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Inledning 
Behovet av trafikinformation1 ökar, men området är komplext och många 
aktörer är inblandade. För att trafikinformationen bättre ska bidra till de 
transportpolitiska målen behövs ökad tillgång till kvalitetssäkrad data och 
tjänster. Ansvar och processer behöver tydliggöras och det behövs ökad sam-
verkan mellan aktörerna.

Trafikverkets roll i förädlingskedjan för produktion av trafikinformation och 
tjänster behöver tydliggöras såväl internt som mot aktörerna på marknaden. 
Genom samverkan med andra kan vi utföra mer med bättre kvalitet och till 
rätt kostnad och samtidigt skapa goda förutsättningar för marknadens  
aktörer att tillhandahålla samhällsnyttiga tjänster. Strategin beskriver in-
riktningen och utgör grunden för styrning så att utmaningar och målet för 
trafikinformation kan nås. Strategin omfattar såväl trafikslagsövergripande 
information som trafikinformation för väg respektive järnväg.

1 information om aktuella, förutsagda eller prognostiserade trafikförhållanden
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Krav och behov från omvärlden
I takt med samhälls– och teknikutvecklingen kommer trafikinformation att 
utgöra en allt viktigare del i utbudet av tjänster inom området trafik och 
transporter. Det finns samtidigt övriga krav i form av lagar, direktiv och 
inriktningar såväl nationellt som från EU. Några av de krav som anger förut-
sättningar för Trafikverkets inriktning för trafikinformation är bland annat 
ITS-direktivet, direktiv 2001/14/EG avseende tjänster, kapacitetstilldelning 
och prissättning, EG-förordningen 1371/2007 om tågresenärers rättigheter, 
direktiv 2001/16 om interoperabilitet för järnvägen, vitboken för det europe-
iska transportområdet, krav från e-delegationen och PSI-direktivet.  

Tjänster med trafikinformation efterfrågas i allt fler sammanhang. Efter-
frågan omfattar allt från att tillhandahålla trafikinformation i verksamheter 
som trafikledning, planering, drift och underhåll av infrastruktur till att 
leverera kund– och individanpassade tjänster för gods– och person- 
transportörer, sociala medier och privatpersoner. Behovet av trafik- 
information som möjliggör intermodala resor och transporter ökar. De  
som har behov av att använda Trafikverkets trafikinformation i sina tjänster 
förväntar sig att Trafikverket levererar det som avtalats på ett konkurrens-
neutralt sätt. Samverkan och tydlighet om vem som gör vad, i kombination 
med hög informationskvalitet, kommer att vara avgörande för att trafik- 
informationen leder till nytta för kunderna och bidrar till att Trafikverket 
klarar av sina utmaningar.   

En av de största utmaningarna är att uppfylla resenärers och transportörers 
krav och behov av trafikinformation vid störningar, inte minst för järnvägs-
trafiken, och att ge tillförlitliga prognoser. 

Följande egenskaper är avgörande för att trafikinformation ska vara 
användbar:

•	 Informationen	när	resan	eller	transporten	planeras	ska	vara	tydlig	och		 	
 tillförlitlig och även omfatta information om bytespunkter, omlastnings-  
 terminaler och service. 

•	 Informationen	vid	störningar	ska	vara	aktuell	och	komma	i	rätt	tid,	vilket		
 ökar valmöjligheterna för de som blir berörda.

•	 Prognoser	ska	lämnas	som	gör	att	mottagaren	får	ett	bra	beslutsunderlag		
 och kan göra bra val.
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Utgångspunkter i Trafikverkets strategiska 
utmaningar
För att resor och transporter ska fungera väl är nya tekniska lösningar och 
tillgången till trafikinformation en viktig del. Trafikinformation kan vara en 
del av lösningen i alla de strategiska utmaningarna  inom strategier som  
gäller att;

•	 förbättra	tillgången	till	information	som	knyter	samman	trafikslagen	 
 och olika trafikföretag

•	 effektivisera	trafikledningen	

•	 effektivisera	störningshanteringen	vid	incidenter	

•	 tillgängliggöra	information,	speciellt	vid	störningar.

