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Utvärdering av informationsförsörjning till tjänsteleverantörer 

Görel Andersson 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

I sitt arbete med att förse trafikanterna på det svenska vägnätet med realtidsinformation om 

det rådande trafikläget använder Vägverket en europeisk standard för överföring av 

trafikdata; Datex II. Denna standard antogs år 2003 av ett flertal europeiska länder 

involverade, och i Datex II standard finns det föreskrifter för hur trafikdata ska se ut när det 

skickas, och hur det ska tas emot. Genom att använda en standard som är fastlagd i Europa 

banar Vägverket väg för en framtida direkt och smidig överföring av trafikdata nationellt 

såväl som internationellt.  Vägverket samlar in trafikinformation om det svenska vägnätet via 

en mängd olika kanaler och skickar sedan ut informationen till de tjänsteleverantörer som 

använder data att bygga sina trafiktjänster runt. Vägverket har i skrivande stund ca 50 

tjänsteleverantörer och dessa förses ständigt med uppdaterad information om 

trafikhändelser, vägarbeten och övriga trafikpåverkande förhållanden.  

Detta arbete har utvärderat nyttan och användbarheten av Datex II för att underlätta 

samarbetet mellan Vägverket och dess tjänsteleverantörer samt förbättra utskicket av 

trafikinformation. Ur resultaten har några förbättringsområden utkristalliserats. Det bör 

läggas mer fokus på information om pågående och kommande utvecklingsprojekt och 

arbeten med Datex II. Detta för att belysa nyttan av Datex II för tjänsteleverantörerna, 

nationellt såväl som internationellt. Wiki-sidan för Datex II och det årligen återkommande 

användarforumet som Vägverket håller i bör göras mer känd, då många av 

tjänsteleverantörerna tycker att det är viktigt med god erfarenhetsåterföring. Den 

europeiska hemsidan för Datex II bör uppdateras, så att den upplevs av god relevans för 

tjänsteleverantörerna och ger en aktuell bild av Datex II. Kvalitetssäkrad information via 

Datex II är av stor vikt, liksom tolkningsbarheten av meddelandena. Alla delar i kedjan av 

informationsflödet, från det att en trafikhändelse sker tills att den kommer ut till 

tjänsteleverantörerna måste präglas av god kvalitet och korrekthet.  
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1. Inledning 
“Trafik *…+, rörelsen av personer och åkdon eller andra transportmedel på en gata, väg, kanal 

*…]; samfärdsel; fortskaffandet av personer och gods med tåg, spårvagn, ångbåt, luftfartyg 

eller annat samfärdsmedel.” (Trafik, 2009) 

Trafik är inget nytt begrepp, och allt sedan vi började färdas i andra transportmedel än med 

våra egna apostlahästar har problemen med möten och trafikolyckor funnits. System för hur 

man ska bemöta andra trafikanter, hur vägsystemen ska byggas upp och nyttjas och vilka 

regler man bör efterleva har skapats och utvecklats med tiden. I dagens samhälle är trafiken 

väl integrerad med samhället, och det utbyggda vägnätet är starkt belastat av fordon och 

trafikanter. Problemet med olyckor som sker i trafiken är inget nytt, och Sverige är verkligen 

inte det land som ligger värst till. För att kunna minska antalet olyckor, och därmed minska 

antalet dödade eller skadade i trafiken kan man använda sig av IT i trafiken; så kallade 

intelligenta transportsystem, ITS. Att ha hjälpmedel för att lättare planera sin resa, efter 

rådande trafiksituation, minskar risken för att något ska hända. ITS som begrepp är känt i 

hela världen, och Vägverket har en egen ITS-avdelning som jobbar med just detta; att med 

IT-hjälpmedel effektivisera användandet av vägnätet och minimera risken för olyckor.  

1.1 Bakgrund 

Det ständigt ökande trycket på de svenska såväl som de utländska vägnäten kräver 

hjälpmedel för att trafiken ska flyta smidigt och antal olyckor ska minska. Idag använder 

Vägverket en standardmodell för överföring av trafikinformation till sina tjänsteleverantörer, 

som bygger tjänster runt trafikinformationen för att hjälpa trafikanten i sitt resande. Denna 

standardmodell för överföring av trafikdata är framtagen på uppdrag av EU-kommissionen 

med ett antal europeiska länder inblandade, och ska underlätta överföring av 

trafikinformation inom landet såväl som utanför.  Den senaste versionen av denna standard, 

Datex II, infördes på Vägverket i oktober 2007. En utvärdering av denna nya standards nytta 

och användarnas uppfattning av den är av vikt för att kunna utveckla standarden än mer, 

varför Vägverket la ut det uppdraget som ett examensarbete.  

1.2 Syfte och mål 

Examensarbetet gjordes på uppdrag av Vägverket som vill se över det sätt de levererar 

trafikinformationsdata, samt förbättra kommunikationen med sina tjänsteleverantörer. 

Syftet med examensarbetet var att underlätta och förbättra leverans av 

trafikinformationsdata till tjänsteleverantörerna och förbättra kommunikationen mellan 

Vägverket och dess tjänsteleverantörer för att höja nyttan och servicenivån för desamma. 

Detta projekt är ett led i Vägverkets strategiska plan att fokusera på sin roll som leverantör 

av data och information till omvärlden. Mål med detta projekt är att genom dialog med 

Vägverkets kunder kunna framföra förslag på förbättringar för tjänsten Datex II.  
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1.3 Avgränsning 

Projektet avgränsar sig till att studera utgående information genom Datex II, inga andra 

utkanaler. En avgränsning är även att enbart studera dataförsörjningen från Datex II till 

tjänsteleverantörerna, inte trafikdatas vidare utformning och presentation efter att 

tjänsteleverantörerna mottagit den.  

1.4 Företagspresentation Vägverket 
 

”Vi gör den goda resan möjlig” 

 

Ovan skrivna rad är Vägverkets vision. Med fokus på människan vill Vägverket skapa 

möjligheter till effektiva, säkra och miljöanpassade transporter. Vägverket är en statlig 

myndighet med sitt huvudkontor placerat i Borlänge. Genom långsiktiga mål för 

transportpolitik och det årliga regleringsbrevet bestämmer riksdagen och regeringen vilken 

inriktning Vägverkets arbete ska ha. Det är Vägverkets ansvar att se till att de 

transportpolitiska målen uppfylls; att ”säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”. 

