
Trafikinformation 
från Trafikverket 
– ett brett utbud av produkter

De senaste åren har trafiken ökat kraftigt, fram-
förallt i storstadsområdena och på de stora rikstäck-
ande genomfartsvägarna. Den ökande trafiken har 
i kombination med tillgång till ny teknik skapat en 
snabbt växande marknad för tjänster och app-
likationer där väg- och trafikinformation utgör en 
viktig del. 
Trafikverket erbjuder kvalitetssäkrad trafikinfor-
mation som kan användas direkt för att informera 
privatbilister och yrkesförare – men som också 
kan bidra till att höja värdet på innehållet i olika 
tjänster och applikationer för väg- och trafikinfor-
mation. Trafikinformationen från Trafikverket ska 
vara tillgänglig och tillförlitlig. Det innebär bland 
annat att trafikinformationen är kvalitetssäkrad och 

levereras i ett standardiserat format, Datex 2, som kan 
användas och hanteras på en rad olika plattformar. 
Vägverkets trafikinformation bygger på uppgifter som 
samlas in från det rikstäckande allmänna vägnätet i sa-
marbete med olika aktörer som väghållare, blåljusmyn-
digheter, organiserade vägrapportörer, SMHI etc. 
Informationen helhetsbedöms av trafikledare och ska 
ha en tillgänglighet på 99,5 % på årsbasis.
Målet är att minst 80 % av kunderna ska kunna förstå 
informationen och innebörden.

Prenumeration på trafikinformation är avgiftsfri och 
tecknas via ett leveransavtal med Trafikverket. 
Här är en kort sammanfattning av Trafikverkets infor-
mationsprodukter.

Snabb och pålitlig trafikinformation är en viktig faktor för att öka 
framkomligheten och säkerheten i trafiken – och för att i förläng-
ningen även minska belastningen på miljön.



Trafikverkets 
informationsprodukter

1. AKUT TRAFIKLÄGE

2. BÄRIGHETS-
    NEDSÄTTNING

3. EVENEMANG

4. AVVIKANDE 
    FÄRJETIDER

INNEBÖRD
Information om akuta lägen som 
påverkar trafiken. Akutlägen är 
extraordinära händelser, som stormen 
Gudrun, raset vid Småröd i Bohuslän 
och båtkollisionen vid Tranebergsbron 
i Stockholm.

INNEBÖRD
Information om nedsättning av 
bärighet i vägbanan, exempelvis på 
grund av tjäle eller skadad väg.

INNEBÖRD 
Rapporter om speciella evenemang 
som kan medföra köer, parkering-
sproblem eller liknande.

INNEBÖRD 
Rapporter om avvikelser och inställda 
turer i Vägverkets färjetrafik.

MÅLVÄRDE
All information ska ha uppgifter om plats, påverkan, orsak samt 
eventuell restriktion. Minst 80 % av informationen ska vara 
tillgänglig inom 30 minuter efter att den kommit till Vägverkets 
kännedom. Informationen helhetsbedöms av trafikledare och är 
därmed kvalitetssäkrad.

MÅLVÄRDE
Alla bärighetsdata ska innehålla information om sträcka, starttid 
och restriktion.
Minst 80 % av all information om vägar med bärighetsnedsätt-
ning ska finnas tillgänglig senast när restriktionen träder i kraft 
och senast en timma efter bärighetsnedsättningen upphör. Infor-
mation om bärighetsnedsättning ska vara godkänd av väghållare 
och kvalitetssäkrad och försedd med korrekt vägnätskoppling 
innan informationen distribueras.

MÅLVÄRDE
All evenemangsinformation ska ha uppgifter om plats, varaktighet, 
påverkan, orsak samt eventuell restriktion.
Minst 80 % av aktuell information ska finnas tillgänglig senast 
2 dagar före evenemangets planerade starttidpunkt och ska 
aktiveras senast 1 timma före starttid. Information ska avaktiveras 
senast 1 timma efter faktiskt sluttidpunkt.
För minst 80 % av alla kända planerade evenemang med stor 
trafikpåverkan ska det finnas korrekt och kvalitetssäkrad informa-
tion.

MÅLVÄRDE
Informationen omfattar alla förändringar av ordinarie turlista och 
ska innehålla uppgifter om färjeled, uppskattad varaktighet samt 
eventuella restriktioner.
Minst 80 % av all information om planerade förändringar är aktuell 
och tillgänglig senast 1 dag innan planerad ändring av turlistan. För 
icke planerade ändringar ska informationen vara tillgänglig senast 
2 minuter efter kännedom. Avaktivering ska ske senast 2 minuter 
efter kännedom.



