
IT i trafiken



Mer trafik
Tillgången till effektiva transporter är en viktig fråga för att vårt samhälle ska kunna ut-
vecklas. Och antalet resor och transporter ökar. Trafikökningen innebär tyvärr också att 
köer blir vanligare och restiden längre. Trafiksäkerheten och miljön försämras. Ändå är 
problemen i Sverige inte i närheten av dem vi ser i många andra delar av Europa. 

Bygga nytt inte alltid bäst
Det traditionella sättet att lösa problem med trängsel i trafiken har varit att bygga nya och 
bredare vägar. Det har visat sig att man då ibland skapar ännu större problem. Med nya 
fina vägar väljer fler att ta bilen och så är man inne i en ond cirkel. 

Att bygga nytt löser alltså inte alltid alla problem. Därför arbetar Trafikverket efter en 
modell där de vägar vi har ska användas på bästa sätt, innan vi tar till alternativet att bygga 
nytt. Ett sätt att bättre utnyttja våra vägar är att använda informationsteknik (IT) i trafiken.
ITi trafiken kallas även ”intelligenta transportsystem” (ITS).

IT effektiviserar
Idag finns många områden där IT hjälper till att göra trafiken effektivare. Samtidigt pågår 
forskning och utveckling inom området. Flera nya tjänster baserade på  IT-lösningar kom-
mer i framtiden.





0900-202 10 00

Text-TV

www.trafiken.nu

www.trafikverket.se

Radio



IT före och under resan
Inför och under resan kan du hämta olika typer av väg- och trafikinformation. Det 
kan ske via Internet, telefon eller handdator. Du kan också få trafikinformation via 
radio eller text-tv.

Kolla på Internet 
Tjänsten ”Läget på vägarna” kommer du åt på en dator (www.trafikverket.se) eller via 
mobiltelefonen (http://mobil.vv.se). Här presenteras vad som händer ute på våra vägar, 
exempelvis väglag, olyckor, vägarbeten och sträckor med automatisk hastighetskontroll. 
Webb- och waptjänsten trafiken.nu ger en aktuell bild av trafikläget i Stockholmsregio-
nen, Göteborgsregionen och Skåne. Aktuella avgångstider med kollektivtrafiken, trafik-
kameror samt information omparkeringsplatser är några exempel på tjänster. Trafiken.
nu drivs och utvecklas av Trafikverkets storstadsregioner tillsammans med kommuner 
och kollektivtrafikbolag.

Ring, titta på text-tv och lyssna på radion 
Genom att ringa 0900–202 10 00 kan du via en talsvarstjänst få information om väglag 
(vintertid) och vägarbeten på riksvägar i Sverige.På SVT Text sidorna 430–439 och TV4 
Text sidorna 480–489  finns under vinterhalvåret information om väglag. Under som-
marhalvåret finns information om vägarbeten på de högtrafikerade vägarna. Självfallet 
ges också trafikinformation via radion.

Bättre kunskap och bättre prognoser 
Den information som man idag kan få före och under resan kommer att fortsätta att bli 
bättre, framförallt vad gäller läget vid det aktuella tillfället. Man kommer också att kunna 
ge bättre prognoser om vad som händer i trafiken under den närmaste framtiden.

Fler tjänster och bättre samordning 
Antalet tjänster som är anpassade efter vad just du vill veta kommer att bli fler. Ett 
exempel kan vara hjälp med närmaste väg till en förbokad parkeringsplats, där betalning 
sker automatiskt. Samordningen mellan alla olika transportslag kommer att bli bättre. 
Det kommer då att bli lättare och effektivare att resa eller transportera gods med olika 
transportmedel.



”Vägarbete på Kungsgatan”

”Varning för halka”

”Hastighetsgräns 50 km/h”

Alkolås

”Kö norra infarten”

Bältespåminnare



IT i bilen
I bilen kan det finnas olika IT-lösningar som ger stöd i trafiken. Det kan handla om 
trafikinformation, om automatiskt stöd att hålla hastighetsgränsen eller om teknik 
som hjälper dig att inte krocka med bilen framför. Andra exempel är bältespåmin-
nare och alkolås.

Aktuell trafikinformation 
Med RDS-TMC kan du få trafikinformation som gäller det område du kör i, på ditt eget 
språk i hela Europa. För att kunna ta emot RDS-TMC-meddelanden krävs en RDS-TMC-
mottagare. Meddelandena gäller främst europa-, riks- och viktiga länsvägar och presen-
teras som enikoneller text med information om t ex trafikolyckor och vägarbeten. Aktuell 
trafikinformation får du också genom att lyssna på bilradion.

Automatiskt stöd att hålla hastighetsgränsen 
ISA står för ”intelligent stöd för anpassning av hastighet” och är en teknik som talar om 
för föraren vilken hastighetsgräns som gäller. Föraren kan också välja att få en varning 
när det går för fort. Världens största försök med ISA har genomförts i Sverige. Resultatet 
visade att ISA gör nytta, att restiden inte blir längre och att de flesta av de tusentals 
personer som provade tyckte om stödet. Trafikverket arbetarför att ISA ska bli vanligare, 
bland annat genom att uppmuntra olika köpare av transporter (exempelvis kommuner) 
att ställa krav på ISA vid upphandlingar. Trafikverket installerar också ISA i sina egna 
fordon.

