt 
• ej kunna missförstås 
• peka ut viktig information och 
• innehålla förslag till ruttval eller varna för fara 
 
Utvärderingar av trafikledningsåtgärder görs före och efter installation. Ofta är det dock 
inte möjligt att separera effkterna av trafikledning från andra åtgärder som bredd-
ningar.  
 
Förbättringar 
För att kvalitetsäkra detektordata har ett testområde byggts upp i Eching norr om Mün-
chen. Kalibrering sker där av mätutrustning för trafikflöde, hastighet och väglag så att 
olika tillverkare har möjlighet att justera sina instrument. 

 
Precisering av den exakta platsen för vägarbeten har tidigare varit ett problem. Man har 
försökt minimera detta problem genom att ge varje VMS sitt eget identitetsnummer som 
också syns på operatörens bildskärm. 
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Nya dynamiska skyltar (dWISta) har utvecklats för omledning. Undersökningar i Tysk-
land visar att tre av fyra förare önskar ruttvalsinformation vid störningar. Skyltarna är 
ett resultat av perceptionsstudier som visar att symboler och riktningspilar underlättar 
tolkningen av textinformation. Nedan ges exempel på dynamisk ruttvalsinformation 
och förprogrammerad orange rikningspil av LED-typ.   
 

 
De viktigate återstående problemen tycker man i Tyskland är att VMS inte passar alla 
typer av händelseförlopp och att textmeddelanden inte alltid förstås av utlänningar. 

2.2.4 Norge 

Användning och nytta 
I Norge används text-VMS för vägarbeten och evenemang. Detta fungerar bra. VTC har 
information om vägarbeten på huvudvägnätet. I Osloregionen ges information via text-
VMS om huvud- eller motorvägar är stängda p.g.a vägarbeten.  
 
Vid evenemang lämnas information via text-VMS om någon väg är stängd. VTC har 
tillgång till uppdaterad information. Information om väder och köer ges inte via text-
VMS i Norge. 
 
Huvudproblemet är att förse VTC med uppdaterad realtidinformation om trafikssitua-
tionen, incidenter, köer etc. Det finns få VMS i Norge och dessa visar text i enlighet med 
lokala behov, som inte alltid står i överensstämmelse med budskapsstandarden. 
 
Störst nytta av text-VMS har man 

1) I samband med trafikrelaterade incidenter 
2) För att ge information om verkliga förhållanden på vägnätet (köer, fördröjning-

ar, vägarbeten, alternativa resvägar, extrema förhållanden). 
3) Temporära regleringar (avstängda vägavsnitt, omledning). 
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4) Förändringar i användningen av vägnätet. 
5) Evenemang som förväntas påverka trafikförhållandena 

 
Förbättringar 
För att komma till rätta med bristande enhetlighet av budskapen  har i oktober 2004 en 
ny textstrategi formulerats, som baseras på rekommendationer i “FIVE”-rapporten 
(CEDR). Strategin redovisas i Statens Vegvesens Handbok 053, VMS, som ger informa-
tion och riktlinjer om hur budskap ska visas.  
 
Den största återstående bristen med text-VMS tycker man i Norge är avsaknaden av en 
tydlig europeisk budskapsstandard. Andra problem: 

 Det finns situationer när goda symboler kunde ha visats i stället för text, men 
känner trafikanterna igen symbolerna?  

 Befintliga VMS står inte alltid i överensstämmelse med den antagna norska 
standarden. 

 Skyltarna används ofta inte, trots att de kunde eller borde ha utnyttjats 
 Skuldfrågan: ”Om man ger varningar om risker i en situation men inte i en an-

nan liknande situation, kan detta förorsaka juridiska problem?” 

2.2.5 Danmark 

Användning och nytta 
Svaren avser endast TRIM-systemet för motorvägsringen i Köpenhamn, som är det 
enda större trafikledningssystemet i Danmark. Systemet innehåller variabla hastighets-
skyltar och text-VMS med varningar och köinformation.  Man har begränsade erfaren-
heter hittills och har inte stött på några större problem. 
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Text-VMS används inte för evenemang och väder. Skälet till att man inte visar väderin-
fomation är att det är svårt att försäkra sig om att den är tillförlitlig och aktuell. 
 
Huvudsyftet med  varaiabel hastighets- och textinfomation på M3 är att visa köinforma-
tion och förväntad restid. Restiderna beräknas automatiskt, men kompletteras med 
manuellt inmatad information vid incidenter. 
 
All information som gäller incidenter och olyckor matas in manuellt. Det finns inget 
incidentdetekteringssystem (AID) på M3. Låga hastigheter ger en varning till operatö-
ren och rörliga kameror används för att verifiera detekterade låga hastigheter. 
 
Text-VMS bör enligt dansk uppfattning bara användas för dynamisk information (här 
och nu). 
 
Användarundersökningar av TRIM-systemet gjordes under hösten 2005. En utvärde-
ring av trafikeffekter görs 2006. 
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Förbättringar 
De redovisade restiderna är kalkylerade restider. Eftersom distansen mellan detekto-
rerna är kort (500 m) är de angivna restiderna relativt korrekta. Men det pågår ett arbete 
att utveckla korttidsprognoser. 
 
En förstudie har gjorts kring förståelsen av budskap. Baserat på resultaten har ett bud-
skapsbibliotek skapats. Bara godkända budskap kan användas av operatörerna. 
 
Återstående problem är att budskapen måste vara begripliga, läsbar och trovärdiga. 
Arbete med nationell riktlinje pågår. Utkast väntas i början av 2006. 

2.3 Internationalla studier av effektiv indatahantering 

2.3.1 Nuvarande kvalitet på incidentrapportering 

En studie har genomförts i Finland för att bedöma kvaliteten på incidentinformationen i 
två provinser, Pirkanmaa and Varsinais-Suomi3 (Schirokoff, 2004). Utgångspunkten för 
beömningarna var data rörande totalt antal incidenter, antal och typ av incidenter som 
rapporterats, uppgifter om hur inrapporteringen skett, tid för informationen att nå tra-
fikledningscentralen samt tiden att nå ut till trafikanterna.  
 
Bara större händelser studerades. En incident definierades som en oväntad händelse på 
en allmän väg som störde trafiken under mer än en halvtimme. De gällande riktlinjerna 
i Finland (som påstås gälla även för övriga Norden) säger att trafikanterna ska informe-
ras om en incident beräknas vara mer än 30 minuter eller om fördröjningen för trafiken 
uppgår till mer än 10 minuter eller riskerar att leda till sekundärolyckor. Informationen 
bör gå ut inom 10 minuter på motorvägar och större riksvägar. 
 
I studien användes databaser från 112-numret, brandförsvaret, polisen, trafiklednings-
centraler och finska rundradion. Sammanlagt 237 incidenter studerades. På riksvägarna 
där trafikflödena är störst, inträffade flest incidenter. Bilförarna hade informerats om de 
flesta av de incidenter som varade två timmar eller mer oberoende av allvarlighets-
graden (över 4 h 87%, 2–4 h 81%). För kortare incidenter var rapporteringen mer säll-
synt (1–2 h 18%, ½–1 h 10%). Emellertid spelade allvarighetsgraden in för dessa (av-
stängd väg 58%, ej avstängd 8%). 
 
Resultaten är inte helt överförbara till Stockholmsregionen. Det handlar här främst om 
landsbygsförhållanden och information i finska riksradion, ungefär motsvarande P3-
informationen från Sveriges Radios sändningsledning. Den visar dock på ett bra sätt 

 

3 Dvs Tammerfors- och Åbo-regionerna 
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svårigheterna med många led i informationskedjan. Som framgår av svaren på enkäten 
tidigare har man senare gjort flera förbättringar för att minska ledtiderna rejält. 
   
Studien visade att det tog uppseendeväckande lång tid innan bilförarna blev informe-
rade. I genomsnitt tog det 13 minuter för myndigheterna att nå platsen för händelsen. 
Efter att ha lagt till tiden för polisens hantering av informationen och fördröjningen i 
trafikledningscentralen kommer man upp i en tid om 31 minuter innan rapporterna når 
finska riksradion. Förarna fick därför den första rapporten i radion först efter 43 minu-
ter i genomsnitt. Anledningen till den långsamma rapporteringen varierade från fall till 
fall. I vissa fall hade otillräcklig information om lokaliseringen av händelsen fördröjt 
informationen. Även bortsett från detta skulle dock tiden från händelse till information i 
radio ha blivit avsevärd på grund av längden av den befintliga informationskedjan. 
 
I Georgia i USA har en studie gjorts för att utröna vilka resultat ITS-satsningen i sam-
band med OS 1996 har gett i praktiken. Incidenthanteringen har avsevärt förbättrats och 
det är främst inrapporteringstiden som har reducerats. År 1990 låg den på 5,4 min och 
år 2000 var den nere i 1,7 min, vilket är 68% lägre. Under perioden har 911-numret 
(motsvarar vårt 112) introducerats och antalet mobiltelefoner har ökat. Studien härleder 
ett klart samband mellan antalet samtal till 911-numret och rapporteringstiden. När 
samtalen ökar, minskar rapporteringstiden med kvadratroten, vilket innebär att fyra 
gånger så många samtal halverar rapporteringstiden. Ankomsttiden4 har inte på mot-
svarande sätt förändrats under perioden. Genom den omfattande patrullverksamheten i 
USA ligger den redan tidigare klart under 10 min, ofta ända ner mot 5 minuter. (Han 
m.fl., 2003) 
 
I Montréal i Kanada har man försökt att koppla snabbare ambulanstransporter till ut-
veckling av trafikledning, MCS och VMS. Jämförelser görs mellan två expressvägar (40 
resp 15) med och utan avancerat trafikledningssystem. På väg 40 infördes avancerad 
trafikledning år 1991-93. Efterstudien avser åren 1995-97.  
 
Särkilt när det gäller de längsta tiderna (90-percentil) kan man se att tiden till alarm har 
minskat. Orsaken kan vara ökad användning av mobiltelefoner. Tiden tills ambulansen 
är på plats har ökat något och är inte bättre på väg 40 med avancerad trafikledning. 
Man upplever inte att möjligheten för ambulansen att komma fram blivit bättre. Man 
anger t.o.m. att vägassistansfordon alltid är före på plats och marginellt hindrar ambu-
lansen att nå bästa läge på olycksplatsen. Tiden som ambulansen är på olycksplatsen 
har minskat men detta beror främst på tydligare instruktioner att snabbt nå närmaste 
sjukhus. Man kan dock märka en minskning av tiden att nå sjukhuset som kan bero på 
den förbättrade trafikledningen i allmänhet i Montréal. 
 

 

4 Tid mellan alarm och att ambulans är på plats. 
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Den viktigaste slutsatsen som dras är att kommunikationen mellan de tre inblandade 
parterna polis, ambulans och trafikledning måste bli bättre. I fokusgrupperna framkom 
att det är önskvärt att alla inblandade kan kommunicera direkt med varandra och inte 
via olika ledningscentraler. Då kan snabbare beslut tas på själva olycksplatsen och un-
dervägs till och från olycksplatsen. (Lagerge-Nadeau et al, 2002) 
  
Kommentar: 
Den finska studien är mycket intressant eftersom man försökt följa verkliga incidenter 
från händelse till rapportering i radio. Verkligheten i Finland ligger mycket långt från 
de gemensamma nordiska målsättningarna. Detta talar för att man i dagsläget bör foku-
sera på de allra största incidenterna och successivt höja målsättningen även för övriga 
händelser. Problemen ligger främst i verifiering och vidareförmedling av information. 

Den amerikanska studien visar att mobiltelefoner och ett lättillgängligt nummer (911) 
kan förkorta inrapporteringen så att genomsnittliga tider under två minuter är fullt 
möjliga. Informationsförmedlingen kan således snabbas upp om inrapportering från 
allmänheten uppmuntras och preliminär information ges direkt och sedan modifieras 
när verifiering kan ske på plats. 

2.3.2 Kvalitetssäkring av indata 

I Bayern har man jobbat med kvalitetssäkring av trafikdata. Den strategiska ansatsen 
innehåller bedömning av nuvarande datakällor, utveckling av metoder för att integrera 
olika datakällor, målsättning att få tillförlitliga data för hela motorvägsnätet, utveckling 
av metod för att snabbare hitta funktionsfel i kommunikationskanalerna samt utveck-
ling av ett kvalitetssäkringssystem för datahantering och bearbetning i TIC/TCC Bava-
ria.  
 
Kvaliteten är särskild viktig i Bayern där detektorer direkt styr omställning av VMS 
med köinformation och alternativvägar på motorvägarna. Förbättringar föreslås bl.a. 
genom stickprovskontroller med video av detektorerna samt att angränsande detekto-
rer används för rimlighetskontroll. 
 
Man har gått igenom hela kedjan och haft ett seminarium i riskbedömningsom verkar 
intressant. Där har olika datakällor bedömts och flaskhalsar identifierats. Risk för fel-
meddelande ut till trafikant har bedömts, kallas riskprioritetssiffra (RPZ). Ett antal åt-
gärder har identifierats och prioriterats bl.a. med hänsyn till deras effekter på RPZ. 
(Pollesch och Burkert, 2004) 
 
SAPN sköter betalmotorvägen Paris-Le Havre. En gemensam trafik- och väderdata-
plattform har byggts upp med automatisk insamling, kvalitetskontroll och tolkning av 
data. Man har identifierat fyra källor till dåliga rådata via sensorer: 
• felaktig sensor, indata är ofullständiga 
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• avbrott på trafikräknepunkt; indata saknas  
• fel på trafikräknepunkt; indata felaktiga 
• avbrott på kommunikationsnätverket; indata saknas  
 
SAPN har arbetat med att förbättra rådata, reducera antalet disparata system, öka kon-
sistensen hos dataformatet och förenkla hanteringen. Ett system med 8 olika filter har 
utvecklats. Filterna kan innebära jämförelse med ett tröskelvärde eller parvisa jämförel-
ser. Vid brister kalkyleras nya fiktiva rådata genom utnyttjande av närliggande punkter.  
Systemet aggregerar data och klassificerar situationen enligt fyra trafikförhållanden: 
fluid, pre-saturated, saturated och blocked. Även tendenser beräknas: indeterminate, 
steady, incrasing och decreasing. Allt kalkyleras så långt som möjligt automatiskt. Målet 
är att minska den manuella hanteringen av indata och att underlätta den manuella han-
teringen där den är nödvändig. (Noury, 2004a)  
 
En variant på kvalitetssäkring är att endast betala för kvalitetssäkrade data. I England 
har ett nationellt NTCC för motorvägarna bildats med privat finansiering. Highway 
Agency (Vägverket) betalar för kvalitetssäkrad information av hög kvalitet och hög 
tillgänglighet under hela dygnet samt för genomförda trafikledningsåtgärder. Utkanaler 
för informationen är website, interaktiv telefon och elektroniska vägmärken bl.a. VMS.  
(Fraser I och Eveleigh H, 2004) 
 
Kommentar: 
Arbetet utomlands tycks inriktat på att automatisera indatahanteringen och kvalitets-
kontrollen så långt det är möjligt för att öka datakvalitén när det gäller restider, köläng-
der och väderinformation. Manuell händelserapportering kompletterar och integreras i 
de överordnade ledningssystemen. Genom system för riskbedömning kan problem 
identifieras och förbättringar genomföras. 

2.3.3 Snabbare informationsförmedling 

Ett enkelt sätt att snabba upp rapporteringen är att utnyttja trafikanterna, vilket kan ske 
genom direktnummer för allmänheten till trafikledningen eller genom att utnyttja en 
kader av speciella trafikrapportörer som ofta är ute på vägarna. I Frankrike har test 
gjorts av ett gemensamt rapporteringsnummer för de franska motorvägarna: 
0 825 01 107 7. De sista siffrorna 107 7 är frekvensen för den franska motorvägsradion. 
För kvalitetsäkring och för automatisk omdirigering till rätt trafikledningscentral ut-
vecklades ett system för lokalisering av samtalen på vägnätet. Försöket genomfördes 
under hösten 2001 och visade att inrapporteringen från allmänheten utgör ett bra kom-
plement. I flera fall gav direktnumret information som inte erhölls genom de traditio-
nella systemen eller som skulle ha erhållits mycket senare utan direktnumret. Den van-
ligaste orsaken till rapporteing var hinder på vägbanan. (Mabrunot & Dargent, 2002) 
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Vid behov av omdirigering av trafik eller köinformation krävs ofta automatiska system. 
I Bremen har man samlat alla data från delsystem för styrning av VMS, trafiksignaler, 
parkering och vägarbeten på ett enda ställe i en ny TMC. Den gamla trafiklednings-
centralen som leds av polisen och är bemannad hela dygnet har behållits. Den nya TMC 
är bemannad dagtid. Nära samarbete med polisen ger snabb intervention vid behov. 
Man diskuterar att installera polisen direkt i TMC och att integrera kollektivtrafiken.  
 
Den centrala delen för ökad snabbhet är trafikanalyssystemet CONCERT som får data 
(inkl trafiksignaler) från 350 detektorer via sms och med ledning av dessa data ständigt 
uppdaterar trafiksituationen för Bremens strategiska vägnät. CONCERT utvecklar tra-
fikledningsstrategier och styr automatiskt subsystem för VMS, trafiksignaler och par-
kering. Displayerna för parkeringsinformation ingår i systemet och används för akut 
störningsinformation. TMC har möjlighet att direkt intervenera och styra VMS, trafik-
signaler och motorvägsstyrningen. (Wunderlich, 2004) 
 
Ett av de mest avancerade systemen i världen för direktstyrning av VMS information 
har utvecklats i ALLEGRO-projektet för motorvägar (130 km) och huvudtrafikleder (260 
km) i Lille-området i Frankrike. Lille är något mindre än Stockholm, men har många 
alternativvägar och ett omfattande system av VMS som tillåter tvåsidiga meddelanden 
(dvs meddelanden som skiftar så att längre budskap är möjliga).  

Helautomatiska informationsstrategier har utvecklats för restider, köer och hastighets-
reglering. Restidsinformationen kan också ange trend (ökande, minskande eller stabilt). 
Köinformationen innehåller avstånd till köslut eller början av kö (inne i kön) samt 
kölängd. Hastighetsregleringen sker genom steg om 40 km/h när avståndet är 2 km 
mellan skyltarna och 20 km/h när det är 1 km mellan skyltarna. Man räknar ut hastig-
hetsdifferentialen och sänker enligt en algoritm hastigheten successivt i steg om 20 
km/h från 130 km/h ned till 30 km/h på en sträcka om 5 km eller mer. Målet är att und-
vika plötsliga inbromsningar.  

Halvautomatiska system finns bl.a. för omledning. Omledningsstrategin aktiveras av en 
algoritm om kapaciteten riskerar att bli överskriden. Den tar hänsyn till återstående 
kapacitet och förväntat tillskott av trafik enligt en referensefterfrågekurva för aktuell 
dagtyp. (Djemane et al, 2003) 
 
Ett annat kanske ännu mer avancerat system är MAESTRO, som används för flera pa-
rallella motorvägar mellan Paris och Lyon. Prognoser görs två timmar framåt i tiden 
baserat på detektordata som levereras var sjätte minut för 1800 delsträckor. Efterfråge-
utvecklingen bygger på klassificering av historiska data till typdagar. När incidenter 
inträffar justeras återstående kapacitet och nya kö- och restidsprognoser görs. Nedan ett 
exempel på prognos över köutbredning (svart innebär hastighet under 30 km/h). 
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Med ledning av dessa utvecklas VMS-strategier som letar efter fördelaktiga alternativa 
vägar givet krierier för minsta restidsvinst och minsta antalet påverkade fordon. Nära 
incidenten visas uppskattad restid förbi incidenten och längre bort rekommenderade 
omledningsvägar. Nästa steg i utvecklingen är att utveckla motsvarande system också 
för statsmotorvägar kring storstäderna. (Morin et al, 2003) 
 
Effektivare sätt att samla in trafikdata håller på att utvecklas för väg A1 i Skottland. 
FCD, mobiltelefoner och TrafficMaster (kommersiellt system) prövas för att räkna ut 
restider. En algoritm har utvecklats för att göra om restider mellan Trafficmasters ka-
meror till restider mellan korsningar i motorvägsnätet. Idén är sedan att mixa dessa till 
en bästa uppskattning. Man tycker att det är lämpligt att presentera sektioner om 15 
min restid för trafikanterna. Man föreslår också en skala grönt då hast >75% av friflö-
deshast, amber mellan 50-75% och rött <50%. (Laoide-Kemp & Hamilton, 2004) 
 
Kommentar: 
Informationsförmedlingen har i Bremen snabbats upp genom automatiska trafik-
analyssystem, direktkontakt med polisen och genom att använda parkeringsdisplay-
erna även för akuta meddelanden. Det kan vara på sin plats att diskutera om någon av 
dessa åtgärder kan vara lämpliga även i Stockholm.  

2.3.4 Förbättring av åtgärdsplaner 

En handbok för användningen av vägtrafikledningsplaner har tidigare utvecklats av 
SERTI och används i Frankrike. En studie av av användningen påvisade främst två 
problem; behov av utbildningsinsatser och utvärdering av gjorda insater.  
 
Interaktiva verktyg med animerad grafik och exempel har utvecklats för att förbättra 
träningen av alla inblandade personer (myndigheter, TMC, TIC, polis, väghållare kon-
sulter m.fl.). Genom att välja profil kan användaren identifiera sin egen roll i åtgärds-
planen. Nedan ett exempel från Rhône Valley Snow Plan.  



 Bättre trafikinformation mars 2006 

43 

 
Användningen har gett en hel del feed-back och förslag till förbättringar. Verktyget 
används därför i Frankrike inte bara i vidareutbildningen av alla organisationer som är 
inblandade i vägtrafikledningen, utan även för att förbättra existerande åtgärdsplaner. 
(Murard, 2004). 
 

 
 
Kommentar: 
I Frankrike har man uppmärksammat behovet av utbildning, erfarenhetsutbyte och 
utvärdering av gjorda insatser. Denna erfarenhet bör tillvaratas. 

2.3.5 Vidareförmedling och samarbete 

I Hessen har man uppmärksammat vikten av stratgisk trafikledning när flera organisa-
tioner är inblandade i trafikledningen. Strategisk trafikledning innebär att komma över-
ens om överordnade trafikstrategier t.ex. hur incidenter ska hanteras. Detta arbetssätt 
kan ersätta inrättandet av en central trafikledningsmyndighet.  
 

  

 
 
Målet har formulerats som att ”säkra rörligheten i Hessen genom att förverkliga styr-
nings- och informationsåtgärder baserade på strategiska beslut”. En viktig del i arbetet 
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är utveckling av ’benchmarking’ och målindikatorer. Man håller på att ta fram räken-
skaper för olika delar av vägnätet med debet i form av årlig fördröjning och kredit i 
form av lyckade trafikledningsåtgärder. Syftet är att sätta ’policy targets’ som ska ge 
incitament för alla samverkande parter att: 
 Systematiskt eliminera olycksdrabbade punkter så att potentiella störningar redu-

ceras 
 Minska störningarnas varaktighet vid oväntade incidenter eftersom dessa ger stort 

utslag i räkenskaperna som inproduktiv tid 
 Optimera tidsförloppet och arbetsprocesserna vid väg- och underhållsarbeten 

(Rigelruth, 2004) 
 
Kommentar: 
I Hessen har man uppmärksammat behovet av strategisk trafikledning, benchmarking 
och gemensamma mål som drivfjäder när många organisationer är inblandade. En tro-
värdig kedja måste skapas från strategiska mål till praktiskt genomförande och resurser 
måste allokeras i samklang med målen. Det är angeläget att undersöka i vilken grad 
organisatoriska förbättringar är nödvändiga även i Stockholm.  

2.3.6 Förmedling av VMS-budskap 

EU-projektet Mare Nostrum utvecklar och föreslår förbättringar av VMS-meddelanden. 
Om meddelandet (o) som TIC/TCC vill förmedla genom VMS-skylten överensstämmer 
med meddelandet (d) som föraren uppfattar är kommunikationsprocessen lyckad. 
 

  

 
 
Sverige deltar på flera sätt i det internationella samarbetet om budskapsstandard. Slut-
satser är bl.a. att vägmärkessymboler bör vara specifika ej generella och bör ange konse-
kvenser och inte orsaker. Antalet symboler bör reduceras, men nya utvecklas för situa-
tioner som är specifika och anger konsekvenser t.ex. stängt körfält, vägren blockerad 
och spökförare. Det bästa exemplet på en allmän symbol som bör undvikas är allmän 
fara (röd triangel med utropstecken). Varje VMS bör inte ses för sig, då har trafikanten 
svårare att lära sig betydelsen. Man bör tänka på den långväga resenären när budskap 
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formuleras. Därför bör man sträva efter att använda symboler hellre än text. Varningar 
bör användas endast för den omedelbara omgivningen inom två km från VMS-skylten. 
(Arbaiza m.fl., 2004) 
 
I Frankrike har man konstaterat att allmänna säkerhetsmeddelanden påverkar nyttan av 
akut trafikinformation. På motorvägen Paris-Rhin-Rhône finns VMS på var 25 km. Man 
rekommenderar att de två föregående skyltarna stängs av vid akut meddelande. Säker-
hetsinformationen är begränsad till veckoändar och tas genast bort om det finns något 
akut meddelande. (Boubault & Piot, 2004) 
 
Hastigheten på motorvägsringen M3 väster om Köpenhamn har under rusningstid 
successivt sjunkit till 25-30 km/h. Beslut har därför tagits om utbyggnad under 2005-08 
till sex körfält. I samband därmed byggs trafikledningssystemet i Köpenhamnsområdet 
ut och är den största satsningen hittills i Danmark5. Systemet innehåller VMS, variabel 
hastighet, videokameror, nödtelefon, datainsamling och restidsmätning (även för alter-
nativvägar). Skyltarna visar varningar, information och restider. 
 
Variabel hastighet används för att få trafikanterna att anpassa hastigheten till aktuella 
förhållanden. Grundkonceptet är att hastigheterna styrs automatiskt med ledning av 
detekterade körhastigheter och trafikflöden. De variabla hastighetsskyltarna kombine-
ras med informationsskyltar. Därigenom kan orsaken till att hastighetsbegränsningen 
sänks också anges.  
 

 
Textmeddelandena har att testats på ca 200 personer under hösten 2004. Utvärdering 
kommer att ske av trafikeffekter, användarattityder och användbarheten av informatio-
nen. Utvärdering sker kontinuerligt och används för att efter hand anpassa och förbätt-
ra systemet. (Vithen, 2004) 
 
Ett pilotprojekt med restidsinformation har gjorts på ringvägen M50 runt Dublin. Ir-
lands mest belastade trafikplats Red Cow ligger i skärningen mellan infartsleden N7 
väster om Dublin och ringvägen M50 med 140000 passerande fordon per dygn. Sjutton 
detektorer har installerats på en 10 km lång sträcka och restider till M50 ges på två VMS 
på infartsleden sedan april 2005. Förutom genom VMS kan trafikanterna prenumerera 
gratis på trafikmeddelanden via sms eller e-mail. Sms-servicen ger möjlighet att själv 
ange hur många procent restiden ska överskrida den typiska restiden för aktuell vecko-
dag och tidpunkt innan varning ska ges. (Gott & Laoide-Kemp, 2004) 
 

 

5 Traffic management during the extension of the Motorway M3. i2tern-conference. Wien 2004. 
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En enklare variant av restidsinformation har installerats på motorvägen Paris-le Havre 
och distribueras via radio, VMS, Internet och IVR (Interactive Voice Response). Aktuella 
restider beräknas automatiskt med ledning av fasta mätstationer som redan fanns in-
stallerade på var fjärde km. Mätstationerna installerades redan för tio år sedan. Omräk-
ning sker var sjätte minut. (Olivier, 2004) 
 
Ett flertal åtgärder görs på motorvägen Paris-Le Havre, som har mycket trafik och 
många olyckor. Målet är bl.a. att minska sekundärolyckor och informera trafikledning 
och trafikanter snabbare. Automatisk incidentdetektering installerades 2001-02. Ett 
automatiskt larm utvecklades som går direkt till VMS. En test gjordes med flera para-
metrar. Svåraste förhållanden är regniga nätter med dis. Efter många falska alarm gjor-
des justeringar, så att frekvensen gick ner till 8%, vilket bedöms som mycket bra. Var-
ningar kommer fler än en gång per dag. Tiden för att aktivera VMS är mindre än 5 se-
kunder. Operatören får samtidigt meddelandet och har möjlighet att inaktivera det. 
Utvärdering kommer att ske av trafikantbeteende och utvidgas till mer precisa medde-
landen. (Noury, 2004b) 
 
I Tyskland har nya riktlinjer utformats för dynamisk omledning. Användarundersök-
ningen och pilotförsök indikerar att nytta endast kan åstadkommas genom specifika 
rekommendationer om omledning och kontinuerlig vägledning på den nya rutten. 
Riktlinjerna innehåller additiva VMS (tilläggstavlor) där omledningar anges med 
oranga pilar och substituerbara VMS där destinationer helt enkelt byts ut vid omled-
ning. (Süsser, 2004) 
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Test av olika utfomningar har gjorts inför introduktion av dynamisk restidsinformation 
runt Birmingham. Informationen uppfattas betydligt lättare av vana förare än av ovana. 
Fyra sekunders betraktningstid (motsvarar 100 meter vid 90 km/h) räcker för att uppfat-
ta meddelandet. Om tre alternativvägar finns bör grafisk utformning användas (enligt 
exempel till vänster nedan), annars räcker det med textmeddelanden. (Valera m.fl. 
2003). 

I Holland har man genomfört omfattande studier av hur förare uppfattar olika typer av 
grafiska informationsskyltar. Resultaten visar att människor har olika preferenser så det 
är inte givet vilken utformning som är bäst. Följande råd kan dock ges när det gäller 
utformning av restids-, kö- och ruttvals information (Alkim m.fl., 2003): 

 
• Köer bör representeras av rektanglar (utan pilar) 
• Skillnaden mellan trängsel (slow moving traffic) och köer bör anges genom gul resp 

röd färg 
• Bakgrunden till vägnätet bör vara mörk 
• Vägnummer bör anges och varje riktning bör kopplas till en eller flera destinationer 
• Hinder bör anges med rött kors framför kömarkeringen 
• En extra textrad bör finnas för kompletterande information 
• Ända upp till 10 sträckor kan anges för restider (enligt exempel till höger ovan) 

Kommentar: 
Olika trafikantgrupper behöver beaktas vid formulering av budskap. Symboler är sär-
skilt bra för ej svenskspråkiga förare och bör främst ange konsekvenser. Vägmärket 
’Allmän fara’ bör ersättas av mer specifika symboler.  

