
Vägtrafikledning
För effektiva, säkra och miljöanpassade 
resor och transporter



Trafikverket tar dig fram smidigt, grönt och tryggt

Kristianstad

Göteborg

Härnösand

Stockholm

Trafikverket har till uppgift att utveckla ett effektivt 
och hållbart transportsystem utifrån ett trafikslags-
övergripande synsätt. Myndigheten är väghållare för 
100 000 kilo meter statlig väg, varav 5 000 kilometer 
inom tättbebyggt område.

Syftet med Trafikverkets arbete är att skapa goda 
möjligheter för medborgare och näringsliv att resa 
och transportera gods på ett effektivt sätt. För att 
uppnå detta fokuserar vi på att förbättra framkom-
ligheten, höja säkerheten och minska miljöpåverkan 
i trafiken, bland annat genom att säkerställa en god 
vägtrafikledning.

För privat- och yrkestrafikanter ska Trafikverket 
minska köerna och göra det möjligt att planera en ef-
fektiv resa. Ett bättre trafikflöde minskar påverkan 
på miljön, vilket vi ska främja ytterligare genom att 
göra det attraktivt och lönsamt för bilister att gå, cyk-
la och åka kollektivt i stället för att ta bilen.

För kollektivtrafikresande ska Trafikverket för-
bättra framkomligheten och punktligheten, samt 
ge bättre information om avgångar och eventuella 
störningar.

För gående och cyklister ska Trafikverket förbättra 
deras möjligheter att ta sig fram effektivt och säkert 
i trafikmiljön.

Rikstäckande vägtrafikledning

Ansvaret för ett säkert och störningsfritt flöde i 
trafiken är en av huvuduppgifterna inom väg-
trafikledning. Vårt uppdrag är att samla in, 
bearbeta och vidareförmedla information 
som påverkar trafikläget, samt att vägleda 
och styra trafik på det statliga vägnätet. 

Trafikverket har vägtrafiklednings-
centraler i Härnösand, Stockholm, 
Göteborg och Kristianstad som till-
sammans täcker hela landet. Trafik-
ledningscentralerna är bemannade 
dygnet runt, året runt. För att konti-
nuerligt förbättra vår service lägger 
vi stor vikt vid kvalitetssäkring 
av verksamhetens arbetsrutiner 
och tekniska system, liksom av 

mottagen och förmedlad trafikinformation. 
Trafikverket mäter kontinuerligt hur väl vi 
lever upp till våra serviceåtaganden gente-
mot trafikanterna.

Sverige i framkant
Sverige är ett av föregångsländerna inom 
vägtrafikledning. Över hela riket har trafi-
kanterna tillgång till aktuell trafikinforma-
tion på jobbet, i hemmet och direkt i trafiken 
via olika kanaler. Användningen av avancera-

de vägtrafikledningssystem ökar internatio-
nellt, vilket märks på en utbredd forskning 
och ett kontinuerligt standardiseringsarbe-
te världen runt.

Regionala skillnader
Vinterväglag i norr
Förutsättningarna för att leda och styra trafiken skiljer sig 
över landet. I norra Sverige påverkas trafiken i hög utsträck-
ning av den omfattande snömängden vintertid, varför insat-
serna styrs till stor del utifrån rådande vinterväglag. Vid 
kraftigt snöoväder arrangeras kolonnkörning speciella tider 
på utsatta sträckor. Plogbilen kör då först för att bana väg för 
efterföljande bilar och yrkestrafik. Trafikverket informerar 
bilisterna om tid för kolonnen via trafikinformationstavlor 
radio och internet.

Tung trafik i söder
Den tunga trafiken med upp till 1 000 lastbilar per dygn som 
anländer med färjorna i södra Sverige skapar stora trafik-
störningar på grund av bland annat avåkning och tappade 
laster. Även i syd orsakar snön besvär, om än inte i samma 
utsträckning som i norr. Vintertid har trafikledningen i syd 
direktkontakt med färjorna för att synkronisera snöröjning-
en med färjans ankomsttid. Detta minskar risken för olyckor 
och ger ett bättre flyt i trafiken.