Vägverkets regionala verksamhet sköts utifrån de sju regionerna. Inom sina geografiska 

områden bidrar de till Vägverkets samlade resultat. De sju regionerna är: 

 

 Region Norr med huvudort Luleå 

 Region Mitt med huvudort Härnösand 

 Region Stockholm med huvudort Stockholm 

 Region Mälardalen med huvudort Eskilstuna 

 Region Väst med huvudort Göteborg 

 Region Sydöst med huvudort Jönköping 

 Region Skåne med huvudort Kristianstad 

 

(Vägverket, 2008) 

1.5 ITS 

ITS-avdelningen på Vägverket jobbar med att med hjälp av informationssystem göra trafiken 

effektivare och säkrare. Antal resor och transporter på det svenska vägnätet ökar, vilket 

innebär att köer blir vanligare, restiden ökar och risken för olyckor blir större. Vägverket 

anser inte att problemet med trängsel i trafiken löses bäst genom att bygga nya vägar, utan 

att effektivt utnyttja de vägar som redan finns. Med hjälpmedel från informationstekniken 

kan trafikanten få relevant trafikinformation snabbt så att denne kan planera sin resa till att 

bli säkrare och smidigare. Det finns många områden där informationsteknik kan hjälpa till att 

effektivisera trafiken, och utvecklingen pågår hela tiden (Vad är ITS, 2009). Arbete och 

utveckling av intelligenta transportsystem är stort även i resten av världen, och varje år hålls 

en ITS världskongress där folk från hela världen möts och får möjlighet att utbyta 

erfarenheter och lärdomar om ITS. 2008 hölls denna kongress i New York och i 
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september2009 är det Stockholms tur att stå som värd (ITS World Congress, 2009). I 

Vägverkets strategiska plan för ITS finns ett antal utmaningar för åren 2008-2017; det ska 

under denna tidsperiod ske insatser inom fem huvudområden; effektivare och mer hållbar 

arbetspendling, effektivare och mer hållbara godstransporter, förbättrad trafiksäkerhet, 

kvalitetssäkrad trafikinformation och trovärdigt och effektivt arbetssätt. ITS är ett viktigt 

verktyg i arbetet med att följa upp dessa huvudområden (ITS-inriktning 2008-2012, 2007). 

Som del i att uppfylla de transportpolitiska målen som regeringen har satt upp, som bland 

annat innefattar arbete inom ökad framkomlighet och säkerhet i trafiken, och minskad 

miljöpåverkan, vill Vägverket bidra i utvecklingen av marknaden för kommersiella tjänster 

inom trafikinformation. I och med detta erbjuder Vägverket företag möjlighet att kunna ta 

del av den trafikinformation som Vägverket samlar in och bearbetar (Väg- och trafikdata för 

ITS-tjänster).  

1.6 Begrepp 

Förklaring av de begrepp som används i rapporten.  

 

Tjänsteleverantörer  De kunder som har avtal med Vägverket om att ta emot utskick 

från Datex II noden. Dessa tjänsteleverantörer bearbetar och 

förädlar trafikinformation och levererar den till trafikanterna. 

 

Trafik Ordet trafik i denna rapport syftar på trafik på vägnätet, inte 

datatrafik över internet.   

 

Trafikanter  Alla de som på något sätt använder sig av vägnätet. I denna 

rapport syftar begreppet trafikant främst på bilister.  

 

 

Standard Det finns en mängd olika definitioner av vad en standard är, ett av 

dem är en definition enligt ISO, den Internationella 

standardiseringsorganisationen; 

”A document established by consensus and approved by a 

recognized body that provides for common and repeated use, 

rules, guidelines or characteristics for activities or their results, 

aimed at the achievement of the optimum degree of order in a 

given context”. (Definition ISO/IEC Guide 2:1996, definition 3.2) 

1.7 Disposition 

Kapitel 1 Inledning består av en bakgrundbeskrivning där ämnet presenteras, syfte och mål 

beskrivs och avgränsningar av projektet tas upp.  I detta kapitel ges även en presentation av 

Vägverket och ITS.  

http://www.itsworldcongress.com/
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Kapitel 2 Kontext beskriver indatakanaler till Datex II mer utförligt, tillsammans med 

underliggande system och databaser, och information om de som använder sig av Datex II.  

Kapitel 3 Datex II går igenom Datex II, dess uppbyggnad och struktur.  

I kapitel 4 Metod presenteras de metoder som använts i utförandet av arbetet och en 

beskrivning hur arbetet har utförts.  

Kapitel 5 Resultat och analys presenterar resultaten som framkommit under denna studie 

från de olika metoderna tillsammans med en analys.  

Kapitel 6 Diskussion och slutsatser diskuterar slutsatser dragna ur resultaten samt ger förslag 

på fortsatt arbete med Datex II.  

2. Projektets kontext   

2.1 Informationsflöde 

Följande flöde visar på informationen som kommer in och ut ur Datex-noden: 

NTIS Nationellt Trafikinformationssystem

TRISS CTS Kamera VVis

TLC

Datex II NodSTRESS

Orion

LPV Trafiken.nu

Öresundsbron

Tjänsteleverantörer

Danmark

 

Figur 1: Dataflöde till och från Datex-noden. 
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De ingående system och databaserna kommer att presenteras längre fram i kapitel 2 och 3.  

2.2 Indatakanaler 

Indatakanalerna till Datex-noden finns i hela Sverige, och samlar in olika typer av data om 

trafikläget och väg- och väderförhållandena. All denna information sammanställs och förser 

Datex-noden med information som skickas vidare. Nedan beskrivs dessa indatakanaler.   

2.2.1 VVis  

VVis står för väg- väderinformationssystem, och är ett innehållsrikt väderinformationssystem 

för vägtrafik. I Sverige finns 710 mätstationer som samlar in information om luft- och 

vägytetemperatur, nederbörd, luftfuktighet samt vindhastighet och vindriktning. Av dessa 

710 mätstationer så har cirka 150 av dessa kameror som tar bilder av väglaget. Med 

information från dessa stationer kan plogning planeras, olyckor kan undvikas genom att 

hastigheten kan anpassas efter varande väglag om det finns omställbara hastighetsskyltar 

och varning om halka kan gå ut i god tid (Vägväderinformationssystem, VVis). 

2.2.2 Slingor i vägen  

 Infrästa slingor i vägen känner av trafiken och mäter vilken hastighet som hålls på den 

sträckan, och även hur många bilar som passerar. Är det mycket trafik och trängsel kan 

informationen användas att hålla hastigheten nere med variabla hastighetsskyltar. 

Informationen kan även användas för att varna för köer, och få trafikanter att välja en annan 

väg. Slingorna kan även detektera vägtemperatur (Haval Davoody, 2008).  

2.2.3 Telefon, E-post och fax 

SOS Alarm och polis rapporterar in olyckor och händelser via telefon, e-post eller fax. Även 

privatpersoner och olika åkerier kan ringa in och rapportera in väghinder, olyckor, halka och 

dylikt (Stefan Knutsson, 2008). 

2.2.4 FCD 

FCD; Floating Car data, är en metod för att bestämma hastigheten på vägarna. Den baserar 

sig på lokaliseringsdata, hastighet, färdriktning, och tidinformation som samlas in från olika 

fordon på vägarna. Varje fordon som är utrustad med rätt utrustning kan då fungera som en 

sensor för den väg den befinner sig på. Baserat på dessa data kan köer identifieras, restider 

kan räknas ut och trafikrapporter kan genereras omedelbart (Floating Car Data, 2008).   

2.2.5 SMHI 

SMHI, Sveriges Meterologiska och Hydrologiska Institut, skickar kontinuerligt in 

väderprognoser till Vägverket (Stefan Knutsson, 2008). 