Restidsinformation utvecklas även i Stockholm genom STRESS-projektet. Projekten i 
utlandet bör kunna ge inspiration till hur servicen ska presenteras för trafikanterna.  

Det finns en tydlig tendens att gå mot mer konkreta budskap ’sänk farten’, ’körfält 
blockerat’, ’välj annan väg’ än att ange orsak eller allmän information. Akuta budskap 
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om t.ex. väglag kan behöva genereras automatiskt för att komma ut så snabbt som möj-
ligt till trafikanterna.  
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3 Flöde och hantering av information 

3.1 Trafik Stockholms databank 

Inom ramen för projektet har Vägverket Konsult (Jonas Björnfot) hjälpt Movea att med 
hjälp av verktyget Business Objects ta fram data om incidenter ur den stora databank 
som skapas ur CTS på Trafik Stockholm. Datauttaget har varit fokuserat på start av 
åtgärdsplaner (ÅP). En åtgärdsplan är en förplanerad ”checklista” för vad som ska 
åstadkommas för olika händelser som inträffat på vägnätet. I tidigare versioner av CTS 
har information skickats vidare till olika informationskanaler först när åtgärdsplan 
startats. I den senaste versionen av CTS operatörsgränssnitt (driftsatt oktober 2005) 
skickas uppgifter från CTS till TRISS (Vägverket nationella trafikinformationsdatabas) 
och därifrån vidare till trafiken.nu, läget på vägarna etc när inkommande rapport har 
bekräftats av operatör. Däremot aktiveras UMS (styrsystemet för VMS) och andra infor-
mationssteg (SMS, email, fax) först när åtgärdsplanen startas. 

3.1.1 Begränsningar och problem 

Det finns ett flertal svårigheter att automatsikt koppla en händelse till en viss åtgärds-
plan: 

• En händelse kan ge upphov till flera larm. En trafikolycka ger upphov till ett 
larm från SOS, samt ytterligare ett larm för varje brandstation som aktiveras. 
Dessutom kan det komma ett eller flera 020-samtal. Men enbart ett av dessa larm 
brukar normalt vara kopplat till den åtgärdsplan som startas 

• En händelse kan i vissa fall ge upphov till mer än en åtgärdsplan 
• De registrerade tidpunkterna kan variera kraftigt. Första åtgärdsplan kopplad 

till en händelse kan vara tidsstämplade 30 minuter efter det att händelsen har in-
träffat. Det betyder inte att Trafik Stockholm inte har gjort något under denna 
halvtimme, utan att registreringen sker i efterhand 

 
Dessutom görs mycket på Trafik Stockholm som inte registreras kopplat till en åtgärds-
plan: 

• Långt ifrån alla larm in till Trafik Stockholm resulterar i en startad åtgärdsplan 
direkt. Om man får ett enda samtal via sitt 020-nummer om en händelse skickar 
man ofta ut VägAssistans för att se om det verkligen har hänt något. Det startas 
ingen åtgärdsplan förrän VägAssistans rapporterar från platsen att det verkligen 
har hänt något 

• Start av åtgärdsplaner förutsätter i princip att man känner den geografiska posi-
tionen väl. Innan positionen är bekräftad startas normalt ingen åtgärdsplan 
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• Det verkar som att telefonsamtal till och från Radio Stockholm, polisen och 
andra sällan registreras så att de kopplas till en åtgärdsplan. Däremot registreras 
alla samtal (tidpunkt och telefonnummer) och de bandas även så man kan (i teo-
rin) skapa denna koppling i efterhand om man har tillräckliga resurser för det 

 
Olika operatörer tycks arbeta på olika sätt. Om man ser på till exempel antal åtgärds-
planer som startas per dag efter larm från SOS ser man stora skillnader som kan förkla-
ras av att operatörerna arbetar olika. 
 
Rörande VägAssistans finns det ytterligare svårigheter inom delsystemet Tass: 

• Tiden då VägAssistans skickas ut registreras som den tid då CTS sänder iväg ett 
digitalt meddelande till föraren. I verkligheten får föraren i princip alltid reda på 
händelsen tidigare genom: 

o Meddelande från Trafik Stockholm via kommunikationsradio eller mo-
biltelefon några minuter tidigare. I vissa fall ännu tidigare 

o Att höra talas om en händelse via skanner (ambulans, brand, polis) och 
själv börja köra mot en händelse och på väg meddela Trafik Stockholm 

o Att höra talas om en händelse via Radio Stockholm 
o Att själv upptäcka en händelse 

Tiderna blir därför ibland fel. Tiden från larm från Trafik Stockholm till att Väg-
Assistans kommer på plats blir i vissa fall negativ vilket försvårar korrekta me-
delvärdesbildningar 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att CTS inte riktigt lämpar sig för den typ av utvär-
dering som görs i detta projekt och inte heller för snabb informationsförmedling via 
VMS. En alltför omständlig inmatning av data krävs och systemet är inte anpassat för 
ofullständig information för start av åtgärdsplan och VMS-aktivering. Däremot räcker 
det med ett fåtal inmatningar för att kunna vidareförmedla informationen till TRISS.  

3.1.2 Typer av händelser 

Följande händelser har studerats i databasen: 
• Larm från SOS Alarm till Trafik Stockholm 
• Larm från SOS Alarm som har föranlett insats av VägAssistans. (Specialfall av 

ovanstående) 
• Larm via samtal på Trafik Stockholms 020-nummer 
• Vägarbeten. (Endast en kvantifiering av antal) 

 
Om inte annat anges gäller statistiken nedan för samtliga händelser från och med janua-
ri till och med oktober 2005. Det vill säga 10 av årets 12 månader. 
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3.1.3 Larm från SOS Alarm 

Nedanstående tabell gäller larm från SOS Alarm som har föranlett start av en åtgärds-
plan. Larmen från SOS kommer automatiskt via datakommunikation från SOS (Coord-
com), via Vägverket Borlänge (TRISS) till Trafik Stockholm (CTS). Vägverket abonnerar 
på information rörande alarm som berör vägtrafiken. 
 
Definitioner: 
Skapat på SOS = När ett samtal börjar behandlas på SOS Alarm. Själva intervjun6 tar ett 
tag och det är först därefter som informationen skickas vidare mot TRISS och Trafik 
Stockholm via ett antal datorer. 
Ankomst Trafik Stockholm = Den tid som informationen CTS på Trafik Stockholm. 
tidsfördröjningen från TRISS till CTS är enligt vissa uppgifter försumbar 
Start av åtgärdsplan = När operatören på Trafik Stockholm har värderat larmet och 
matat in position, riktning, vad som har hänt och konsekvens i CTS, startar åtgärdspla-
nen med en knapptryckning 
Återställande av åtgärdsplan = Då alla aktiviteter är avslutade. Det kan dock finnas kvar 
köer på platsen. Speciellt denna tidpunkt kan bli felaktig eftersom operatören kan ha 
annat viktigare att jobba med 
 
Parameter Resultat Kommentar 
1. Antal totalt 349  
2. Tid från skapat på SOS 
till ankomst Trafik Stock-
holm 

6,7 minuter i medeltal. 
Median knappt 6,0 min 

Nästan aldrig under 
3,0 min 

3. Tid från ankomst Trafik 
Stockholm till start av 
åtgärdsplan 

8,6 min i medeltal. Median 
ca 7,5 min 

Mer än 20 % mer än 12 min 

4. Tid från start av åt-
gärdsplan till återställande 
av åtgärdsplan 

59 min i medeltal. Median 
ca 35 min 

 

 
Det är således 349 larm från SOS som föranleder start av en åtgärdsplan på Trafik 
Stockholm. Det vill säga drygt en gång per dag. Det totala antalet larm från SOS till 
Trafik Stockholm är högre. 
 
Tiderna på rad 2 och rad 3 är uppseendeväckande långa! Det är lämpligt att betrakta 
medianvärdena i stället för medelvärdena beroende på sneda fördelningar. Tiden på 
rad 2 inkluderar i och för sig intervjun (eller en del av den) på SOS, men i stället för en 
median på 6,0 minuter borde det gå att komma ner till cirka 3 minuter?  Det har inte ingått i 

 

6 För utalarmering av ambulans etc samarbetar två operatörer så att en intervjuar och en larmar 
ut, men det verkar som om att informationen skickas till Vägverket i ett senare skede. 
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projektet att ta i detalj ta reda på vad fördröjningarna beror på. Följande möjliga del-
orsaker har identifierats: 

• Meddelandet skickas inte från SOS innan en enhet (ambulans/brandbil) har knu-
tits till uppdraget. Detta borde dock normalt inte medföra någon större fördröj-
ning 

• Den server som skickar ut informationen arbetar sekventiellt. Om någon motta-
gare som ligger före Vägverket i sekvensen är upptagen så stannar utskicket upp 
tills det blir ledigt. Detta kommer SOS att åtgärda genom en ny infoserver (Ze-
Red) som ska tas i drift i Stockholm under 2006 eller 2007 

• Meddelandet tas på Vägverket emot av en server i Borlänge, skickas vidare till 
TRISS och därefter skickas det till CTS på Trafik Stockholm. Hur dessa rutiner 
fungerar är inte utrett i detalj. Det verkar som om viss datakommunikation in-
ternt på Vägverket, och kanske även tidigare i kedjan, inte är händelsestyrd utan 
i stället bygger på att mottagaren med visst tidsintervall frågar sändaren om det 
finns ny information. Dessutom finns brandväggar i Borlänge och inte minst på 
Trafik Stockholm som bromsar upp processen 

 
Tiden på rad 3 inkluderar i och för sig en del inmatning i CTS, men i stället för en median 
på 7,5 minuter borde det gå att komma ner till cirka 3 minuter.  
 
Medianen på rad 4 kan däremot vara rimlig. Medelvärdet tyder dock på att man ibland 
glömmer att återställa åtgärdsplanerna.  
 
Den totala potentialen till reducerade ledtider i det akuta larmskedet ligger således i storleksord-
ningen 3 + 4,5 = 7,5 minut. Detta är en i sammanhanget mycket lång tid. Man bör för-
slagsvis inleda med en grundlig undersökning över fördröjningarna och deras orsaker 
genom att i detalj följa ett antal meddelanden och deras väg mellan ledningscentraler 
och datorer. 

3.1.4 Larm från SOS Alarm som har föranlett insats av VägAssistans 

Det visade sig (som befarat) att statistiken är alltför dålig för att kunna användas när det 
gäller VägAssistans. Orsaken är att VägAssistans beger sig iväg när de får order via 
kommunikationsradio eller mobiltelefon från Trafik Stockholm. Alternativt redan dess-
förinnan om de hör talas om händelsen på skanner eller Radio Stockholm, alternativt 
själv upptäcker händelsen. Den digitala arbetsorder som statistiken i delsystemet Tass 
bygger på skickas först i efterhand. I alla dessa fall blir tidsuppgifterna i databasen lätt 
felaktiga.  
 
Detta för VägAssistansinsatserna har därför inte analyserats vidare. Innan Tass togs i 
bruk användes pappersblanketter i assistansbilarna. Den utvärdering som Transek 
gjorde 2000  (Vägverket, 2000) visar att denna statistik är väl användbar. Just ledtiderna 
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för VägAssistans är tyvärr inte analyserade i den rapporten. Det skulle vara fullt möjlig 
att göra en sådan analys i efterhand för 1999. Resultaten torde stämma relativt bra även 
med dagens situation, förutom för Södra länken. 

3.1.5 Larm via samtal på Trafik Stockholms 020-nummer 

Nedanstående tabell gäller larm som har kommit in på Trafik Stockholms eget 020-
nummer 020-290 290 som har föranlett start av en åtgärdsplan. Det är ofta samma per-
son som svarar på samtalet som sedan initierar en åtgärdsplan. 
  
Definitioner: 
Ankomst Trafik Stockholm = Den tidpunkt när operatören på Trafik Stockholm besva-
rar ett samtal 
Start av åtgärdsplan = När operatören på Trafik Stockholm har värderat larmet och 
matat in position, riktning, vad som har hänt och konsekvens i CTS. Då startar åtgärds-
planen 
Återställande av åtgärdsplan = Då alla aktiviteter är avslutade. Det kan dock finnas kvar 
köer på platsen. Speciellt denna tidpunkt kan bli felaktig eftersom operatören kan ha 
annat viktigare att jobba med 
 
Parameter Resultat Kommentar 
1. Antal totalt 445  
2. Tid från ankomst Trafik 
Stockholm till start av 
åtgärdsplan 

5,1 min i medeltal. Median 
ca 2,5 min 

Knappt 5 % mer än 12 min 

3. Tid från start av åt-
gärdsplan till återställande 
av åtgärdsplan 

Medeltal okänt7. Median ca 
20 min 

 

 
Tiderna på rad 2 är betydligt kortare än de på motsvarande rad för SOS-larm. Det före-
faller logiskt eftersom samma person som talar med den uppringande samtidigt kan 
påbörja inmatningen. Även här borde tiderna kunna reduceras, men då bara med någon 
minut. Medianen på rad 3 är kortare än medianen på motsvarande rad för SOS-larm. 
Detta kan förefalla logiskt eftersom de riktigt allvarliga händelserna ofta kommer som 
SOS-larm. 

3.1.6 Vägarbeten 

För vägarbeten har enbart antalet vägarbeten som finns inlagda i CTS studerats. Antalet 
vägarbeten har ökat successivt sedan systemet startade: 

 

7 Ett orimligt värde 2.657 min har redovisats. Beror troligen på att man har missat att återsälla 
åtgärdsplanen eller att vägarbeten har initierats denna väg 
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Antal vägarbe-
ten i CTS en 
normal vardag 
kl 12 

Mars juni September December 

2003 2 6 15 25 
2004 20 40 45 25 
2005 25 60 90  
 
Det finns fortfarande många vägarbeten som inte registreras i systemet. Framförallt på 
Stockholms stads gator och vägar. Det stora antalet vägarbeten i systemet gör dock att 
det viktiga inte kan vara att få in ännu mer vägarbeten. Det viktiga med 90 stycken 
samtidiga vägarbeten måste i ställe vara att införa någon form av allvarlighetsklassning i 
syfte att kunna filtrera informationen. 
 

3.1.7 Användning av VMS 

I de 349 fallen med larm från SOS som föranledde start av en åtgärdsplan så aktiverades 
minst en VMS i 71 fall (20 %). En markant ökning av VMS-användningen under under-
sökningsperioden (januari – oktober) kan noteras. För den andra halvan av perioden var 
andelen VMS-aktiveringar drygt 40 %. En förklaring till ökningen är att det nya styr- 
och kommunikationssystem (UMS) togs i drift i maj/juni 2005. Eftersom ett UMS-steg 
ingår i alla trafikrelaterade åtgärdsplaner genererar undersystemet ett förslag för VMS-
budskap om underlag finns för ett detta , i annat fall blir förslaget ”blankt”. Detta kan 
möjligtvis synas i statistiken även om inget budskap har aktiverats. Det finns anledning 
att mer ingående kontrollera loggarna.  
 
För de 445 samtal på 020-numret som föranledde start av en åtgärdsplan så aktiverades 
minst en VMS i 98 fall (22 %). Även här ökade användningen under den andra halvan 
av perioden till 36 %. 
 
Fördröjningen från ”aktivering åtgärdsplan” tills dess att meddelandet gick till UMS 
var i medeltal 1,4 respektive 0,3 minuter. Fördröjningen tycks snarast ligga innan ”akti-
vering av åtgärdsplan”. 
 
Det finns inget att anmärka på gällande användningen av VMS utifrån denna enkla 
analys. 
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3.1.8 Information via trafiken.nu 

Fördröjningarna för rapporter som skickas via TRISS och BizTalk till trafiken.nu™ har 
inte studerats inom detta projekt. Det finns fördröjningar även här. Enligt Trafik Stock-
holm kanske 3 minuter. Vissa observationer tyder på att fördröjningarna åtminstone 
tidvis kan vara längre. Men genom att man i den senaste versionen av CTS inte behöver 
invänta start av åtgärdsplan för att skicka meddelande till TRISS påverkas fördröjning-
en positivt. Det vore intressant att undersöka vilka vägar datat tar för att komma till 
webb-servern i Växjö för vidare utläggning på trafiken.nu™. 

3.1.9 Övrigt  

Utöver ovanstående redovisning har det tagits ut information ur databasen för några 
dagar 2005 då några större händelser har inträffat som har dokumenterats tidigare i 
andra sammanhang: 
 
Onsdag 26/1 kl 16.59: Brand i Söderledstunneln. VägAssistans använde rökdykarut-
rustning. Röken gick åt ”fel” håll. Första registrering på Trafik Stockholm kl 17.27. I 
verkligheten anlände VägAssistans till platsen redan kl 17.07. En skillnad på 20 minuter. 
 
Fredag 28/1 ca kl 18: En brandbil som arbetade på E4N vid Hölö kördes på. Första regi-
strering på Trafik Stockholm 18.03. Verkar vara rätt registrerad. 
 
Onsdag 16/2 ca kl 8.15 – 8.30: Man tjuvstartade med ett akut vattenledningsarbete som 
varit plåtat och skulle starta kl 9.00 vid Hornstull. Blockerade två körfält. Gav extra 
långa köer på Liljeholmsbron. Ingen registrering på Trafik Stockholm.  Överhuvud taget 
inte en enda åtgärdsplan registrerad från kl 23.42 den 15/2 till kl 18.18 den 16/2. Detta 
trots att det totalt är registrerade 10.803 åtgärdsplaner den 1/1 -  31/10. I medeltal drygt 
35 åtgärdsplaner per dag. 
 
Tisdag 8/3 kl 9.30: Ännu en dödsolycka när en bil gick över mittbarriären på Central-
bron. Registrerat kl 9.27 på Trafik Stockholm. Ingen notering om insats av VägAssistans 
trots att VägAssistans var på plats. 
 
Tisdag 7/4 ca kl 7: Ett räckesarbete inleddes på Ulvsundavägen i riktning i mot centrum 
vid stormarknaderna. Ingen information i förväg? Höger körfält stängt. Köer från Sol-
valla redan tidigt på morgonen. Registrerat på Trafik Stockholm först kl 8.49. Det vill 
säga cirka 2 timmar efter att köproblem började. 
 
Onsdag 13/4 ca kl 10.30: En gasexplosion under Södermalmstorg. Totalavstängt under 
tre timmar. Ingen registrering på Trafik Stockholm. 
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Ovanstående stickprov tyder på att det finns brister i kvaliteten i databasen. Vissa händelser 
finns inte alls med, för andra redovisas grovt felaktiga tider. Stickprovsunderlaget är 
emellertid för litet för göra en totalbedömning av omfattningen av bristerna. 

3.1.10 Förslag till förbättringar 

Sammanfattningsvis föranleder uppgifterna från Trafik Stockholms databank följande 
prioriterade förslag till utredningar eller förändringar i syfte att reducera fördröjningar 
och öka kvaliteten: 

1. Datakommunikationen från SOS till Trafik Stockholm går via Borlänge och in-
nehåller för stora fördröjningar. Fördröjningarna verkar vara cirka 6 minuter. 
Orsakerna behöver utredas och motåtgärder sättas in. Målsättningen bör vara att 
fördröjningarna ska understiga 3 minuter 

2. Även internt på Trafik Stockholm tycks hanteringen av åtgärdsplanerna ta tid. 
Cirka 7,5 minuter från inkommit SOS-larm tills dess att en åtgärdsplan startas. 
Orsakerna behöver utredas och motåtgärder sättas in. Principen bör vara att 
hellre gå ut med en preliminär information snabbt och senare precisera i stället 
för att invänta den fullständiga informationen. Inmatningsrutinerna till CTS kan 
behöva förändras. Vissa förbättringar har införts under hösten 2005 genom att 
en ny release av operatörsverktyget i CTS tagits i bruk. Målsättningen bör vara 
att fördröjningarna ska understiga 3 minuter. 

3. Hela statistiken rörande tider för VägAssistans är felaktig eftersom de tider som 
registreras som utalarmeringstider inte är korrekta. Systemet måste göras om. 
En del förändringar håller på att genomföras. I april 2006 skall operatörerna på 
Trafik Stockholm kunna bekräfta TASS uppdrag. Detta gör att tidstämpling blir 
något bättre, men bättre rutiner krävs också liksom ett förändrat beteende hos 
vägassistansförarna. 

4. Fördröjningarna när information skickas från CTS via TRISS till trafiken.nu be-
höver undersökas 
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3.2 Databas över användning av VMS 

3.2.1 Bakgrund och systemlösning 

De fem VMS8 som för närvarande styrs av Trafik Stockholm styrs av ett system som 
ursprungligen utvecklades för Vägverket Region Väst. Detta system är den andra gene-
rationens system i Göteborg och är därför ganska ändamålsenligt. Systemet kallas UMS 
(Upplysningsmärkessystem), men körs normalt via CTS. 
 
Utifrån den händelse som operatören har matat in i CTS föreslår UMS budskap för 
relevant VMS. Förslagen baseras på den nationella budskapskatalogen anpassad till 
lokala förhållanden. Operatörerna kan fritt acceptera, förkasta eller modifiera förslagen. 
UMS ger också förslag på prioritet när flera händelser inträffar samtidigt. Den vanligas-
te typen av prioritering är att information om en kommande nattavstängning slås ut av 
en akut händelse. När den akuta händelsen är klar återkommer informationen om natt-
avstängningen automatiskt. 
 
Det är enbart när man ska mata in uppgifter om återkommande framtida händelser som 
operatören behöver arbeta i UMS, annars görs allt från CTS. 
 
All information i UMS lagras i en separat logg som har gåtts igenom för vissa tidsperio-
der inom ramen för detta projekt. 
 
Användningen av UMS är relativt nytt i Stockholm. Systemet kopplades in i CTS först 
under det första halvåret 2005 och tre av de fem skyltarna togs i drift i oktober 2004 i 
samband av öppnandet av Södra länken. Ytterligare VMS är under installation. Beroen-
de på detta kan man inte begära att användningen av VMS ännu ska ha funnit sina 
former fullt ut och det är inte meningsfullt med riktigt djupgående analyser. Det torde 
räcke med enklare betraktelser för att utröna förbättringsmöjligheter. 

3.2.2 Forum Nacka augusti 2005 

Data från skylten på Värmdövägen vid Forum Nacka för augusti månad 2005 har bear-
betats mer detaljerat: 

 

8  Värmdöleden 222 vid Nacka Forum, Tyresövägen 229 vid Skarpnäck, Nynäsvägen 73 vid 
Larsboda, Södertäljevägen E4/E20 vid Bredäng och Uppsalavägen E4 vid Frösundavik. Samt-
liga för trafik i riktning mot centrala Stockholm/Essingeleden 
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• Enligt UMS-loggen visade skylten meddelanden under 131 timmar, vilket inne-
bär 18 % av all tid under augusti månad. Uppgifterna skall behandlas som indi-
kativa eftersom tidssummeringen i UMS inte anses vara helt tillförlitlig   

• 86 % av de 131 timmarna rörde meddelanden om planerade nattarbeten 
• I princip9 visades meddelanden rörande 46 händelser. 10 rörde planerade 

nattarbeten. Övriga 36 meddelanden (78 %) rörde akuta oplanerade händelser 
• Vägmärket annan fara användes för 34 av 36 akuta meddelanden. Vägmärket kö 

användes resterande två gånger 
• De akuta meddelandena låg ofta ute under kort tid. Medelvärde 31 minuter, 

men betydligt lägre median eftersom vissa långvariga budskap låg ute lång tid. 
Medianen är 20 minuter 

• Meddelandet försvann ofta för att direkt efteråt återkomma i omformulerad eller 
identisk form. (I analysen har detta betraktats som en händelse). I vissa fall ver-
kar det som om meddelandet försvann efter någon sorts time out, i andra fall för 
att operatören önskade omformulera budskapet. En del av dessa ”konstigheter” 
kan möjligen begränsas enbart till loggen och inte till den verkliga situationen. 

• Termen ”Hinder på väg” används ofta. Trafikanterna vill troligen ha en mer 
preciserad information 

 
Meddelandena på Värmdövägen under augusti kan mycket ofta uppfattas som 
långa, tveksamma, felaktiga eller vara behäftade med andra tveksamheter: 

 
• Exempel på alltför långa och kanske felaktiga formuleringar (alltför vanligt): 

o VÄRMDÖLEDEN, VÄGEN AVSTÄNGD, VÄLJ ANNAN VÄG. Kan 
med fördel ersättas med VÄRMDÖLEDEN, AVSTÄNGD (datum 10/8) 

o TEKNISKT FEL, DANVIKSTULLSBRO, VÄLJ ANNAN VÄG. Kan med 
fördel ersättas med DANVIKSBRON, FASTNAT I ÖPPET LÄGE, samt 
ersätt vägmärket ”Annan fara” med ”Rörlig bro”. (Observera att bron he-
ter Danviksbron och inget annat) (13/8) 

• Tveksamma formuleringar (exempel): 
o SÖDRA LÄNKEN, HINDER PÅ VÄG, VÄGREN AVSTÄNGD. Observe-

ra att bara en bokstav skiljer mellan ”vägen stängd” och ”vägren 
stängd”. Och är hindret på vägen eller på vägrenen? (16/8) 

o E4/LINDHAGENSGATAN, OLYCKA, VÄGEN AVSTÄNGD. Är det Es-
singeleden, avfartsrampen eller Lindhagensgatan som är avstängd? An-
vändningen av ”/” är tveksam. Det är nog bättre att skriva ut ”VID” även 
om det tar plats (27/8) 

• Konstiga förkortningar eller skrivfel (exempel):  
o SÖDRA LÄNKEN, STÄNGS MOT V, IKVÄLL 22 – 05 (9/8, med flera) 

 

9  I och med att i stort sett samma meddelande ibland återkom mer eller mindre identiskt efter 
diverse avbrott har analysen gjorts så att om meddelandet i princip har varit oförändrat har 
det räknats som ett och samma meddelande så länge inte ordalydelsen har förändrats kraftigt 
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o E4 E20 ESSINGELEDEN, STÄNGS SÖDERU, IKVÄLL 22 – 05 (16/8, med 
flera) 

o (E4 S/BREDÄNG, OLYCKA ETT KÖ, ETT KÖRFÄLT AVSTÄNGT 
(17/8)10) 

o E4 E20 AVSTÄNGD, VID KUNGENS KURV, VÄLJ ANNAN VÄG (29/8) 
• Meddelanden kunde göras bättre: 

o E4 N/EUGENIATUNNELN, HINDER PÅ VÄG, BEGR 
FRAMKOMLIGHET blev E4 N/EUGENIATUNNELN, 
ÖVERSVÄMNING, BEGR FRAMKOMLIGHET som i sin ur blev E4 
N/EUGENIATUNNELN, ÖVERSVÄMNING, ETT KÖRFÄLT 
AVSTÄNGT (26/8, något friserat) 

3.2.3 Fler exempel inklusive Lodbrok 

Ytterligare några noteringar från några andra skyltar från hösten 2005: 
• Beskrivningar av typen HINDER PÅ VÄG, 3 KM/SOCKENVÄGEN, ETT 

KÖRFÄLT AVSTÄNGT skulle bli tydligare om man skrev ETT KÖRFÄLT 
AVSTÄNGT, VID SOCKENVÄGEN och kanske ändå tydligare som trafikplat-
serna skulle vara uppskyltade med namn även här ETT KÖRFÄLT AVSTÄNGT, 
VID TPL G:A ENSKEDE (Farsta 1/9) 

• Meddelandet HINDER PÅ VÄG, 0,5 KM, GUBBÄNGEN, ETT KÖRFÄLT 
AVSTÄNGT skulle kanske bli bättre om man skrev ETT KÖRFÄLT 
AVSTÄNGT, OM 500 METER? (Farsta, 14/9) 

 
I samband med att Lodbrok körde på Essingebron den 14/10 kl 13.03 lades i princip 
följande information ut på de fem VMS-skyltarna: 

• Från och med 13.08 – 13.28:  OLYCKA, KÖRFÄLT AVSTÄNGDA 
• Från och med 13.46 – 14.06: OLYCKA, VÄLJ ANNAN VÄG 
• Från och med 14.41: OLYCKA, VÄGEN AVSTÄNGD 
• Från och med 15.12 – 15.53: OLYCKA, VÄG AVSTÄNGD. Denna gång ändrades 

den geografiska bestämningen som tidigare varit 6 KM/LINDHAGENSGATAN 
(Frösundavik), 3,5 KM/VÄSTBERGA (Bredäng), E4 N/NYBODA (övriga) för att 
enhetligt för alla att bli ESSINGELEDEN 

• Från och med 19.36: VÄGSKADA, VÄG AVSTÄNGD 
• Senare: Termen BROSKADA användes i stället för VÄGSKADA 

 
Essingeleden var i verkligheten totalavstängd från cirka kl 13.10 och öppnades söderut 
ca kl 16. Man kan nog säga att informationen blev bättre och bättre med tiden. VMS:en 
vid Frösundavik släcktes 15.45 i samband med att Essingeleden öppnades. Det skulle 
kanske ha varit på sin plats med ett meddelande om att Essingeleden hade öppnat? 

