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Trafikledningens möjligheter att direkt se vad som händer 
betyder mycket. Ett fordon som i morgonrusningen får motor-
stopp på en infartsled kan snabbt orsaka långa köer. Med hjälp 
av kamerorna kan trafikledaren omedelbart bedöma pro-
blemet och tillkalla VägAssistans eller skicka andra resurser 
som behövs till platsen.

Rörliga och fasta kameror
Vissa videokameror är fast monterade för att ge en allmän 
bild över trafikläget. Andra är rörliga, vilket innebär att 
trafikledningscentralen vid larm kan styra kameran till den 
plats man vill studera och zooma in vägavsnittet för att med 
egna ögon se vad som händer. VägAssistans eller räddnings-
personal kan på så sätt få detaljerad information om vilken 
hjälp som behövs redan innan de kommer till platsen.

Intern TV, ITV

När trafikledningen på trafikledningscentralen 
får larm om att något inträffat behöver de snabbt 
få en överblick av läget. Detta sker med video
kameror som finns vid de största trafiklederna, 
olika knutpunkter och i tunnlar. Med hjälp av 
information från de direktsända bilderna kan 
trafikledarna sätta in rätt insatser. Snabba 
insatser betyder mindre köer och minskad risk 
för olyckor.

Automatiska larm
Vissa kameror är utrustade med bildanalyssystem som auto-
matiskt skickar ett larm till trafikledningscentralen om bilden 
avviker från det normala eller om trafikrytmen oväntat för-
ändras. Trafikledarna använder då den aktuella kameran för 
att ta reda på vad som hänt och vid behov vidta åtgärder. Det 
är särskilt viktigt att ha bildkommunikation i tunnlar där 
följden av en olycka kan bli särskilt allvarlig.

Inbyggt beslutsstöd
Kamerorna är kopplade till Vägverkets centrala tekniska 
system (CTS). I systemet finns ett beslutsstöd som vid behov 
föreslår en åtgärdsplan. Systemet genomför alla åtgärder 
automatiskt, vilket innebär att insatserna går fort och att 
inget glöms bort. Det handlar ofta om en serie insatser. Att 
körfältet stängs av, att VägAssistans beordras till platsen, 
att hastigheten sänks i intilliggande körfält och att trafik-
meddelanden förmedlas till allmänheten är några vanliga 
åtgärder.
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The ability of traffic managers immediately to see what is 
happening is highly important. A vehicle that breaks down on 
an approach road during the morning rush hour can quickly 
lead to long queues. By using CCTV-cameras, the traffic 
manager can immediately assess the problem and alarm the 
Road Assistance or dispatch other necessary resources to 
the location.

Mobile and fixed cameras
Some video cameras are fixed in order to provide a general 
picture of the traffic situation. Others are mobile, which 
means traffic management centres can steer the camera to 
a location it needs to study and zoom into a stretch of road 
in order to see with their own eyes what is happening. The 
Road Assistance or the emergency services can in this way 
obtain detailed information about the type of help needed 
before they arrive at the site of an incident.

CCTV-Cameras

When traffic managers at traffic management 
centres receive an alarm about an incident 
then they must quickly gain an overall under
standing of the situation. They do this by 
using CCTVcameras that are placed on main 
roads, at various traffic nodes, and in tunnels. 
Using information from the live images, traffic 
managers can initiate suitable measures. A rapid 
response means less queuing and a reduced 
risk of accidents.

Automated alarms
Certain cameras are equipped with an image analysis system 
that automatically sends an alarm to the traffic manage-
ment centre if the picture deviates from the normal or if 
the traffic rhythm changes unexpectedly. Traffic managers 
use the cameras to find out what has happened and when 
necessary to take action. It is particularly important to 
have image communication in tunnels where the results of 
an accident can be extremely serious.

Built-in decision support
The cameras are linked to the Swedish Road Administration’s 
Central Technical System (CTS). The system includes a deci-
sion support function that when necessary suggestions an 
action plan. It implements measures automatically, which 
means implementation is fast and nothing is forgotten. A 
series of measures is often required. That a road lane is closed, 
that the Road Assistance is ordered to the scene, that speeds 
are reduced in adjacent lanes, and that traffic information is 
conveyed to the general public, are some of the most common 
measures.
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