Inom utmaningen Robust och tillförlitlig infrastruktur finns ett strategiskt 
mål utpekat som avser trafikinformation vid störningar;

•	 Medborgare	och	näringsliv	ska	uppleva	att	informationen	vid	störningar			
 är användbar, tillförlitlig och lätt att nå.

Trafikverkets strategi för tjänsteutbud, kapacitetstilldelning och prissättning 
(TDOK 2010:372) är även en styrande utgångspunkt för denna strategi för 
trafikinformation.  

Mål för trafikinformation
Trafikverkets mål för trafikinformation är att ”resenärer och transportörer 
får relevant, tillförlitlig och lättillgänglig information för att kunna fatta 
beslut inför och under sin resa eller transport”. Denna strategi beskriver 
Trafikverkets roll och hur vi vill samverka med andra för att nå detta mål.
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Strategier
Övergripande principer
För att nå målet för trafikinformationen ska Trafikverket:

•	 utgå	från	interna	och	externa	behov,	krav	och	förväntningar	inom	ramen			
 för de transportpolitiska målen och verkets uppdrag och utmaningar

•	 underlätta	trafikslagsövergripande	resor	från	dörr	till	dörr	genom		 	
 trafikinformation

•	 tydligt	beskriva	tjänsteutbudets	innehåll	och	vilken	kvalitet	som	kan		 	
 förväntas samt styra verksamheten mot tydliga mål för leveranser av   
 trafikinformation

•	 utveckla	formerna	för	samverkan	med	andra

•	 främja	en	väl	fungerande	marknad	på	ett	konkurrensneutralt	sätt	

•	 inte	erbjuda	tjänster	som	marknadsaktörer	tillhandahåller	eller	har		 	
 intresse av att tillhandahålla

•	 inrikta	sig	på	att	leverera	kvalitetssäkrad	trafikinformation	

•	 verka	för	en	harmonisering	inom	Europa	och	anpassning	till	de	regelverk		
 som finns inom området

•	 ta	hänsyn	till	skillnaderna	mellan	de	regelverk	som	styr	trafikslagen,	 
 inklusive avregleringen av kollektivtrafiken, men samtidigt eftersträva   
 synergier mellan trafikslagen där det är relevant för kunderna och med   
 tanke på kostnaderna

Internt bör Trafikverket fastställa tjänsteutbud, villkor för tillhandahållande,  
definiera roller och ansvar, realisera leveransstyrning, planera för framtida  
IT-användning	och	IT-arkitektur	samt	effektivisera	informationsförsörjningen.		
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Strategiska områden 
TRAFIKVERKETS ROLL I FÖRÄDLINGSKEDJAN2  

Önskat läge:
Trafikverkets roller ska vara att

1. vara en trovärdig innehållsleverantör av trafikinformation, vars uppgift   
 är att samla in, kvalitetssäkra och distribuera innehållet till både interna   
 användare (trafikledning, drift och underhåll, planering, kundtjänst) och  
 externa avtalsparter ( järnvägsföretag och tjänsteförmedlare). 

2. utifrån sitt uppdrag tillhandahålla information om läget i trafiken  
 direkt till trafikanter genom exempelvis meddelandeskyltar och  
 www.trafikverket.se. 

3. verka för en helhetssyn, där vi samordnar, stödjer och stimulerar såväl   
 tillgången till trafikinformation från olika aktörer som utvecklingen av   
 tjänster tillsammans med andra aktörer, för att optimera såväl kundnytta  
 som bidragen till de transportpolitiska målen.

Marknaden	och	andra	organisationer	svarar	för	utveckling	och	tillhanda- 
hållande av individanpassade trafikinformationstjänster riktade till trafikanter.

Detta uppnås genom att:

•	 Trafikverket	ska	begränsa	vidareförädling	av	information	och	till-	 	
 handahåller information till sina avtalsparter enligt överenskomna   
 specifikationer, och information till trafikanter enligt beslutade    
 tjänstebeskrivningar. 

•	 Endast	undantagsvis,	och	efter	ledningens	beslut,	utvecklar	och	till- 
 handahåller Trafikverket individanpassade trafikinformationstjänster.   
 Undantaget är om ingen marknadsaktör avser att tillhandahålla tjänst   
 inom den närmaste tiden och att det är viktigt för att uppfylla de  
 transportpolitiska målen.