 

10  Denna typ av fel har enligt uppgift visat sig vara fel i loggningen. Inte fel på skylten 
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Köerna på Uppsalavägen och Essingeleden försvann snabbt medan köerna i Solna och 
andra omledningsvägar blev kvar under flera timmar 
 
Nedan visas två exempel på budskapsutformning den 18 repektive den 26 oktober 
 

 

3.2.4 Förslag till förbättringar 

Användningen av VMS är numera relativt enkel. Denna systemlösning kom igång i 
april 2005 och efter att operatörerna har lärt sig systemet har VMS använts mer och mer. 
Man kan kanske säga att användningen har nått en bra nivå gällande frekvens från och 
med juni 2005, men som ovanstående exempel visar kan användningen bli bättre 

 
Det finns vissa problem i systemet som redan tidigare har påtalats från Trafik Stock-
holm: 

1. De automatgenererade förslagen till geografisk beskrivning blir ibland dåliga och 
måste korrigeras manuellt. Systemet borde kunna programmeras bättre 

2. Inmatningssystemet i UMS (i det fall UMS används i stället för CTS) är inte rik-
tigt stabilt. Insättningscursorn försvinner i vissa lägen vilket gör det lätt att något 
eller några tecken missas 

 
Vid genomgången av loggarna från VMS-användningen återfanns följande möjligheter 
till förbättring: 

3. De meddelanden som läggs ut är ofta relativt långa. Trafikanterna kan ha svårt 
att hinna läsa och förstå. De kan lätta på gasen och förorsaka köer. Man bör 
undvika att nyttja alla tre raderna och formulera sig så kortfattat som möjligt 

4. Den text som man vill lägga ut ryms inte alltid på raderna. (Det är tre rader med 
maximalt 20 tecken per rad). Detta leder relativt ofta vid manuell inmatning till 
svårbegripliga trunkeringar. Sådant bör undvikas 

5. Den geografiska beskrivningen enligt budskapsstandarden är inte alltid lätt att 
förstå. Bland annat stör användningen av ”/”. Det är nog bättre att skriva E18 
vid Lahäll än att skriva E18/Lahäll. Snedstrecket finns inte med i den nationella 
budskapsstandarden 

6. Termer som ”Hinder på väg” och ”Begränsad framkomlighet” används flitigt. Det 
är nog bättre att ange antal avstängda körfält 

7. Systemet saknar stavningskontroll. En stavningskontroll skulle undanröja vissa 
problem 

8. Svenska språket lämpar sig inte alltid för VMS. ”Vägen” och ”Vägren” är alltför 
lika. ”Körfält” är ett alltför långt ord. Jämför engelskans ”Lane”. Vad kan man 
göra åt detta? 
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9. Vägmärket ”Annan fara” används flitigt. I princip för alla händelser förutom pla-
nerade nattavstängningar! Vägmärkena ”Kö”, ”Rörlig bro”, ”Slirig körbana” etc 
borde nyttja oftare. Behovet av ett nytt vägmärke för ”Olycka” är tydligt. Varför 
inte illustrera stängda körfält med ett vägmärke? Se vägmärke 1.5.1.1 i Vägmär-
kesförordningen 

10. Utlagda meddelanden försvinner ofta och: 
o Ersätts av ett omformulerat meddelande efter ca ½ minut. Det är bra att 

man kan ändra sig 
o Dyker upp i identisk form efter ca ½ minut. Detta tyder på något fel i syste-

met. Det kan hänga ihop med defaulttider i UMS 
11. I ett enda fall informeras om köer efter att hindret är borta. I inget fall informeras 

om att vägen är öppen efter tidigare avstängning. Detta i syfte att undvika att bilister 
väljer alternativvägar i tron att den ordinarie vägen fortfarande är stängd. Jäm-
för till exempel avstängningar av Södra länken 

 
Utöver ovanstående finns önskemål om användning av VMS för nya ytterligare ända-
mål t ex restidsinformation. Detta berörs i rapportens analys- och resultatavsnitt.  

3.3 Aktörer  

3.3.1 Intervjuer 

Inom ramen för projektet har följande experter inom olika aktörer intervjuats under 
tidig höst 2005: 
SOS Alarm Stockholm Rasmus Rasmussen  
Räddningstjänst (Stockholms brandförsvar, RC Mitt) Kent Lundkvist 
Polisen (LKC) Mats Näslund 
Väghållare (Stockholms trafikkontor) Håkan Carlbom 
Trafik Stockholm Mats Kjellman 
 Henrik Sundqvist 
Lokalradio (Radio Stockholm) Mia Sjökvist 
 Håkan Svensson (SR) 
 Kerstin Frånberg (SR) 
VägAssistans Lars Hedenström 

 Peter Bränn 
 
Nedanstående text baseras dels på intervjuerna, men även delvis på Moveas tidigare 
erfarenhet av dessa frågor. 
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3.3.2 Flera olika aktörer 

I detta kapitel ges en mycket kortfattade beskrivning av de aktörer som är aktuella i 
informationsflödet i samband med en störning i vägtrafiken.  
 
SOS Alarm 
SOS Alarm har som primärt uppdrag att svara på samtal på nödnumret 112 och att 
ombesörja att rätt åtgärder vidtages efter larm. En SOS-central betjänar Stockholms län. 
För de flesta allvarliga trafikolyckor startar informationsflödet med ett 112-samtal. SOS 
har däremot oftast inget att göra med mindre allvarliga händelser. 
 
På SOS-centralen görs normalt följande vid en allvarlig trafikolycka: 

• En operatör intervjuar den som har ringt upp 
• En annan operatör larmar samtidigt ut nödvändiga insatser 
• SOS skickar själv ut ambulans och vid behov akutbil och ambulanshelikopter 
• SOS låter räddningstjänst medlyssna och vid behov ta över om larmet kräver in-

sats av räddningstjänst 
• SOS (eller räddningstjänsten) ringer polisen.  
• SOS skickar automatiskt information till Sveriges Radios dator (Ojje) och Väg-

verkets datorsystem (TRISS) i Borlänge. Informationen skickas vidare till Trafik 
Stockholm  

 
Räddningstjänst 
Räddningstjänstens primära uppgifter är att rädda liv, rädda materiella värden och 
rädda miljön. Deras insatser i samband med störningar i vägtrafiken rör främst att få 
loss fastklämda och att ta hand om utsläpp, men de gör även vissa andra insatser. Tre 
centraler betjänar Stockholms län: RC (räddningscentral) mitt, norr och syd. Nästan alla 
akuta samtal till räddningstjänsten kommer via SOS. 
 
Det är räddningstjänsten som har befälet på en olycksplats och bestämmer således hur 
stora avspärrningar som behöver göras. Det är därför räddningstjänsten som brukar ge 
prognoser över hur lång tid vägen behöver vara avstängd efter en olycka. 
 
Polisen 
Polisen larmas vid allvarliga trafikolyckor via SOS Alarm. Mindre akuta störningar i 
vägtrafiken kommer till polisens kännedom via telefonsamtal från allmänheten eller 
från andra aktörer som Trafik Stockholm, väghållare, Radio Stockholm, bärgningsföre-
tag och andra. Polisen har nyligen skaffat sig ett gemensamt nationellt telefonnummer 
(0771-114 14) för frågor som inte är av 112-karaktär. Polisen leds av en gemensam läns-
kommunikationscentral (LKC) i Stockholms län. 
 
Polisens insatser ute på en olycksplats handlar bland annat om att: 

• Föra befälet om inte räddningstjänsten är på plats 
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• Utreda vad som har hänt, framförallt med tanke på eventuell påföljd 
• Skydda olycksplatsen 
• Sköta trafikstyrningen 

 
Väghållare 
Vissa felanmälningar kommer in till väghållarna. Felanmälningar till Vägverket går 
under kontorstid till kundtjänst, under övrigt tid åtminstone delvis direkt till Trafik 
Stockholm. Felanmälningar rörande Stockholms stad går till stadens driftscentral. Övri-
ga ca 25 kommuner i länet har olika rutiner, men någon form av rutin för felanmälan 
och jour för åtgärd finns normalt. 
 
Felanmälningar av mer akut och allvarlig art skickas ofta vidare till Trafik Stockholm. 
Väghållarna sätter även ofta in egna åtgärder för att t ex laga beläggning, ta hand om 
tappad last, återställa skadade vägmärken och laga trasiga trafiksignaler. Ibland med 
egen personal, men allt oftare via entreprenörer. 
 
Väghållarna är dessutom ansvariga för alla vägarbeten. Enbart Stockholms stad har 
2.000 – 4.000 vägarbeten per år. De flesta av dessa arbeten görs inte på uppdrag av Tra-
fikkontoret, utan av någon ledningsägare.  
 
Trafik Stockholm 
Trafik Stockholm är Stockholms stads och Vägverkets gemensamma trafikledningscen-
tral för de viktigaste trafiklederna i Stockholms län. Trafik Stockholm skiljer sig från 
andra aktörer genom att: 

• Helt fokusera på vägtrafik 
• Ha egna indatasystem ute på vägarna. Dessutom har man ett eget 020-nummer 
• Kunna informera bilisterna direkt med egna eller samverkande system (VMS 

och www.trafiken.nu11) 
• Kunna styra vägtrafiken med olika tekniska system 
• Leda och styra VägAssistans 

 
Syftet med Trafik Stockholms verksamhet är framförallt att upprätthålla framkomlighe-
ten och trafiksäkerheten. 
 
Lokalradio 
Flera olika lokala radiostationer i Stockholmsområdet sänder trafikinformation, samt 
någon lokal TV-station (för närvarande TV4). Radiostationerna får sin via information 
via flera olika kanaler. 020-nummer, www.trafiken.nu, samtal med olika ledningscen-
traler, avlyssning av skanners (ambulans, brand, polis och VägAssistans) och kontakter 
med bärgningsföretag. 

 

11 Observera att trafiken.nu inte bara nås från datorer. Den kan även nås som WAP-tjänst via 
mobiltelefon och som talsvar via  0771-290 200. Information går även ut till bl a RDS-TMC 
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Den enda radiostation som sänder trafikinformation hela dagen är Radio Stockholm 
som sänder kl 6 – 18 måndag till fredag. Radio Stockholm sänder dessutom ofta och har 
goda möjligheter att bryta pågående program med akut trafikinformation. Flera kom-
mersiella kanaler sänder också trafikinformation, men enbart under rusningstid. Den 
mest ambitiösa är för närvarande troligen Vinyl 107 (frekvensen 107,1 MHz). 
 
Kollektivtrafiken 
Denna rapport handlar främst om person- och lastbilstrafik på väg. Men även en myck-
et stor del av kollektivtrafiken går på väg. SL och deras entreprenörer, samt långväga 
busstrafik, är beroende av information om framkomlighetsläget, men kan även själv 
lämna information till andra aktörer om det aktuella trafikläget och de störningar som 
man själv förorsakar. Kollektivtrafiken tas inte upp i detalj i denna rapport. 

3.3.3 Olika roller och intressen 

Det är viktigt att komma ihåg att de olika aktörerna har olika roller och intressen: 
• De flesta aktörerna har ett brett verksamhetsfält. Vägtrafiken är bara en del av 

detta 
• SOS ska i första hand hjälpa medborgarna medan polisen främst ska beivra 

brott. Detta komplicerar kommunikationen. De kan inte allt visa all information 
för varandra av juridiska skäl 

• Räddningstjänstens uppgift är räddningstjänst, det vill säga att rädda liv, mate-
riella värden och miljö. Frågor som inte är räddningstjänst ska skötas av den 
som äger en fastighet eller en anläggning. I detta fall har väghållarna ett ansvar 
för detta 

• Radiostationerna är inga myndigheter. De är massmedia och gör sina egna jour-
nalistiska bedömningar. De grundar sin självständighet på grundlagen 

• De privata radiostationerna är främst ute efter att tjäna pengar. De vill maximera 
antalet lyssnare så att annonsintäkterna maximeras. De är inte primärt intresse-
rade av trafik 

• Flera av aktörerna har dåligt med pengar och har dragit ner på verksamheten 
under senare år. Detta gäller kanske framförallt polisen 

3.3.4 Samverkanswebben 

Parallellt med detta projekt har den så kallade samverkanswebben utvecklats och pro-
vats inom ramen för ett annat Vägverksfinansierat projekt (Vägverket, 2005). Avsikten 
har varit att demonstrera en gemensam webbtjänst med verklig information för sam-
verkan och informationsutbyte mellan Trafik Stockholm och Public Safety (SOS Alarm, 
polisens LKC och räddningstjänstens RC Mitt). Upplägget innebär att informationen 
samlas och överskådligheten ökas och därmed kan även insatser ute på vägen ske 
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snabbare och mer effektivt. I projektet ingår att definiera hur samverkan ska ske både ur 
verksamhets- och tekniskt perspektiv för att uppnå optimal nytta.  
 
Samverkanswebben kan sägas vara en variant av trafiken.nu™ avsedd för ledningscen-
traler. Den har testats under hösten 2005. Dessa prov är nu avslutade. Enligt planerna 
skall en utvecklad version, som är frikopplad från trafiken.nu tas i bruk under 2006. 
 
Kunskapen och engagemanget rörande samverkanswebben verkar variera mellan aktö-
rerna. I och med att det har varit en prototyp har den drabbats av vissa problem, bland 
annat har den gått ner när den har behövts som bäst. Till exempel i samband med vär-
detransportrånet i Hallunda den 29/8. En anledning är att den har legat på samma ser-
ver som trafiken.nu. 
 
Samverkanswebben tas inte upp i detalj i denna rapport, men önskemål om utvidg-
ningar och förbättringar förs fram nedan. Man kan förenklat säga att den nu provade 
samverkanswebben ersätter en omfattande faxtrafik rörande mindre viktig information. 
Dels kan man filtrera bort oönskad information, dels får man en bra överblick över den 
information man vill ha och kan behandla den på olika sätt. För SOS Alarm, polisen och 
räddningstjänsten handlar det till stor del om att få kunskap om helt avstängda vägar 
och gator där det inte är lämpligt att köra med utryckningsfordon. Till exempel polisen 
vill slippa den stora mängd fax som de tar emot om vägarbeten och trafikproblem. 
 
Samverkanswebben (eller ett liknande system) har på sikt en mycket stor potential att 
göra mycket mer och inte bara hos dessa fyra aktörer. Se avsnitt 3.3.7 där ett flertal för-
slag förs fram. 

3.3.5 Informationsflödet 

Det är mycket svårt att illustrera informationsflödet i en enda figur som beskriver allt. 
Informationsflödet är nämligen oftast inte formaliserat och informationen kan följa olika 
vägar. Här följer ett försök att beskriva vad som kan hända. Beskrivningen är i första 
hand tänkt för en trafikolycka, men även vissa andra aspekter tas upp. Med lokalradio 
menas här i första hand Radio Stockholm. Raderna i tabellerna är inte sorterade i någon 
särskild ordning. Alla kontakter sker per telefon om inte annat anges. Inverkan av sam-
verkanswebben beaktas inte i dessa tabeller. De mest normala kontaktvägarna i sam-
band med akuta händelser är kursiverade. 
 
Observera att spalt två och tre i tabellerna på följande uppslag  inte har någon ”horison-
tell koppling”. 
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Kontaktas av Kontaktar 
 SOS Alarm 
 Polisen 
 Bärgningsföretag 

Drabbad trafikant 

 Anhörig/kompis (för egen bärgning)  
 

Kontaktas av Kontaktar 
 SOS Alarm 
 Polisen 
 Trafik Stockholm 

Passerande trafiken 

 Lokalradio 
 

Kontaktas av Kontaktar 
Drabbad trafikant Ambulanser (komradio + Mobitex) 
Passerande trafikant Räddningscentral (integrerat datasystem) 
Trafik Stockholm. (Epost eller fax, om 
vägarbeten som sätter ner framkomlighe-
ten) 

Polis 

Trafik Stockholm (Videobilder i samband 
med stora händelser) 

Trafik Stockholm (datakomm + i vissa fall 
telefon) 

SOS 
Tele: 112 

 Lokalradio (datakomm + i vissa fall telefon) 
 

Kontaktas av Kontaktar 
SOS Brandbilar 
Trafik Stockholm. (Epost eller fax, om 
vägarbeten som sätter ner framkomlighe-
ten) 

Polis 

Räddningscentral 

Trafik Stockholm (Videobilder i samband 
med stora händelser) 

Lokalradio 

 
Kontaktas av Kontaktar 
SOS Polisbilar 
Drabbad trafikant Trafik Stockholm 
Passerande trafikant Lokalradio 
Lokalradio Bilbärgare 
Trafik Stockholm. (Epost eller fax, om 
vägarbeten som sätter ner framkomlighe-
ten) 

 

Polis 
Tele: 0771-114 14 

Trafik Stockholm (Videobilder i samband 
med stora händelser) 

 

 
Kontaktas av Kontaktar 
SOS (datakomm via TRISS + samverkanswebb 
och i vissa fall telefon) 

VägAssistans (komradio eller telefon) 

Räddningstjänst Polis 
Polis Lokalradio 
Passerande trafikant Berörd väghållare 
Egna system (AID, video etc) Trafikanter (trafiken.nu och VMS) 
VägAssistans (komradio eller telefon) SOS, räddningstjänst och polis. (Epost 

eller fax, om vägarbeten som sätter ner 
framkomligheten) 

Trafik Stockholm 
Tele: 020-290 290 

(Trafik Stockholm har skanners liksom 
VägAssistans och Radio Stockholm, men 
verkar inte nyttja dem lika intensivt) 

SOS, räddningstjänst och polis. (Videobil-
der i samband med stora händelser) 
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Kontaktas av Kontaktar 
Passerande trafikant Polis 
SOS  (datakomm till radio Stockholm + i vissa 
fall telefon) 

Trafik Stockholm 

Räddningstjänst Trafikanter (rundradio) 
Polis  
SOS (lyssnar på ambulansradio)  
Räddningstjänst (lyssnar på brandradio)  
Polis (lyssnar på polisradio)  

Lokalradio 
(Syftar främst på Radio 
Stockholm. ”Offentliga 
aktörer” kontaktar sällan 
andra radiostationer, men 
Vinyl m fl ringer och frågar) 
Tele: Egna 020-nummer. 
Radio Sthlm 020-999 444. 
Radio Vinyl: 020-654 654 

VägAssistans (lyssnar på komradio)  
 

Kontaktas av Kontaktar 
Trafik Stockholm (komradio eller telefon) Trafik Stockholm 
SOS (lyssnar på ambulansradio)  
Räddningstjänst (lyssnar på brandradio)  
Polis (lyssnar på polisradio)  

VägAssistans 

Lokalradio (lyssnar på radio)  
 

Kontaktas av Kontaktar 
Drabbad trafikant Lokalradio (komradio eller telefon) 
Polis  

Bilbärgare 

VägAssistans via Trafik Stockholm (främst 
vid övergivna bilar) 

 

 
Kontaktas av Kontaktar 
Trafik Stockholm (trafiken.nu och VMS) Lokalradio (vid långa köer) 

Ankommande trafikant 

Lokalradio (FM-radio) Trafik Stockholm (vid långa köer) 

 
Informationen flödar runt på många olika vägar. Den allra mesta kommunikationen 
sker via telefon. Det är nästan enbart störningar som är av ”112-kaliber” där informa-
tionsflödet är mer välorganiserat och följer strikta regler. Men inte ens där är allt glas-
klart. Det har förekommit olika uppgifter om det är SOS och/eller räddningstjänsten 
som kontaktar polisen i samband med allvarliga trafikolyckor.  
 
Ett exempel på mer informella kontaktvägar är när en tankbil med släp välte vid Ålkis-
tan för ett antal år sedan (2001-06-07): 

• En bilförare ser att tankbilen välter och ringer Radio Stockholm 
• Radio Stockholm bryter sin ordinarie sändning och rapporterar 
• En polispatrull som ingår i VägAssistans och som befinner sig i Bergshamra hör 

meddelandet på Radio Stockholm 
• Polispatrullen meddelar LKC och kör mot platsen 
• Polispatrullen blir första utryckningsfordon på platsen 

3.3.6 Exempel på typiska störningar 

I detta avsnitt ges två konstruerade exempel som visar hur informationen kan flöda i 
samband med olika störningar. Exemplen är typiska för respektive sorts störning, men 
de är långt ifrån uttömmande. 
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Allvarlig trafikolycka med en fastklämd förare på viktig trafikled 
• Flera bilister larmar SOS Alarm via 112 
• Ambulans och räddningstjänst skickas ut av SOS Alarm respektive Räddnings-

centralen 
• SOS ringer polisen LKC som i sin tur skickar ut polispatruller 
• Radio Stockholm hör larmet via skanner och bryter in med ett akut trafikmedde-

lande 
• VägAssistans hör larmet via skanner och kör mot platsen 
• Trafik Stockholm får meddelandet via datakommunikation. De startar en åt-

gärdsplan. De söker efter händelserna med sina kameror. De skickar ut VägAs-
sistans (som dock redan är på väg). Information går ut via TRISS, trafiken.nu, 
RDS-TMC och om så bedöms relevant via VMS 

• Ambulans, räddningstjänst och polis (ofta i denna ordningsföljd) anländer till 
olycksplatsen. De spärrar ofta av ytterligare område för sitt arbete 

• VägAssistans anländer till olycksplatsen (oftast efter utryckningsfordonen) 
• Bärgningsbilar anländer till olycksplatsen. Antingen beställd av någon, eller på 

eget initiativ 
• Räddningstjänsten får loss den skadade föraren, han förs bort med ambulans. 

Bärgning och sanering vidtager 
• Bärgning och sanering avslutas. VägAssistans meddelar Trafik Stockholm som i 

sin tur meddelar Radio Stockholm. Trafik Stockholm återställer åtgärdsplanen så 
att informationen från TRISS, trafiken.nu, RDS-TMC och eventuell VMS tas bort. 
Radio Stockholm kan avrapportera olyckan i sin nästa sändning. 

• Ingen tar i dagsläget på sig att bevaka när köerna löses upp, utom möjligen Ra-
dio Stockholm 

 
Havererad bil i körfält på viktig trafikled 

• Föraren ringer efter bärgningsbil 
• En passerande bilist ringer Radio Stockholm eller Trafik Stockholm 
• Information går ut i rundradio respektive via Trafik Stockholms system 
• VägAssistans skickas ut av Trafik Stockholm 
• VägAssistans anländer och hjälper bilen från platsen till ett lämpligare ställe ge-

nom t ex bogsering 
• VägAssistans meddelar Trafik Stockholm som i sin tur meddelar Radio Stock-

holm. Trafik Stockholm tar bort informationen från TRISS och därigenom för-
svinner den från trafiken.nu, RDS-TMC och eventuell VMS. VägAssistans har 
passat på att fråga bilföraren var han har beställt bärgningsbil. Radio Stockholm 
kan avrapportera olyckan i sin nästa sändning 

• Bärgningsbilen får via Trafik Stockholm reda på den nya adressen och bärgar 
den havererade bilen 
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3.3.7 Förbättringspotential 

För att kunna referera till förslag och tankar om förbättringspotential är alla punkter 
nedan numrerade i en löpande nummerserie. 
 
Inledande punkter från intervju med Trafik Stockholm 
 

1. Öka användningen av Trafik Stockholms 020-nummer för att få in mer information 
från passerande bilister. Bland annat genom att även skylta numret för trafik på 
väg ut från Stockholm. De skyltar som finns idag är enbart riktade mot trafik på 
väg in mot Stockholm 

2. Förbättra prognoserna för en störnings varaktighet genom bättre samarbete mellan 
olika aktörer, t ex via samverkanswebben. Progenoser behövs dels för tiden fram 
tills dess att alla hinder är borta, dels tiden tills köerna har lösts upp. De progno-
ser som kommer idag härstammar ofta från räddningstjänsten och omfattar ofta 
bara räddningstjänstdelen av insatsen. Det är dessutom inte helt enkelt att få ut 
dem ur Coordcom med automatik. Borde ansvaret för totalprognosen ligga på Trafik 
Stockholm?  

3. Kunna använda VMS friare. Användningen bör inte vara så hårt styrd av bud-
skapsstandard som den är idag. Se vidare i kapitel 6 nedan 

4. Förbättra hanteringen av planerade vägarbeten. Trafik Stockholm behöver få trafik-
anordningsplaner etc från Stockholms stad. Se vidare i kapitel 5  nedan 

5. Grannkommunerna måste på sikt komma med i verksamheten 
 
Den sista punkten ligger utanför ramen för detta projekt. De övriga fyra punkterna 
behandlas i denna rapporttext. 
 
Synpunkter från övriga aktörer 
 
Övriga synpunkter från expertintervjuerna anges nedan. De är sorterade så att syn-
punkter med stor potential som har förts fram av flera kommer först, medan synpunk-
ter med mindre potential som enbart har förts fram av en person kommer sist. Syn-
punkterna och förslagen är först uppdelade i tre huvudområden: 

A. Rutiner på ledningscentraler och deras samarbete 
B. Informationsstrategier 
C. VMS 

 
Rutiner på ledningscentraler och deras samarbete 

6. Störningshantering är ett realtidsarbete. Målsättningen ska vara: ”Inga fördröj-
ningar”. Hellre ut med snabb preliminär information än att avvakta bekräftelser. 
Alla bör dessutom få reda på allt, men kunna filtrera så att de bara nås av det som 
de normalt är intresserade av. Detta gäller såväl ledningscentraler som trafikan-
ter  
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7. Samverkanswebben är bra. Men för att fungera fullt ut behöver den förbättras: 
a. Alla aktörer bör vara med. Även lokalradio, bärgare och andra inom väg-

trafiken. Och varför inte även kollektivtrafik (lokal och långväga), tele, el, 
gas, vatten och andra sektorer? En efterfrågad information är vad Radio 
Stockholm sände i sin senaste rapport. Antingen skriftligt eller som en 
ljudfil 

b. Samverkanswebben behöver integreras med ordinarie datormiljö på respek-
tive ledningscentral. Coordcom (SOS och räddningstjänst), Storm (polis), 
Ojje (Radio Stockholm) etc 

c. Samverkanswebben måste göras mer robust genom att köras på en egen 
server, samt genom åtgärder för att garantera brandbredd. Samverkans-
webben får inte gå ner i samband med allvarliga händelser 

d. Server med mera måste ha hot stand by och dygnet runt service, samt vara 
förberedda för att klara extrema belastningar genom att reducera infor-
mationsmängden. Tillräckligt många servicepersoner måste vara insatta i 
systemet för att snabbt kunna ingripa. Det duger inte att servicepersona-
len är på älgjakt när när något händer (Jämför Lodbroks påsegling på Es-
singebron den 14/10 då trafiken.nu gick ner) 

e. Alla aktörer bör kunna ta del av så mycket information som möjligt. Trafik 
Stockholm borde kunna släppa sina videobilder till fler och även bjuda på 
aktuell position för VägAssistansbilarna. På samma sätt kan kanske 
andra aktörer bjud på mer information. Risken är annars att utvecklingen 
blir den motsatta då Tetraradion kommer och skannerlyssning inte längre 
fungerar 

f. Informationen bör vara dubbelriktad. TRISS (Vägverket) förser Ojje (Sve-
riges Radio) med information, men ingen information går från Ojje till 
TRISS. Enligt uppgift eftersom Vägverket skickar informationen vidare 
till andra aktörer 

Flera av ovanstående synpunkter återfinns även i utvärderingen av den egna 
utvärderingen av samverkanswebben (Transek, 2005) 

8. Det är viktigt att alla aktörer förstår principen med att gå ut med information så 
snabbt som möjligt och därefter vid behov precisera/korrigera. Bland annat på Trafik 
Stockholm har det funnits, och delvis fortfarande finns kvar, en vilja att gå ut 
med information först när den är heltäckande och korrekt. Detta tar tyvärr allt-
för lång tid 

9. Automatiska larm från SOS verkar komma fram snabbare till Sveriges Radio än 
till Vägverket (Trafik Stockholm). Vägverket abonnerar dessutom bara på rent 
trafikrelaterade händelser och missar därför brand i fastighet och liknande som 
ofta påverkar trafiken. Vägverket betalar enligt uppgift mer än Sveriges Radio 
eftersom Vägverket har rätt att sälja informationen vidare. Adressfältet som 
Vägverket får från SOS är ibland så ofullständigt att det är svårt att positionera. 
Vägverket bör se över avtalet med SOS Alarm 
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10. Datakommunikationen mellan olika system är inte optimal. Det går skrämman-
de långsamt. Kommunikationen sker ofta i flera steg. T ex från SOS till TRISS 
och vidare till CTS. SOS-larm får oacceptabla fördröjningar. Även ut ur CTS 
uppstår fördröjningar. Viss information går i och för sig ut ur CTS redan initialt, 
men med låg status. Först när åtgärdsplanen är klar höjs statusen och medde-
landet syns på t ex trafiken.nu. All datakommunikation är inte händelsestyrd, 
utan i vissa fall kollar man t ex en gång i minuten om det finns någon informa-
tion. Allt detta bygger upp fördröjningar på upp till flera minuter. Datakommuni-
kationen bör kunna gå fortare. Man bör börja med att utreda hur stora fördröjningarna 
är idag. För SOS-alarm bör man kunna tjäna in ca 3 minuter 

11. Inmatningen i CTS tar tid och skulle kunna snabbas upp. Ett steg tas i slutet av 
oktober med en ny version av CTS. I den nya versionen ska man redan när man 
matar in plats och händelse ange påverkansgrad. Detta har man tidigare gjort 
långt senare. I och med denna ändring får allvarliga händelser snabbare en hög 
prioritet i TRISS och på trafiken.nu. Uppskattningsvis tjänar man 2 – 3 minuter. 
Det finns säkerligen ytterligare åtgärder att vidtaga för ytterligare förkorta led-
tiderna inne på Trafik Stockholm. Den sammanlagda tidsvinsten (datakommunika-
tion + inmatning) för ett SOS-larm bör kunna bli 7 - 8 minuter 

12. Vissa aktörer har långa svarstider i telefon. Det gäller främst polisen, även om det 
har blivit bättre på senare år. Det kan även vara svårt att komma fram till Radio 
Stockholm på de telefonnummer som allmänheten använder. Svarstiderna bör 
kortas 

13. Vid intervjuer av trafikanter som har ringt upp är det viktigt att fråga om antal 
påverkade körfält och hur allvarligt skadade fordonen är. Kan SOS ställa dessa 
frågor om konsekvenser, eller kan SOS koppla vidare till polisen? 

14. En störning får inte anses vara avslutad när hindret är borta. Hela köavvecklingen 
behöver bevakas 

15. Ledningen av VägAssistans från Trafik Stockholm behöver förbättras. Det handlar 
bland annat om konsekvent användning av kommunikationsradio, bättre radio-
disciplin, att sända ut en Södra länkenbil om en annan bil kan skickas till Södra 
länken. Användningen av Tass (datorstödet för ledningen) behöver ses över. 
Idag sänds uppdrag ut dubbelt (telefon + Tass). Uppdrag som initieras av Väg-
Assistansföraren får ofta fel tidsstämpling. Se till att ledningen av VägAssistans 
verkligen sköts av den mest erfarna operatören inne på Trafik Stockholm 

16. Det behövs fler videokameror längs de stora trafiklederna, men även inne i inner-
staden. Vissa andra aktörer skulle själva vilja styra kamerorna, vilket troligen 
skulle kräva en lagändring. Dessutom kan det vara olämpligt då kamerorna all-
tid måste vara tillgängliga för trafikledarna på Trafik Stockholm. 