2.2.6 Kameror 

Det finns ca 900 trafiksäkerhetskameror utplacerade runt om i landet längs de svenska 

vägarna. De är fördelade över cirka 625 mil väg (Här finns kamerorna).  
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2.2.7 FIFA 

FIFA är den databas där all information om pågående och planerade vägarbeten finns inlagd. 

Entreprenören lägger in informationen så att den ska finnas tillgänglig vid trafikplanering 

(Stefan Knutsson, 2008).  

2.3 Underliggande system och kopplade tjänster 

Kring och under Datex II ligger en mängd system och kopplade tjänster, vars funktion man 

bör känna till för att få en förståelse hur trafikinformation flödar, behandlas och förädlas 

genom hela systemet, från primärdatainsamling till utskick till tjänsteleverantörer.  

2.3.1 TIC/ TLC  

TLC står för trafikledningscentral och har ersatt det som förut hette 

trafikinformationscentral; TIC. Det fanns tidigare sju TIC i Sverige, en i varje region. Antalet 

TIC har minskats ner till fyra, och har nu således bytt namn till TLC. Med namnbytet vill 

Vägverket trycka mer på rollen för TLC; att informera om trafikläget såväl som att styra och 

leda trafiken vid behov. TLC har det övergripande ansvaret att ta emot, kvalitetssäkra och 

rapportera om läget på det svenska vägnätet och varje TLC har bemanning dygnet runt. 

Informationen till en TLC kommer från de tidigare beskrivna indatakanalerna och läggs 

manuellt och automatiskt in i en nationell databas (TRISS)för att sedan distribueras vidare. 

Vid försämrade väder- och vägförhållanden kan TLC styra hastigheten med variabla 

hastighetsskyltar eller informera om trafik- och vägläget med variabla meddelandeskyltar. En 

del av informationen går ut direkt från TLC via fax, sms och e-post. Larm och dylik 

information som inte kommit från SOS Alarm eller polis går ut till dem, och även till 

ambulanser och åkerier. Personalen på en TLC jobbar mot ett användarvänligt gränssnitt 

gentemot TRISS så att det enkelt och snabbt ska gå att skriva in relevant och korrekt 

information i databasen. Det är på TLC som den största mängden data till Datex-noden 

samlas in och behandlas.  
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Figur 2: Formulär för inläggning av en trafikolycka I TRISS. Bild från Trafik Stockholms ppt-presentation. 

Bilden ovan visar ett exempel på hur ett forumlär som en trafikledare fyller i ser ut. I detta 

fall har det skett en trafikolycka, informationen kommer ifrån SOS Alarm och det har hög 

prioritet. Denna information sparas ner i TRISS för att kunna distribueras ut. 
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Figur 3: Trafikrummet på TLC I Stockholm. Fotograf Hans Ekestang. 

Figur tre visar trafikledarrummet på Trafik Stockholm, den TLC som finns i region Stockholm. 

Härifrån kan trafikledarna övervaka, styra och leda om trafiken. På skärmarna är det bilder 

från de kameror som är uppsatta i Stockholmsområdet (Klang, Yvette, 2007, Joakim 

Barkman, 2008 och Stefan Knutsson, 2008). 

2.3.2 TRISS 

TRISS står för trafikinformationsstödsystem, och är det supportsystem som ligger till grund 

för insamling, rapportering och distribuering av trafikinformation. Systemet skapades 1996 

för att underlätta den hantering av trafikdata som sker på alla TLC (f.d. TIC). Innan TRISS 

skapades så fanns det en mängd olika småsystem för olika typer av händelser, exempelvis 

ett separat system för inrapportering av olyckor, ett för vägarbeten och så vidare. Med TRISS 

så förenades dessa småsystem i ett övergripande system, som skulle ha ett enkelt och 

användbart gränssnitt ut mot användarna samt att ny funktionalitet enkelt skulle kunna 

läggas till. Information som hamnar i TRISS, via de formulär som är gränssnittet mot 

användaren, skickas kontinuerligt över till NTIS (NTIS och TRISS – en översikt, 2008 och Mats 

Eltin, 2008). 

2.3.3 NTIS 

NTIS är det nationella trafikinformationssystemet. Inuti detta system finns en mängd 

stödsystem för att kunna tillhandahålla andra system med kvalitetssäkrad och relevant 

information. I NTIS finns exempelvis NVDB:s (nationella vägdatabasen) vägnät, digitala 

kartor, sms och e-posthantering, hantering av larm, möjlighet att titta på information från 

VVis-stolpar och väglagskameror och ett antal andra stödsystem. Information som hanteras i 

NTIS är vägarbeten, olyckor, väglag, status på väglaget, hinder, omledningar, 

färjeinformation, tjälskador, larm, akuta trafiklägen, kömeddelanden, väglagskameror, VVis-
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stolpar, rastplatser och ATK kameror (trafiksäkerhetskameror). Den informationen som är 

trafikrelaterad är knuten mot vägnätet i NVDB eller mot platser som kodats med en 

lokaliseringsstandard. Vid de flesta fall finns det både anknytning till NVDB och till 

lokaliseringsstandarden. Vägarbeten, hinder, tillfälliga begränsningar på vägarna och 

omledning knyts till ett schema så att man som trafikant får reda på när de är aktiva och när 

de blir inaktiva. (NTIS och TRISS – en översikt, 2008).  

2.3.4 NVDB 

NVDB är den nationella vägdatabasen där information om alla de statliga, kommunala och 

enskilt ägda vägar som finns i Sverige ligger. Det var Sveriges regering som gav direktivet att 

skapa en nationell databas, som skulle vara rikstäckande med data som är aktuell och 

kvalitetsdeklarerad. NVDB innehåller grundläggande väginformation, det gemensamma 

nationella vägnätet med data om länkar och noder och ska vara tillgängligt för såväl 

offentliga som kommersiella användare. Vägnätet inom NVDB omfattar mer än 560 000 km. 

Insamlingen av data till databasen sker gemensamt mellan Sveriges kommuner, 

skogsnäringen, Vägverket och Lantmäteriet (Nationell vägdatabas, 2009).  

2.3.5 STRESS 

STRESS är en akronym som står för storstäders trängsel och restidssystem. Det är ett 

pågående projekt som samlar in och förädlar trafikdata så att aktuella restider och 

trängselmått kan beräknas. Trafikdata kommer från både rörliga och fasta komponenter. 

Systemet finns i drift i tre storstadsregioner; Stockholm, Göteborg och Skåne (Nordiska 

Vägtekniska förbundet, 2006). Restider från STRESS är en ny feature i Datex II som Datex I 

inte skickade. Data från STRESS går inte via TLC, TRISS eller NTIS utan går direkt in i Datex-

noden.  