•	 Trafikverket	arbetar	tillsammans	med	olika	aktörer,	såsom	fordons- 
 aktörer, tele– och kommunikationsaktörer, branschorganisationer,  
 transportföretag, stationsförvaltare och tjänsteförmedlare, med syftet  
	 att	skapa	långsiktigt	kostnadseffektiva	och	värdeskapande	tjänster.	

•	 Trafikverket	är	tydligt	och	konsekvent	i	sitt	budskap	om	sin	roll	i	förädlings- 
 kedjan till både externa intressenter och internt i organisationen  och   
 lever upp till sin roll i praktisk handling. Om rollen förändras informerar  
 vi tydligt berörda aktörer om detta i god tid.

•	 Trafikverket	upprätthåller	ständigt	sin	kunskap	om	omvärlden	och	har		 	
 förståelse för hur branscher och marknader fungerar när det gäller ut- 
	 veckling	av	tjänster	och	produkter.	Trafikverket	har	ett	affärsmässigt		 	
 förhållande till aktörer och det finns tydliga kontaktytor in mot  
 Trafikverket.

2 Förädlingskedjan är processen för datainsamling, förädling av data till information, vidareförädling av 
information till tjänster, tillhandahållande av tjänster. I dessa steg ingår även kvalitetssäkring.
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Trafikverket ska särskilt arbeta med att:

•	 uppnå	trovärdighet	och	få	en	konsekvent	roll	som	innehållsleverantör	 
 av trafikinformation både internt och externt

•	 skapa	ansvar	och	organisation	för	att	systematiskt	samarbeta	med	 
 marknadens aktörer.  
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TJÄNSTEUTBUD SOM BIDRAR TILL SAMHÄLLSNYTTIGA TJÄNSTER 

Önskat läge: 
Trafikverket har ett tydligt tjänsteutbud för trafikinformationstjänster som 
motsvarar behoven och bidrar till de transportpolitiska målen.

Detta uppnås genom att:

•	 Det	finns	ett	tydligt	ansvar	för	beslut	om	tjänster	inklusive	förändringar		 	
 av innehållet i tjänsteutbudet.

•	 Tjänsteutbudets	innehåll	är	beslutat	och	avspeglar	efterfrågan,	och		 	
 det  är tydligt beskrivet med krav på leveranskvalitet3 och leveransvillkor.  

I beslutsunderlaget framgår målgrupper, nytta, kostnader, samverkans– och 
marknadsaspekter samt finansieringslösning för utveckling, investering och 
drift.

•	 Trafikverket	tillhandahåller	trafikinformation	genom	ett	antal	paketerade		
 produkter och ska i möjligaste mån undvika speciella lösningar för   
 enskilda projekt eller kunder.

•	 När	Trafikverket	tillhandahåller	trafikinformation	till	externa	kunder		 	
 gör  vi det enligt standardiserade avtal som anger parternas ansvar och   
 ekonomiska åtaganden, sekretess, immateriella villkor och leverans-  
 villkor, inklusive servicenivåer.  

•	 Priserna	på	tjänsterna	är	satta	för	att	främja	en	bred	användning.	 
 Grunden är att data och tjänster ska tillhandahållas till en självkostnad,   
 men om det finns särskilda skäl kan tillhandahållande ske utan avgift,   
	 eller	priset	kan	vara	differentierat	utifrån	nivån	på	leveransåtagandet.

Trafikverket ska särskilt arbeta med att:

•	 skapa	ansvar	och	organisation	för	att	systematiskt	arbeta	med	tjänste-	 	
 utbudet, inklusive uppföljning av nyttan 

•	 realisera	arbetsprocessen	med	tillhörande	rutiner	och	checklistor	för		 	
 värdering av förslag. 

3 Delar av kraven på leveranskvalitet för trafik– och trafikantinformation finns angivna i Nationell plan för 
transportsystemet 2010-2021
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VÄRDESKAPANDE SAMVERKAN MED EXTERNA ORGANISATIONER  

Önskat läge: 
Trafikverket är en trovärdig samarbetspartner till bland annat kommuner, 
branschorganisationer och privata aktörer. Tillsammans främjar vi en bred  
användning och utveckling av trafikinformationstjänster som bidrar till de  
transportpolitiska målen. 