17. Det sänds mycket information från väghållarna och från Trafik Stockholm till 
olika aktörer om vägarbeten. Det är lätt att mottagarna drunknar i all informa-
tion. Samverkanswebben ger vissa möjligheter till filtrering. Det anges ofta 
slentrianmässig ”risk för kö” och liknande i dessa meddelanden. Väghållaren 
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borde göra en mer ingående bedömning av framkomlighetskonsekvenserna av vägar-
beten och ange bedömningen i en enhetlig skala 

18. Trafik Stockholm behöver få mer detaljerad information om Stockholms stads vägar-
beten. De behöver trafikandordningsplaner, schakt- och öppningsanmälan och 
uppgift om arbetsledare och telefonnummer. Det sänds redan idag information 
från Stockholms stad till Trafik Stockholm, men via flera kanaler och långt ifrån 
heltäckande 

19. Samverkan kring stora evenemang kan förbättras ytterligare. Det saknas bland 
annat rutiner hos vissa aktörer att informera Trafik Stockholm 

 
Informationsstrategier 

20. Gör informationen som skapas i CTS/TRISS (och som bland annat går ut via 
www.trafiken.nu) mer begriplig och korrekt. Inte ens proffs har lätt att förstå in-
formationen. Det handlar bland annat om: 

• Att inte använda vägnummer > 299. De skyltas inte utmed vägarna och 
finns inte heller på kartor 

• Använd aldrig vägnummer med underlitterering, t ex E18.20 (= Roslags-
vägen). De skyltas inte utmed vägarna och finns inte heller på kartor. 
Dessa vägar borde förses med egna vägnummer? 

• Använd aldrig ett vägnummer utan förklarande text. Skriv ”E4 Uppsala-
vägen” i stället för enbart ”E4” 

• Undvik beskrivningar av typen ”Fordonshaveri på E4 Norra länken mel-
lan trafikplats Haga södra och trafikplats Norrtull i riktning mot Tomte-
boda” (var ligger trafikplats Norrtull?, stötta färdriktningen med tillägget 
”söderut”, går inte även E20 här?) 

• Räkna inte körfält från vänster, utan tala om höger, mitt respektive väns-
ter körfält. Det viktigaste är inte normalt vilket körfält som är stängt, 
utan hur många körfält som är stängda 

• Se upp med att ”vägen” och ”vägren” ser mycket lika ut i skrift 
• Undvik formuleringar av typen ”begränsad framkomlighet”. Det är bätt-

re att ange antal stängda körfält och kölängd 
• Var noggrann i formuleringen i samband med avstängda vägar. Är det 

öppet för buss/taxi? För cykel? För gående? Kan utryckningsfordon ta sig 
igenom? Det sistnämnda är mycket viktigt att veta för SOS Alarm, polis 
och räddningstjänst. Kan tunga, höga, breda och långa fordon använda 
alternativvägar? Kan farligt gods använda alternativvägar? 

En orsak till dessa problem är hur geografin är konstruerad i datasystemen. För 
att få en mer begriplig information kan det krävas stora förändringar. Radion 
kan tas som ett föredöme genom deras övertydlighet och upprepning: ”Det på-
går en bärgning på E4 Uppsalavägen i körriktning norrut mot Uppsala strax ef-
ter Kista trafikplats, nummer 171. Höger körfält är blockerat under ytterligare 
cirka 30 minuter. Alltså på E4 Uppsalavägen i körriktning norrut mot Uppsala 
strax efter Kista är höger körfält avstängt”. 
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Till och med ledningscentralerna har svårt att förstå de formuleringar som åter-
finns på trafiken.nu och kan till och med tvingas att motringa för att vara säker 
på att förstå rätt. Hur ska då en trafikant förstå? Ett problem är TRISS som behö-
ver förändras. Det går att koda upp andra meddelanden och göra förändringar i 
platslistan, men då kommer information på trafiken.nu™ och LPV skilja sig åt.  

21. Många tunnlar har på senare år försetts med skyltar som anger deras namn. 
Även broar och viktiga platser utmed vägarna bör förses med sådan skyltning. 
Vissa trafikplatser saknar fortfarande skyltning av trafikplatsnamn. (Bland annat 
på Essingeleden och i Södra länken). Namnsättningen underlättar såväl för den 
som ringer och larmar om en störning som för den som ska förstå trafikinforma-
tion 

22. Trafikplatsnummer bör börja användas konsekvent i de flesta sammanhang (VMS, 
trafiken.nu, lokalradio etc). Dock inte ensamt, utan tillsammans med trafikplats-
namn. Åtminstone under överskådlig tid. Dessutom behövs trafikplatsnummer 
på fler vägar, bland annat 222, 229, 73 och nordsydaxeln 

23. Namnsättningen behöver ses över så att vägar och trafikplatser har namn som 
trafikanterna förstår, eller åtminstone så att alla aktörer använder samma namn. 
Detta gäller särskilt Södra länken där ett sådant arbete redan är inlett 

24. Broöppningar behöver hanteras bättre. Det gäller bl a information på fasta skyltar 
om broöppningstider. (Broarna i Hammarbyleden öppnas inte måndag – fredag 
kl 6 – 9.15 och 15.30 – 18.30). Dessutom behövs information via VMS och andra 
kanaler om aktuella broöppningar. Broöppning benämns ”Bro blockerad” ge-
nom DATEX. Detta är inte snyggt och kan justeras på VMS, men inte mot TRISS. 
De broar som främst berörs är de broar där det finns alternativa vägar. Främst 
Danviksbron, Skansbron och Liljeholmsbron 

 
VMS 

25. Användningen av VMS behöver bli friare så att fler och mer begripliga budskap vi-
sas. Det handlar dels om regler (budskapsstandard), dels om stödsystem för 
operatörer, dels om operatörernas utbildning 

26. Det behövs betydligt fler VMS. I flera snitt och även för trafik på väg ut ur Stock-
holm. Movea uppskattar mycket grovt behovet till cirka 50 stycken för att få en 
bra täckning. då skulle alla stora infartsleder ha VMS på minst två platser. Rik-
tade åt båda hållen. Och dessutom VMS utmed Essingeleden och Nord-sydaxeln 

27. Går det att använda billigare VMS? Hur stort typsnitt som behövs (anpassat till 
hastigheten på vägen), behovet av vägmärkessymboler och portalmontage kont-
ra sidomontage kan behöva utredas 

28. Den aktuella texten på alla VMS bör visas på trafiken.nu och samverkanswebben 
Även allmänheten skulle ha nytta av det genom bland annat snabbt kunna läsa 
det viktigaste som berör en infart och lära sig att tolka VMS. Informationen kan 
ju även tas emot i mobiltelefon. Det är relativt vanligt att visa denna information 
utomlands 
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29. Hur långt kan man driva användningen av VMS? Flera av de intervjuade tog 
upp exempel på ytterligare information som skulle kunna läggas ut på VMS. Ut-
omlands kan man se: 

a. Aktuell tid 
b. Temperatur 
c. Väglag 
d. Kölängder 
e. Aktuell restid 
f. Parkeringsinformation 
g. Evenemangsinformation. (Även i Göteborg) 
h. Turistinformation 
i. Information om radiofrekvens för att få mer information 
j. Släpp fram utryckningsfordon som kommer bakifrån 
k. Uppmaningar att köra så att kapaciteten ökar. (Använd höger körfält, 

kör inte slalom, ...) 
l. Trafiksäkerhetsuppmaningar. (Håll avstånd, ...) 
m. Pågående poliskontroller 
n. Efterlysningar av stulna bilar 
o. Efterlysningar av försvunna personer 
p. Andra polisiära efterlysningar 
q. God jul, trevlig midsommar, ... hälsar väghållaren 
r. Reklam 
s. Gratulationer på födelsedagen 
t. Välkommen till ITS-kongressen. Förekom i San Francisco 2005. Ska vi 

göra detsamma på ITS-kongressen i Stockholm 2009? 
 

I Stockholm kan även information om trängselavgiftsförsöket vara aktuellt. Lik-
som om telefonnumret 020-290 290 till Trafik Stockholm. Även VMA (viktigt 
meddelande till allmänheten från räddningstjänsten). Var går gränsen? En tänd 
VMS kan förorsaka trafikolyckor och köer. 
 
Man kan även tänka sig att hyra in sig på kommersiella skyltar utmed vägarna. 

 
Övrigt 
Dessutom fördes det fram synpunkter under intervjuerna som inte har bearbetats vida-
re i detta projekt, men kanske borde tas upp av någon annan: Namnen Radio Stockholm 
och Trafik Stockholm skapar en viss förvirring. Alla vet inte vem som är vem. 
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4 Attityder till och reaktion på  VMS-budskap 

4.1 Metod och uppläggning 

Användarstudier genomfördes i form av två delaktiviteter 
• Experiment i labbmiljö med efterföljande gruppdiskussion 
• Fältstudier med intervjuer och trafikmätningar 

 
I detta kapitel beskrivs experimenten i labbmiljö medan fältmätningarna redovisas i 
kapitel 5. 

4.1.1 Planering av experiment 

Experiment i laboratoriemiljö genomfördes med två fokusgrupper som också deltog i 
efterföljande gruppdiskussion. Avsikten var att testa hur deltagarna uppfattar olika 
VMS-budskap och att diskutera hur dessa kan användas.  
 
För att åstadkomma en koppling till välkända geografiska områden och befintliga VMS 
så beslöts att rekrytera två grupper om vardera cirka 10 deltagare.  En grupp skulle 
bestå av förare som vanligen åker på Värmdövägen förbi skylten vid Nacka Forum och 
en andra grupp av förare som vanligen åker på Nynäsvägen förbi skylten i höjd med 
Farsta. Grupperna rekryterades slumpmässigt från boende i områden som ligger så till 
att respektive skylt naturligen passeras vid färd mot stan. Rekryteringen var upplagd så 
att grupperna skulle få en rimligt jämn köns- och åldersfördelning. Dessutom var strä-
van att få med cirka 25% yrkesförare.   
 
Ett program för att genomföra experimenten togs fram. I en gemensam budskapsgrupp 
på VST bestämdes vilka budskap som skulle testas, anpassade till Nacka respektive 
Farsta. En del av dessa budskap kan utformas med dagens system (budskapsdatabas/ 
operatörsutformning) medan några var av testkaraktär (se budskapen i resultatavsnit-
tet). Budskapen lades in i ett dataprogram för visning på storbildsskärm. Varje bild 
visades under 6 sekunder vilket ungefär är den tid som man har på sig för att hinna 
uppfatta och läsa ett budskap med de textstorlekar och hastigheter som råder på båda 
utvalda platserna. Inför testet fick deltagarna beskrivet den situation (tidpunkt och 
färdmål) som man skull ha i åtanke då testet genomfördes. Deltagarna svarade indivi-
duellt (utan diskussion) på de frågor som ställdes.  
 
Frågeformulär togs fram för testet. Detta bestod dels av ett formulär med bakgrunds-
data om försökspersonen, dels ett formulär per budskap med   
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• frågor om vad budskapet innebär, hur man skulle påverkas och om man skulle 
behöva mer information 

• en karta för markering av plats för händelsen, trafikens påverkan och vilken väg 
man skulle åka 

4.1.2 Planering av gruppdiskussion 

Gruppdiskussionen genomfördes som en fokusövning i anslutning till den experimen-
tella delen. Samma personer som genomförde experimentet medverkade alltså i denna 
övning.  
 
Ett tidssatt schema togs fram med områden som skulle diskuteras och frågor som skulle 
tas upp. En moderator ledde övningarna som spelades in med röstbandspelare för stöd 
i analysen. Deltagarna var i förväg införstådda med detta. 
 
De båda övningarna genomfördes i lokaler i närheten av respektive skylt bl a för att 
underlätta transporten för deltagarna. För Nackagruppen användes en lokal i Nacka 
konferenscentrum och för Farstagruppen en lokal i Vägverkets förarprovskontor i Far-
sta. Deltagarna erhöll förtäring och en liten ekonomisk ersättning.  

4.1.3 Begränsningar 

Metoden med fokussamtal används för att locka fram deltagarnas kreativitet och åsikter 
om koncept och idéer. Även om rekryteringen görs med ett urvalsförfarande för att få 
en önskvärd sammansättning av deltagare så behöver inte gruppens samlade åsikter 
återspegla vad gemene man tycker. Generaliserbarheten är alltså begränsad, men resul-
taten kan ofta leda fram till nya infallsvinklar och intryck som utvecklaren förbisett. Om 
gruppen är enig i en fråga kan denna uppfattning vara en god indikator för fortsatt 
utveckling.  
 
Tiden för fokussamtalen kan vara en begränsande faktor. Om tiden är för kort kan dis-
kussionen bli ytlig och alla aspekter hinner inte ventileras. 

4.1.4 Deltagare 

Övningen i Nacka genomfördes den 19 september 2005. 12 personer deltog, 4 kvinnor 
och 8 män. Fyra av deltagarna var yrkesförare. Åldersfördelningen framgår av nedan-
stående diagram. 
 
I Farsta genomfördes övningen den 28 september 2005. Här deltog 9 personer varav 4 
kvinnor och 5 män. Tre yrkesförare fanns med bland dessa. Åldersfördelning se nedan. 
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Figur 4.1 Deltagarnas åldersfördelning 

 

4.2 Resultat av experimentell studie 

4.2.1 Evenemangsinformation 

 
A 

 

 

B c 

 
Laboratorietestet inkluderade två typer av evenemangsinformation, en med en geogra-
fiskt utbredd aktivitet – Stockholm Maraton (a ovan) och en som var mer fokuserad till 
en plats – Globen ( b) för de som åker väg 73 Nynäsvägen och c) för de som åker väg 
222 Värmdöleden. 
 
En analys av resultatet visar att alla deltagarna kände till Stockholm Maraton och för-
stod påverkan på trafiken i form av avstängda gator i stora delar av centrum. En tredje-
del av deltagarna bedömde att man skulle bli kraftigt fördröjda med i genomsnitt 20 
minuter för att ta sig till Norrtull. Men budskapet innehåller också luddiga begrepp som 
flera klagade på. City är alldeles för oprecist och ordet trafikproblem ger ingen indika-
tion om hur bilisterna berörs. Fler än 50% är osäkra på omfattningen eller vilka gator 
som stängts och under vilka tider. Nästan 80% skulle försöka undvika city.  
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De båda andra budskapen har ett mer koncentrerad geografisk influensområde. En del 
deltagare menar att uttrycket ”Begr framkomlighet” inte ger något stöd för att bedöma 
hur trafiken påverkas. Nästan alla tolkar ändå budskapet så att det uppstår 1-1,5 km 
långa köer på Nynäsvägen och i Södra länken vilket leder till i genomsnitt 15 min förse-
ning för att passera området. Av de som åker Nynäsvägen mot stan skulle 90% välja 
annan väg medan motsvarande från Nackahållet är cirka 40%.  
 
De flesta deltagarna i Farsta är osäkra på var Sofielundsplan ligger (ca 500 m söder om 
Globen) och en del anger specifikt att de inte vet. Endast var fjärde kunde pricka ut 
platsen på karta. Men den utformning som budskapen har förutsätts att de visas i direkt 
anslutning till att evenemanget pågår. I annat fall behövs komplettering med tidsupp-
gift.   
 
Slutsats 
Den här typen av evenemangsinformation har sannolikt bäst verkan som påminnelse 
och som planeringsunderlag för resande dvs den bör visas någon dag innan evene-
manget äger rum. Trafikanter som regelbundet passerar skylten kan då ta till sig bud-
skapet och försöka undvika att åka in i influensområdet med bil under den tid som 
evenemanget äger rum. En lärdom är också att försöka bli mer precis vad gäller tider 
och påverkan på trafiken.  

4.2.2 Avstängd väg – trafikomläggning 

D 

 

e 

 
F 

 

 

G h 

 
I testet visades tre typer av budskap som innebär en totalavstängning samt ett om av-
stängd vägren för att kontrollera om ordet vägren missuppfattas. I det översta a) för 
Farstagruppen och b) för Nackagruppen fanns vägmärket ”Fordonstrafik förbjudet” 
med tilläggstavla. Tilläggstavlan utformades med en textstorlek enligt vad som gäller 
för fasta vägmärken enligt vägmärkesförordningen. Här skall noteras att i förslaget till 

5 km 3 km
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ny vägmärkesförordning, som även inkluderar omställbara vägmärken, anges vilken 
storlek som infogade vägmärken i upplysningsmärken skall ha,  men inget om tilläggs-
märkenas storlek och eller texten på dessa. 
 
Flera av deltagarna ville ha besked om anledningen till trafikomläggningen – olycka 
eller vägarbete. Var tredje deltagare tyckte att informationen om omläggningen var 
otillräcklig och kände en osäkerhet om hur de skulle agera. Några tyckte att det var för 
mycket information och hann inte läsa eller ta till sig allt som stod i budskapet. Väg-
märket var inte heller känt för en del men de flesta uppfattade ändå att man skulle följa 
anvisad väg. 
 
Meddelandet innehöll två budskap om platsen för omläggningen, dels i form av trafik-
platsnamn och dels med avståndsuppgift på tilläggstavla till vägmärket. Ändå hade 
cirka hälften av deltagarna svårt med att placera platsen rätt på karta. Ett fåtal uppger 
att de inte känner till var den namngivna trafikplatsen finns och några andra sätter ett 
frågetecken för avståndsuppgiften.  
 
Det andra budskapet f) avser förberedande information om avstängning av Södra län-
ken. Nästan alla uppfattar att det gäller nattavstängning, däremot fanns viss tveksam-
het om det gäller hela eller delar av Södra länken liksom om båda riktningarna eller 
endast en riktning omfattas.  En specifik fråga är t ex om det gäller anslutningen mot E4 
söderut eller norrut. Någon efterlyste alternativvägar då Länken är stängd. 
 
Budskap g) informerar om en vägavstängning på E4 norrut vid trafikplats Nyboda. 
Nästan ingen kände till Nyboda,  men ca 30% uppfattade att avstängningen gällde nå-
gon del på Essingeleden norrut. Dessa har alltså uppfattat E4N korrekt. Några har troli-
gen förväxlat Nyboda med Tomteboda. Övriga har chansat på andra platser (Sickla, 
Gullmarsplan, Södermalm etc) eller har inte kunnat markera var avstängningen var. 
Osäkerheten om var avstängningen finns belägen innebär också att många inte skulle 
agera på budskapet. 60% uppger att man skulle köra som vanligt. 
 
Avsikten med budskap h) var att utröna om trafikanterna uppfattar ordet vägren kor-
rekt eller om man tolkar det som vägen. Denna farhåga visade sig vara obefogad. Med 
några enstaka undantag har alla medverkande uppfattat att budskapet gäller vägrenen. 
Några frågar sig varför vägrenen är stängd. Uppenbarligen har dessa inte lagt märke till 
det visade vägmärket Vägarbete. En vanlig undran är hur trafiken påverkas. Gäller 
hastighetsgräns och skall man räkna med köer? Några anser att de inte berörs av bud-
skapet! Det är inte tillräckligt allvarligt för att motivera ett budskap så långt från skyl-
ten. Även benämningen Årstalänken vållar huvudbry för en del. Detta är särskilt klurigt 
eftersom endast en liten del av den tidigare Årstalänken finns kvar (inte i Södra länken). 
Hälften av deltagarna markerade den tidigare Årstalänken ungefärligen rätt på kartan.  
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Slutsats 
Vid en totalavstängning berörs alla bilister som tänkt passera platsen. Det är därför 
särskilt viktigt att ge relevant information, där särskild hänsyn behöver tas till sällanre-
senärer. Informationen bör innehålla tydliga uppgifter om var avstängningen är belägen 
liksom information om varför trafiken påverkas och framför allt hur den enskilde trafi-
kanten påverkas. Trafikanterna känner ofta inte till officiella trafikplatsnamn. Ett system 
som tydliggör var en händelse eller avstängning har ägt rum behöver tas fram. Det kan 
handla om att kombinera olika metoder för att beskriva platsen (t ex med stöd av tra-
fikplatsnummer) samtidigt som informationen inte får bli så omfattande att den kan 
vara svårt att inhämta.  

4.2.3 Tät trafik 

I j 

 
Två alternativa vägmärken för att beskriva tät trafik visades. Utomlands såsom i Tysk-
land används dessa med något olika styrka ”kö” respektive ”risk för kö”. Enligt försla-
get till ny Vägmärkesförordning krävs att vägmärket ”Annan fara” kombineras med 
tilläggstavla som anger farans art.  
 
Deltagarna tolkar det första budskapet i) så att det är kö (stopp) i Södra länken och att 
man skall undvika den. Texten ”Tät trafik” och ”Risk för stängning” bidrar naturligtvis 
till denna tolkning. Några uppfattar budskapet som att Södra länken redan är stängd 
eller snart kommer att stängas. Över 70% av deltagarna skulle välja att köra en annan 
väg medan knappt hälften har uppgivit att de blir försenade med ca 20 min för de som 
kommer från Nacka och cirka 10 min för de som kommer på Nynäsvägen.  
 
I det andra budskapet (j) prövades användningen av trafikplatsnummer på E4, nämli-
gen 155 (Nyboda). Den korrekta benämningen ”Trafikplatsnummer 155” är för långt 
och därför tillämpas ordet ”Avfart” i stället. I testet var det ingen som visste var avfart 
155 på E4 ligger. Några undrar stället var väg 155 ligger. Många uppfattar dock att nå-
got har hänt någonstans på E4 norrut. Några påpekar att det är otydligt vad hindret 
utgörs av. Andra skulle vilja ha stöd för att välja annan väg. De flesta har uppfattat 
vägmärket och tolkar budskapet så att det finns stor risk för köer och att det är besvär-
ligt att komma fram.  
 
Slutsats 
Få känner till vad trafikplatsnumren står för. Eftersom numren bedöms utgöra ett bra 
komplement till andra metoder för att ge platsbeskrivning så behöver trafikanterna få 

Kö 
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information och lära sig använda numren. Båda vägmärkena för kö uppfattas av delta-
garna som att stora framkomlighetsproblem med köbildning uppstår.  

4.2.4 Olycka 

 Farsta Nacka 
K 

 

l 

M  

 
Två typer av olycksbudskap ingick i laboratorietestet. Båda skulle föreställa samma 
olycka fast uttryckt på olika sätt. Platsen för händelsen skiljer sig åt mellan de båda 
fokusgrupperna. Budskapen som Farstagruppen fick bedöma finns till vänster i figuren 
ovan och Nackagruppens till höger. 
 
För det översta budskapet  k) resp l) så har alla deltagarna uppfattat att en olycka inträf-
fat. 60% av Nackadeltagarna kunde pricka in rätt lokalisering av Lugnets trafikplats på 
karta. I Farstagruppen var det endast 25% som placerade Sofielunds trafikplats rätt.  
Var fjärde deltagare anmärkte på att de inte förstod hur kilometeruppgiften skulle an-
vändas.  
 
Händelsen uppfattades så allvarlig att 60 – 70 % ansåg att de skulle välja en annan väg 
än normalt. Notabelt är att tre av de fem i Nackagruppen som inte kände till platsen för 
olyckan menade att de skulle köra en alternativväg och att den vägen var in till city 
(Stadsgården) dvs förbi Lugnets trafikplats. De skulle alltså inte varit hjälpta av infor-
mationen. Övriga skulle välja Södra länken. En person skulle försöka åka till en infarts-
parkering och åka kollektivt. Från Farstahållet uppgavs flera alternativvägar bl a Örby-
leden-Huddingevägen-Åbyvägen västerut eller Örbyleden-Huddingevägen tillbaka till 
Nynäsvägen vid Johanneshovs trafikplats och vidare in till city. Någon markerade små-
vägar vid Skogskyrkogården.  
 
Det nedre budskapet (m) innehöll ett vägmärke som bl a användes av polisen. Budska-
pet testades endast på Farstagruppen. Cirka hälften noterade att händelsen var en 
olycka dvs tolkade symbolen rätt. Knappt hälften skulle välja alternativväg vilket tyder 
på att åtminstone vissa inte uppfattat händelsen som fullt så allvarlig som i det första 
budskapet (k). Några ville ha mer detaljerade uppgifter om vilka körfält som var av-
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stängda och i vilken riktning medan några klagade på att de hade svårt att hinna ta till 
sig hela budskapet. Inga kommentarer lämnades på tidsuppgiften. 
 
Slutsats 
Budskap om en olycka uppfattas som en allvarlig händelse som vanligen kräver en 
åtgärd av berörda trafikanter. Det är därför viktigt att trafikanterna uppfattar att en 
olycka inträffat, var det hänt och om platsen är framkomlig. Det som orsakade mest 
problem i de testade budskapen var lokaliseringsuppgiften. Många vill också ha tydli-
gare uppgifter om inskränkningen på framkomligheten för att själva kunna bedöma hur 
de skall bete sig. En del vill ha konkreta råd. 

4.2.5 Restider 

N o 

 
Två olika sätt för att visa aktuella restider ingick i det experimentella testet. I båda fallen 
visades uppgifter till en känd plats (Norrtull) via två alternativa sträckningar. I det 
första budskapet (n) visades förväntad fördröjning eller extra restid. Underförstått skall 
uppgifterna ses  i förhållande till en normalsituation vid den tidpunkt som resan före-
tas. I det andra budskapet redovisas aktuella restider för de båda färdvägarna. 
 
Med det första budskapet (n) noterar knappt hälften att budskapet gäller förseningar 
eller att restiden förlängs. En del tolkar budskapet som att det är extra mycket trafik och 
en person tror att alternativet med den kortaste tiden är snabbast. Några litar inte riktigt 
på att korrekta restiduppgifter kan visas och flera vill ha besked om varför restiden har 
förlängts. 20% förstår över huvud taget inte innebörden av budskapet och tycker att 
fomuleringen är luddig. Exempelvis bör man i stället för ”Extra tid” skriva ”Försening”. 
En tredjedel av deltagarna har bedömt förseningens storlek (medelvärde 13 minuter).  
Endast två deltagare skulle välja att köra Södra länken-Essingeleden. Övriga skulle åka 
via city men några skulle välja andra alternativ än Klarastrandsleden t ex smitvägar på 
Södermalm, Söder Mälarstrand, genom city till Valhallavägen. 
 
De flesta har förstått av budskap o) att den snabbaste vägen är via city, men några skul-
le åka Södra länken. Hälften av deltagarna uppfattar budskapet som restidinformation, 
men nästan lika många tolkar det felaktigt så att restiden är längre än normalt pga kö-
bildning eller annat. Flera vill veta vad uppgifterna står för och bl a ha en referens (”hur 
lång tid tar det normal?”). Man vill också veta om det hänt något och var problemen 
uppträder. Även med det här budskapet har en tredjedel (inte riktigt samma personer) 
bedömt att restiden förlängs (medelvärde 18 min). 
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Slutsats 
Det märks att trafikanterna är ovana vid att få information om restider. Några ifråga-
sätter om korrekta uppgifter kan visas och vill ha kompletterande information om vad 
som föranleder förlängda restider som bekräftelse. Svårigheten med att visa avvikande 
restidinformation, dvs förseningar, är att den inte kan användas för att jämföra snab-
baste vägen mellan två alternativ. Med restider enligt budskap o) är en jämförelse möj-
lig, men uppgifter om normal restid efterfrågas. 

4.3 Resultat av gruppdiskussioner 

I nedanstående avsnitt ges endast en sammanfattande redovisning av de viktigaste 
åsikterna och slutsatserna från gruppdiskussionerna. 

4.3.1 Ämnen för diskussion 

Följande ämnen togs upp till diskussion: 
• Deltagarnas egna erfarenheter av VMS 
• Vilken typ av budskap lämpar sig för att visa på VMS? 

(stödord som deltagarna fick reagera på var t ex evenemang, poliskontroll, tele-
fonnummer till Trafik Stockholm, parkeringsinformation) 

• Hur bör budskap visas? 
(t ex hur långt i förväg, hur länge, hur ofta, med blinkande lampor) 

• Hur bör budskapen utformas? 
(t ex textmängd, begrepp, symboler, synpunkter på/kunskap om vägmärken) 

• Åsikter om trafikinformationsutbud generellt 

4.3.2 Några framkomna synpunkter 

Typ av budskap: 
• Budskapen bör vara trafikrelaterade. Akuta händelser och vägarbeten är exem-

pel på den typ av händelser som bör gå ut på VMS. 
• Det finns en viss tveksamhet till lämpligheten att visa allmän evenemangs-

information på VMS. En anledning till detta är att uppgifter om evenemang inte 
primärt betraktas som trafikinformation utan snarare som marknadsföring. Det 
är därför viktigt att i budskapet ange hur trafiken påverkas med uppgifter om 
vilka vägar eller områden som är avstängda.  

• Uppgifter om Trafik Stockholms telefonnummer skall inte visas på VMS. De 
finns redan på plåtskyltar.  

• Upplysning om poliskontroller är också tveksamt (polisen har egna skyltar!) 
• Många känner en osäkerhet inför restidsinformation. Man tror inte att upp-

gifterna kan vara tillräckligt korrekta och stabila för att visas. Man är ovan vid 
denna typ av information och har därför svårt för att tolka uppgifterna, vilket 
några befarar kan leda till fel vägval.  
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• Pekpinnar typ ”Du kör för nära” passar inte för VMS 
• Deltagarnas erfarenheter av de tidigare P-ledssystem på infarterna var att detta 

var oanvändbart. Skyltarna visade obegriplig och felaktigt information. Denna 
typ av system vill man inte ha tillbaka. Däremot kan man möjligen tänka sig re-
levant information om infartsparkeringar på VMS. 

 
Hur visa budskap? 

• Förhandsinformation är viktig t ex vad gäller vägarbeten och avstängningar, 
men akuta, allvarliga störningar skall ta över (har högre prioritet) 

• Budskap om allvarliga händelser bör kunna förstärkas med blinkande text eller 
lampor 

• Konsekvens av en händelse kan ofta vara viktigare än händelsetyp 
 
 Budskapsutformning 

• Avståndsuppgifter (i km) kan vara svårt för många. Uppgiften kan misstolkas! 
Innebär den en utbredning (av en händelse), kölängd eller avståndet till händel-
sen och i så fall varifrån? 

• Vissa symboler kan komplettera och ibland ersätta text men åsikterna skiftar. 
• Ta bort onödig text i budskapen, såsom t ex Begr framkomlighet  

 
Deltagarna diskuterade också några specifika budskapsutformningar och vägmär-
ken/symboler med följande synpunkter: 
 

 

Avsikten med budskapet är att förklara 
för trafikanter anledningen till ovanliga 
köer. Man tycker att symbolen och be-
skedet  är bra men ”Begr framkomlig-
het” är onödigt. 
Detta är bra information, särskilt om 
bron har fastnat. Även tidsuppgiften är 
viktig trots att det handlar om en kort 
tidsrymd. Däremot är kilometeravstån-
det svårtolkat.  