Trafikproppar i storstäderna 
Köer och trängsel är storstädernas problematik. I Göteborg 
och Stockholm finns Vägassistansbilar som arbetar med att 
få bort störningar i trafiken snabbt och effektivt. Hjälpen är 
gratis för den drabbade och vinsten stor för samhället. As-
sistansfordonen har utrustning som gör att de kan fylla på 
bensin, halkbekämpa, utföra mindre reparationer och ge 
starthjälp. Vid behov tar de hjälp av en bärgningsbil. Grup-
pen dirigeras av trafikledningscentralen i Göteborg respek-
tive Stockholm och har ett nära samarbete med Göteborgs 
stad och Stockholms stad. I Stockholm finns dessutom en 
särskild Vägassistansbil för tunneln Södra länken som arbe-
tar med att förbättra framkomligheten och öka säkerheten 
i tunnelsystemet.



Information till  
vägtrafikledningscentralen
När något har hänt i trafiken är det viktigt att vägtrafiklednings-
centralerna snabbt får information om detta, dels för att så effek-
tivt som möjligt kunna lösa trafiksituationen, dels för att kunna 
sprida korrekt information till trafikanterna. Trafikledningen är 
därför beroende av ett gott samarbete med flera externa och in-
terna partners samt teknisk utrustning som levererar information 
om trafikläget:

 • SOS Alarm, polis och räddningstjänst rapporterar om 
bland annat olyckor. Vi har ett mycket gott informationsut-
byte som alla parter tjänar på.

 • Trafikanter ringer till Trafikverket och rapporterar om ex-
empelvis olyckor, köer, vilt längs vägarna, stillastående for-
don eller plötslig halka.

 • Teknisk utrustning längs vägarna såsom kameror, sensorer 
och detektorer samlar in data, främst i storstäderna. Med 
hjälp av våra kameror kan trafikledningen bland annat effek-
tivisera räddningsarbetet vid olyckor och identifiera föremål 
på vägbanan.

 • Entreprenörer rapporterar om bygg- och underhållsarbeten 
längs vägarna och hur de påverkar trafiken.

 • Vägrapportörer och yrkesförare ringer via ett direktnum-
mer till vägtrafikledningscentralen och rapporterar om avvi-
kelser i trafiken.

 • Trafikverkets över 700 vägväderstationer registrerar 
vädret längs de statliga vägarna. På 150 av dessa finns även 
kameror som fotograferar väglaget. SMHI levererar väder-
prognoser som ligger till grund för beslut om exempelvis 
halkbekämpning.

Tipsa om akuta hinder du också!

Till Trafikverket kan du ringa dygnet runt. Här går det att 
lämna information om till exempel akuta hinder på vägen, 
rapportera om en olycka eller varna för plötsliga köer. Här 
kan du även få aktuell trafikinformation inom området där 
du befinner dig. 

Lagra numret i din mobiltelefon direkt:
Trafikverket, telefon 0771‑24 24 24

Information från  
vägtrafikledningscentralen
Vägtrafikledningscentralerna använder inrapporterad informa-
tion som underlag för beslut om nödvändiga åtgärder. All in-
formation kvalitetssäkras innan åtgärd vidtas, som exempelvis 
att skicka ut Vägassistans för att hjälpa förare med stillastående 
fordon, stänga av körfält eller dirigera om trafiken. Dessutom har 
centralerna som uppgift att vidareförmedla aktuell trafikinfor-
mation till trafikanter och samarbetspartners via olika kanaler för 
att möjliggöra en effektiv och säker resa:

 • SOS Alarm, polis, räddningstjänst och kommuner.

 • Trafikstyrning görs med bland annat  elektroniska skyltar 
och bommar. Vid exempelvis köer och halt väglag sänks has-
tighetsgränsen på de elektroniska skyltarna, och vid behov 
dirigeras trafiken om med hjälp av de samma.

