
Tjänster  
för trafik- 
information



Information om trafiken
Lättillgänglig och rätt information om trafiken 
är viktigt för att vi ska kunna utnyttja våra vägar 
effektivt. Radion har länge varit den huvudsakliga 
kanalen, vilket är både efterfrågat och uppskattat. 
Men sedan några år tillbaka kan vi också få trafikin-
formation genom t ex Internet, wap och telefon. 

Trafikverkets trafikinformation är i första hand infor-
mation om väglag, vägarbeten, bärighetsnedsatta vägar, 
olyckor och andra hinder som påverkar trafiken på det 
statliga vägnätet. Trafikverket samarbetar med t ex SOS 
Alarm och kollektivtrafiken för att ta fram trafikinfor-
mation som har en relativt generell utformning. Kom-
mersiella aktörer har tillgång till Trafikverkets trafik-
information och kan erbjuda tjänster och information 
som är skräddarsydda för olika målgrupper. Det finns 
idag ett begränsat utbud av sådana kommersiella tjäns-
ter men utbudet förväntas öka under de närmaste åren.



Läget på vägarna
Är det halt på vägen du vill körahem på? Är det något 
vägarbete som kanske skapar köer? Eller vill du veta 
var det finns rastplatser längs din färdväg? Använd Lä-
get på vägarna för att ta reda på det.

Läget på vägarna är Trafikverkets trafikinforma-
tionstjänst (www.trafikverket.se). Här finns alltid aktu-
ell informationom hur det ser ut på våra vägar. Du kan 
söka på län och vägnummer i textmenyer eller klicka 
dig fram till rätt område via kartor. Olika symboler på 
kartorna hjälper dig att hitta rätt information. 

Informationen om de större vägarna uppdateras dyg-
net runt av Trafikverket. Informationen kommer bland 
annat från Trafikverket, vägentreprenörer, SOS Alarm, 
Polisen, SMHI, kamerasystem samt från ködetekte-
ringssystem i Stockholm och Göteborg.

Olyckor och annan påverkan på körförhållanden
Information om händelser som har en stor påverkan 
på vägtrafiken. Exempel på sådana händelser kan vara 
olyckor, transporter med bred last, avstängd väg, över-
svämningar, djur på vägen och omkullfallna träd. 

Bärighetsnedsättning
Information om tjälskadade vägar och om restriktioner 
för tunga fordon.

Väglag (perioden 1/10 – 30/4)
Väglaget beskrivs med olika färger. Antalet vägar som 
visas och dess uppdelning i mindre avsnittkan föränd-
ras löpande. Informationen uppdateras dygnet runt.

Temperatur
Aktuell temperatur på vägytan ochi luften hämtas från 
Trafikverkets väg-väderinformationssystem (VViS). Av-
läsningen sker varje hel- och halvtimme. Under som-
marperioden visas endast värden från ett begränsat antal 
mätstationer. Dessa värden inhämtas då varje heltimme.

På ”Läget på 
vägarna” på 
Internet  
(www.trafikverket.se) 
kan du få reda på 
vad som händer på 
våra vägar. Du kan 
söka på län och 
vägnummer i 
textmenyer eller 
klicka dig fram till 
rätt område via 
kartor.

Medelvind
VViS räknar fram en medelstyrka på den senaste halv-
timmens vind i meter per sekund. Den dominerande 
vindriktningen presenteras också. Under sommarperio-
den visas endast värden från ett begränsat antal mätsta-
tioner. Dessa värden inhämtas då varje heltimme.

Nederbörd
Information om det var nederbörd vid den senaste av-
läsningen samt vilken typ av nederbörd hämtas från 
VViS. Under sommarperioden visas endast värden från 
ett begränsat antal mätstationer. Dessa värden inhämtas 
då varje heltimme.

Kameror
Kamerabilder visar aktuellt trafikläge på ett antal plat-
ser i Sverige.

Automatiska hastighetskameror
Information om var polisens automatiska hastighetska-
meror finns och vilka hastighetsgränser som gäller där. 



Läget på vägarna när du reser
Du kan också få reda på vad som händer på våra vägar under 
resans gång. Det som krävs är att du har en handdator eller en 
mobiltelefon med internetuppkoppling. Här får du tillgång till 
trafikinformation (väglag, olyckor, vägarbeten och trafikmedde-
landen), temperatur, nederbörd, medelvind, rastplatser, bärig-
hetsnedsättningar och hastighetsövervakningskameror. 