2.3.6 Orion  

Orion är ett system inom Vägverket som förser Trafiken.nu och Läget på Vägarna med 

informationen om trafikläget, som används på de olika tjänsternas hemsidor. Orion tar emot 

data från Datex-noden, SL, Västtrafik, Stockholmsstad, Göteborgsstad med flera, och dessa 

data anpassas inom Orion till ett gemensamt XML-format som skickas ut . Detta XML-format 

är inte detsamma som Datex II standardformat, bl.a. i Orion så översätts all information från 

de förkortningar som finns föreskrivna i Datex II standard till svenska. Orion tar under dagen 

in information från Datex-noden, filtrerar och plockar in det som är av intresse. Varje natt 

hämtas all information på nytt från NTIS för att ersätta det som finns i Orion då, för att 

försäkra sig om att informationen som ligger i Orion är uppdaterad och korrekt. Orion tar 

inte på sig att kvalitetstesta den information som kommer in, utan paketerar enbart om den 

och skickar vidare. Fel som eventuellt skulle komma in från Datex-noden skickas då bara 

vidare. Tanken med Orion är att det ska ge god möjlighet till kontroll över indatakanaler, och 

kanalerna ska vara lätta att byta ut, eller lägga till nya. Gränssnittet mot användarna ska vara 

enkelt och användarna ska kunna selektera data efter behov (Magnus Göras, 2009). Bilden 

nedan är över in- och utdataflödet för Orion. Bilden är dock något förändrad nu, även 
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Trafiken.nu i Skaraborgs län och Kalmar/Öland får information från Orion, inte bara de tre 

Trafiken.nu som står som konsumenter i bilden.  

 

 

 
Figur 4: Bild över Orions in- och utdataflöde. 

2.3.7 Trafiken.nu 

Trafiken.nu är en webbtjänst för storstadsregionerna Stockholm och Göteborg, Skåne, 

Skaraborg och Kalmar/Öland.  Tjänsten är ett samarbete med Vägverket och andra aktörer 

såsom SL, Stockholms Trafikkontor, Västtrafik, Göteborgsstad Trafikkontoret, kommuner i 

Skaraborgs län och liknande aktörer. På Trafiken.nu kan trafikanter inom berörda områden 

få en bild av hur trafikläget ser ut. Genom denna tjänst underlättas reseplaneringen för 

trafikanterna, vare sig de går, cyklar, åker bil eller kollektivt. Aktuella avgångstider med 

kollektivtrafiken, väglag och väder, cykelvägar och cykelkartor och information om 

parkeringsplatser är exempel på vad hemsidan erbjuder för tjänster. Trafiken.nu är en tjänst 

som är en stor användare av informationen som kommer från Datex-noden (Trafiken.nu, 

2009).  

2.3.8 Läget på vägarna 

Läget på vägarna (LPV) är Vägverkets egen tjänst som täcker det statliga vägnätet och dess 

störningar. Här får man få information om väglag, om vägarbeten på den resrutt man 

planerar, man kan få hjälp med reseplanerare och se kartor med trafikflödet. (Läget på 

vägarna, 2009) Det finns även information om olyckor eller annan påverkan på 
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körförhållanden, temperatur i luften och på vägytan, vindstyrka, nederbörd, kamerabilder 

som visar aktuellt trafikläge för ett antal platser, färjetrafikens tidtabeller och information 

om de rastplatser som Vägverket ansvarar för med uppgifter om det finns telefon, toalett 

och dylikt. Läget på Vägarna kommer man åt via Vägverkets hemsida; www.vv.se (Tjänster 

för trafikinformation, 2002).  

2.3.9 RDS-TMC  

RDS-TMC; radio data system – traffic message channel, är en tjänst som sänder ut 

meddelanden rörande trafikläget via FM-nätet. Dessa trafikmeddelanden kan röra 

exempelvis olyckor, hinder på vägen, avstängda körfält eller broar eller vägarbeten.  För att 

kunna ta emot meddelanden via RDS-TMC måste trafikanten ha en mottagare i bilen, som 

oftast finns i kombination med ett navigeringssystem. De flesta navigeringssystem som man 

kan köpa idag har RDS-TMC mottagning inbyggt. RDS-TMC är ett standardiserat 

trafikinformationssystem i Europa, vilket innebär att kodningen för olika störningar i trafiken 

är samma i hela Europa och man kan få informationen på sitt eget språk även om man som 

svensk färdas i exempelvis Tyskland eller Nederländerna. (Ahlström, Hammarström& Modig, 

2004) Tidigare var RDS-TMC en tjänst som låg internt inom Vägverket, och den fick sin 

information direkt från Datex-noden. Trafikinformationscentralerna skickade ut ca 50 000 

meddelande via RDS-TMC varje år, och det mottogs av cirka 800 000 trafikanter. Nu har ett 

finskt företag tagit över RDS-TMC tjänsten och ska ansvara för den i minst tre år framåt.  

2.4 Tjänsteleverantörer 
Vägverkets tjänsteleverantörer är de som har stått i fokus under denna utvärdering. Dessa 

tjänsteleverantörer får trafikdata från Datex II kostnadsfritt som de förädlar och levererar till sina 

kunder. I skrivande stund har Vägverket avtal med cirka 50 tjänsteleverantörer, både interna och 

externa. Vägverkets roll i detta blir som s.k. ”content provider”, förmedlare av data. De 

tjänsteleverantörer som använder sig av trafikdata väljer själva ut vilken data de vill använda, 

förädlar den, paketerar om den och levererar den till slutkunden; trafikanterna och alla de som på 

något sätt nyttjar vägnätet. De olika tjänsteleverantörerna levererar bl.a. digitala kartor, 

vägbeskrivningar, positioneringstjänster för mobil, väderinformation, information om trafikläget, 

tjänster för hantering av ruttberäkning och transportoptimering, mobila navigeringssystem och 

mycket mer.  

2.5 Information i siffror 
Trafikinformationen som Vägverket skickar ut når miljontals trafikanter via dessa olika kanaler som 

tjänsteleverantörerna och Vägverket erbjuder.  

 

 Sveriges Radio och andra radiostationer når ut till 2.8 miljoner lyssnare varje dag, 

där de bland annat i sin sändning ger ut trafikinformation. 

 Läget på Vägarna har cirka 6.6 miljoner besökare per år och Trafiken.nu har cirka 

4 miljoner besökare.  
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 TIC/TLC skickar ut 130 000 fax, 390 000 e-post och 75 000 sms per år. De går även 

ut med 50 000 meddelanden per år som når 800 000 bilar med RDS- TMC 

mottagare och navigatörer.  

 Tjänsteleverantörerna får cirka 1 miljon meddelanden per år från Vägverket, och 

exempelvis Hitta.se har en trafiktjänst som har cirka 7 miljoner besökare per år. 

Eniros sida för trafikinformation får cirka 2 miljoner unika besökare per vecka.   

(Trafikinfo_siffror, 2008) 

3. Datex II  

3.1 Bakgrund till Datex II 

EU-kommissionen har, med syfte att underhålla och bistå till en hållbar mobilitet inom 

Europa, stöttat utvecklingen av möjlighet till informationsutbyte mellan vägaktörer i 

europeiska länder under många år. Att kunna ge information om det aktuella trafikläget är 

centralt för att kunna skapa en så säker trafiksituation som möjligt för alla de som befinner 

sig ute i trafiken. För att effektivt kunna använda den insamlade informationen är det viktigt 

att informationen delas både vägaktörer sinsemellan men även med de som skapar tjänster 

mot trafikanterna.  Med bakgrund i detta startades en utveckling av en standardiserad 

modell för utbyte av trafikdata. Den första modellen, Datex, här kallad Datex I för att 

undvika missförstånd, designades och utvecklades år 2000 som en trafik– och 

reseinformationsmekanism för att få ett gångbart och standardiserat gränssnitt för 

trafikcentraler att använda. För att även kunna möta grupper från den övriga trafik- och 

resesektorn utvecklades sedan Datex II ur Datex I.   