 

I diskussionen säger sig några få känna 
till märket, men ingen vet var trafikplats 
nummer 155 ligger. 

 

Få känner till vägmärket eller har tänkt 
på vad det innebär. (1.5.4.5 Vägnum-
mermärke vid omledning av trafiken) 
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Slutsatser 
Gruppdiskussionerna har pekat på att VMS primärt bör användas för att ge händelse-
baserad trafikinformation. De flesta deltagarna anser inte att VMS bör tas i anspråk för 
allmänna uppgifter som telefonnummer till Trafik Stockholm eller poliskontroller. Viss 
tveksamhet finns också för evenemangsinformation som inte klart anger hur trafiken 
påverkas. Förhandsinformation om kommande större ingrepp eller avstängningar är 
värdefull för att ge trafikanterna möjlighet att planera resalternativ. Man kan gärna 
förstärka allvarliga budskap med blinkande lampor eller liknande. Trafikanterna kan 
tänka sig fler symboler och att otydliga besked såsom ”Begr framkomlighet” plockas 
bort.  
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5 Fältundersökning 

5.1 Metod och uppläggning 

Avsikten med fältundersökningen var att studera om och hur trafikanterna agerade på 
visade budskap under verkliga förhållanden genom trafikanternas egen utsaga om hur 
man betett sig och genom bearbetning av trafikflöden.  
 
En plan för fältundersökningarna utvecklades. Studien genomfördes under tre veckor i 
oktober 2005 (10 – 28 oktober) och omfattade de båda infarterna Värmdöleden och Ny-
näsvägen, dvs samma som testades i den experimentella studien.  
 
Huvudaktiviteten var intervjuundersökningar med bilister som passerat tavlorna då 
budskap visats. Det är viktigt att inhämta trafikanternas reaktion så snart som möjligt 
efter det att de passerat skylten, helst samma dag. För att åstadkomma detta tilläm-
pades en metod som tidigare använts på Nynäsvägen. Den innebär att ett antal paneler 
för olika tidsfönster under morgonens högtrafik skapas. Bilister registreras med num-
merskrivning och kontaktas per telefon för att få uppgifter om resvanor, vilja att ställa 
upp och demografiska bakgrundsdata. Strävan var att också få med ca 20% yrkesförare 
och därför rekryterades dessa genom att notera företagsbilar som passerade respektive 
VMS-tavla under tiden för nummerskrivningen. Dessa transport-, buss- och taxiföretag 
kontaktades för att få uppgifter om förare som skulle ingå i de olika panelerna. Paneler-
na kom därigenom att bestå av såväl privatbilister som yrkesförare vilka regelbundet, 
uppdelat på olika tidsperioder, passerar de utvalda skyltar. 
 
En intervjuorganisation fanns standby för att med kort varsel kunna genomföra inter-
vjuer. På VST fanns en jourperson med backup som varje vardagsförmiddag kontrolle-
rade UMS-loggen om budskap visats på någon av de studerade VMS-erna mellan kl 
6.30 och 9.00. Utdrag ur loggen för denna period faxades till intervjuorganisationen. Om 
budskap visats som enligt instruktionerna kunde vara av intresse för utvärderingen, så 
genomfördes intervjuer samma kväll (måndag till torsdag) med ett urval förare som 
troligen hade passerat skylten då den varit tänd (relevanta paneler). Av erfarenhet är 
benägenheten att svara på telefonfrågor betydligt lägre på fredagskvällar och därför 
uteslöts denna dag.       
 
För den period som intervjuundersökningen genomfördes inhämtades också data från 
trafikräknestationer i första hand på huvudvägen och de närmaste avfarterna efter 
skyltplaceringen i riktning mot Stockholm. 
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5.1.1 Begränsningar 

Den valda metoden för fordonsregistrering borgar för att intervjuunderlaget (paneler-
na) är slumpmässigt konstruerat. Personerna i panelerna har kontaktats i förväg för att 
säkerställa hög svarsandel i samband med intervjuerna. Urvalets storlek (425 personer) 
begränsar emellertid möjligheten att bryta ned svaren än på infartsled och budskapstyp. 
Svaren gör inte anspråk på att vara statistiskt säkerställda och är därmed inte generali-
serbara. Däremot kan de ge en god indikation om hur trafikanterna reagerar.  

5.1.2 Genomförda intervjuer - deltagare 

Sammanlagt genomfördes 425 intervjuer. Antalet intervjuer var 205 st på väg 222 och 
220 st på väg 73. 72% var män och 28% kvinnor. 
 
Åldersfördelningen framgår av nedanstående diagram. 21% av de intervjuade är yrkes-
förare. 
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Figur 5.1  Åldersfördelning hos de intervjuade i fältundersökningen 

  
De intervjuade är vana bilförare. 96% kör över 1000 mil per år och 21% över 3000 mil. 
 
Av figur 5.2 framgår också att 85% av de intervjuade dagligen åker på Värmdöleden 
respektive Nynäsvägen. 
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Figur 5.2 Andel som dagligen åker på de undersökta infartslederna 

 

5.2 Resultat av förarintervjuer 

5.2.1 Visade budskap 

Perioden dominerades av broolyckan då pråmkranen Lodbrok kolliderade med en av 
Essingebroarna vid Gröndal. Händelsen inträffade på eftermiddagen fredagen den 14 
oktober och fick stor påverkan på trafiken under hela den resterande delen av fält-
studieperioden. Budskap om denna händelse visades på VMS i lite olika utformningar 
under denna tid. Redan vid det första intervjutillfället om händelsen, som var på mån-
dagen den 17 oktober,  kände de flesta säkert till händelsen genom bl a media. Ytterliga-
re intervjuer genomfördes senare då budskapen om olyckan och dess konsekvenser 
hade andra formuleringar. Genom att händelsen var bekant är det svårt att dra några 
slutsatser om vilken betydelse VMS-budskapen i sig haft för den enskildes beslut sin 
resa.   
 
De budskap som visades under tiden 06.30 – 09.00 och följdes upp med intervjuer sena-
re samma dag var:  

1. Den 17 oktober visades 06:30-09:00 meddelandet ”E4N/STORA ESSINGEN; 
HINDER PÅ VÄG; BEGR FRAMKOMLIGHET” med vägmärket ”Annan fara” 
på båda vägsträckorna. 

 
2. Den 18 oktober visades 06:30-09:00 meddelandet ”E4N/STORA ESSINGEN; 

VÄGSKADA I KÖRFÄLT; AVSTÄNGD” med vägmärket ”Annan fara” på väg 
73. 
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3. Den 18 oktober visades 08:25-08:37 meddelandet ”HINDER PÅ VÄG; 
4 KM/DANV.TULLSBRON; ETT KÖRFÄLT AVSTÄNGT” med vägmärket   
”Annan fara” på  väg 222. 

 
4. Den 18 oktober visades 08:37-09:00 meddelandet ”E4N/STORA ESSINGEN; 

VÄGSKADA I KÖRFÄLT; AVSTÄNGD” med vägmärket ”Annan fara” på  väg 
222. 

 
5. Den 19 oktober visades 06:30-09:00 meddelandet ”E4N/GRÖNDAL HINDER PÅ 

VÄG; BEGRÄNSAD FRAMKOMLIGHET” med vägmärket ”Annan fara” på väg 
73. 

 
6. Den 19 oktober visades 06:30-08:08 meddelandet ”E4N/GRÖNDAL; HINDER 

PÅ VÄG; BEGR FRAMKOMLIGHET” med vägmärket ”Annan fara” på väg 222. 
 

7. Den 19 oktober visades 08:08-09:00 meddelandet ”SÖDRA LÄNKEN” med 
vägmärket ”Köbildning” på väg 222. 

 
8. Den 24 oktober visades 07:37-08:55 meddelandet ”SÖDRA LÄNKEN” med 

vägmärket ”Köbildning” på väg 222. 
 

9. Den 25 oktober visades 07:58-08:38 meddelandet ”SÖDRA LÄNKEN” med 
vägmärket ”Köbildning” på väg 222. 

 
10. Den 25 oktober visades 08:38-09:00 meddelandet ”VÄRMDÖLEDEN; HINDER 

PÅ VÄG; AVSTÄNGD PÅFART” med vägmärket ”Annan fara” på väg 222. 
 

11. Den 25 oktober visades 08:38-08:59 meddelandet ”SÖDERLEDSTUNNELN; 
OLYCKA; ETT KÖRFÄLT AVSTÄNGT” på väg 73. 

 
12. Den 26 oktober visades 07:00-09:00 meddelandet ”E4N/STORA ESSINGEN; 

BROSKADA;1 KÖRFÄLT AVSTÄNGT” med vägmärket ”Annan fara” på  väg 
73 och väg 222. 

 
I redovisningen nedan presenteras inte resultaten för varje visningstillfälle enligt ovan 
på grund av att underlaget i vissa fall är för litet. Istället grupperas svaren för budskap 
som har samma eller nästan samma innehåll för en del av budskapen enligt följande: 
 
(1+5+6) ”E4N/Gröndal (+Stora Essingen). Hinder på väg. Begr framkomlighet”  
 17, 19/10 Farsta och Nacka 
(7+8+9) ”Södra länken” med vägmärket Kövarning  19, 24, 25/10  Nacka 
(2+4) ”E4N/Stora Essingen. Vägskada i körfält. Avstängd”  18/10 Farsta och Nacka 
(12) ” E4n/Stora Essingen. Broskada. 1 körfält avstängt”  26/10  Farsta 
(12) ” E4n/Stora Essingen. Broskada. 1 körfält avstängt”  26/10  Nacka 
(11) ”Söderledstunneln. Olycka. Ett körfält avstängt”  25/10  Farsta 
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5.2.2 Uppmärksammat skylt och budskap 

I stort sett alla (i snitt 95%) som passerat platsen för skylten har uppmärksammat att 
skylten finns där. 
 
Totalt uppfattade 73% budskapet på skylten. Av de som uppmärksammade skylten 
uppfattade 77% budskapet. Med ett undantag är skillnaderna inte heller här så stora 
mellan de olika budskapen. Undantaget är det tillfälle då ett körfält var avstängt på 
grund av en olycka i Söderledstunneln, då också få intervjuer genomfördes. En förklar-
ing till att nästan en av fyra förare inte såg budskapet skulle kunna vara att de trots en 
kontrollfråga om tidpunkt när de passerade skylten ändå har hamnat utanför tidsfönt-
ret för budskapsvisningen. Mot detta står att andelen som inte sett budskapet ligger på 
samma nivå även för budskap som varit tända hela morgonen.  

5.2.3 Budskapets innehåll 

De intervjuade har uppmanats att försöka återge budskapet ord/innehåll. Intervjuaren 
har värderat om innehållet huvudsakligen är rätt återgivet, om endast delar av budska-
pet är rätt eller om det är fel. Resultatet för samtliga undersökta budskap framgår av 
figur 5.3 
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Figur 5.3 Återgivning av budskapet av samtliga intervjuade 

Av de som uppmärksammat att det finns ett budskap och som inte glömt detta kan 78% 
med några ord återge budskapet rätt eller delvis rätt. Störst andel har uppfattat bud-
skapet om broskada på Essingeleden och i minst omfattning har budskapet om olyckan 
i Söderledstunneln uppfattats. Detta framgår av nedanstående tabell som visar andelen 
rätt respektive delvis rätt svar för samtliga intervjuade. 
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Tabell 5.1 Andelav alla intervjuade som kunde återge budskapet 

 

Trafikanter v73 
och 222: 

E4N/Gröndal.  
Hinder på väg. 
Begr framkom-

lighet 
(164 st svar) 

Trafikanter 
v222: Södra 

länken, 
köbildning 
(79 st svar) 

Trafikanter 
v73 och 222: 
E4 N/Stora 
Essingen. 

Vägskada i 
körfält. Av-

stängd 
(73 st svar) 

Trafikanter 
v73: 

E4 N/Stora 
Essingen. 

Broskada. 1 
körfält 

avstängt  
(37 st svar) 

Trafikanter 
v222: E4 
N/Stora 

Essingen. 
Broskada. 1 
körfält av-

stängt  
(53 st svar) 

Trafikanter v73: 
Söderledstunneln. 

Olycka. Ett 
körfält avstängt 

(13 st svar) 

Huvudsakligen 
rätt 

30% (50 st) 27% (21 st) 19% (14 st) 38% (14 st) 30% (16 st) 0% (0 st) 

Delvis rätt 21% (34 st) 13% (10 st) 25% (18 st) 30% (11 st) 26% (14 st) 31% (4 st) 

 
 
18% av de som uppmärksammade skylten (13% av samtliga intervjuade) sänkte farten 
för att hinna läsa budskapet. Detta var vanligast på meddelandet om vägskada i körfält 
dvs det meddelande som visades den 18 oktober, andra vardagen efter det att Essingeb-
ron blivit påseglad. 
 

Tabell 5.2 Andel som sänkt farten för att hinna läsa olika budskap 

 

Trafikanter v73 och 
222: 

E4N/Gröndal.  
Hinder på väg. 

Begr framkomlig-
het 

(164 st svar) 

Trafikanter 
v222: Södra 
länken, kö-

bildning 
(79 st svar) 

Trafikanter v73 
och 222: 

E4 N/Stora 
Essingen. 

Vägskada i 
körfält. Av-

stängd 
(73 st svar) 

Trafikanter 
v73: 

E4 N/Stora 
Essingen. 
Broskada.  
1 körfält 
avstängt  

(37 st svar) 

Trafikanter 
v222:  

E4 N/Stora 
Essingen. 
Broskada.  
1 körfält 
avstängt  

(53 st svar) 

Trafikanter v73: 
Söderledstunneln. 

Olycka.  
Ett körfält avstängt

(13 st svar) 

Ja 11% (18 st) 11% (9 st) 26% (19 st) 5% (2 st) 4% (2 st) 0% (0 st) 
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5.2.4 Upplevelse av skylt och budskap 
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Figur 5.4 Hur man uppfattade budskapet 
 
Figur 5.4 visar hur de intervjuade uppfattade de visade budskapen. Av de som säger sig 
ha sett skylten och uppfattat respektive budskap så ansåg 53% att de helt eller delvis 
förstått vad som hänt, 67% förstod var händelsen/situationen inträffat, 87% upplevde att 
de själva kunde bedöma hur de skulle påverkas av själva händelsen och 79% ansåg att 
de fick tillräcklig information för att veta vad de skulle göra. Nedanstående tabell visar 
vilken andel som anser att de helt förstått de undersökta budskapen. 
  

Tabell 5.3 Uppfattning av olika budskap 

 
Ja 

Trafikanter v73 
och 222: 

E4N/Gröndal.  
Hinder på väg. 
Begr framkom-

lighet 
(103 st svar) 

Trafikanter 
v222: 
Södra 

länken, 
köbildning 
(45 st svar)

Trafikanter 
v73 och 222: 
E4 N/Stora 
Essingen. 

Vägskada i 
körfält. Av-

stängd 
(39 st svar) 

Trafikanter 
v73: 

E4 N/Stora 
Essingen. 
Broskada.  
1 körfält 
avstängt  

(28 st svar) 

Trafikanter 
v222:  

E4 N/Stora 
Essingen. 
Broskada.  
1 körfält 
avstängt  

(35 st svar) 

Trafikanter v73: 
Söderledstunneln. 

Olycka.  
Ett körfält  
avstängt 

(6 st svar) 

Vad som hade 
hänt 

23% (24 st) 35% (19 st) 60% (26 st) 43% (12 st) 69% (24 st) 67% (4 st) 

Var händelsen/ 
situationen 

inträffat 
50% (51 st) 43% (23 st) 65% (28 st) 46% (13 st) 77% (27 st) 67% (4 st) 

Påverkas av 
händelsen 

70% (72 st) 69% (37 st) 74% (32 st) 89% (25 st) 80% (28 st) 50% (3 st) 

Tillräcklig info 66% (68 st) 67% (36 st) 88% (38 st) 64% (18 st) 69% (24 st) 33% (2 st) 
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För budskap som innehöll ett vägmärke undersöktes om trafikanterna visste vad väg-
märket betyder. 61% svarade huvudsakligen eller delvis rätt på de vägmärken som 
visades. 
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Figur 5.5 Kännedom om vägmärkets betydelse (båda ”Annan fara” och ”Köbildning”) 

 
Endast två vägmärken visades, varav kö-märket vid tre tillfällen på Värmdöleden. 60% 
uppfattade vägmärket ”Annan fara” helt eller delvis rätt medan motsvarande siffra för 
kömärket var något högre (68%). Om man bortser från de 17% som inte såg eller mindes 
vägmärket så blir andelen rätt eller nästan rätt knappt 75%. Här skall noteras att bedöm-
ningen av rätt eller fel är en subjektiv bedömning. Några kompletterande frågor för att 
utröna vad respondenterna menar med sitt svar har inte genomförts.  
 

5.2.5 Budskapets påverkan 

Endast en liten andel (10%) ansåg att de förändrade sitt körbeteende genom att bli mer 
uppmärksamma och försiktiga eller att sänka hastigheten. Övriga körde som vanligt till 
följd av budskapen.  
 
De allra flesta (84%) körde den väg som de planerat. Cirka 10% valde att åka en annan 
väg med nedanstående fördelning på budskap. Ingen valde att köra till infartsparkering 
för vidare färd med kollektiva färdmedel. Det var inte heller någon som körde tillbaks 
för att åka senare eller avbryta resan. 
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Tabell 5.4 Andel som valde annan väg än den planerade 

 

Trafikanter v73 
och 222: 

E4N/Gröndal.  
Hinder på väg. 
Begr framkom-
lighet  (19/10) 
(103 st svar) 

Trafikanter 
v222: Södra 

länken, 
köbildning 

(19,24,25/10)
(45 st svar) 

Trafikanter 
v73 och 222: 
E4 N/Stora 
Essingen. 

Vägskada i 
körfält. 

Avstängd 
(18/10) 

(39 st svar) 

Trafikanter 
v73: 

E4 N/Stora 
Essingen. 
Broskada.  
1 körfält 
avstängt 
(26/10)  

(28 st svar) 

Trafikanter 
v222: E4 
N/Stora 

Essingen. 
Broskada.  
1 körfält 
avstängt 
(26/10)  

(35 st svar) 

Trafikanter v73: 
Söderledstunneln. 

Olycka.  
Ett körfält  
avstängt 
(25/10) 

(6 st svar) 

Jag valde en annan 
väg 

10% (10 st) 13% (7 st) 7% (3 st) 4% (1 st) 6% (2 st) 0% (0 st) 

 
Cirka 10 % uppger att de inte skulle gjort samma val om de inte sett budskapet på skyl-
ten. 
 
De flesta hade fått motsvarande information på annat sätt, framför allt från radion vil-
ket framgår av nedanstående tabell.  
 

Tabell 5.5 Kanaler som motsvarande information erhållits ifrån (över 100%, flera svar möjliga) 

 
I genomsnitt tyckte 85% av de intervjuade att budskapens utformning och innehåll var 
bra eller mycket bra (25% mycket bra). Sämst omdöme fick budskapet ”Södra länken” 
med vägmärket ”Köbildning” där 22% tyckte att det var dåligt eller mycket dåligt. 

 

Trafikanter v73 
och 222: 

E4N/Gröndal.  
Hinder på väg. 

Begr framkomlig-
het 

(103 st svar) 

Trafikanter 
v222: Södra 

länken, köbild-
ning 

(45 st svar) 

Trafikanter v73 
och 222: 

E4 N/Stora 
Essingen. 

Vägskada i 
körfält. Av-

stängd 
(39 st svar) 

Trafikanter 
v73: 

E4 N/Stora 
Essingen. 
Broskada.  
1 körfält 
avstängt  

(28 st svar) 

Trafikanter 
v222:  

E4 N/Stora 
Essingen. 
Broskada.  
1 körfält 
avstängt  

(35 st svar) 

Trafikanter 
v73: 

Söderledstun-
neln. Olycka. 

Ett körfält 
avstängt 

(6 st svar) 

Radio 61% (63 st) 44% (24 st) 60% (26 st) 46% (13 st) 54% (19 st) 17% (1 st) 

TV 21%  (22 st) 4% (2 st) 14% (6 st) 21% (6 st) 20% (7 st) 33% (2 st) 

Internet 3% (3 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 4% (1 st) 6% (2 st) 17% (1 st) 

Navigeringssys-
tem 

0% (0 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 4% (1 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 

Mobiltelefon 0% (0 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 4% (1 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 

Tidningar 16% (16 st) 2% (1 st) 19% (8 st) 25% (7 st) 9% (3 st) 17% (1 st) 

Annat 1% (1 st) 2% (1 st) 2% (1 st) 0% (0 st) 6% (2 st) 0% (0 st) 
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5.2.6 Informationens betydelse 

De intervjuade fick besvara frågan ”Vilken betydelse har snabb och korrekt information 
har för dig?”.  85% anser att snabb och korrekt trafikinformation har ganska stor eller 
stor betydelse när man kör till stan jämfört med 69% som anser att det har stor eller 
ganska stor betydelse när man kör från stan. Se nedanstående figur! 
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Figur 5.6 Uppfattning om betydelsen av snabb och korrekt information 

 
76 % är för och 8% är emot förekomsten av VMS i vägtrafiken. Detta är alltså ett klart 
positivt betyg åt användning av VMS för att hålla trafikanterna informerade.  
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Figur 5.7 Andelen som är för respektive emot förekomst av VMS 
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5.3 Planering och genomförande av trafikmätningar 

För att studera om visade budskap kan ha inneburit en omfördelning av trafiken på 
alternativvägar så har trafikdata insamlats och analyserats. Data inhämtades från befint-
liga trafikräknepunkter som är placerade vid de platser efter respektive skylts placering 
där det finns valmöjligheter till alternava vägar. För Värmdöleden är den stora och enda 
fördelningspunkten vid Södra länkens anslutning före trafikplats Lugnet. Här finns ett 
MCS-system med mätpunkter enligt figur nedan. 
 

 

Figur 5.8 Detektorplacering vid Södra länkens anslutning till Värmdöleden .Trafikdata från detektor-
punkterna 7,580  6,880 och 6,540 användes i uppföljningen 

 
Den första, stora vägvalspunkten på Nynäsvägen efter skyltens placering vid Farsta är 
Gubbängens trafikplats. Vid denna trafikplats finns Autoscope-kameror som registrerar 
trafikflöden på främst på huvudvägen. På grund av driftproblem har data emellertid 
endast kunnat erhållas från den sista veckan i oktober månad,  vilket gör att en jämfö-
relse inte kan åstadkommas.   
 
För Värmdövägen/Södra länken har en jämförelse av trafikflöden på kvartsnivå gjorts 
för respektive vardag för sig mellan kl 06.00 och 09.00. På huvudvägen (Värmdöleden) 
var flödet de två första måndagarna i oktober då inga budskap visades i snitt 731 for-
don/15 min (referensnivå). Måndagen efter Lodbrokolyckan sjönk flödet till 698 for-
don/kvart dvs med 4,5%. Dessutom uppstod en omfördelning av trafiken så att 6,5 % av 
samtliga förare valde att åka mot stan i ställer för Södra länken. Flödet på kvartsnivå i 
Södra länkens första tunnel (Sicklatunneln) framgår av nedanstående figur. 
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Figur 5.9 Flöde på kvartsnivå i Sicklatunneln på måndagar i oktober 2005 

Under tisdagen efter olyckan (18/10) var flödet i stort sett återställt (jämfört med tidi-
gare tisdagar under månaden), men fortfarande valde ca 5% att åka via Danvikstull i 
stället för Södra länken. Denna andel låg kvar på ungefär samma nivå även resten av 
månaden, vilket framgår av nedanstående figur. Den 25 oktober sjönk andelen kraftigt 
vid två tillfällen. Den senare dippen beror på att Södra länken stängdes, troligen som en 
följd av olyckan i Söderledstunneln.   
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Figur 5.10 Andelen fordon som åkte via Danvikstull i stället Södra länken. Minskning i % i förhållande 
till Värmdöledens totala nivå under normala förhållanden motsvarande veckodagar i oktober.  
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5.3.1 Samband med resultat från fältintervjuerna 

Eftersom interjuerna genomfördes med personer i paneler som skapats tidigare i sam-
ma månad baserat på nummerskrivning på respektive led (Värmdöleden och Nynäsvä-
gen) så skall deras svar ställas i relation till totalflödet på huvudleden. De uppgifter som 
kan vara intressanta att jämföra är om man valde att genomföra sin resa som planerat 
eller om man valde att åka annan väg alternativt att återvända för att åka kollek-
tivt/köra senare eller avbryta. 
 
Alternativet att vända tillbaka är inget realistiskt val för trafikanter på Värmdöleden 
eftersom det inte finns någon trafikplats mellan skylten och anslutningen till Södra 
länken. För trafikanter på Nynäsvägen finns däremot flera valmöjligheter för att vända 
eller åka alternativ väg, vilket nedantående tabell indikerar. 
 
I tabellen anges andel trafikanter som uppger att de valt annan väg nedbrutet på visat 
budskap. Siffran är endast en indikation eftersom underlaget för en sådan nedbrytning i 
flera fall är alldeles för litet. Uppgiften jämförs med data från trafikmätningarna för 
motsvarande tidsperiod vad gäller Nacka. Trafikdata från Nynäsvägen medger inte 
jämförelse. 
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Tabell 5.6 Andel som väljer alternativ väg för de undersökta budskapen. Siffrorna från intervjuerna 
bygger på ett litet underlag och är endast indikativa. N=Nacka, F= Farsta 

 
  
Siffrorna indikerar att det finns ett samband även om nivån på uppgifterna varierar 
stort. 
 
Information om framkomlighetsproblemen i samband med pråmolyckan ledde till att 4-
6% enligt trafikmätningarna från Nacka valde annan väg medan något färre (0-4%) 
uppgav att de faktiskt gjort detta. På Nynäsvägen var det 4-18% som valde annan väg, 
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flest direkt efter olyckan. Varning för kö i Södra länken ledde till att 5-9% enligt trafik-
mätningarna åkte via Danvikstull medan ca 10% (med ett undantag) uppgav att de gjort 
detta. En kort tids stängning av Södra länkens påfart ledde till att trafiken för den halv-
timmesperiod som berördes minskade med en tredjedel i Länken. Såväl trafik som in-
tervjusiffror stämmer i det här fallet. 

5.3.2 Slutsatser om fältundersökningen 

Händelsen där kranpråmen Lodbrok rammade en av broarna på Essingeleden har stor 
betydelse för hur man ska tolka resultatet. Olyckan blev snabbt känd genom rapporte-
ring i media, inte minst radion, som dessutom följde och rapporterade om händelse-
utvecklingen och konsekvenserna för trafiken under hela  reparationsarbetet. 
 
Man kan konstatera att nästan alla som passerat skyltarna har uppmärksammat dessa 
och tre av fyra har också sett det visade budskapet. Ungefär hälften av alla som passerat 
kunde också återge budskapet rätt. 13% av samtliga uppgav att de sänkte farten för att 
hinna se budskapet. Av de som sett skylten och uppfattat ett budskap (73% av alla) så 
menar drygt hälften att de helt eller delvis förstått vad som hänt, 67% förstod var hän-
delsen/situationen inträffat. Siffrorna är lägre för budskapet om Köbildning i Södra 
länken som heller inte innehöll någon uppgift om anledning eller plats. En stor majori-
tet (87%) upplevde att de själva kunde bedöma hur de skulle påverkas av själva händel-
sen och det gällde även köbudskapet. Två av tre visste vad de båda vägmärkena hade 
för innebörd. En något högre andel svarade rätt på kövarningsmärket.  
 
Det är dock relativt få som uppgav att de förändrat sitt körbeteende (totalt 10%) genom 
att t ex köra mer försiktigt på grund av budskapen. Ungefär lika stor andel valde en  
alternativ väg men här finns stora skillnader beroende på budskapens innebörd (t ex 
avstängd väg) och kännedom om händelsen sedan tidigare (pråmolyckan) liksom skyl-
tens plats. Förhållandevis fler valde alternativ väg på Nynäsvägen bl a beroende på 
tillgången till fler valmöjligheter än på Värmdöleden.  Bearbetning av trafikdata indike-
rar ett samband mellan mätningarna även om nivån på siffrorna inte överensstämmer. 
Var tionde förare uppgav att budskapet varit avgörande för deras val om fortsatt färd. 
Omdömena om skyltarnas existens är positiva, alltså finns en stor acceptans bland all-
mänheten om att det är bra att VMS finns och att det borde finnas flera sådana tavlor. 
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6 Bedömning av nyttan av VMS 

6.1 Internationella erfarenheter av nyttan av VMS-information  

6.1.1 Allmänt om nyttan av VMS 

EU sammanfattade omkring år 2000 kunskapen om VMS efter genomförandet av fjärde 
ramprogrammet. Nyttan av VMS gäller främst tre situationer för trafikanten: 
• Information som reflekterar de aktuella förhållandena i vägnätet och som kan för-

bättra ruttvalsbeslut 
• Information om väderförhållanden som kan förbättra hastighetsanpassningen och 

göra att trafikanten undviker obrukbara vägar 
• Information om parkeringsmöjligheter 
 
I Skottland har man kommit fram till att fördröjningarna minskar med 20% i samband 
med allvarliga incidenter på Forth Road Bridge när restider för alternativvägar anges. 
För övriga vägnätet har man mätt restidsbesparingar på 5-10 minuter. En majoritet av  
de reguljära pendlarna uppgav att de skulle följa VMS-information även om den var i 
konflikt med andra källor. 
 
Intervjuer i samband med försök för ringvägen i Amsterdam visade att 80% ansåg in-
formationen vara korrekt, 98% förstod vad skylten betydde, 68% ansåg att komforten 
förbättrades och 63% reagerade på informationen. Försök som byggde på de 350 VMS 
som finns på ringvägen (Peripherique) i Paris visade att  80% av förarna föredrog att 
hellre bli informerade om restider än om kölängder.  
 
VMS som använts för information om väderförhållandena i Tyskland resulterade i 10% 
lägre hastigheter och upp till 30% färre olyckor vid regn och  85% minskning vid dim-
ma. Totalt 2666 intervjuades (varav 650 utländska förare) i Frankrike för att bedöma 
nyttan av att visa symboler och inte bara text. Symbolerna ökade förståelsen hos de 
utländska förarna och mer ju oftare man sett symbolen. 
 