 • Variabla meddelandeskyltar informerar, styr och varnar 
trafikanterna om exempelvis köer, akuta hinder, olycka el-
ler vägarbete, samt i vissa fall temperatur i vägbanan och i 
luften.

 • Internettjänster. Aktuell trafikinformation med bland annat 
väglag, rastplatser, vägarbeten och avgångstider för kollektiv-
trafiken finns att hämta på www.trafikverket.se >> Läget i tra-
fiken och på www.trafiken.nu.

 • Mobila tjänster. Trafikinformationen på www.trafikverket.se 
>> Läget i trafiken och www.trafiken.nu finns även tillgänglig 
via olika mobila tjänster.

 • Navigeringssystem. GPS:er (Global Positioning Systems) 
som är utrustade med TMC (Traffic Message Channel) tar 
emot och visar aktuell trafikinformation.

 • Radio och tv. Trafikverket samarbetar med Sveriges Radio 
och de kommersiella stationerna för att snabbt få ut informa-
tion om händelser och störningar i trafiken. Mycket av denna 
trafikinformation förmedlas även genom text-tv.
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Mer om våra  
informationstjänster 
www.trafikverket.se >> Läget på i trafiken: Här 
finns rikstäckande information för både järnvägs- 
och vägtrafiken. Aktuell trafiksituation förmedlas i 
form av textrapporter för tåg- och vägtrafiken. Här 
kan du även nyttja vår reseplanerare för kollektiva 
färdmedel och bil. För dig som färdas på vägen finns 
också kartor med rastplatser  information från kame-
rabilder och väderstationer. Prognoser för väglaget 
rapporteras under vinterhalvåret. Vi förmedlar även 
trafikinformation till ett sjuttiotal tjänsteaktörer som 
publicerar den via internet och mobila tjänster.

Trafikinformationstjänsten www.trafiken.nu ger en 
samlad, lättillgänglig och aktuell bild av trafikläget i 
Stock holm, Göteborg, Kalmar/Öland, Skaraborg och 
Skåne. Avgångstider med kollektivtrafiken, trafik-
kameror, trafikläget och cykelkartor är exempel på 
information. Här finns även en reseplanerare där 
resenären kan jämföra olika resealternativ för att 
hitta det snabbaste och mest miljövänliga färdsättet. 
Tjänsten finns för Skåne, Göteborg och Stockholm. 
www.trafiken.nu drivs och utvecklas av Trafik verket 
tillsammans med kommuner och kollektivtrafikens 
huvudmän.

Några ord på vägen,  
för en effektiv resa
Tack vare dagens teknik kan du planera en effektiv 
resa genom att kostnadsfritt hämta aktuell väg- och 
trafikinformation via våra kanaler ovan. Det går 
även att prenumerera på denna information via mo-
bilen. Under resan håller du dig uppdaterad om tra-
fikläget via radio, mobiltelefon, GPS och variabla 
meddelandeskyltar.

Välkommen ut på vägarna!

 
 Trafikinformation till miljoner

Miljontals människor i Sverige får sin dagliga dos trafikinformation genom Trafikverkets 
egna kanaler eller olika publika medier, ofta flera gånger per dygn.

Under 2009….
…. nåddes mer än en tredjedel av Sveriges  
 befolkning av trafikinformation via radion.
... gjordes 4,2 miljoner internetbesök på  
 trafikinformationstjänsten Läget på  
 vägarna.
…. hade trafikinformationstjänsten 
 www.trafiken.nu ca 4 miljoner besök.

…. fanns 1,8 miljoner navigationssystem/ 
 Gps:er med TMC som möjliggör  
 trafikinformation i fordonet.
…. förmedlade talsvarstjänsten Vägsvar  
 med information om väglag (vintertid)  
 och vägarbeten på riksvägar i Sverige  
 ca 100 000 samtal.



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

www.trafikverket .se
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Håll dig uppdaterad med trafikinformation

läget i trafiken: www.trafikverket.se/trafikinfo
Trafiken.nu: www.trafiken.nu
Trafikverkets kundtjänst: 0771-24 24 24