Datex I tekniska dokument; dataordboken (pre–standard ENV13106:2000) och Datex–net 

specifikationerna för datautbyte (pre–standard ENV13777:2000) behövde efter några års 

användning utvecklas för att hålla jämna steg med tekniken, detta för att integrera ny 

erfarenhet i dataöverföring som erhållits i Europa genom användningen av Datex I, samt 

introducera de nya behov som hade upptäckts från marknaden. Utvecklingen av Datex II 

började under år 2003 och nu skulle standarden utvecklas från att ha en roll som enbart 

täckte trafikkontrollcenter och väganvändande till att inkludera alla typer av tjänster inom 

ITS domänen, nu skulle standarden täcka in en bredare användargrupp än vad dess 

föregångare hade gjort.  

De ursprungliga Datex I specifikationerna kunde inte kommunicera med varandra, det vill 

säga att noder från olika tillverkare inte kunde ”prata” med varandra, eller utbyta 

information. Detta problem var en av de drivande faktorerna i utvecklingen av Datex II, och 

fick hög prioritet inom systemet. Datex II är inget strikt system utan tillåter en viss grad av 

val och är designad så att användare kan utbyta nya typer av information, som ursprungligen 

inte fanns. Det nuvarande Datex–nätverket består av mellan 50 och 60 operationella noder i 

olika nätverk och i olika nodtyper i Europa. De flesta noder används nu för 
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informationsutbyte på nationell nivå men en del stödjer även internationellt utbyte.  Tanken 

är att Datex II ska vara flexibelt och utvecklingsbart på ett sätt som Datex I inte var (DATEX 

Technical Committee, 2006). I dagsläget är Sverige en av de främsta aktörerna gällande 

användning och utveckling av Datex II. Samarbeten med andra länder pågår där Vägverket 

hjälper till med modell och information för uppstartning av Datex II. Att ha ett gemensamt 

standardiserat system uppmuntrar till ett effektivare utbyte av information över gränserna.  

3.2 Beskrivning av Datex II  

Datex II bygger på modern teknik, och dess uppbyggnad gör att den kan använda sig av bästa 

teknik tillgänglig. Datex II använder sig av UML för uppbyggnad av dess struktur, XML för 

uppmärkning av informationen som skickas, Web services för kommunikation och HTTP som 

protokoll för överföring (Färjevall, 2009). 

 UML används för uppbyggnaden av Datex II struktur. UML står för Unified Modelling 

Language och är ett standardiserat språk för modellering av system (Unified 

Modelling Language, 2009).  

 XML används för uppmärkning av trafikinformationen som skickas. XML är en 

akronym för Extensible Markup Language och är ett uppmärkningsspråk som 

skapades för enkel transport av data mellan informationssystem. I XML packas 

information i s.k. tags, en startag och en sluttag kapslar in informationen. En enkel 

tag kan se ut som följande; <text> Detta är en text…</text>. XML i sig gör ingenting 

utan är en metod för att strukturera, skicka och lagra data (XML, 2009). I Datex II 

finns det fördefinierade scheman för hur informationen ska paketeras genom XML 

och hur den ska tolkas.  

 Web services är tjänster som låter program kommunicera med varandra över 

internet.  

 HTTP – hyper text transfer protcol, är ett protokoll för att överföra text. Ett av de 

mest grundläggande protokollen för kommunikation över nätet. 

Datex II har en omfattande datamodell som är uppbyggd efter en välarbetad struktur och ett 

väl detaljerat innehåll. Tanken är att Datex II ska vara en väl genomarbetad modell som kan 

hänga med i teknikens framfart utan att bli föråldrad, som Datex I blev. Specifikationerna i 

Datex II är plattformsoberoende, skulle XML exempelvis ”gå ur tiden” kan det språket bytas 

ut mot ett annat uppmärkningsspråk (Färjevall, 2009).  

Tanken med Datex II är att det ska vara;  

Lättförståeligt För användare är systemet lättare att förstå med dess uppdelning 

i plattformsoberoende och plattformsberoende faktorer. 
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Stabilt De plattformsoberoende faktorerna anses vara mycket stabilare 

än de plattformsberoende faktorerna. Att ha ett system som har 

en kärna som är plattformsoberoende är därför att föredra.  

 

Flexibelt  Datex I var en stängd standard, d.v.s. en användare kunde inte 

utveckla datamodellen utan att bryta standarden. Detta gjorde att 

potentiella användare valde att inte använda Datex I utan 

skapade ett eget system som inte var kompatibelt med någon 

annans, vilket motverkar förmågan att överföra information 

sinsemellan. Utvecklingen av Datex II skulle motverka detta och 

göra standarden mer tillgänglig för utbyggbarhet utan att för den 

skull bryta standarden. I Datex II kan ett land lägga till egna 

nationella tillägg som kan operera med systemet i övrigt (DATEX 

Technical Committee, 2006). 

3.2.1 Datex II logiska modell  

Figur 5 är inte komplett men den ger en skissartad bild över den logiska modellen för Datex 

II. Det finns tre olika typer av publikation; SituationPublication, MeasuredDataPublication 

och ElaboratedDataPublication. En Situation Publication kan innehålla flera olika typer av 

situationer där en situation representerar en trafik- eller resesituation, exempelvis en olycka. 

Denna situation kan omfatta en eller flera trafik- och reseomständigheter, och varje sådan 

trafik- eller reseomständighet representeras av en SituationRecord. Ett SituationRecord är 

ett element av en situation, exempel på SituationRecord kan vara en väg- eller 

trafikrelaterad situation, och den kan i sin tur innehålla råd eller påverkandetaljer.  

Elaborated Situation Publication är en publikation som används för att skicka uträknad data, 

i Datex II fall, uträknade restider för specifika områden och sträckor. Measured data 

Publication används för att skicka periodiskt uppmätt data, som har kommit in från olika 

mätstationer, exempelvis väderdata som uppmäts (DATEX Technical Committee, 2006).  
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D2 Logical Model

Publication

SituationPublication MeasuredDataPubl. ElaboratedDataPubl.

TraveltimeWeatherDataSituation
Group of 

Loc.

Location
SituationRecord

Accident RoadWorks Obstruction

Network Management

En  typ av Situation 
Record.

 

Figur 5: Datex II logiska modell. Visar den hierarkiska strukturen som bygger upp Datex II.  

 (Jonas Jäderberg, 2009)  

3.3 Tjänster som tillhandahålls 

De tjänster, typer av meddelanden, som Vägverket kan leverera med Datex II är följande: 

SituationPublication 

 Olyckor 

Trafikmeddelanden – denna täcker in ett antal händelser, exempel på 

trafikmeddelanden kan röra hinder i olika former, djur, fordon, träd och dylikt, 

det kan även röra onormal trafik och dålig infrastruktur på vägen.  