VMS som installerats på infartsleder till storstäder i Tyskland med information om P+R-
möjligheter har varit effektiva och ökat infartsparkeringen med 80%. I Paris har styrstra-
tegierna som omfattar påfartsreglering och 350 VMS för hela Peripherique och Boule-
vard des Marechaux ökat reshastigheterna med 21%, 16% resp 19% för motorvägen, 
parallellvägarna och hela korridoren. Liknande resultat har uppnåtts i Amsterdam med 
en minskad fördröjning om 19% för all trafik i korridoren. 
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VMS har också använts för att presentera information om väderförhållanden och lämp-
lig hastighet. De flesta mätbara resultaten har uppnåtts i kombination med hastighets-
styrning. Upp till 10% reduktion av fordonshastigheterna uppnåddes i Frankrike. I 
Tyskland minskade olyckorna med mer än 20% och antalet dödade eller skadade med 
mer än 40%. (CORDIS, 2000) 
 
Kommentar: 
Uppenbart ger VMS stor nytta när väg- och trafikförhållandena är komplicerade och 
information kan förmedlas som inte är självklar för trafikanterna. Utöver de tre situa-
tioner som EU-dokumentet nämner kan information via VMS också bidra till förståelse 
för varför köer har uppstått och ge information om köslut. En enkät som nyligen gjordes 
i Florida i USA visade att över 60% anser att det är mycket viktigt att erbjuda trafikin-
formation genom VMS. Detta tyckte trafikanterna var den tredje viktigaste åtgärden 
efter bättre samordning av trafiksignaler och uppsnabbning av arbetet vid motorvägs-
olyckor (Hill, 2005) 

6.1.2 Störningsinformation och omledning (Bremen) 

System för sträckreglering som består av variabla hastigheter samt VMS använda både 
för störningsinformation och omledning finns i bruk sedan länge på de tyska motorvä-
garna. Jämfört med andra sträckor har ett kapacitetstillskott på 5-10% kunnat uppmätas. 
 
Hastighetsgränsen sätts utifrån trafikflöde, hastighet och väderleksdata. Det är hastig-
hetsgränser som också beivras med övervakning. Olycksdata för de första anläggning-
arna visade en förbättring av trafiksäkerheten med 20-30 %. Senare när mindre högbe-
lastade sträckor har utrustats har något lägre siffror erhållits. 
 
Ett exempel är motorvägssystemet på A1 nära Bremen. Antalet olyckor minskade med  
30% när fri fart ändrades till fast gräns 120/100 vid torrt resp vått väglag och med ytter-
ligare 5% när MCS infördes. Hur stor del som beror på VMS enbart går inte att säga. 
(SSP-Consult et al, 2003) 
 
Kommentar: 
Säkerheten förbättras främst genom lägre hastigheter. Omledning genom VMS har dock 
stor betydelse för att minska fördröjningarna.  

6.1.3 Tunnelstyrning (Liége) 

E25/E40-länken ligger söder om Liége. Öppnade år 2000 med en tunnel under södra 
delen av Liége. Vägprojektet i kombination med tunnelstyrningssystemet (sträckre-
glering och VMS) har varit mycket framgångsrikt och bara lett till 15 istället för tidigare 
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40-150 olyckor per år. Omledningvägar aktiveras 10 gånger per år och strategiska åt-
gärdsplaner 500 gånger per år. 
 
Projektet har gett förbättring av säkerheten på mer än 50%. ’Operational guidelines’ 
innehåller bl.a. klassning av incidenter, kommunikationsprocedurer, trafiklednings-
strategier och hanteringsrutiner. (Willame E & Blaszczak B, 2004) 
 
Kommentar: 
Nyttan av att bygga om äldre delar av trafiksystemet är uppenbar. Det går dock inte att 
isolera hur mycket själva tunnelstyrningen bidragit med. 

6.1.4 Varning för dimma (Breda) 

På motorvägen A16 i närheten av Breda i Holland introducerades ett automatiskt dim-
varningssystem redan 1991. Systemet består av 20 sensorer på en 12 km lång sträcka och 
mäter siktbarheten. Systemet väljer automatiskt lägre hastighetsgräns när sikten under-
stiger 140 meter. 
 
Lägre hastighetsgränser i dimma har minskat medelhastigheten med 8 till 10 km/h. Vid 
extremt dålig sikt hade systemet en motsatt effekt. Medelhastigheten blev då 60 km/h 
mot 29 km/h utan variabla hastigheter. Utgående från sambandet mellan hastighet och 
antalet olyckor bedöms effekten av en hastighetssänkning med 8-10 km/h medföra 20-
30% färre olyckor. Inga effekter kunde uppmätas på distanshållning, tidsluckor eller 
konflikter (time-to-collision). (Hogema & van der Horst, 2000) 
 
Kommentar: 
Uppenbart är nyttan av VMS stor där man har höga hastigheter och allvarliga problem 
med dimma. Numera är dimvarningar oftast inbyggda i sträckregleringssystemen. Men 
enklare VMS som användes redan i mitten på 80-talet i Tyskland gav olycksminskning-
ar i samma storleksordning.  

6.1.5 Vägarbeten (Köge) 

Ett större system med trafikinformation infördes under 2002-2003 i samband med ut-
byggnad av motorvägen E20 till sex körfält vid Kögebukten söder om Köpenhamn. 
Systemet bestod av variabla hastighetsgränser (VH) och VMS-information om fördröj-
ningar för två olika ruttalternativ.  
 
Man hade inledningsvis stora tekniska problem. Felaktig hastighet visades under upp 
till 18% av tiden under morgonrusningen och det var svårt att få systemet att reagera 
korrekt på kösituationen. VH-skylten förblev släckt eller visade felaktig hastighetsgräns. 
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Problemen  var störst under perioder omedelbart efter trafikolyckor, men förekom även 
under normala förhållanden.  
 

 
 
Vissa generella slutsatser kan dock dras. Så länge trafikförhållandena inte tvingar förar-
na att anpassa hastigheterna, så bryr man sig inte om VMS-informationen och sänker 
hastigheten bara marginellt. Konsekvensen är att utjämning av hastigheterna bara sker 
när trafikflödena och köerna är som störst.  
 
Den dynamiska ruttinformationen tycks bara påverka ruttvalet när skillnaden är avse-
värd mellan de båda ruttalternativen. Beräkningar visar dock att VMS skulle kunna 
minska trafikanternas restider i situationer med mindre fördröjningar, givet att trafikan-
terna utnyttjade informationen mer aktivt.  
 
Utvärderingen visade också att den angivna fördröjningen enligt skyltarna ofta avvek 
från verkligheten. Problemet var givetvis störst under perioder med förändringar i 
fördröjningen. När köerna tilltar underskattades fördröjningarna. På motsvarande sätt 
överdrevs fördröjningarna under perioder när köerna upplöstes. (Vejdirektoratet, 2003) 
 
Kommentar: 
Utvärderingen visar att det är svårt att göra fördröjningsprognoser och att trafikanterna 
är konservativa. Troligen berodde obenägenheten att ändra körstil och rutt delvis på de 
tekniska problemen. Tilltron till systemet blev därför relativt låg och nyttan mindre än 
den kunnat vara med ett fungerande system. 

6.1.6 Restider (Ålborg) 

Under 1994-95 gjordes försök med omfattande studier av effekterna av VMS vid Lim-
fjorden nära Ålborg i Danmark. Väntetider uppstod i samband med vägarbeten på bro 
över resp tunnel under fjorden. Under en period om ca ett år var aktiveringsperioden 
1526 timmar för väntetidsinformation och 1240 timmar för rekommendation av annan 
väg. Enkäter och vägkantsintervjuer genmfördes.  
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Analyserna visade att andelen som väljer annan väg uppgick till 15-25% vid en visad 
fördröjning på 8 minuter. Samtidigt gjordes experiment för att undersöka känsligheten. 
Vid 15 minuters fördröjning uppgick andelen som valde annan väg ca 40%.  
 
Nyttan uppskattades till ca 0,7-1,8 miljoner Dkr. Bara omkring en tredjedel av nyttan 
svarade de omledda bilisterna för. (Vithen et al, 1996) 
 
Kommentar: 
Utvärderingen bekräftar tidigare amerikanska erfarenheter att restidsvinsten bör uppgå 
till 10 minuter för vanebilister och 15 min för sällanbilister innan man byter rutt. Resul-
tatet visar samtidigt hur värdefulla små förändringar är när vägnätet är överbelastat. 
 
Motståndet mot att byta rutt har med ovanan att göra. Desto oftare man kör en annan 
väg ju mindre bör motståndet bli. Motståndet bör också minska om man har tryggheten 
av ett fast omledningssystem eller ett navigationssystem i bilen.  

6.2 Försök att uppskatta nyttan av VMS 

6.2.1 Beräkningsunderlag 

Kunskap om värdet av information och trafikanternas ruttval samlades systematiskt in 
tidigt på 90-talet i samband med DRIVE och de svenska scenarioberäkningarna i 
TOSCA. Utomlands har inriktningen på senare år varit att utnyttja VMS för omledning 
och i nyttoberäkningar har man ofta nöjt sig med dessa effekter. Behov finns dock att 
förstå trafikantens överväganden ännu bättre för att kunna ge ett uttömmande svar på 
värdet av information via VMS under resan. 
 
Ursprungligen trodde man att trafikantens val var helt rationella. När det gäller längre 
resor har man funnit att 75-90% av trafikanterna minimerar distans eller restid. Andra 
kan ha önskemål om delmål på vägen eller följer slaviskt vägskyltningen. I tätort är 
ruttvalen mer diffusa. Tidsminimering, följa huvudtrafikleder och undvika trängsel 
påverkar alla ruttvalet. 
 
Tidigare trodde man också att trafikanten alltid ville ha information redan före resan. 
Senare har man insett att det krävs ansträngningar i tid och ibland pengar att skaffa sig 
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information. Det är därför bara när man tror sig kunna vinna tid eller pengar som man 
söker informationen aktivt. Den vanligaste informationen man behöver är bekräftelse 
på att trafiksituationen är som man tänkt sig. Det är därför bra med radio och Internet 
som är lättillgängligt. Vid kortare resor som ska göras omedelbart bryr man sig inte om 
att skaffa informationen i förväg. Då är det viktigt att meddelanden kan nå trafikanten 
undervägs, särskilt information som kan påverka trafiksäkerheten. Här kommer VMS in 
och på sikt information direkt i bilen. Målet är att få trafikanten medveten om säker-
hetsrisken och att styra trafiken.  
 
Vid störningar kan information undervägs också göra nytta genom att lugna trafikanter 
och minska stressen. Exempel kan vara att få reda på orsaker till uppkomna köer och att 
ge incitament till andra ruttval – antingen spontant eller styrt genom omledningsför-
slag. Undersökningar visar dock att trafikanten är skeptisk till informationen. Ofta vill 
man ha två oberoende observationer för att få tillräcklig impuls för att i praktiken ändra 
sin resplanering. Har man hört något i radio kan därför den egna observationen eller 
informationen på VMS vara det som utlöser ett annat vägval.  
 
Nedan görs ett försök att komma fram till ett enkelt beräkningsystem för att räkna nyt-
tan av VMS-information. Det ska redan från början sägas att kunskapen är begränsad. 
Ambitionen är därför snarast att hitta ett rimligt beräkningssystem som inte motsäger 
resultat från exemplen ovan. Huvudsakliga källor är ’Bilisters värderingar av oförut-
sedda förseningar’ (TFK, 1994), ’Nytta av trafikdetektorer för realtidsinformation’ (WSP, 
2003) och ’Bilisters värdering av förseningar och trängsel’ (Transek, 2003). Värderingar 
enligt dessa rapporter har anpassats för att underlätta beräkning av nyttan av VMS-
information.  
 
Vid kalkyler av trafikantnyttan brukar man utgå från trafikantens tidsvärde. Enligt WSP 
(2003) är tidsvärdet normalt ca 115 kr/fordonstimme i lågtrafik. I rusningstrafik uppstår 
köer och ryckig trafik. Detta upplevs som obekvämt, men kan förutses av trafikanten. 
Enligt WSP är tidsvärdet 145 kr/fordonstimme i rusningstrafik med köer vilket ger en 
faktor på 1,28 jämfört med lågtrafik. Att värdet ska vara högre stöds av Transek (2003) 
som kommit fram till en faktor på över 1,4 vid köer i rusningstrafik. Vi låter här den 
lägre siffran utjämnad (1,25) gälla för normala köer i rusningstrafik. 
 
Oförutsedda störningar har ett högre negativt värde, som dels beror på att möten för-
skjuts och gods inte kommer fram i tid, dels på själva osäkerheten och olägenheten av 
att bli försenad. Det är därför vanligt att vikta upp tiden för oförutsedda förseningar 
med faktorn tre. I Transeks utredning har man kommit fram till att faktorn ligger i in-
tervallet 3,9-5,3 genom SP-studier. Vi låter här den lägre siffran 3,0 gälla för oväntade 
förseningar i samband med olyckor och andra incidenter i trafiken. 
 
Vad händer då när man blir informerad? Jo, olägenheten och osäkerheten minskar. I 
arbetet med trafikdetektorer har WSP antagit att värdet av information minst är lika 
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med det som erhållits vid SP-studier för kollektivtrafiken (1,2 kr/resa). Detta avser en 
resa med ett värde på 35 kr/tim och motsvarar 3% av tidskostnaden för en genomsnitts-
resa. Med 115 kr per fordonstimme bör värdet vara ca 3,5 ggr större eller 4 kr/fordon.  
 
I rusningtrafik med större tidsvariationer p.g.a. köer bör värdet av att minska osäkerhe-
ten vara större. Vi antar här 7 kr/fordon som innebär att restidsvikten minskar något 
mer eller med 5%. Detta stöds av Transek (2003) som anger att det negativa värdet av en 
restidsosäkerhet på ± 10 minuter är omkring 5,50 kr. En halvering av osäkerheten skulle 
då kunna vara värd 3 kr. Vid stora förseningar bör värdet vara flera gånger större. I TFK 
(1994) anges värden på 21-37 kr för information om händelse och 27-49 kr om dessutom 
tider för omledningsvägar anges.  
 
Från tidigare undersökningar av VMS vet vi att varningar vid allvarliga incidenter kan 
leda till att 5-10% väljer annan rutt, fördröjning eller annan restidsinformation att 20-
30% väljer annan rutt och att det finns exempel på att regelrätta omledningsförslag kan 
leda till att upp till 50-80% följer rekommendationen om bra omledningsalternativ är 
tillgängliga (Transek, 1999). I praktiken är omledningseffekten starkt platsberoende och 
avgörande är omledningsvägarnas standard. Man måste därför på varje plats undersö-
ka effekten vid större incidenter för att få en rimligt säker bedömning av konsekvenser-
na. Skillnaderna tyder dock på att olägenheten minskar och värdet av informationen 
ökar ju tydligare den är. Annorlunda uttryckt ökar värdet  ju bättre trafikanterna med 
ledning av informationen har förmågan att rätt tolka trafiksituationen såväl på den 
nuvarande vägen som på tänkbara alternativvägar. Vi ansätter därför vikten 2,5 för bra 
information om händelsens omfattning och vikten 2,0 för restidsinformation om bra 
omledningsvägar som ger faktiska restidsvinster.  
 
För en 10-minutersförsening, som kostar trafikanten 58 kronor i uppoffring, ger då in-
formationen om händelsen ett värde på på 10 kr och omledningsinformation ett värde 
på 20 kr enligt nedanstående tabell.  
  
Faktor Tid 

min 
Rel. vikt Motsvarar  

tidvärde, kr/tim
Uppoffring 

kr 
Värde 

kr 
Inget budskap 10 3,0 345 58  
Tydligt om händelse ” 2,5 290 48 10 
Restid och omledning ” 2,0 230 38 20 
 
Dessa värden (10-20 kr) har avsiktligt satts på omkring halva värdet jämfört med TFK:s 
undersökning ovan (21-37 resp 27-49 kr) för att beakta att VMS samverkar med radioin-
formation och egna observationer vid resbesluten. Flera undersökningar pekar på att 
när två informationskällor som radio och VMS samverkar kan VMS ofta ge impulsen till 
ändrat vägval för trafikanten. Detta är erfarenheten utomlands och även från Skåne. 
Värdet av informationen om händelsen erhålls oavsett om trafikanten väljer att använda 
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informationen för att ändra ruttvalet eller ej. Observera alltså att det är själva informa-
tionsinnehållet som har detta värde. Restidsinformationen och omledningsinformatio-
nen skulle mycket väl kunna peka ut att det är bäst att följa nuvarande väg. 
 
Vi får då följande mycket förenklade beräkningssystem: 
 
Faktor Ändring Res. vikt Motsvarar  

tidvärde, kr/tim 
Basvärde   115 
Normal restid, lågtrafik  1,0 115 
Restid, rusningstrafik +0,25 1,25 145 
Försening pga störning +2,0 3,0 345 
- effekt av bra information - 0,5 2,5 290 
- effekt av bra omledningsinfo - 1,0 2,0 230 
 
Vill man spekulera mer så skulle kan kunna differentiera värdet mellan de som anser 
sig ha nytta av informationen och de som inte tycker de har nytta av informationen. Vid 
en försening om 10 min anser sig drygt hälften ha nytta av informationen, troligen ökar 
andelen med förseningens storlek. De som inte tycker sig ha nytta av informationen kan 
ha fått den på annat sätt t.ex. genom radion. Ju längre tid som förflyter från händelsen, 
desto fler kan tänkas känna till händelsen i förväg. Under lågtrafik lyssnar färre på 
trafikrapporter i radio. Andelen som har nytta av information via VMS kan då tänkas 
vara högre. Ofta uppfattas trafikinformationen i radion inte så tydligt av alla vid första 
meddelandet, men den aktiverar trafikanterna. Andra gången meddelandet sänds upp-
fattas det tydligare och omfattningen kan lättare bedömas. Men då kan 10-15 minuter 
ha gått och man kan ha nått kösvansen. Radio och VMS kompletterar därför varandra. 
 
Nedan görs överslagsmässiga beräkningar för några typhändelser i trafiken för att få en 
uppfattning om vilket värde ett budskap via VMS skulle tänkas ha i dessa fall. Ut-
gångspunkten är då att trafikanterna på de flesta infarter till Stockholm har möjlighet 
att passera en VMS-skylt. Om man vill spegla nuläget med enbart fem VMS i Stockholm 
skulle man därför behöva räkna ner värdena på lämpligt sätt. Här har vi tänkt oss ett 
mer utbyggt system med ett par VMS per infartsled i riktning mot innerstaden och 
någon VMS per led i riktning ut från staden (ca 20 stycken).  
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6.2.2 Helt avstängd väg 

  
Ett exempel på helt avstängd väg är påkörningen av Essingeleden av kranbåten Lod-
brok. Vid lunchtid den 14 oktober 2005 seglade den stora pontonkranen Lodbrok på en 
av broarna som binder samman öarna Stora och Lilla Essingen. Skadorna blev så omfat-
tande att trafiken totalavstängdes redan efter ca tio minuter i båda körriktningar. Efter 
ca tre timmar öppnades trafiken igen söderut. Trafiken norrut släpptes på först vid 
midnatt. 
 
Beräkningar tyder på att händelsen orsakade förseningar motsvarande minst 10 Mkr 
enbart under dagen för påseglingen. Som mest bedömdes fördröjningen vara 70 minu-
ter ca tre timmar efter händelsen. Alternativa vägar som trafikanterna använde var bl.a. 
Västerbron och Centralbron.  
 
Med ledning av beräkningssystemet ger vi de tre faktiska meddelandena följande in-
formationsvärde och uppskattad andel som väljer alternativväg: 
 
VMS-text Visades 

faktiskt 
Värde 

kr 
Andel 

Alt väg  
OLYCKA, KÖRFÄLT AVSTÄNGDA 30 min 8  
OLYCKA, VÄLJ ANNAN  VÄG 60 min 20 10% 
OLYCKA, VÄGEN AVSTÄNGD 90 min 24 40% 
Alternativ tydligare formulering: Antas visat   
OLYCKA, ESSINGELEDEN AVSTÄNGD TILLS 
VIDARE 

180 min 28 50% 

 
Med dessa förutsättningar och en uppskattad tidsvinst första timmen på 20 min söderut 
och 10 min norrut samt 15 min söderut även andra timmen erhålls ett totalt informa-
tionsvärde på ca 300 000 kr. Informationen svarar för tre femtedelar och den spontana 
omledningen för omkring två femtedelar. Andel alt väg avser trafikanter som väljer 
lämplig alternativväg i god tid före avspärrningarna tack vare visat VMS-budskap. 
Beräkningarna är givetvis osäkra och får tas med en nypa salt. Det är indikationen på 
det relativa värdet av meddelandena som är viktigast. 
 
En alternativ tydligare formulering skulle kunna vara: OLYCKA, ESSINGELEDEN 
AVSTÄNGD TILLS VIDARE. Med denna formulering ökar tydligheten och antagligen 
andelen som väljer alternativväg första timmen. Man kan spekulera i att denna formu-
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lering skulle kunna vara värd ca 500 000 kr med samma beräkningsförutsättningar i 
övrigt. Då svarar omledningen för över hälften av värdet.  

6.2.3 Större oförutsedd incident utan vägavstängning 

  
Enligt resultat från Skottland kan fördröjningarna minska med 20% vid allvarliga inci-
denter när restider för alternativvägar visas. Om restider eller fördröjning visas före 
köslutet kan många välja bra alternativvägar runt incidenten och tillflödet och köerna 
runt incidenten minskar.  
 
Vi antar att en stor olycka inträffar på Essingeleden strax efter rusningstid och att kapa-
citeten minskar med 75% under 35 minuter. Detta leder teoretiskt till en köuppbyggnad 
på ca 5 km om ingen spontan eller styrd omledning sker. Totala tiden med kö kan bli 
40-45 min längre än själva incidenten enligt en modell av Cohen och Southworth (1999). 
 
För den intresserade visas här antaganden och beräkningar: 
V = genomsnittligt flöde dvs ankomstfrekvensen i köslutet  4500 fordon/tim 
C = kapaciteten före incidenten 7800 fordon/tim 
r = kapacitetsreduktionsfaktor (återstående kapacitet) 0,25 
Ti = varaktighet av incident 35 min 
Q = maximal kölängd  = (V-rC) Ti 1490 fordon 
Di = kötid för alla fordon under incidenten = ½ Q Ti  430 tim 
g = kapacitetsfaktor under köupplösning  0,85 
Tg = varaktighet av köupplösningsperioden = Q/(gC-V) 43 min 
Dg = kötid för alla fordon under köupplösning = ½ Q Tg 530 tim 
Dtot = kötid för alla fordon som resultat av incidenten = Dtot + Dtot 960 tim 
Qk = kölängd per körfält ( i genomsnitt 3 körfält) = Q/3 ca 500 fordon 
Ql = kölängd i km (10 meter  per bil inkl mellanrum) = Qk*0,01 5,0 km 

 
Beräkningar enligt modellen visar att effekten på totala fördröjningen minskar betydligt 
mer i procent än andelen omledd trafik när man är nära kapacitetstaket. Om tillflödet 
minskar med 15% reduceras den totala fördröjningen med drygt 40%. Detta visar att 
även små minskningar av inflödet får stora positiva konsekvenser på fördröjningarna. 
Men det krävs antagligen aktiv påverkan på trafikanterna för att åstadkomma detta och 
användning av VMS kan vara ett sätt. 
 
Ett exempel på en verklig incident är långtradaren som tappade en del av sin last av 
julmust och julöl vid Tomteboda den 7 december 2005. Incidenten varade över tre tim-
mar tills omlastning kunnat ske. Köerna växte ända till Västertorp, ca 9 km söderut. 
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VMS-text Visades 
faktiskt 

Värde 
kr 

Andel 
Alt väg 

E4 NORR TOMTEBODA, HINDER PÅ VÄG, ETT 
KÖRFÄLT  AVSTÄNGT 

90 + 30 min 6 5% 

SLÄCKT SKYLT 30 min -15 0% 
E4 NORR TOMTEBODA, HINDER PÅ VÄG, ETT 
KÖRFÄLT  ÖPPET 

45 min 15 10% 

Alternativ tydligare formulering: Antas visat   
E4 NORRUT, ETT KÖRFÄLT ÖPPET, STORA 
FÖRSENINGAR 

215 min 24 15% 

 
Med dessa förutsättningar och en uppskattad tidsvinst första timmen på 10 min12 på 
alternativägarna samt 15 min andra och tredje timmen erhålls ett totalt informations-
värde på ca 80 000 kr. Informationen svarar för två tredjedelar och den spontana om-
ledningen för omkring en tredjedel. Värdet dras ned av att skylten gav felaktig informa-
tion under ca 30 min.  
 
En alternativ tydligare formulering skulle kunna vara: E4 NORRUT, ETT KÖRFÄLT 
ÖPPET, STORA FÖRSENINGAR (eller LÅNGA KÖER). Med denna formulering ökar 
tydligheten och antagligen andelen som väljer alternativväg. Denna formulering skulle 
teoretiskt kunna vara värd ca 350 000 kr främst genom att det är lättare att bedöma hur 
allvarliga konsekvenserna är. Omledningsvinsterna svarar för en tredjedel av nyttan.  
 
En teoretisk beräkning visar att det kan räcka med en avlastning på 10% för att halvera 
kötiden på Essingeleden för denna typ av olycka. Om detta räknas in mer än fördubblas 
nyttan till uppåt miljon kr. En slutsats man kan dra av detta är att det är mycket värde-
fullt att försöka få fler trafikanter att utnyttja alternativvägnätet när det finns återståen-
de kapacitet och man riskerar att långa köer byggs upp på Essingeleden.   

6.2.4 Vägarbeten eller evenemang 

  
Vi hämtar återigen exempel från Lodbroks påkörning av Essingeleden. Efter att broska-
dan besiktigats var tre körfält av fyra öppna för trafik under reparationsarbetena under 

 

12 För att validera dessa värden måste modellkalkyler genomföras med kunskap om trafikflöden 
på alternativvägar den aktuella dagen. Så har t.ex. tidigare skett i DIRIGENT-projektet vid 
kalibrering av CONTRAM-modellen för sträckan Malmö-Lund (Vägverket, 2002). Resurser 
har inte funnits för modellberäkningar i detta projekt. Siffrorna måste därför tas med ”en 
nypa salt”. 
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hösten. Dessutom hade hastighetsgränsen sänkts till 50 km/tim. Om vi antar att kapaci-
teten begränsats med 30% i en riktning borde det kunna ha lett till extra köer på 3-4 km 
och extra fördröjningar på ca 15 min.  
 
Efter olyckan var konsekvenserna av reparationsarbetena till en början oklar för de 
flesta. Allteftersom flera dagar gick blev färre och färre överraskade. Vi gissar att vi får 
följande informationsvärde första dagen. 
 
VMS-text (söderut resp norrut) Visades 

faktiskt 
Värde 

kr 
Andel 

Alt väg 
VÄGSKADA, ETT KÖRFÄLT AVSTÄNGT Hela dagen 8 5% 
Alternativ tydligare formulering: Antas visat   
BROSKADA, HÖGER (resp VÄNSTER) KÖRFÄLT 
AVSTÄNGT, STORA FÖRSENINGAR 

morgon 11 10% 

ETT KÖRFÄLT AVSTÄNGT, MÅTTLIGA 
FÖRSENINGAR 

eftermiddag 12 0% 

 
Med dessa förutsättningar erhålles en uppskattad tidsvinst under morgonrusningen på 
5 min på alternativvägen. Eftersom eftermiddagsrusningen är mer utspridd skulle man 
kunna tänka sig en motsvarande tidsförlust för de som valde alternativväg på eftermid-
dagen. Då skulle ett totalt informationsvärde erhållas på ca 200 000 kr. Informationen 
svarar för 90% av värdet. Värdet antas dras ned av att skylten under eftermidagsrus-
ningen riskerar att missleda trafikanterna att välja alternativväg som ger tidsförluster. 
Kalkyler av detta slag är naturligtvis mycket vanskliga när inte hela bilden är klar. Syf-
tet är i första hand att visa att olika budskap kan ha väsentligt olika värde för trafikan-
terna. 
 
En alternativ tydlgare formulering under morgonrusningen skulle kunna vara: 
BROSKADA, HÖGER (resp VÄNSTER) KÖRFÄLT AVSTÄNGT, STORA 
FÖRSENINGAR. Med denna formulering ökar tydligheten och andelen som väljer 
alternativväg. Under eftermiddagsrusningen skulle ETT KÖRFÄLT AVSTÄNGT, 
MÅTTLIGA FÖRSENINGAR (eller MÅTTLIGA KÖER) kunna vara en bättre formule-
ring som leder till att färre kör alternativvägen. Dessa två formuleringar skulle tillsam-
mans teoretiskt kunna vara värd ca 350 000 kr främst genom att det är lättare att bedö-
ma hur allvarliga konsekvenserna är. Omledningsvinsterna svarar för en femtedel av 
nyttan. Teoretiskt skulle redan en minskning av tillflödet på morgonen med 5-10% 
innebära att fördröjningarna halverades. 
 
Värdet under kommande dagar minskar successivt då alltfler är informerade redan från 
början. En ansats skulle kunna vara att värdet halveras påföljande dagar (motsvarande 
en förseningsvikt av 1,5 i stället för 3,0). Det handlar dock fortfarande om en oönskad 
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försening som har ett högsta negativt värde för trafikanterna. Först efter lång tid betrak-
tas förseningen som normal med extra fördröjning under rusningstrafik (vikten 1,25). 

6.2.5 Restider 

  
 
I Paris har restider visats sedan länge på le Peripherique. Restiderna ingår i en styrstra-
tegi som omfattar 350 VMS och ’påfartsreglering’ och för Peripheriquen och Boulevard 
des Marechaux. Strategin har som nämndes inledningsvis ökat reshastigheterna med 
19% för hela korridoren.  
 
I USA finns det hela 4500 VMS-skyltar, men trafikinformationen som visas möter inte 
alls förväntningarna från trafikanterna. Ofta är informationen vag eller av litet värde för 
trafikanterna. Skyltarna är ofta släckta trots att trafikanterna ser att köerna tilltar. Resul-
tatet har blivit en starkt underutnyttjad resurs och och trafikanter som ifrågasätter inve-
steringarna.  
 
Under senare tid har man testat restidsinformation och restider har blivit så populärt att 
det nu finns i 17 storstadsområden. Mottagandet från allmänheten har varit över-
svallande positivt. FHWA (Vägverket)  rekommenderar därför nu att restider bör visas 
som ’default’ på alla VMS när inte mer precis information kan lämnas om trafik-
incidenter, vägarbeten eller evenemang.  
 