Detta uppnås genom att:

•	 Vid	analys	av	trafikinformationstjänster	strävar	vi	alltid	efter	att	få		 	
 största möjliga nytta i förhållande till kostnaden genom samarbete med   
 andra aktörer inom tjänste– och transportsektorn. Det innebär att vi   
	 söker	kostnadseffektiva	lösningar	med	möjliga	samarbetspartner.	

•	 Vi	stödjer	och	stimulerar	andra	aktörer	att	utveckla	tjänster	genom	att		 	
 tillsammans med marknadsaktörer diskutera idéer, kundbehov och   
	 utbud	av	tjänster	utifrån	Trafikverkets	strategiska	utmaningar.	Vi		 	
 strävar efter samarbete med aktörer som kan bidra till de transport- 
 politiska målen och som ger störst nytta till trafikanter, till utförare och   
 köpare av transporter.

•	 Vi	stödjer	arbetet	med	att	trafikinformation	från	olika	källor	görs	till-	 	
 gängligt för alla aktörer under rättvisa och tydliga villkor. 

•	 När	vi	samarbetar	med	andra	åtar	sig	Trafikverket	i	första	hand	att		 	
 tillhandahålla kunskap om trafikrelaterade problem och behov av   
 lösningar samt att tillhandahålla trafikinformation. Detta innebär att  
 Trafikverket inte finansierar utveckling och förvaltning av tjänster som   
 tjänsteförmedlare kan tillhandahålla.  

•	 I	projekt	där	Trafikverket	tillhandahåller	resurser	är	samarbetet	baserat			
 på avtal. Riktlinjer och mål klargörs för ekonomiska åtaganden, arbets-  
 sätt vid utveckling, sekretess, äganderätt till resultatet, patent– och   
 mönsterskydd, tillverkningssätt, avvecklingskostnader, förvaltnings–  
 och produktansvar. 

Trafikverket ska särskilt arbeta med att:

•	 klargöra	ansvar	och	skapa	ett	enhetligt	systematiskt	arbetssätt	för	 
 utveckling och införande av tjänster.



11

KOSTNADSEFFEKTIV INFORMATIONSFÖRSÖRJNING

Önskat läge:  
Både internt och externt behövs tillförlitlig information om aktuella trafik-
förhållanden i realtid för både väg och järnväg. Trafikverket samlar in och 
kvalitetssäkrar	trafikinformation	i	realtid	på	det	mest	kostnadseffektiva	
sättet, med tillförlitiga metoder för datafångst, enligt det tjänsteutbud och de 
mål för kvalitet som är beslutade.  Det är naturligt för den verksamhet som 
samlar in data att göra informationen tillgänglig enligt beslutade standarder 
för alla som har behov av den, både internt och externt. 

Detta uppnås genom att:

•	 Vi	utgår	från	användarnas	behov	och	arbetar	standardiserat	med	 
 samordning vid insamling och utbyte av trafikinformation.

•	 Data	samlas	in	utifrån	det	som	är	beslutat	i	tjänsteutbudet	och	angivits		 	
	 i	anskaffningsplanen	för	datainsamling.	Vi	prioriterar	insamling	av		 	
	 data	som	bidrar	till	att	effektivisera	störningshantering	och	trafik-	 	
 ledning och ge trafikanter prognoser, aktuella trafiklägen och  
 information vid störningar.     

•	 Det	finns	en	ajourhållen	och	fastställd	anskaffningsplan	för	data- 
	 insamling.	Vi	analyserar	alltid	vilken	lösning	som	är	effektivast	för		 	
 datainsamling – att samla in data i egen regi, att köpa eller upphandla   
 tjänsten eller att samverka med andra aktörer för att dela på kostnaderna. 

•	 Samverka	med	andra	aktörer	för	datainsamling,	speciellt	vid	störningar.		 	
 Det gäller till exempel samverkan med transportutövare, polis, radio,  
	 TV,	entreprenörer,	räddnings–	och	bärgningstjänst.	Samverkan	är	 
 baserad på avtal som följs upp mot överenskommen leveranskvalitet.  