Vägarbeten – denna är en generalisering av typerna vägarbete och vägbygge, 

när vägarbete används måste någon av dessa typer väljas.  

 Körförhållanden 

 Färjor – färjetrafik och händelser som kan störa denna.  

 Frostskador 

Rastplatser (Level C) – ligger stationärt men om något skulle ändras på en 

rastplats, det kanske exempelvis tillkommer en toalett, så uppdateras den 

publikationen.  
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 Akuta trafiklägen (Level C) 

 Väglagsinformation (Level C) 

 

MeasuredDataPublication 

Väderdata 

 Trafikmätningar 

 

ElaboratedDataPublication 

Restider – Uträknade restider finns tillgängligt för storstadsregionerna, 

Stockholm, Göteborg och Skåne.  

 

(Jonas Jäderberg, 2009 och Färjevall, 2009) 

3.4 Level A, B och C 

Det finns tre nivåer för datamodellen i Datex II; Level A, B och C. Level A är den nivå som är 

allmän för Europa och utarbetad i standarden. Men det kommer alltid finnas situationer där 

ett eller flera datakoncept som en användare vill ha inte finns med i dataordboken, koncept 

som kanske bara behövs i ett nationellt syfte. I detta fall kan då denna användare lägga till 

en utökning till modellen som kommer att ligga som Level B. Denna nivå kommer då 

tillgodogöra det saknade datakonceptet, men tillägget måste fortfarande ha en sådan 

teknisk uppbyggnad att den kan fungera med Datex II standarden. Level A system kan då 

fortfarande komma åt publikationer som är genererade av denna utökade modell, dock utan 

att kunna tillgodogöra sig innehållet. (Informationen kan exempelvis vara på svenska). Level 

C går ännu ett steg djupare, när en användare – exempelvis ett land, lägger till aspekter för 

att helt täcka deras behov. Denna Level C implementeras inte med mål att kunna fungera 

helt mot Level A och B. (DATEX Technichal Committee, 2006). Vid leverans från Vägverket 

kan användare välja att utöka utskicken, från Level B, till att även ta med Level C. 

 

I listan under föregående rubrik visades de utökningar på Level C som Vägverket gjort; 

rastplatser, akuta trafiklägen och väglagsinformation. Övriga utökningar som gjorts är att 

klassen som sköter lokalisering har fått ett tillägg med en textbeskrivning av platsen, 

vägnummer och länsnummer, SituationRecord har fått ett huvud som ger möjlighet till 

fritext, Situation har fått tillägget situationVersionTime, med versionstid för händelsen, detta 

för att enklare se vilken situation som är den senaste. Övriga tillägg har gjorts för 

NetworkManagement med ett värde för att vägen är rensad; roadClosed, en utökning för 

AgoraC har gjorts och tillägg för relativ fuktighet. (Datex II short information, 2009). 

3.5 Leveransmetod 

Det finns två leveransmetoder för mottagande av trafikdata: PublisherPush och ClientPull. 

Vid push så skickas en leverans varje gång data ändras eller uppdateras. Pull sker på 

initiering av användaren, och det behövs ett användarnamn och ett lösenord för att logga in 

på webbtjänster för hämtning av data. Detta sker i de fall då användaren kanske enbart vill 
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ha all data en gång per dygn. Vid användning av push så kommer information från Datex-

noden ut till användaren och med pull-tekniken hämtas informationen direkt ur NTIS. 

(Färjevall, 2009) 

3. 6 BizTalk 

 Microsoft BizTalk Server, är tillverkat av Microsoft och används för att sammankoppla 

system både inom och mellan företag. Detta inkluderar, som i detta fall, överföring av data. 

(Microsoft BizTalk Server, 2009). BizTalk fungerar som en tolk, den tar in information som är 

på godtyckligt format, och översätter den till ett förvalt format. I detta fall blir all 

inkommande data översatt till den XML-standard som Datex II föreskriver. En händelse 

kommer in från NTIS till Datex-noden. I noden träder BizTalk in och tolkar över information 

till Datex II XML-format. Från Datex-noden skickas trafikinformationen ut till kunder och 

andra användare, nu i det format som är fastställt för Datex II. Det finns även en 

kontrollmapp som går tillbaka till Vägverket, för att kontrollera att inget går snett.  

XML

NTIS Datex II

Mapp där XML 
filerna hamnar

En händelse kommer 
in från NTIS

Datex II 
XML 

DATEX II

SP

Kontroll
mapp

XML 
format

 

Figur 6: Skiss över hur BizTalk opererar inuti Datex-noden. En händelse kommer in från NTIS och skrivs i BizTalk om till 

Datex II standardformatet. Sedan kan informationen skickas vidare ut. 

 

3.7 Datex I och Datex II 

Datex II som standard är öppen och tillgänglig men har ett aber i form av att den inte är fullt 

bakåtkompatibel med Datex I. Detta innebär att de existerande Datex I noderna kan inte 

bara ”sätta upp en kontakt” med en Datex II nod, utan det behövs en hel del arbete för att 
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de ska kunna kommunicera med varandra. Framtida utveckling syftar till att förenkla 

migrationen hos trafikcenter från Datex I till Datex II. Det är också mycket troligt att förslag 

för att låta Datex I noder ta del av det heterogena nätverket hos Datex II kommer att 

utvecklas, exempelvis genom att applicera restriktioner på informationen som överförs. 

Dock kommer Datex I noder aldrig kunna bli helt kompatibla med alla de funktioner hos 

Datex II. Därför är migrering från Datex I till Datex II starkt rekommenderat, trots det besvär 

det kan medföra (Highways Agency, 2007). I Sverige är migrering inte bara rekommenderat, 

utan nödvändigt, i och med att Vägverket inte längre skickar information i Datex I formatet. 

3.8 Datex II utomlands 

Det finns en Datexnod i Sverige och den ligger i Borlänge. Denna karta visar övergripande 

hur systemet ser ut. Informationen till Datex-noden kommer från de sju (nu fyra) TLC som 

finns i Sverige. Ett pågående samarbete med Danmark som började under 2008 ska se till att 

vi kan ta emot och skicka trafikinformation till dem med Datex II. Finland har ett samarbete 

som sker med Datex I, men troligtvis kommer även där ett arbete för att övergå till Datex II 

starta snart. Norge har visat intresse för att börja ett samarbete för utbyte av trafikdata de 

också (Datex Sverige_Viking, 2008).  

 

Figur 7: Karta med Datex-nodens kopplingar i Norden. Källa Datex Sverige_Viking, 2008.  

Datex II används även i Storbritannien, där informationen främst tillhandahålls av det 

nationella trafikkontrollcentret. Information används av tjänsteleverantörer liknande här i 

Sverige och även av andra trafikkontrollcenter. En av deras främsta tjänsteleverantörer är 

Google, och Storbritannien har även en Datex länk till Frankrike för utbyte av 

trafikinformation. De har ett samarbete med Sverige och Vägverket på CEN standardnivå, 

och även på EU-nivå genom projektet Easyway. (Alan Haines, 2009). Bilden nedan visar 



Utvärdering av informationsförsörjning till tjänsteleverantörer Görel Andersson 
Vägverket  HT2008/VT2009 

24 
 

Datex-kopplingar I Europa, den är något oskarp, men ska mest visa på att Datex används i 

andra delar av Europa.  