Planer finns även i Stockholm att visa restider för olika delsträckor på vägnätet. Enligt 
ovan (6.1) utgår vi från att värdet av restidsinformation är ca 4 kr/resa i lågtrafik. I rus-
ningstrafik då resorna tar längre tid och störningarna är mer vanligt förekommande 
antar vi att värdet är 7 kr/resa. 
 
När störningar inträffar är värdet av restidsinformation betydligt större. Exempelvis 
kan för incidenten med julmustbilen tydligare budskap formuleras om restider eller 
fördröjningar kan anges.  
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VMS-text Antas visat Värde 
kr 

Andel 
Alt väg 

Restider utan incident    
RESTID TILL NORRA LÄNKEN (resp SÖDRA 
LÄNKEN), 10 MIN (varieras) 

Lågtrafik 4 0% 

RESTID TILL NORRA LÄNKEN (resp SÖDRA 
LÄNKEN), 15 MIN (varieras) 

Högtrafik 7 0% 

Fördröjningar, incident    
E4 NORRUT, ETT KÖRFÄLT ÖPPET, STORA 
FÖRSENINGAR 

215 min 24 15% 

Alternativ tydligare formulering:    
OLYCKA, CA 15 MIN LÄNGRE RESTID (tiden 
varieras) 

215 min 27 20% 

NORRTULL VIA ESSINGELEDEN, 35 min 
NORRTULL VIA KLARASTRANDSLEDEN, 25 min 

215 min 30 25% 

 
Med de antagna beräkningsförutsättningarna skulle tillförlitlig restidsinformation i 
normalfall utan störningar vara värt omkring 400 000 kr per dag, ganska jämnt fördelat 
på högtrafik- och lågtrafik.  
 
Informationsvärdet för de faktiskt visade meddelandena beräknades ovan till ca 100 000 
kr för den stora incidenten. Med meddelandet E4 NORRUT, ETT KÖRFÄLT ÖPPET, 
STORA FÖRSENINGAR skulle värdet kunna vara 350 000 kr genom den ökade tydlig-
heten. Med fördröjningsinformation OLYCKA, CA 15 MIN LÄNGRE RESTID skulle 
värdet kunna vara ca 50 000 kr högre och med ytterligare tydlighet NORRTULL VIA 
ESSINGELEDEN, 35 min + NORRTULL VIA KLARASTRANDSLEDEN, 25 min ca 
75 000 kr högre, dvs totalt 425 000 kr.  

6.2.6 Väglagsinformation 

  
VMS använt för information om väderförhållandena har i Centraleuropa på motorvägar 
med mycket hastigheter resulterat i 10% lägre hastigheter och upp till 30% färre olyckor 
vid regn och 85% minskning vid dimma. På Essingelden har vi betydligt lägre hastighe-
ter, men information om fläckvis halka och svår ishalka borde kunna minska olyckorna. 
Risken är i dessa situationer 5 till 15 högre än vid barmark. Normalt sänker trafikanter-
na hastigheten vid regn, dimma och snöfall, men halka kan vara svår att upptäcka och 
anpassningen är där sämre.  
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Varningar via VMS-information om halka kan enligt erfarenheter från Finland sänka 
hastighet 6-8 km/h på landsbygdsvägar. Vi räknar med det kan vara svårare att sänka 
hastigheten så mycket på Essingeleden, men 3-4 km/h bör vara möjligt. Beräkningarna 
följer principer i projektet ’Variabel hastighet’ (VH) och avser de centrala delarna med 
15 km motorväg med 70-gräns och 10 km med 90-gräns. 
 
VMS-text Antas visat Värde 

kr 
90 km/h  - 70 km/h  

SE UPP FÖR FLÄCKVIS HALKA! 5 dagar/år 4,5 1,5 
SVÅR ISHALKA, SÄNK FARTEN! 4 dagar/år 6 2 
 
Antagandena indikerar att tillförlitlig information om ishalka borde visas omkring 9 
dagar per år. Eftersom trafiken är mer intensiv på 70-sträckorna gissar vi att meddelan-
det där är relevant bara omkring 6 dagar per år. 
 
Meddelandet SE UPP FÖR FLÄCKVIS HALKA! skulle kunna ha ett informationsvärde 
om ca 350 000 kr per dag om det visades. När risken är ännu högre skulle meddelandet 
SVÅR ISHALKA, SÄNK FARTEN! kunna vara värt 500 000 kr per dag. 

6.2.7 Slutsatser av beräkningsexemplen 

En slutsats man kan dra av exemplen är att formuleringarna förbättrades efterhand. 
Den rätta formuleringen är inte lätt att hitta i den akuta situationen och då är naturligt-
vis budskapsdatabasen till stor hjälp. Ett gott råd bör emellertid vara att operatörerna 
efter några minuter slår sina kloka huvuden ihop och försöker åstadkomma en bättre 
och friare text med direkt syfte att vara tydligare och påverka trafiken så att störningar-
na minimeras. Man bör då vara lyhörd för förändringar som kan leda till överbelast-
ningar på alternativvägarna. I det aktuella fallet blev det övriga vägnätet efter ett par 
timmar så överbelastat att inga lämpliga omledningsvägar kunde gå att finna. 

6.2.8 Under vilka förutsättningar är ökade satsningar på VMS lönsamt? 

Man kan spekulera över vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ett full-
ständigt system med VMS på in- och utfarter i Stockholm kan vara lönsamt. Idag finns 5 
VMS utplacerade i Bredäng, Frösundavik, Värmdöleden (Nacka), Tyresövägen (Skarp-
näck) och Farsta. Om vi tänker oss ett fullt utbyggt system som innehåller två skyltar i 
inåt staden och en skylt utåt kan det behövas 6 skyltar på 90-sträckorna Hallunda-
Västertorp resp Järva krog-Sollentuna, 6 skyltar på 70-sträckan Västertorp-Järva krog 
samt 8 skyltar kring Södra länken med tillfarter (Värmdö, Farsta, Tyresö). Beräknade 
kostnader för denna satsning blir med 2 Mkr i investeringskostnad blir ca 40 Mkr enligt 
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nedanstående tabell. Den faktiska kostnaden för fyra av de befintliga skyltarna är enligt 
tidigare uppgifter från VST 14 Mkr, dvs 3,5 MKr per skyltsystem (Movea 2005) 
 

Uppskattning av totala kostnader Antal VMS
Investering 

(Mkr) 

Drift 
(Mkr) 

Summa 
(Mkr) 

Hallunda-Västertorp (Bredäng) 3 6,0 4,9 11 
Västertorp-Järva krog 6 12,0 9,7 22 
Järva krog-Sollentuna (Frösunda) 3 6,0 4,9 11 
Södra länken (Värmdö, Farsta, Tyresö) 8 16,0 13,0 29 
Totalt 20 40 32 72 
 
Antas 4% ränta, 10% årlig driftkostnad och 10 års avskrivningstid blir den totala kost-
naden 72 Mkr eller 9 Mkr per år. 
 
Nyttan av skyltarna beror på antalet händelser och hur mycket välformulerad informa-
tion som kan skickas ut till trafikanterna. En uppskattning av totala antalet händelser 
gjordes i mitten av 90-talet. Med ledning av denna kan vi anta att ca 35 händelser inträf-
far per dygn på de centrala sträckorna E4/Södra länken. Om vi försiktigtvis gissar att 
andelen händelser som skulle kunna generera meddelanden varierar från 80% för större 
olyckor till 1% för fordonshaverier skulle totala antalet meddelanden som bör går ut via 
VMS vara 2,5 per dygn. Skulle antalet meddelanden som går ut i framtiden bli större 
kan även nyttan bli större. 
 
Uppskattning av antal med-
delanden 

Antal 
per Mfkm 

Antal 
per dygn 

Andel via 
VMS 

Antal utsända 
medd. 

Större olycka 0,6 1,3 80% 1,0 
mindre olycka 1,5 3,2 20% 0,6 
fordonshaveri 8 17,0 1% 0,2 
andra hinder 5 10,6 2% 0,2 
större vägarbeten 0,8 1,7 30% 0,5 
Totalt  34  2,5 
 
Händelserapporteringen vid Trafik Stockholm håller på att ses över. Det är önskvärt att 
data tas fram som kan användas för framtida uppskattningar av antal händelser och 
utsända meddelanden. 
 
Ovan har uppskattningar gjorts av nyttan av information vid en mycket stor olycka och 
ett mycket stort vägarbete. I normala fall är konsekvenserna av händelserna mindre. 
Om vi gissar försiktigtvis att den beräknade nyttan varierar från 12% av för större 
olyckor ned till 0,5% för fordonshaverier får vi en nytta på 2-42 tkr per gång av bra 
trafikinformation via VMS. Räknat på hela året skulle då nyttan bli ca 21 Mkr. Om han-
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teringen av VMS och formuleringen av budskap utveckals i framtiden kan nyttan bli 
ännu större. 
 

Uppskattning av 
total nytta 

Antal medde-
landen 

Genomsn. kon-
sekv. 

av exempel 
(350 tkr) 

Genomsn. 
nytta (tkr) 

Summa 
Mkr per år 

Större olycka 1,0 12,0% 42 15,6 
mindre olycka 0,6 3,0% 11 2,4 
fordonshaveri 0,2 0,5% 2 0,1 
andra hinder 0,2 1,0% 4 0,3 
större vägarbeten 0,5 4,0% 14 2,6 

Totalt 2,5   21,0 
 
Med de antagna förutsättningarna och den angivna kostnaden för VMS på 2 Mkr erhålls 
en trolig nettonyttokostnadskvot runt 0,5 som är det krav Vägverket angett för VH-
projektet.  
 
Nettonyttokostnadskvoten beräknas av Vägverket som: 
 
NNK = (N-1,53K)/1,53K 
 
där 1,53 avser skattefaktorer med hänsyn till moms och alternativanvändning av sam-
hällets resurser.  
 
Beräkningen ovan bygger på ett flertal vanskliga antaganden. Fortsatt arbete bör bl.a. 
inriktas att på olika sätt försöka verifiera antal händelser av olika slag, möjlig andel 
meddelanden via VMS, snabbhet och kvalitet för VMS-informationen, genomsnittlig 
nytta per händelsetyp, antal VMS som är nödvändig för tillräcklig täckning samt drift-
kostnader och avskrivningstider för VMS.   
 
Om antagandena är rimliga innebär det att en satsning på fler VMS skulle vara sam-
hällsekonomiskt lönsam enbart utifrån det uppskattade värdet av trafikinformation. Till 
detta ska läggas möjliga säkerhets- och miljöeffekter som inte ingår i denna översiktliga 
nytta/kostnadsanalys. 
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7 Förbättra informationskvaliteten! 

7.1 Trafikledning och information i ett strategiskt perspektiv 

Synen på hur trafikledningen bör och kan fungera behöver bli mer realistisk och bättre 
anpassas till faktiska förhållanden. Vägverkets Nationella ITS-strategi 2006-2009 inne-
håller många intressanta åtgärder som anger inriktningen för satsningar inom området 
vad gäller t ex utveckling av omledningsvägnät, samarbete med andra parter och stör-
ningshantering i storstäderna (Vägassistans). Men den inrymmer också vissa orealistis-
ka milstolpar såsom t ex ”100 procent av VMS på utpekade stråk förmedlar vid rätt 
tillfällen relevant trafikinformation 2006 med tillämpning av nationell budskaps-
standard”. Detta kan vara en strävan eller vision men man kan inte förvänta sig att den 
kan uppnås. 
 
När flera organisationer är inblandade i trafikledningen kan det vara vettigt att utveckla 
överordnade trafikstrategier med gemensamma mål angående t ex hantering av  inci-
denter. Olika mål bör vägas mot varandra så att man klarar en prioritering. Målen bör 
vara fullt möjliga att uppnå om än med viss ansträngning. Orealistiska mål däremot 
tenderar att förta engagemanget. Benchmarking kan vara användbart för att studera och 
jämföra hur olika aktörer arbetar med specifika sakfrågor inom området. Därigenom 
kan realistiska och ambitiösa mål och milstolpar formuleras.   

7.2 Planering och ledning 

Det verkar saknas en sammanhållen och behovsorienterad plan för utbyggnaden av 
sensorer, kameror och VMS i Stockholmsregionen. Hittillsvarande utbyggnad karakteri-
seras av att: 

• Investeringarna har ofta varit knutna till andra större objekt 
• Vägverket och Stockholms stad verkar arbeta relativt oberoende av varandra 
• Investeringarna verkar ibland ha samband med tillgång till medel i slutet av året 

 
Konsekvenserna av detta är bland annat: 

• Onödigt många olika tekniklösningar på olika platser 
• Begränsningar i kameraövervakningens funktionalitet. Kamerabilden släcks för 

utomstående (trafikanter som tittar på hemsidan) om en kamera vrids från sin 
ordinarie position eller zoomas. 

• Utrustning saknas på viktiga platser i vägnätet samtidigt som den finns på vissa 
mindre viktiga platser 
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Det är angeläget att en införandeplan för ITS utarbetas och förankras. Planen bör utfor-
mas gemensamt mellan samverkande aktörer. Den bör ange en realistisk, praktiskt 
genomförbar utbyggnad av system på en rimlig teknisk nivå där de gör bäst nytta med 
hänsyn till trafikpåverkan och trafikanternas behov. I samband härmed kan det vara på 
sin plats att identifiera platser/sträckor med ofta förekommande trafikproblem. På så-
dana sträckor kan det kan vara lämpligt att införa system som automatiskt varnar trafi-
kanterna för plötsligt farliga situationer.  

7.3 Förbättrat informationsflöde 

Information om trafiken kommer till Trafik Stockholm via olika kanaler som grovt kan 
delas in i nedanstående grupper: 
• Tekniska system (detektorer, kameror, MCS, restidssystem etc) 
• Samverkande parter (VST och Stockholms stad, polisen, SOS, räddningstjänsten, SL) 
• Andra aktörer (radiostationerna m fl) 
• Trafikanterna 
 
De tekniska systemen är viktiga för att få en kontinuerlig uppdatering om aktuellt tra-
fikläge, snabba indikationer på avvikelser och för att kunna verifiera med hjälp av ka-
merorna. Kamerabilderna har tidigare varit förbehållna Trafik Stockholm men genom 
den utvecklade samverkan mellan de offentliga aktörerna (bl a samverkanswebben) har 
aktörerna kunnat få ta del av de rörliga kamerabilderna, hittills med en kamera åt gång-
en (en tillgänglig kommunikationskanal). En utbyggnad sker nu till fyra utkanaler.  
 
Media och allmänheten har tillgång till stillbilder via internet. När en kamera används 
operativt i samband med en olycka försvinner bilden på internet. Enligt uppgift har 
problemet dessutom under senare tid förvärrats genom att kamerorna inte längre au-
tomatiskt vrids tillbaks ursprungsläget efter fem minuter. Operatören vill att kamera-
bilden skall ligga kvar på händelsen under längre tid för att de skall kunna följa utveck-
lingen utan att behöva vrida tillbaks kamerorna efter varje återställning. Detta i ett läge 
då det kanske är som mest intressant för trafikanten att kunna bedöma trafiksituationen 
på plats. Ett återkommande krav är att installera ett parallellt system med webbkameror 
(i likhet med Göteborg och Malmö). Detta är nu på gång med en testinstallation i kors-
ningen Huddingevägen-Åbyvägen. 
 
Det är viktigt att se till att de tekniska systemen har hög driftsäkerhet och tillgänglighet. 
Ingen uppföljning av detta har gjorts i projektet men man kan konstatera att tekniskt 
komplicerade system såsom VMS med kommunikationssystem är känsliga. De fyra 
VMS som tidigare fanns i tillfarterna till motorvägsbron i Södertälje drabbades ofta av 
problem avseende såväl datakommunikation som skyltfunktion. Videokamerorna som 
finns utmed trafiklederna i Stockholm och som är viktiga för insamling av information 
och verifiering är ofta ur funktion. 
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De tekniska systemen är hittills begränsade till en del stora trafikleder i regionen. En 
behovsorienterad utbyggnad bör ske (se behovet av generalplan under 7.2 ovan). Det är 
också viktigt att på ett samordnat sätt utnyttja GPS-utrustade fordon,  mobiltelefoner, 
kameror och detektorer (en del av detta hanteras i Stress-projektet)   
 
Tiden från det att ett larmmeddelande skapas på SOS till att det når Trafik Stockholm 
bör kunna halveras till cirka 3 minuter.  Några åtgärder som kan bidraga till detta är 

• Samverkanswebben. Den försöksverksamhet som bedrivits har visat att informa-
tionsutbytet mellan de medverkande parterna har blivit klart bättre. Avsikten är 
att ta en mer permanent lösning i bruk (bl a fristående från trafiken.nu). Denna 
bör vara mer integrerad i respektive parts ordinarie system. Det kan finnas skäl 
till att undersöka om inte fler parter, såsom Radio Stockholm, skulle kunna an-
slutas till samverkanswebben.  

• Informationsvägarna till Trafik Stockholm har tidigare varit krångliga och tids-
ödande. Bl a har uppgifterna från SOS Coordcom-system gått till Borlänge innan 
den nått Trafik Stockholms kraftfulla och fördröjande brandvägg. Nya kommu-
nikationssystem har under senhösten 2005 tagits i bruk i CTS (bl a GCP= General 
Communications Platform). Detta bör bidraga till att snabba upp informations-
flödet. Bl a skickas numera informationen till TRISS för vidarebefordran till tra-
fikant innan åtgärdsplan har aktiverats. Fortsatta insatser behövs för att se till att 
kommunikationen sker så snabbt och smidigt som möjligt. Det gäller t ex att mi-
nimera tidsfördröjningen vid brandväggar och andra noder. 

• Ett antal problem som funnits i loggsystemet för Vägassistans skall har setts 
över och en ny version av TASS tagits i bruk. Det återstår att se i vilken ut-
sträckning detta bidragit till att eliminera tidigare problem med hanteringen. 

• Väghållarna bör framförallt påverka SOS till att se över sina rutiner och system 
vad gäller trafikrelaterade larm. Det gäller att med rimliga insatser så långt möj-
ligt plocka bort fördröjningar. 

 
Information om trafikläget kommer även till Trafik Stockholm från allmänheten via ett 
020-nummer som skyltas på infarterna. Fasta skyltar om detta nummer finns på infar-
terna mot stan. Sådana skyltar bör även sättas upp ut från stan. Även andra sätt att 
sprida information om telefonnumret bör utnyttjas t ex i samband med utskick av for-
donsskattemärket. En informatör bör engageras för att sprida information om Trafik 
Stockholms existens och verksamhet. 
 
Försök har genomförts i Stockholm med halvautomatisk inrapportering av störningar 
från yrkesfordon med GPS och annan teknisk utrustning i projektet ”Effektiva åkeriet”. 
Konceptet bör vidareutvecklas och flera företag engageras. Det är också viktigt att det 
finns teknikstöd på Trafik Stockholm för att kunna ta hand om denna information.  
 
Ett enklare upplägg med ”certifierade” vägrapportörer prövas och utvärderas i Skåne. 
Parkeringsvakterna i Stockholm bör kunna fungera som vägrapportörer. Infrastruk-
turen finns genom att de har handdatorer med GPS och GPRS-kommunikation.  
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7.4 Vägarbeten, evenemang och andra planerade händelser 

Det finns stora brister i rapporteringen om planerade händelser såsom vägarbeten, 
evenemang, avstängningar vid statsbesök etc. 

7.4.1 Vägarbeten 

Trafik Stockholm erhåller idag trafikanordningsplaner för de vägarbeten som bedrivs i 
VSTs regi. Det är betydligt sämre vad gäller motsvarande uppgifter från Stockholms 
stad. Från övriga kommuner saknas trafikanordningsplaner nästan helt på Trafik 
Stockholm. 
 
I samband med att Stockholms driftcentral flyttas över till Trafik Stockholm år 2006 bör 
man se över rutinerna för rapportering om vägarbeten generellt:  
• Trafikanordningsplaner bör hanteras digitalt, inte med post eller fax.  
• Kraven på att entreprenörerna skall rapportera om förändringar som påverkar trafi-

ken måste stärkas. Eventuellt kan viteskrav införas och följas upp. 
• Möjligheten att använda parkeringsvakterna i Stockholm för att rapportera om sta-

tus på vägarbeten liksom andra störningar bör undersökas (se ovan) 
 
För att även få övriga kommuner i regionen att samverka i trafikrapporteringen bör 
man inleda ett samarbete avseende vägarbeten. I Skåne finns ett webbaserat system för 
att lägga in och informera om status på vägarbeten. Vägverket Region Skåne och de 
större kommunerna Malmö, Lund och Helsingborg är anslutna. Detta system föreslås 
prövas även i Stockholm. Det digitala vägnätet i CTS innehåller för närvarande en del 
huvudvägar på de kommunala vägnäten men kan behöva förfinas. Viss utveckling/ 
anpassning av TRISS kan också behövas. Förslagsvis börjar man samverkan med Solna 
stad. 

7.4.2 Evenemang 

Polisen har bäst kontroll över evenemang, statsbesök och andra större arrangemang 
som påverkar trafiken genom att tillstånd sökes eller anmälan görs till polisen. Även 
kommuner har en del evenemangsinformation men denna finns normalt inte hos dem 
som arbetar med trafikfrågor. Informationen skickas idag inte vidare med automatik 
utan måste sökas upp. 
 
För att förbättra informationsflödet gällande evenemang etc föreslås 
• Trafik Stockholm bör se till att  

o komma med på polisens sändningslistor 
o vara med på polisens planeringsmöten om evenemang och avstängningar 

• Skapa en samordningsgrupp för evenemang (jfr Göteborg) som regelbundet träffas. 
Eventuellt skulle Trafik Stockholm kunna vara sammankallande 
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• Utnyttja samverkanswebben eller en liknande tillämpning för att utbyta information 
om evenemang (utredning om detta pågår). Rutinerna för att lägga in evenemangs-
information på denna behöver klargöras 

7.5 Hantering på Trafik Stockholm 

Enligt genomgången av ledtiderna under perioden januari t o m oktober 2005 tog det ca 
7,5 min (mediantid) från inkommet SOS-larm till start av åtgärdsplan. Inkommen in-
formation via 020-numret hanterades betydligt snabbare (median 2,5 min). Sedan 
genomgången av databasen gjordes har Trafik Stockholm infört en ny version av opera-
törsstödet i CTS. En kontroll för december 2005 visar dock ingen signifikant minskning 
(medelvärdet för ledtiden har sjunkit från 8,5 till 7,9 minuter).  
 
Processen på Trafik Stockholm bör kunna snabbas upp ytterligare. Några förslag till 
detta är: 

• Huvudmännens beställning angående Trafik Stockholms verksamhet behöver 
ses över så att mer realistiska och mätbara effektmål användes. I den nuvarande 
beställningen finns bl a skrivningar om att tiden från larm till färdig åtgärdsplan 
inte får överstiga tre minuter. En översyn om detta pågår 

• Rutinerna för att hantera inkommande rapporter behöver utvecklas. Lägg ut in-
formation på TRISS och aktivera VMS så snabbt som möjligt utan verifiering. 
Verifiera därefter och återkom  med kompletterande information. Rutiner för att 
snabbt kunna förmedla osäkra uppgifter t ex rörande lokalisering kan behöva 
utformas 

• Undersök möjligheten att automatisk generera akuta VMS-meddelanden som 
berör trafiksäkerheten på särskilt trafikfarliga platser. Det kan gälla särskilt 
halkkänsliga avsnitt, platser med många oskyddade trafikanter, farliga påfarter 
där risken för att spökförare skall göra fel är mer påtaglig än på andra platser  

• Operatörssystemet kan behöva utvecklas för att ge tydligare påminnelser för 
olika typer av händelser, t ex för att påminna operatöreren att kontrollera statu-
sen på händelser där t ex framkomligheten för trafiken kommer att ändras under 
räddningsinsatsen. Man kan t ex låta operatören kvittera när olika instanser kon-
taktats 

• Utveckla ”åtgärdsplaner” eller checklistor för olika situationer där flera aktörer 
är inblandade t ex händelser som innebär att vägbanan blockeras på olika typer 
av trafikleder  

• Följ upp kvaliteten, förbättra utbildningen och erfarenhetsutbytet 
o Inför ett uppföljningsprogram för att kontrollera kvaliteten på den in-

formation som kommer från olika källor och hur den hanteras. 
o Ta tillvara på operatörernas erfarenheter av att utnyttja informationen 

och revidera vid behov rutiner och stödsystem 
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Utbytet av information mellan olika parter har under en försöksperiod delvis hanterats 
genom samverkanswebben. Avsikten är att denna verksamhet skall permanentas. Men 
det finns ytterligare åtgärder som skulle kunna underlätta för parterna att hålla sig 
informerade. Några förslag som tidigare framförts är:   
• Den information som förmedlas till samverkanspartners bör bättre anpassas till 

respektive mottagande parts behov 
• Skicka trafikmeddelande med SMS till nyckelpersoner  
• Rörliga kamerabilder från olyckor och andra händelser görs tillgängliga för samar-

betspartners i större utsträckning än idag. Det gäller särskilt de som skall agera på 
fältet. Flera kommunikationskanaler bör etableras för att kunna förmedla videobil-
der från flera kameror samtidigt. (Insatser pågår!). 

• Diskutera med berörda parter om hur www.trafiken.nu  kan utnyttjas/utvecklas för 
att bli användbar i räddningstjänstens och polisen arbete  

• Räddningstjänsten bör per automatik förmedla statusinformation till Trafik Stock-
holm från insatsplatser, särskilt om förändringar som påverkar trafiken  
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8 Använd VMS bättre! 

8.1 Strategi och utbyggnadsplan för VMS 

Väghållarna, främst VST och Stockholms trafikkontor bör utveckla en gemensam strate-
gi för användningen av VMS.  Detta innefattar vad systemet och skyltarna skall använ-
das till, hur de skall användas och när de skall användas. Viss ledning till detta erhålles 
av resultatet av denna utredning.  
 
Det är också angeläget att parterna har en gemensam inställning till hur utbyggnaden 
av VMS skall fortskrida, vilket inte minst kan vara kostnadseffektivt. Skyltarna måste 
samordnas oavsett på vems vägnät de finns. Det är viktigt att ha kundperspektivet i 
fokus och utforma en plan som utgår ifrån ett behovsorienterat synsätt.  
 
Självklart måste strävan vara att åstadkomma VMS-system som har hög tillgänglighet 
och som förmedlar information som trafikanterna uppfattar såsom relevant, korrekt, 
aktuell och användbar. Enligt en internationell bedömning (USA) är endast 40 – 80% av 
de meddelanden som visas på VMS korrekta. Här finns en stor potential för bättring.   

8.2 Budskapstyper som bör visas 

Utifrån projektets undersökningar och diskussioner i workshops och grupper lämnas 
följande förslag till åtgärder: 
  
VMS i vägtrafiken skall främst användas för att förmedla information om trafik för trafi-
kanter. Detta innebär att:   

• Budskapen bör ha ett tydlig, trafikrelaterat innehåll. Trafikrelaterade budskap 
inbegriper uppgifter som trafikanterna anser vara viktiga för att så smidigt som 
möjligt kunna genomföra resan. Det handlar främst om händelser som stör eller 
som kommer att störa den normala situationen liksom uppgifter som kan stödja 
och tydliggöra för trafikanter i dennes beslutsituationer. Trafikrelaterade bud-
skap kan vara akuta händelser, planerade inskränkningar i framkomligheten till 
följd av stora vägarbeten etc, väderrelaterad information (väglag mm) liksom 
uppgifter om framkomlighet (restider), infartsparkering etc. Många bilister kän-
ner visserligen idag en osäkerhet inför restidsinformation. I avsaknad på erfa-
renhet anser man att restidsuppgifterna inte kan bli tillräckligt korrekta och sta-
bila för att kunna visas. Denna typ av information fungerar emellertid bra utom-
lands och ökar i popularitet efter hand som trafikanterna lär sig använda uppgif-
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terna. Särskild möda bör ägnas åt att utforma restidsbudskapen så att de uppfat-
tas och används på rätt sätt.  

• Evenemangsinformation som bedöms ha en betydande påverkan på trafiken kan 
visas på VMS. Men informationen om vilka vägar eller områden som påverkas 
liksom vägledning till infartsparkering och vidare kollektiv resa måste vara tyd-
lig. Själva evenemangsbudskapet får inte dominera så att skylten får karaktären 
av reklampelare.  

• VMS bör kunnna användas i krissituationer som innebär fara för allmänheten, 
dvs inkluderar trafikanterna.  På samma sätt som en räddningsledare kan begä-
ra att ett VMA ”Viktigt meddelande till allmänheten”  sänds i radio och TV bör 
VMS kunna användas för att komplettera den information som sprids på annat 
sätt även om det inte är en trafikrelaterad händelse.   

 
VMS bör inte användas för följande ändamål: 

• Uppgifter om Trafik Stockholms telefonnummer. Numret finns nu på fasta skyl-
tar som riktar sig mot trafikanter på väg mot centrum. Motsvarande skyltar bör 
även sättas upp för trafikanter på väg ut från stan. En informatör bör engageras 
för att se till att trafikanterna blir mer medvetna om Trafik Stockholm och dess 
verksamhet. 

• Upplysning om poliskontroller. Polisen har andra sätt att informera om detta 
• Pekpinnar typ ”Du kör för nära” skall inte förekomma på stora upplysningstav-

lor.  
• Ordinär parkeringsinformation enligt den princip som användes i samband med 

Parkeringsledningssystemet. Däremot bör man kunna hänvisa till infartsparke-
ringar med dynamisk information. Detta bör utvecklas i samverkan med SL. 

8.3 När och hur länge bör budskap visas 

Det finns regionala instruktioner som i korthet går ut på att visa budkap när händelser 
pågår ute på vägen som påverkar trafiksäkerheten och/eller framkomligheten. Tidigare 
fanns för hanteringen i Trafik Stockholms en uppgift om att händelserna bör ha en var-
aktighet på 15 minuter, men denna tidsuppgift var anpassad till det gamla hanteringen, 
då operatörerna skulle gå in i ett separat VMS-styrsystem (VMSS). Med dagens kopp-
ling mot CTS finns inga tidskrav. Denna instruktion är planerad att revideras i början 
på detta år.  
 
När ett budskap skall visas på VMS och hur länge ankommer naturligtvis på vilken typ 
av händelse som informationen handlar om och vilken påverkan denna har på trafiken i 
tid och rum. 
 