6. KÖVARNING

7. OFÖRUTSEDDA 
    HINDER

8. RASTPLATS

9. BERÄKNAD 
    RESTID

5. KOLONN-
    KÖRNING

INNEBÖRD 
Information om aktuell köbildning på 
utvalda rutter – för närvarande vissa 
infartsleder till Göteborg.

INNEBÖRD
Akut information om trafikolyckor, 
nedfallna träd och andra hinder på 
vägen som påverkar framkomligheten.

INNEBÖRD
Information om rastplatser med up-
pgifter om läge, utrustningsnivå, samt 
service- och informationsfunktioner.

INNEBÖRD
Information om beräknad restid i 
förhållande till normal restid på utvalda 
sträckor i Stockholm, Göteborg och 
Skåne.

INNEBÖRD 
Information om kolonnkörning i sam-
band med kraftigt snöfall på utsatta 
vägpartier, där det krävs kolonnkörn-
ing för att kunna passera.

MÅLBILD
Informationen ska vara kvalitetssäkrad och minst 80 % av köin-
formationen ska vara aktuell inom 5 minuter.

MÅLBILD
Information om minst 80 % av alla hinder med stor trafikpåver-
kan ska finnas tillgänglig senast inom 2 minuter efter att Vägver-
ket fått kännedom om händelsen samt vara avrapporterad senast 
2 minuter efter kännedom om att hindret är undanröjt. Informa-
tionen ska vara kvalitetssäkrad och verifierad med säker datakälla.

MÅLBILD
All rastplatsinformation ska ha en fullständig beskrivning av 
geografiskt läge och utrustning.
Information om minst 80 % av alla förändringar ska vara tillgän-
glig senast 7 dagar efter förändringarna har verkställts för såväl 
nya som befintliga rastplatser. Minst 80 % av informationen ska 
vara verifierad före distribution till kund.

MÅLBILD
Informationen ska vara fullständig och relevant och innehålla 
uppgifter om plats (inklusive rutt, länk, riktning och vägnätsrefer-
ens), tidpunkt, aktuell restid, friflödesrestid samt kvalitetsdeklara-
tion.
80 % av all restidsdata ska hålla en aktualitet på 7 minuter. 
80 % av de beräknade restiderna ska ha en noggrannhet på +- 20 
% på minutnivå.

MÅLBILD
Minst 80 % av all information ska finnas tillgänglig senast 10 
minuter efter kännedom om planerad starttid för kolonnkörnin-
gen och ska avrapporteras senast 10 minuter efter kännedom om 
att kolonnkörningen upphört.
Informationen ska vara kvalitetssäkrad och täcka minst 80 % av 
samtliga genomförda kolonnkörningar.



10. VÄGARBETE

11. VÄGLAG

12. VÄGVÄDER

INNEBÖRD:
Anpassad information om pågående, 
planerade och avslutade vägarbeten 
samt om eventuella avstängningar 
av körfält, omledning av trafik samt 
hastighetsnedsättningar.

INNEBÖRD:
Regelbundet uppdaterad väglags-
information som bedöms av trafikled-
ning med hjälp av kamerabilder och 
SMHI.

INNEBÖRD:
Information om väderläget längs 
vägarna baserad på rapporter från 
automatiska mätstolpar med uppgifter 
om luft- och yttemperatur, nederbörd, 
vindriktning och vindhastighet.

MÅLBILD
All information om vägarbeten ska innehålla uppgifter om plats, 
typ av vägarbete, varaktighet, restriktioner samt påverkan. 
Informationen är kvalitetssäkrad och ska innehålla en korrekt 
vägnätskoppling.

MÅLBILD
All väglagsinformation ska innehålla uppgifter om vägsträcka 
och typ av väglag.
Information om väglaget på vägarna 4 – 99 ska finnas tillgänglig 
senast 10 minuter efter indikation om förändring av väglaget. 
Minst 80 % av informationen ska vara korrekt.

MÅLBILD
Minst 80 % av in formationen uppdateras med 30 minuters 
intervall och görs omedelbart tillgänglig för kund. Minst 80 % 
av vägväderinformationen ska motsvara mätnoggrannheten hos 
mätstationernas givare.

Kontinuerlig utvärdering 
och ständiga förbättringar
För att kunna erbjuda en så tillgänglig och tillförlitlig information 
som möjligt arbetar Trafikverket med en kontinuerlig utvärdering 
och med ständiga förbättringar av kvalitén på den information som 
levereras. 
Trafikverket har speciellt ansvariga som bedriver ett systematiskt 
kvalitets- och utvecklingsarbete för att förbättra kvalitet och lever-
ansformer för trafikinformation.

För ytterligare frågor när det gäller trafikinformationsprodukterna 
eller Datex, gå in på https://datex.vv.se/wiki eller skicka e-post till 
datex@vv.se

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

www.trafikverket .se
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