 

Figur 8: Karta over Datex-kopplingar I Europa. Att observera är att denna karta täcker läget som det såg ut år 2006. (Källa 

Centrico Briefing Note, The Datex II Roadmap). 

3.8.1 Easyway 

Easyway är ett pågående projekt, finansierat av EU-kommissionen, som drivs av nationella 

vägauktoriteter och operatörer med associerade partners, som inkluderar bilindustrin, 

telekomoperatörer och kravställare inom kollektivtrafiken. Projektet Easyway fokuserar på 

säkerhet; att få ett säkert trafiknät för att minska olyckor, mobilitet; att minska 

trafikstockning samt hållbarhet; att få ett miljövänligare närverk och minska växthusgaserna. 

För att garantera europeiskt samarbete och koordinering inom ITS-domänen har det inom 

Easyway gjorts ansträngningar för att etablera ett allmänt ramverk för att arbeta med ITS. 

Det har lanserats sex stycken Europeiska Studier (ES) för en period mellan 2007- 2009. Dessa 

studier ska stödja pilotprojekt inom ITS-området, utveckla ramverk och sätta guidelinjer för 

att förbättra tillgängligheten för korrekt, relevant och passande data. Europeisk studie 5 

(ES5) stödjer utvecklingen av Datex II. Denna studie utför försök användandes Datex II 

specifikationer, den underlättar uppbyggandet av Datex II genom att ge support för de 

kravställare som implementerar Datex II och tillhandahåller även indata för 

standardiseringsprocessen (Easyway). 

3.8 .2 CENTRICO 

CENTRICO, Central European Region Transport Telematics Implementation Coordination 

Project, är ett projekt som arbetar med implementering av ITS för att öka effektiviteten hos 

det transeuropeiska vägnätverket (TERN). Samarbetspartners i CENTRICO kommer från 
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Belgien, England, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, och Nederländerna. CENTRICOs uppgifter 

är att öka trafiksäkerheten på TERN, minska köer, optimera användandet av existerande 

infrastruktur, öka dugligheten hos väginvesteringar, minska påverkan på miljön och förhöja 

tillgängligheten av trafikinformation för väganvändaren (Easyway, CENTRICO).  

I det långa loppet ska de europeiska länderna med hjälp av Datex II samverka i överföring av 

trafikdata länder emellan så att reseplaneringen blir enklare och effektivare. 

4. Metod  

4.1 Översikt  

Jag har kombinerat litteraturstudier, där dokument, böcker och rapporter både internt och 

externt från Vägverket finns med, med intervjuer och formella och informella möten med 

externa och interna tjänsteleverantörer, och med observationer som gjorts vid möten med 

personal på Vägverket för att få en bakgrundsuppfattning om Datex II, dess kopplade system 

och dess nytta.  

Då syftet med denna utvärdering har varit att maximera kundnyttan och förbättra 

Vägverkets kontakt med tjänsteleverantörerna har utvärderingen av Datex belysts ut två 

perspektiv, den ena är den rent administrativa delen, d.v.s. hur information om ändringar 

och uppdateringar når fram till kunden, om den informationen är korrekt och hur 

tjänsteleverantörerna uppfattar kunddialogen. Den andra delen behandlar data; kvalitén, 

innehållet och tolkningsförmåga på det som skickas. Tillsammans bildar dessa två delar 

Datex-tjänsten som helhet, båda dessa delar måste vara så bra som möjligt för att uppnå 

maximala kundnyttan och störst andel nöjda kunder, vilket Vägverket strävar efter.  

4.2 Arbetsgång 

Följande bild, figur 9, är en skiss över arbetsgången som har följts under arbetet med detta 

examensarbete. I initieringsfasen diskuterades projektets riktlinjer och mål med 

handledaren på Vägverket, och ett projektdirektiv utformades, som godkändes av bägge 

parter. Under projektets andra fas gjordes en omfattande litteraturstudie på ämnet, för att 

få en god förståelse för Datex II. Även deltagande observationer, informella möten och 

intervjuer med personer vid och utanför Vägverket för att gå ner på djupet på ämnet 

utfördes. Detta gav en grund för utformande av intervjuguiden och även bra material för 

utformning av rapporten. I slutet på andra fasen gjordes en mellanredovisning för 

koordinatorn vid Uppsala universitet för att presentera resultat och arbete hittills. Under 

den tredje fasen, som gick in något i andra fasen, utfördes de kvalitativa intervjuerna för att 

få användarnas synpunkter och åsikter på Datex II. I denna fas sammanställdes även alla 

resultat och analyserades.  Under alla de tre faserna skrevs samtidigt rapporten som 

avslutades med en presentation både på Uppsala universitet och på Vägverket.  
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Figur 9: Arbetsgången för projektet. 

 

4.3 Litteraturstudie 

Jag har utfört en litteraturstudie för att skaffa mig kunskapen och förståelsen bakom Datex II 

uppbyggnad, syfte och dess kopplade system. Denna studie har utförts genom information 

som hämtas genom böcker, från webben – och då främst Vägverkets interna dokument och 

rapporter, och från muntlig information från anställde vid Vägverket som arbetar med Datex 

eller kringliggande system. Denna litteraturstudie har gett mig information för att effektivt 

kunna anpassa frågeställningar vid intervjuer med tjänsteleverantörerna samt gett en god 

grund för denna rapport.  

4.4 Intervjuer 

Genom att utföra intervjuer fås tillgång till primärdata, vilken självklart är en viktig del i en 

utvärdering. Kvalitativa intervjuer valdes som intervjuform och dessa utfördes med ett antal 

tjänsteleverantörer, interna och externa. I valet mellan kvantitativa och kvalitativa intervjuer 

valdes den kvalitativa intervjun, då det genom den typen av intervjuer är lättare att hitta 

kvalitativa egenskaper såsom personliga uppfattningar kring ämnet, olika nyanser, specifika 

synpunkter och skillnader (Mustell, 2005). De kvalitativa intervjuerna var halvstrukturerade, 

ett mellanting mellan hårt strukturerade intervjuer där det finns i detalj förbestämda frågor, 

och ostrukturerade intervjuer där det är liten grad av styrning från intervjuaren (Arreman 

och Hällgren, 2004). I detta fall fanns det således till viss del förberedda frågor, och teman 

som intervjun skulle kretsa runt, men samtidigt fick respondentens svar avgöra i vilken 

riktning intervjun gick.  