Nedan förs ett resonemang som leder till förslag om när budskap bör visas. 
Planerade åtgärder/händelser: 
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Information bör visas i förväg på VMS om planerade inskränkningar för trafiken t ex till 
följd av vägarbeten/underhåll eller stora evenemang, för att förbereda trafikanterna och 
ge dem möjlighet att planera för en anpassning till den nya situationen. Ju större in-
skränkning/avstängning och påverkan på trafikanterna desto tidigare kan informatio-
nen läggas ut.  
• Tillfälliga avstängningar med varaktighet mindre än en dag kan visas på VMS da-

gen före (24 timmar) avstängningen. Budskap om stora evenemang som inträffar på 
en helgdag kan även visas föregående fredag. 

• Förhandsinformation om avstängningar/omledningar som planeras pågå upp till 
två veckor och som påverkar många trafikanter kan visas på VMS en till två dagar 
(vardagar) före arbetets start beroende på inskränkningens omfattning och trafi-
kantpåverkan. Budskap om vägarbeten som påbörjas en måndag visas även föregå-
ende fredag. 

• För långvariga (riktmärke över två veckor) och stora vägarbeten kan förhandsbe-
sked ges på VMS en vecka i förväg under vissa tidsperioder. Eventuellt kan man 
tänka sig ett rullande visningsschema under veckan (måndag kl 6-9, tisdag kl 9-12 
etc). Plåtskyltar bör också sättas upp.  

 
Oförutsebara störningar: 
Frågan om när budskap om en störning över huvud taget läggas ut beror på digniteten 
på händelsen, påverkan på trafiken och skyltens avstånd från händelsen. I projektet 
Strategier för trafikinformation i Stockholm togs förslag fram som återges här i modifie-
rad form med tonvikt på VMS: 

• Om en händelse bedöms kunna undanröjas och trafiken återgå till normala för-
hållanden innan informationen hinner visas på VMS (riktmärke 5 minuter) då 
skall meddelandet om denna händelse över huvud taget inte gå ut. Detta gäller 
för skyltar som aktiveras via operatörer på Trafik Stockholm.  

• Med helautomatiska system (såsom MCS) aktiveras skyltarna automatiskt även 
för mindre händelser som utgör fara för annalkande trafik. Detta förutsätter ef-
fektiva och snabba detekterings- och styrsystem. 

• Meddelanden om händelser som bedöms få en varaktighet och/eller effekt på 
trafiken i storleksordningen 5 minuter eller längre bör läggas ut på VMS bero-
ende på händelsens avstånd från skylten. Ju längre ifrån skylten desto större 
påverkan på trafiken (framkomlighetsinskränkning och varaktighet) krävs för 
att motivera ett budskap. Information om händelser med kort påverkan på tra-
fiken (5 – 10 min fördröjning) kan ha en lugnande effekt för förare i annalkande 
fordon och för de som fastnat i kö men leder knappast till något alternativt färd-
val. 

• Information om en händelse som bedöms orsaka minst 10 minuters fördröjning 
bör förutom VMS spridas via såväl radio, mobila system som Internet. Fördröj-
ningar av minst denna omfattning är tillräcklig för att en del trafikanter börjar 
överväga alternativa färdval. 

• Rekommendation om en åtgärd (t ex alternativt ruttval) kan lämnas först när 
väghållaren med rimlig säkerhet kan garantera att rekommendationen inte in-
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nebär en försämring för trafikanten. Sådana rekommendationer kan bli aktuella 
för störningar som innebär minst 10 min extra fördröjning för trafiken på ordi-
narie väg. Tidsvinsten på rekommenderad alternativväg bör uppgå till minst 20-
30% av återstående restid. Principerna för att ge rekommendationer bör vara 
förankrade mellan berörda väghållare, polis och räddningstjänst. 

 
Nedan lämnas förslag om hur länge budskap ligga ute på VMS? 
 
Planerade åtgärder/händelser: 
• Budskap om pågående vägarbete eller långvarig avstängning skulle i princip kunna 

visas under hela byggtiden, men inte kontinuerligt eftersom en del trafikanter riske-
rar tappa uppmärksamheten på skylten och kanske missar andra budskap som visas 
inemellan. Bland de trafikanter som deltagit i projektets aktiviteter går åsikterna 
isär. En del tycker att budskapet kan ligga kvar medan andra menar att man kan 
upprepa budskapet under begränsad tid vid olika tillfällen som påminnelse eller för 
nya trafikanter. Ett rullande visningsschema (enligt förslaget för förhandsvisning 
ovan) skulle kunna vara en lösning. Utredningens förslag är emellertid att för vägar-
beten med stor inskränkning för trafiken och som planeras pågå under minst två 
veckor användes plåtskyltar (se även ovan). Kompletterande budskap kan visas på 
VMS kontinuerligt under första veckan, med avbrott för akuta budskap, därefter 
eventuellt upprepas under valda perioder. 

• För vägarbeten, evenemang etc med kortare varaktighet används ingen plåttavla. 
Budskap på VMS  visas med rullande schema första veckan, därefter vid behov un-
der valda perioder. För vägarbeten som innebär en stor kapacitetsbegränsning på 
platsen bör budskapet ges kontinuerligt under högtrafiktid den första veckan. 

• För tillfälliga avstängningar eller andra inskränkningar för trafiken (delar av dygn) 
visas budskap under den tid som avstängningen gäller.  

• Det finns anledning att överväga hur trafikanterna skall informeras om att stora, 
långvariga vägarbeten avslutats. Sannolikt räcker det inte med att plocka bort upp-
satta plåtskyltar. Om exempelvis ett stort vägarbete färdigställs under en fredag kan 
det vara betydelsefullt för pendlare att få besked om att vägen åter är öppen kom-
mande måndag. Om detta skall ske via VMS eller andra kanaler kan diskuteras!  

 
Oförutsebara störningar: 
• Budskap om akuta störningar bör ligga kvar så länge som trafiken berörs. Det är 

viktigt att följa upp hur trafiken påverkas under uppröjningsarbetet för att kunna 
justera budskapet mht den aktuella situationen. Även när hindret är undanröjt kan 
budskap i stil med ”kö efter olycka” läggas ut för att markera anledningen till kvar-
stående köer som ännu inte upplösts. 

• Budskap om allvarliga händelser bör enligt trafikanterna i studien kunna förstärkas 
med blinkande lampor. 
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8.4 Budskapsinnehåll och formulering 

8.4.1 Händelsebaserad information 

Principerna enligt Nationell budskapsstandard (Vägverket 2003c) och Kapitel 9 i Vägars 
och gators utformning – Vägmärken (Vägverket 2004c) utgör grund för förslaget till ny 
vägmärkesförordning och är därmed styrande för formulering av VMS-budskap. Bud-
skapsstandarden täcker dock inte alla situationer vilket kan innebära att avsteg kan 
behöva göras.  
 
Enligt budskapsstandarden skall händelsebeskrivning anges på rad 1 för VMS som är 
placerad på den väg som händelsen inträffat, rad 2 om händelsen inträffat på annan 
väg. Vad som definieras som den väg som händelsen inträffat på är en tolkningsfråga. 
För en väg som byter namn och vägnummer t ex Nynäsvägen (väg 73) som övergår i 
E4.25 vid Sofielundsplan och sedan heter Johanneshovsbron (E4.25) efter Gullmarsplan 
kan man spekulera i om det är samma väg, men med olika beteckning.  
   
• Händelse skall anges så tydligt som möjligt med välkända och förklarande ord. 

Undvik ord som Incident (som många inte förstår) eller Hinder (som kan vara allt 
mellan himmel och jord och är för luddigt). Skriv t ex ”Tappad last” eller ”Trasig 
bil” i stället för ”Hinder”. Texten bör kompletteras med ett vägmärke i lämplig 
kombination vilket också framhålls i förslaget till ny vägmärkesförordning. Om 
vägmärket är självförklarande t ex vägarbete behöver det inte stå ordet vägarbete på 
rad 1. Textraderna kan då utnyttjas för att förstärka informationen om plats och 
konsekvens. 

 
Platsuppgiften anges enligt budskapsstandarden på rad 2 för VMS som är placerad på 
samma väg som händelsen, rad 1 om händelsen inträffat på annan väg, se kommentar 
ovan. 
 
• En platsangivelse skall innehålla uppgift om väg, riktning och lokalisering. Väg-

nummer bör endast användas för de allra största och mest välkända vägarna och 
absolut inte för det mindre vägnätet som inte är skyltat och som trafikanterna defi-
nitivt inte känner till dvs vägnummer under 300. Samma sak gäller det sk ”punkt-
nätet” (t ex E18.20) som vållar förvirring. Åtgärder för att komma ifrån dessa vägbe-
teckningar bör vidtagas. För stora leder som inte är Europavägar eller välkända 
riksvägar kan det vara nödvändigt att ange namnet på vägen. Det gäller t ex Södra 
länken liksom Huddingevägen. Namnuppgifter kan vara platskrävande men i vissa 
fall nödvändiga. 

• Ett radikalt och nygammalt förslag är att göra en total upprustning av landets väg-
numrering, som inte följer med i tiden. Stora länder som Tyskland, England och 
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Frankrike skyltar t ex inte med Europavägar. En genomtänkt och logisk vägnum-
rering underlättar också möjligheten att informera trafikanterna.   

• Riktningsangivelsen är viktig. Enligt den begränsade användardjupstudien verkar 
de flesta förstå innebörden av att efter vägnumret/vägnamnet ange riktningen i 
form av vädersträck som en bokstav, dvs E4/N. Troligen är det svårare med Ö eller 
V. Snedstreck mellan vägnumret och väderstrecket kan användas som avskiljare 
men mellanslag kan vara väl så bra. Det finns inget från studierna som talar för det 
ena eller andra alternativet. 

• Enighet råder om att använda trafikplatsnummer och att lära trafikanterna förstå 
vad de innebär. Men vägen dit är inte enkel. Insatser behövs för att utröna hur detta 
skall åstadkommas. Det är viktigt att trafikanterna lär sig vad trafikplatsnummer 
står för och hur de kan användas. Ett sätt att få ut informationen är att se till att de 
kommer med på telefonkatalogernas kartor liksom på bilkartor. Sättet att presentera 
trafikplatsnummer i VMS-budskap behöver undersökas ytterligare. Här finns flera 
uppslag såsom användning av förkortningen TPL för trafikplats eller den ur före-
skriftssynpunkt felaktiga benämningen AVFART följt av numret! En annan tänkbar 
lösning är att använda parentes runt numret eller att lägga in en digitaliserad bild 
av vägmärket.  

• Hur skall man förklara lokaliseringen av en händelse? De flesta trafikanterna har 
svårt för officiella trafikplatsnamn om inte dessa direkt kan associeras till en geogra-
fiskt känd plats. Troligen är t ex Trafikplats Rotebro godtagbar medan Trafikplats 
Glädjen inte är det. Principen bör därför vara att undvika trafikplatsnamn som inte 
har en tydlig geografisk koppling och att använda trafikplatsnummer. På sikt skulle 
det vara önskvärt att trafikplatsnamnen ses över och får en tydligare geografisk 
koppling. 

 
Skall man ange lokaliseringen av en händelse på en sträcka eller på en plats? En sträcka 
kan avgränsas med trafikplatsnummer, medan en avståndsuppgift kan behövas för en 
platsbestämning. Trafikanterna har inte enbart problem med trafikplatsnamn utan vissa 
har också svårt för avståndsangivelser, ju längre ifrån händelseplatsen desto svårare. En 
möjlig lösning skulle kunna vara att i Textdelen av ett VMS-budskap använda väg-
nummer, riktning och två trafikplatsnummer för markering av sträcka (vägnummer och 
tpl-nummer måste följas åt) alternativt att skriva ”EFTER TPL155”. Detta för att markera 
att det finns möjlighet att åka alternativ väg genom att köra av vid trafikplats 155. Man 
kan diskutera om lokaliseringsuppgiften behöver kompletteras med en platsangivelse 
på geografiskt känd plats eller landmärke. Detta skulle kunna vara möjligt på rad två 
om händelsens art kan illustreras med vägmärke och eventuellt tilläggstavla om vad 
som hänt. Alternativ kan man ange avstånd på tilläggstavlan till vägmärket om avstån-
det till händelsen är under 10 km. Tilläggstavlan bör ha en storlek som gör texten på 
denna lika tydlig att se som övrig text på upplysningsmärket. Sådant format förekom-
mer inte idag och det saknas riktlinjer för detta.  
 
Med ovannämnda resonemang bör man alltså inte visa platsangivelsen:  
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”E4N TPL GLÄDJEN” utan istället ”E4 N EFTER TPL 176” och på nästa rad ”VID 
UPPLANDS VÄSBY”, det senare förutsatt att vägmärke ev med tilläggstavla kan an-
vändas för att ange händelsens art.  
 
Exempel på denna princip visas i avsnitt 8.5!  
 
Nedersta textraden användes för att ange konsekvenser, ge råd eller information. Såda-
na uppgifter kan också förekomma på rad två om textraderna flyttats upp till följd av 
att vägmärke ersätter typ av händelse på rad 1.  
• Uppgift om konsekvens bör vara så konkret som möjligt. Uttrycket ”Begr framkom-

lighet” har litet informationsvärde eftersom uppgiften om händelsen i sig indikerar 
framkomlighetsproblem. Om graden av framkomlighetsproblem är känd så är den 
informationen mer värdefull. Exempel på detta är ”två av tre körfält stängda/blocke-
rade” aternativt att man istället anger hur många körfält som är öppna. Detta kan 
med fördel illustreras med ett vägmärke (se avsnitt 8.5 nedan). Saknas sådan detalj-
information bör raden lämnas tom. 

• Även råd eller rekommendation bör vara utformad så att trafikanter inte uppfattar 
den som självklar. Att ange ”Välj annan väg” om vägen är avstängd och förväntas 
vara så under en längre pediod kan tyckas vara onödigt eftersom det inte finns nå-
got alternativ. Om däremot avstängningen eller blockeringen förväntas vara kortva-
rig då kan det vara befogat att ange detta budskap förutsatt att väghållaren är säker 
på att trafikanten inte tjänar på att stanna kvar i kön. I annat fall borde man kanske 
ange ”Kort avstängning” på rad två, följt av ”Välj inte annan väg” eller ”Stanna kvar 
i kön”. 

• Nedersta raden kan också användas till att ange under vilken tidsperiod som en 
planerad händelse äger rum.  

8.4.2 Restidsbudskap  

Restidsinformation bör på försök förmedlas via VMS på sträckor där systemen ger sta-
bila och kvalitetssäkrade data. 

• Starta med att ange restid från tavlans plats till en känd trafikplats (med trafik-
platsnummer) på samma länk, t ex E4. Trafikanterna får med tiden lära sig vad 
siffrorna står för. Undvik att använda restidsfördröjning som trafikanterna har 
svårt för att ta till sig, eftersom det är oklart vad som är normalläge och vad för-
dröjningen relaterar sig till. Utvärdera för fortsatt utbyggnad. 

• Efter hand som systemet byggs ut kan restider för två alternativa vägar till en 
gemensam punkt anges. 

• Undersök om andra typer av tavlor bör införas, t ex grafiska paneler som illu-
strerar restid eller framkomlighet. 

• Kontrollera regelbundet att visade tider är uppfyller uppsatta kvalitetsmål. 
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Flera experter (Brandy m fl, 2005) anser att restider ska läggas ut på VMS även när man 
inte har något annat att visa. Detta för att undvika kritik mot att VMS inte används och 
för att trafikanterna uppskattar restiderna när de vant sig vid att använda sig av uppgif-
terna. Federal Highway Agency i USA rekommenderar att inga VMS installeras i stor-
stadsområden om de inte kan visa restider.  

8.5 Utformning av VMS-budskap 

Med utformning avses här användning av vägmärken och symboler i kombination med 
text. 

• Budskap som framförs på upplysningsmärken skall presenteras i form av väg-
märken så långt det är möjligt. Detta innebär att vägmärken som regel infogas i 
ett upplysningsmärke. Detta framgår av Nationell budskapsstandard (Vägverket 
2003c) och Kapitel 9 i Vägars och gators utformning – Vägmärken (Vägverket 
2004c) 

• Då vägmärket ”Annan fara” används krävs en tilläggstavla som anger farans art 
(enligt avsnitt 9.5.4 i Vägverket 2004c). I dokumentet exemplifieras detta så här: 

 

Observera att vägmärke och tilläggstavla 
kan visas med lysande vit symbol/text 
mot mörk bakgrund 

Denna anvisning har av regionerna tolkats så att om uppgifter om farans art anges i 
textdelen av upplysningsmärket så kan detta ersätta tilläggstavlan.  
• Tilläggstavla bör också kunna användas för att ge kompletterande information 

om avståndet till händelsen.  
• Det saknas anvisningar för textstorlek på tilläggstavla för VMS (upplysnings-

märken). Om de regler som gäller för fasta skyltar tillämpas på VMS blir texten 
svår att läsa. Här behövs stöd för utformning av tilläggstavla för VMS. Eventu-
ellt kan en tilläggstavla se ut som i nedanstående exempel. 

 
 

 
 

• Det finns behov av att utveckla nya vägmärken/ symboler som beskriver en 
händelse. Det gäller framför allt en olyckssymbol men även andra symboler kan 
vara aktuella. Vägmärken som visar omfattningen av en framkomlighetsin-
skränkning kan också behövas. Ett exempel på en olyckssymbol för visning i 
kombination med en markering av körfältsblockering visas i nedanstående figur 
(England). 

Olycka 
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Nedan visas två exempel på budskapsutformning för samma typ av händelse, där den 
första (A) är ett svårtolkat exempel och det andra (B) en bättre variant.  
A B 

 
Problemen med (A) är platsangivelsen. Trafikanterna känner inte till officiella trafik-
platsnamn i någon större utsträckning men uppfattar vägnummer och riktning. Andra 
radens uppgift om hinder är intetsägande, liksom att begränsad framkomlighet råder. 
Vägmärket annan fara tillför inte mycket information, men kan möjlighet användas för 
att ge budskapet större tyngd. 
 
I det andra exemplet görs ett försök att använda trafikplatsnummer. Ett annat sätt att 
visa trafikplatsnummer bör eftersträvas t ex inom brutna parenteser; <155>. Trafikplats-
nummer är särskilt användbart för de som färdas på den väg där händelsen inträffat. 
Man kan börja hålla utkik efter trafikplatsnumren för att kunna avvika innan man når 
händelsen. För trafik som får budskapet på andra vägar blir det betydligt svårare att 
koppla trafikplatsnumret till en plats och därför kan det finnas skäl att förstärka genom 
att ange geografiska uppgifter som ”vid Gröndal”. Sista rader anger inte enbart att 
framkomligheten är begränsad utan också hur mycket. Vägmärket, som inte existerar, 
skall föreställa olycka (enligt internationell modell) och uppgiften anges också i klartext 
på förstorad tilläggstavla. En nackdel med utformningen är att budskapet innehåller för 
mycket information. Här är en avvägning mellan att ge kortfattad information som en 
del inte förstår och att ge mer fullödig information som en del inte hinner läsa. Symbo-
len i vägmärket blir förhållandevis liten och därigenom kanske svår att uppfatta.     

8.6 Placering av VMS-tavlor 

VMS gör mest nytta där trafikanterna har möjlighet att tillgodogöra sig informationen 
och vidtaga åtgärder för att mildra konsekvenserna för egen del av oväntade trafikpro-
blem. Som framhålls i avsnitt 8.1 finns behov av en generalplan för införande av VMS. 
En sådan plan bör bygga på en inventering av vägnätet avseende alla typer av proble-
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matiska passager där VMS bedöms vara användbar med hänsyn till trafikanternas be-
hov. VMS bör placeras så att de möjliggör alternativa vägval eller andra färdsätt (hän-
visning till infartsparkering och kollektiva färdmedel). 

8.7 Omledning 

I samband med händelser eller ingrepp som innebär avstängning eller kraftig framkom-
lighetsinskränkning  så är det otillräckligt att enbart avleda trafiken vid en knutpunkt. 
Särskilt besvärligt blir det för de förare som är ovana vid vägnätet. Man måste ta hand 
om trafiken med vägvisning hela vägen. I Stockholmsområdet finns det bara uppskyl-
tad omledning för Södra länken och för Essingeleden. I Göteborg sätts det nu upp skyl-
tar för alla Europa/riksvägar, samt för vissa länsvägar. Även i Skåne finns det sedan 
flera år en omfattande omledningsvägvisning. 
 
Det är svårt att åstadkomma ett omledningsvägnät som är acceptablet ur alla berörda 
parters synpunkt. Omledningsvägen skall kunna husera den trafik som finns huvud-
vägen. Det handlar om kapacitet men också om långa och tunga fordon och fordon med 
farligt gods, liksom risker vid passage av känsliga avsnitt på omledningsvägen ur tra-
fiksäkerhets- och miljösynpunkt.  
 
Omledningsvägnätet utmed Södra länken har inga sådana restriktioner, medan där-
emot omledningsvägnätet för Essingeleden inte är tillåten för BK1-fordon och farligt 
gods. Dessutom finns normalt en längdbegränsning på 12 m. Vid planerade nattav-
stängningar hänvisas tunga fordon och farligt gods en särskild väg och eskorteras sedan 
på den avstängda Essingeleden i kolonner. Detta går normalt inte att göra vid akuta 
avstängningar varför omledningen då blir problematisk.  
 
Ett omledningsvägnät för alla viktiga leder I regionen bör byggas upp. I samband med 
byggen av nya leder är det också angeläget att redan i planeringsskedet ta fram ett om-
ledningsvägnät utan restriktioner. 

8.8 Risk med VMS-användning 

När förare passerar en VMS, särskilt en mobil VMS, en VMS som brukar vara släckt 
eller en VMS med ett svårtolkat budskap uppstår lätt köer vid hög trafikbelastning. 
Detta beror på att förarna lättar lite på gasen eller i ett fåtal bromsar lite för att kunna 
läsa meddelandet. Enligt fältundersökningen sänkte 13 % farten för att läsa budskapet. 
 
Vid en belastningsgrad större än 0,9 kan detta leda till att ett stabilt flöde kollapsar och 
allvarliga köer uppstår. Man bör därför göra en avvägning mellan nytta och skada med 
att visa meddelanden under dessa situationer. Om kollaps redan har inträffat gäller 
givetvis inte denna invändning. 
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9 Förslag till åtgärder 

Undersökningarna och diskussionerna i workshop liksom i projektgrupper har lett fram 
till antal förslag på hur informationskvaliteten kan förbättras och föras ut på bl a VMS 
med budskap som trafikanterna förhoppningsvis skall kunna nyttiggöra sig. 
 
Nedan sammanställs de viktigaste problemområdena med förslag till åtgärder 

9.1.1 Dataregistrering och insamling 

Problem Lång ledtid för larm från SOS till Trafik Stockholm 
Förslag Halvera insatstiden från 6 till 3 minuter 
Åtgärder 1. Utveckla och integrera samverkanswebben och se till att den fungerar och 

används hos alla medverkande aktörer. 
2. Förkorta kommunikationsvägarna så att informationen inte går omvägen 

via Borlänge och så att brandväggarna snabbare släpper igenom larmen 
3. Verka för att rutinerna på SOS och datatransmissionen blir så effektiva 

som möjligt. 
  
Problem Stora brister i uppgifter om vägarbeten 
Förslag Förbättra inflödet särskilt från regionens kommuner 
Åtgärder 1. Utveckla nya rutiner inför flytten av Stockholms driftcentral till Trafik 

Stockholm i oktober 2006 
2. Inför strängare krav på entreprenörer att rapportera alla förändringar som 

berör trafiken, inte enbart start och avslut. Eventuellt kan vite komma 
ifråga. VV centralt arbetar med detta och även att digitalisera TA-planer. 
Kommuner som förväntas deltaga bör göra liknande. 

3. Inför en webb-tillämpning för informationsutbyte om planerade och på-
gående vägarbeten (jfr tillämpning i Skåne) 

  
Problem Kännedomen om planerade och pågående evenemang etc är dålig på Trafik 

Stockholm 
Förslag Involvera Trafik Stockholm i evenemangsplaneringen 
Åtgärder 1. Trafik Stockholm måste komma med på polisens sändningslistor och även 

deltaga i planeringsmöten. Realiseringen av evenemangs-VMS med trafik-
information stärker detta behov ytterligare. 

2. Skapa en samordningsgrupp för evenemang (jfr Göteborg). 
3. Inbjud övriga kommuner i länet att medverka 
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 Problem Uppgifter om trafikläget och händelser i trafiken når inte alltid Trafik Stock-
holm eller efter onödigt lång tid, särskilt händelser som inte larmas via SOS 

Förslag Marknadsför Trafik Stockholm och inför alternativa inrapporteringsmetoder 
Åtgärder 1. Skylta mer med 020-numret även ut från staden 

2. Utveckla konceptet med datorstödd rapportering från yrkesförare (Jfr 
Effektiva Åkeriet)  

3. Organisera ”certifierade” vägrapportörer för rapportering på prioriterat 
telefonnummer, jämför försöket i Skåne 

  
Problem Operatörerna har bristande kännedom om händelseutvecklingen på plats 
Förslag Förändra rutinerna på Trafik Stockholm för att få ett aktivt uppsökande av 

information om hur trafiken påverkas i olika skeenden, särskilt där tekniska 
system saknas 

Åtgärder 1. Förbättra det tekniska påminnelsestödet för operatörerna i CTS 
2. Utse engagerade operatörer som får ansvaret att hålla sig uppdaterade om 

utvecklingen av större incidenter 
3. Utnyttja skanners bättre för att lyssna på polisen och räddningstjänsten 
4. Lyssna mer på aktiva trafikradiostationer 
5. Sök kontakt genom att ringa befäl på plats eller genom att tala med Väg-

Assistansförare 
  
Problem Den interna hanteringstiden på Trafik Stockholm är för lång 
Förslag Sätt upp målet att minska hanteringstiden av SOS-larm från 7,5 till 3 minuter! 

Gå ut med preliminär information om farliga händelser direkt! Verifiera se-
dan! 

Åtgärder 1. Ändra rutinerna för registrering i CTS (genomförda förändringar ht 2005 
har resulterat i en viss minskning av hanteringstiden) 

2. Ompröva policyn för informationsspridning av ofullständiga uppgifter  
3. Ta fram system/rutiner för att snabbt kunna förmedla osäkra uppgifter 
4. Utbilda operatörerna och följ upp 

9.1.2 Användning av VMS 

 Problem Oklar intention för implementering och användning VMS! 
Förslag Ta fram en gemensam strategi mellan väghållarna och utveckla en general-

plan för införande av VMS 
Åtgärder 1. Utveckla en plan för utbyggnad av VMS i regionen. 

2. Inventera vägnätet med fokus på VMS användning och placering. Kund-
perspektiv och nytta skall vara styrande i arbetet. 

3. Ta fram en strategi för användning av VMS (skyltformer för olika ända-
mål, tillåtet budskapsinnehåll, principer för skyltsamordning och samord-
ning med andra utkanaler mm). Embryon till detta finns  
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 Problem Trafikanterna har svårt förstå platsuppgifter 
Förslag Se över principerna för att ange lokalisering och använd trafikplatsnummer 
Åtgärder 1. Använd vägnummer enbart för de stora, välkända lederna i annat fall 

namn på vägen, alltid med riktningsangivelse.  
2. Undvik trafikplatsnamn. Använd istället trafikplatsnummer (om sådant 

finns) alltid i kombination med vägnummer. Om vägmärke kan användas 
för att ange typ av händelse finns utrymme för att komplettera platsupp-
giften med namn på geografiskt känd plats. Metoder för hur trafikplats-
nummer bör visas på VMS budskap behöver utvecklas 

3. Avståndsuppgifter (i km) kan missförstås men användas (< 10 km) på 
tilläggstavla. 

4. Utforma informationsstrategi / kommunikationsplan  
  
 Problem Otydliga besked 
Förslag Kortare och tydligare budskap. Utveckla och använd fler vägmärken/ symbo-

ler 
Åtgärder 1. Undvik ord som inte ger stöd för att trafikanten skall kunna bedöma hur 

hon/han påverkas t ex ”hinder” eller ”Begr framkomlighet” 
2. Visa hur framkomligheten påverkas genom att om möjligt ange t ex antal 

öppna körfält. Antal stängda körfält kan var likvärdig information för de 
som känner platsen väl. Helst bör man ange antal öppna eller stängda av 
totalt  t ex ”2 av 3 körfält öppna” 

3. Använd flera olika vägmärken för att beskriva avvikelsen. Utveckla och 
pröva nya symboler t ex för olycka och ev en symbol för hindrande for-
don, träd, tappad last etc. Överväg även möjligheten att visa framkomlig-
hetsinskränkningen som vägmärke! 

4. När vägmärket ”Annan fara” används bör det ha en förstorad tilläggstav-
la med uppgift om typ av fara. 
Exempel på budskapsutformning:  

   
  
 Problem Information om restider måste vara genomtänkt och användarvänlig 
Förslag Utveckla, pröva i begränsad skala och följ upp 
Åtgärder 1. Förklara för trafikanterna vad restidsbudskap innebär 

2. Gå ut med restidsinformation först när den är tillförlitlig 
3. Börja försöksverksamheten på en länk och ange restider (inte avvikelser) 

från skylten till en eller två kända platser på samma länk. Följ upp trafi-
kanternas reaktioner 

4. Undersök om även andra, enklare VMS kan användas (jfr utlandet) 
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Huvudförslagen kan sammanfattas avseende : 
 
Informationshantering  

 
 
Budskapsvisning 

 
 
 

Inför förändrade rutiner och ostörda kommunikationslänkar för att snabba upp 
hanteringen av meddelanden om vägtrafiken. 
Inför åtgärder för att kunna halvera ledtiderna. Skapa samordningsgrupper och ta 
ibruk webb-lösningar för att Trafik Stockholm skall bli bättre på vägarbets- och 
evenemangsinformation från hela regionen. Det handlar också om att ändra attityd 
och rutiner och kunna gå ut med meddelanden som inte är helt bekräftade. 

Ompröva principerna i VMS budskapsstandard för att bättre utnyttja tillgängligt 
utrymme för grafik och text.  
Förslaget innebär att vägmärken användes för att illustrera händelsen (eventuellt 
med tilläggstavla). Nya vägmärkessymboler kan behöva utvecklas och prövas. Med 
tre textrader kan platsangivelsen bli mer utförlig (vägnummer, riktning, trafikplats-
nummer och känd geografisk plats) samt konsekvenserna beskrivas tydligare. 
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