Rastplatser
Information om de rastplatser som Trafikverket ansvarar för. Uppgif-
ter om det finns handikappanpassad toalett, telefon etc. presenteras. 

Vägarbeten
Samtliga pågående vägarbeten på det statliga vägnätet visas. Informa-
tion finns också om planerade vägarbeten. 

Färjetider
Information om Trafikverkets färjor med aktuell tidtabell – i realtid.

Så får du TILLgång TILL TjänSTen
Koppla upp dig på Internet och gå in på  
www.trafikverket.se, klicka sedan på länken  
 “Läget på vägarna”.

Så får du TILLgång TILL TjänSTen
Så får du tillgång till tjänsten
Gå in på http://mobil.vv.se



Text-TV
På SVT och TV4 text-tv finns under vinterhalvåret information 
om väglag. Under sommarhalvåret finns information om vägarbe-
ten på de högtrafikerade vägarna. Sidorna uppdateras två gånger i 
timmen.

Trafiken.nu
Webb- och waptjänsten trafiken.nu ger dig en samlad, lättillgänglig 
och aktuell bild av trafikläget i Stockholmsregionen, Göteborgsregio-
nen och Skåne. Aktuella avgångstider med kollektivtrafiken, trafik-
kameror samt information om parkeringsplatser är ett par exempel 
på tjänster. På sikt kommer du att få möjlighet att göra fler personliga 
inställningar och även anpassa presentationen. Utvecklingen av tra-
fiken.nu görs stegvis och anpassas både till fast och mobilt Internet. 
Trafiken.nu drivs och utvecklas av Trafikverkets storstadsregioner 
tillsammans med kommuner och kollektivtrafik.

Så får du TILLgång TILL TjänSTen
Gå in på SVT Text på sidorna 430–439 eller på TV4 
text-tv på sidorna 480–489.

Så får du TILLgång TILL TjänSTen
Gå in på www.trafiken.nu på Internet eller på 
wap.trafiken.nu från en mobiltelefon med 
wap-tjänst.



Vägsvar via wap
Om du har wap-tjänst i din mobiltelefon kan du utnyttja Vägsvar via 
wap. Här finns information om olyckor, trafikmeddelanden, vägar-
beten, bärighetsnedsättningar rastplatser och under vintertid väglag. 
Informationen uppdateras kontinuerligt dygnet runt.

radio
Trafikverket samarbetar med Sveriges Ra-
dio för att ge snabb information om hän-
delser eller störningar i trafik och annan 
infrastruktur. Fyra regionala trafikredak-
tioner levererar aktuell trafikinformation 
i samtliga P4-kanaler. Nationellt ansvarar 
Trafikredaktionen/Sändningsledningen i 
Stockholm för trafik- och serviceinforma-
tion i rikskanalerna P1, P2, P3, P4 och P5. 
Trafikinformation går också ut via de kom-
mersiella radiokanalerna.

Så får du TILLgång TILL TjänSTen
Gå in på wap.trafikverket.se från en mobiltelefon 
med wap-tjänst.

Så får du TILLgång TILL TjänSTen
Lyssna på radion.



Vägsvar via telefon
Genom att ringa ett telefonnummer kan du via en talsvarstjänst få in-
formation om väglag (vintertid) och vägarbeten på riksvägar i Sverige.  
Informationen uppdateras dygnet runt.

Trafikinformation när du kör
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 ett navigationssystem med RDS-TMC. Meddelandena gäller främst eu-
ropa-, riks- och viktiga länsvägar och presenteras som en ikon eller text med 
information om t ex trafikolyckor och vägarbeten.

Så får du TILLgång TILL TjänSTen
Ring 0900–202 10 00 (4.55 kr/min).

Så får du TILLgång TILL TjänSTen
Skaffa en bilradio med RDS-TMC eller ett 
navigeringssystem med RDS-TMC.



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 vägar ska vara så smidig, säker  

och miljöanpassad som möjligt.  
Vi har ansvar för frågor som rör vägar, trafik, 

fordon och trafikanter. 