Trafikverket ska särskilt arbeta med att:

•	 öka	samverkan	med	andra	aktörer	i	samband	med	störningar

•	 standardisera	arbetssätt,	minska	antalet	led	i	kedjan	samt	minska	 
 beroendet av hur IT-lösningar är konstruerade – processerna ska styra   
 IT-lösningen.
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LEVERANSSTYRNING  

Önskat läge: 
Vi	har	systematiskt	skaffat	kunskap	om	externa	avtalsparters	krav	på	leveranser	
och om trafikanters behov av trafikinformation. Den kunskapen har gjort det 
tydligt för alla vilken kvalitet som tjänsterna i utbudet ska hålla, och det går  
att följa upp vilken kvalitet som levereras. Uppstår det brister i kvaliteten  
finns kunskap om var i processkedjan det brister. När vi har identifierat  
orsaken till problemet finns det handlingskraft och resurser att göra något  
åt det eller att besluta att sänka ambitionen för vilken kvalitet som tjänsterna 
ska hålla. 

Detta uppnås genom att:

•	 Ansvaret	för	tjänsteutbudet,	leveranskvaliteten	och	ständiga	förbätt-	 	
 ringar är tydligt utpekat, och det finns beskrivningar av hur samspelet   
 mellan de ansvariga ska ske. Interna och externa aktörer styrs mot   
 en överenskommen leveranskvalitet, och de förstår verksamhetens krav   
 på leveranser och dessas betydelse för interna och externa kunder. 

•	 Alla	som	arbetar	med	någon	del	av	processen	känner	till	och	förstår		 	
 krav och leveransmål. Ledningen följer kontinuerligt uppnådd leverans- 
 kvalitet. 

•	 Kvaliteten	mäts	på	ett	relevant	och	kostnadseffektivt	sätt.	Det	ger	en		 	
 uppfattning om gapet mellan leveranskvalitet och kvalitetsmål samt om   
 gapet mellan kundernas kvalitetskrav och Trafikverkets leveranser.   

•	 Det	finns	ett	samordnat	och	enhetligt	arbetssätt	för	kvalitetsledning	och			
 ständiga förbättringar, med samarbete över organisationsgränser om så   
 krävs. Ansvariga för tjänsteutbud och leveranskvalitet beslutar om   
 förbättringar.      

Trafikverket ska särskilt arbeta med att:

•	 utse	ansvariga	för	olika	uppgifter	inom	leveransstyrning	och	prioritera		 	
 kvalitetsledning och ständiga förbättringar inom informationsförvaltning  
 – lösa orsakerna till problem, inte symptomen

•	 skapa	synergier	mellan	järnväg	och	väg	inom	leveransstyrning
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IT-ANVÄNDNING OCH IT-ARKITEKTUR FÖR INFORMATIONSHANTERING 

Önskat läge: 
IT-utvecklingen är verksamhetsdriven så att IT-lösningarna stöder verk-
samheten att leverera trafikinformation med förutsägbar kvalitet och bidrar 
till	en	kostnadseffektiv	verksamhetsutveckling,	förvaltning	och	produktion.	
Verksamhetens	informations–	och	funktionsbehov	är	oberoende	av	valet	av	
teknik och tekniska plattformar.   

Detta uppnås genom att:

•	 Krav	på	IT-användning	och	IT-beslut	baseras	på	verksamhetens	faktiska			
 informationsbehov och funktion – inte teknik. 

•	 Vi	arbetar	med	information	som	en	gemensam	resurs	genom	att	ajour-	 	
 hålla Trafikverkets övergripande informationsarkitektur och se till att   
 den innehåller standardiserade och öppna gränssnitt för informations- 
 utbyte.

•	 Vi	använder	gemensam	information	eller	gemensamma	funktioner	för	 
 liknande verksamhetsbehov, det vill säga vi återanvänder information   
 och delar på IT-lösningar.

•	 IT-lösningar	är	uppdelade	som	utbytbara	och	återanvändbara	funktioner,		
 genom att teknik, information och funktion är oberoende av varandra. 

Trafikverket ska särskilt arbeta med att:

•	 införande	av	IT-lösningar	måste	utgå	från	verksamhetens	behov	av	 
 information och inte från tekniken

•	 ta	fram	en	gemensam	IT-arkitektur	och	en	plan	för	att	successivt	anpassa		
 IT-lösningarna
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1.
Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 50 00. 

www.trafikverket.se
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