Bilar som kommunicerar 
Idag finns bl a bältespåminnare som kan tala om för föraren om någon inte använder 
bälte, samt alkolås som hindrar att en berusad person kör bilen. Försök pågår som ska 
testa hur utrustning som redan finns i bilarna (t ex GPS och mobiltelefon) automatiskt 
kan rapportera restid och hastighet på speciella vägsträckor. Bilarna kan komma att 
skicka information till mötande bilar, exempelvis att antisladdsystemet har kopplats in 
och att det är risk för halka. Bilen kan själv komma att hålla reda på att vi håller ett säkert 
avstånd till bilen framför, och på så sätt förhindra kökrockar.

Samma i hela Europa 
Oavsett var vi kör i Europa ska vi kunna använda samma tjänster i bilen. Ambitionen är 
att framtida fordon ska vara utrustade med system som gör att de kan kommunicera med 
omvärlden baserat på gemensamma standarder.



Variabla hastighetsgränser

Betalsystem

Informationsskyltar

Automatisk hastighetskontroll

Sensorer

Trafiksignaler



IT längs vägen
Längs de större svenska vägarna finns olika typer av IT-stöd som ska hjälpa oss när 
vi är på väg. Det finns också en mängd olika sensorer längs vägarna som samlar in 
data om trafiken.

Elektroniska skyltar 
Längs vägarna, huvudsakligen vid infarter till större städer finns skyltar som informerar 
exempelvis om att det skett en trafikolycka eller att det är risk för kö. En del skyltar 
används för att leda och styra trafiken om det skulle behövas. Det finns skyltar längs 
vägarna som visar temperaturer i vägbanan och i luften. Försök pågår med skyltar som 
varnar bilisterna när vilt närmar sig vägen.

Variabla hastighetsgränser 
Hastighetsskyltar som byter högsta tillåtna hastighetsgräns beroende på väglag, antal 
bilar på vägen, siktförhållanden med mera testas på flera platser i Sverige. Försöket ska 
bland annat visa om viljan att hålla hastighetsgränserna ökar när hastighetsgränserna är 
satta efter rådande förhållanden.

Hitta ledig parkeringsplats 
Det finns skyltar i många städer som talar om hur många parkeringsplatser som är lediga 
just då i en speciell stadsdel.

Automatisk hastighetsövervakning 
Automatisk hastighetskontroll har visat sig vara ett bra sätt att sänka hastigheten, öka 
trafiksäkerheten och minska miljöpåverkan. Sju av tio bilister tycker att systemet är bra.

Smarta trafiksignaler 
Vissa trafiksignaler kan styra trafiken så att köer minimeras. Man kan kalla det en 
utvecklad form av ”gröna vågen” som utgår från hur trafiksituationen ser ut just då. 
Smarta trafiksignaler kan också prioritera kollektivtrafik och utryckningsfordon i en 
korsning och göra det lättare för fotgängare att komma över en hårt trafikerad väg.

Försök med trängselskatt 
Hur trängselskatt i trafiken fungerar och tas emot av människor ska utvärderas genom 
försök i Stockholm. Syftet är att trängselskatterna ska öka framkomligheten och förbättra 
miljön. Registrering och betalning sker elektroniskt utan att påverka trafikflödet.

Trafiksignaler



Digital infrastruktur 
I en nationell trafikdatabas (NVDB) finns grundläggande uppgifter om hela det svenska 
vägnätet, exempelvis vägnamn, vägbredd, bärighet, hinder och tillåten hastighet. NVDB 
drivs av Trafikverket i samverkan med Lantmäteriverket, Svenska Kommunförbundet 
och skogsnäringen. NVDB ska på sikt kunna ingå i en rikstäckande transportdatabas där 
alla transportslag ingår, alltså väg-,  tåg-, flyg- och båttrafik.



Så samlas kunskap om trafiken in 
Informationen som ligger till grund för IT i trafiken samlas in genom en mängd kanaler. 
Nedan presenteras de viktigaste som finns idag och några som kommer att bli viktiga i en 
nära framtid.

Polisen och SOS Alarm rapporterar in exempelvis olyckor.•	

Trafikverket har över 700 mätstationer som registrerar vädret längs våra vägar.  •	
På ca 150 av mätstationerna finns det även kameror som tar bilder av väglaget.

SMHI gör väderprognoser.•	

Privatpersoner ringer in rapporter, om t ex köer eller vilt längs vägarna, till  •	
Trafikverket på telefon 0771–921 921.

Olika sensorer och kameror längs vägarna samlar in data, särskilt gäller detta i •	
större städer.

Åkerier skickar information från sina logistiksystem om hur trafiken flyter.•	

Bilar kan automatiskt skicka information till andra bilar och till ett centralt system.•	
Detta kallas ”Floating Car Data – FCD”.

Länken till trafikanten 
Trafikverkets trafikledningscentraler fungerar som länken till trafikanten. Här behandlas 
insamlade uppgifter, beslut fattas om vilka åtgärder som ska tas och information levere-
ras ut till respektive trafikinformationstjänst. Trafikledningscentralerna får också ta emot 
många telefonsamtal med frågor om trafiken eller tips om olika trafikstörningar.



Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243-750 90 

www.trafikverket .se TR
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Trafikverket arbetar för att din resa på Sveriges transportnät ska vara 
så smidig, säker och miljöanpassad som möjligt. Vi ansvarar för den 

samlade långsiktiga infrastrukturplaneringen samt för byggande,  
drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.

För mer information om IT i trafiken besök  
www.trafikverket.se/its