4.4.1 Kvalitativa Intervjuer 

”Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun*…+ är att förstå ämnen från livsvärlden ur den 

intervjuades eget perspektiv” (Kvale, 1997, s32) 

I den kvalitativa intervjun tar intervjuaren in intervjuandens begrepp och åsikter runt ett 

ämne. Det finns inga fasta ramar och föreställningar om hur ett svar på en fråga borde vara, 

utan intervjun blir snarare som ett samtal två människor emellan där intervjuaren kan växla 
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in på sidospår som dyker upp under intervjun. Den ena intervju blir inte den andra lik. Ordet 

intervju kommer ur engelskans ”inter view” – mellan två seenden, vilket visar vad grunden 

med intervju är: att förena två seenden, två synpunkter inom något ämne. Som intervjuare 

kommer du för att få dela den intervjuades åsikter och meningar, för att själv få en 

utvidgning inom det ämnet (Kvalé, 1997). Vid kvalitativa metoder fokuserar man på djupet 

inom ett ämne på ett litet antal fall som är avsiktligt utvalda. Ämnet som utvärderingen 

handlar om ska utforskas i hela sitt sammanhang, och det viktiga är att ta del av den 

intervjuades erfarenhet kring ämnet, och söka information om åsikter och attityder 

(Arreman och Hällgren, 2004). 

4.5 Diskussionsforum 

Vägverket har en gång om året ett användarforum med sina tjänsteleverantörer.  Detta 

forum är till för att informera Vägverkets tjänsteleverantörer om pågående händelser med 

Datex II och det är även ett tillfälle för tjänsteleverantörerna att dela med sig av sina 

erfarenheter av att jobba med Datex II. Jag använde detta forum som startpunkt för mina 

intervjuer med tjänsteleverantörerna. I en punkt på agendan öppnade jag ett 

diskussionsforum där tidigare framkomna åsikter togs upp och diskuterades samt att 

tjänsteleverantörerna fick en chans att komma med nya åsikter och förbättringsförslag. Som 

underlag för detta diskussionsforum använde jag information från rapporten Mätning 

tjänste- och informationskvalitet, Trafikinformation av Camilla Andelius och Håkan Bystedt 

på Vägverket. På forumet fanns representanter från företag som använder Datex II samt 

även de som vill börja använda Datex II och var där för att få höra hur systemet fungerar i 

drift och vad andra användare tycker om systemet.  

4.6 Deltagande observationer 

En metod som kompletterar den kvalitativa forskningsintervjun är en annan kvalitativ metod 

för insamling av information; deltagande observationer. (Arreman och Hällgren, 2004). 

Dessa observationer utförs i en naturlig miljö för den grupp som observeras, och 

insamlandet av data blir högst informellt. Observationerna består av att man dokumenterar 

det som sagts, analyserar och tolkar data. Nackdelar kan vara att det är tidskrävande, 

feltolkningar kan förekomma och att det finns risk för subjektivitet. Fördelen med 

deltagande observationer är att de blir direkta och de är ett nyttigt komplement till de övriga 

metoderna i en utvärdering (Observation som vetenskaplig metod, 2008). I de flesta fall har 

anteckningar förts under observationerna, och preliminära slutsatser har dragits. Dessa 

slutsatser har sedan vägts samman med resultat från litteraturstudien, intervjuerna och 

användarforumet. Observationer har utförts vid återkommande möten inom Datexgruppen 

på ITS-avdelningen, möten ute på olika TLC i Sverige samt vid möten med personer vid 

Vägverket med expertis inom olika områden. Dessa observationer har gett en förståelse för 

Datex II i sig, dess kopplade system som stödjer informationsförsörjningen och en helhetssyn 

på informationsflödet, och det har bidragit till utformningen av detta arbete.  
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5. Resultat och analys 
När allt material hade samlats in sammanställdes data från de olika insamlingsmetoderna. Ur 

grunddata har svaren kategoriseras för att förenkla förståelsen av resultaten. Av hänsyn till 

anonymiteten kommer inga namn att nämnas i samband med citat eller åsikter, alla som 

deltagit i intervjuer benämns som respondenter. 

 Resultaten från utvärderingen redovisas tillsammans, oberoende av vilken metod som låg 

till grund för vilket resultat. Detta för att alla metoder har en kvalitativ grund och att det inte 

tillför något att metoden som ett specifikt resultat härrör ur presenteras. För att underlätta 

för förståelsen så presenteras analysen tillsammans med resultaten.   

5.1 Datex II nationellt och internationellt 

Datex II skapades för att underlätta det europeiska samarbetet med smidigt utbyte av 

trafikinformation. Centraliseringen kring en standard som öppnar upp för ITS-tjänster ger en 

fördel i användandet genom att system i olika länder inte blir isolerade system, utan kan 

interagera mellan varandra (Datex II European Study 5, 2008). Att Datex II är en standard 

som CEN står bakom är väsentlig för utvecklingen av den. Ett godkännande av CEN visar på 

en stabilitet och ett accepterande av specifikationen, vilket stimulerar kravhållare att 

investera i en implementering av standarden (Highways Agency, 2007). Att Datex II följer en 

standard som är internationellt fastlagd upplever många respondenter som positiv 

egenskap. Marknaden för trafikinformation stannar inte i Sverige utan spänner sig över hela 

världen. De flesta tjänsteleverantörer vill inte enbart hålla sig inom landets gränser utan ser, 

om det inte redan finns, internationalisering av sina tjänster och applikationer som nästa 

punkt på agendan. Deras kunder kan söka en tjänst som ger dem trafikinformation om hela 

deras resväg från södra Tyskland till Nordnorge, och det är smidigt om man som 

tjänsteleverantör kan man erhålla trafikinformation från de länderna på samma standard. 

Om ett system som stödjer en existerande trafiktjänst i Sverige kan implementeras 

utomlands utan för stora tids- och pengainsatser är det en klar fördel. En av respondenterna, 

vars företag inte ännu använder Datex II men är på väg in ett avtal med Vägverket ser Datex 

II europeiska standard som en klar fördel; 

”Jättepositivt, en av sakerna man nappar på” 

En utländsk respondent som använder Datex II för överföring av trafikinformation både inom 

och utanför sitt lands gränser tycker att Datex II är ett  

”signifikant projekt för att möjliggöra anslutningen mellan tjänsteleverantörer och försörjare 

av realtidsinformation till tjänsteleverantörer” 

En hel del respondenter har dock uttryckt tvivel om Datex II europeiska spridning, om att 

inte den är så pass utbredd som man hoppas på.  

”Kan inte påstå att jag sett så mycket av den [Datex II]. Det är mycket snack och bubbel” 
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Användandet och utvecklingen av Datex II i Sverige och andra delar av Europa pågår hela 

tiden, det finns europeiska organisationer som stödjer den fortsatta utvecklingen av Datex II, 

bl.a. Easyway, som tagits upp i tidigare kapitel i detta arbete. Easyway jobbar med en 

europeisk studie av Datex II för att stötta och följa utvecklingen av detta. Detta är för att 

Easyway vill garantera ett europeiskt samarbete och koordinering inom detta ITS-område 

(Easyway, 2009). Problemet kan ligga i att dessa projekt och fortlöpande utvecklingsarbeten 

inte belyses på ett sådant sätt att tjänsteleverantörerna kan uppmärksamma dem. Det kan 

vara av stor nytta att utåt visa det europeiska samarbete som pågår med Datex II. 

Respondenter har även gett kommenterar angående den europeiska hemsidan för Datex II, 

www.datex2.eu, som en sida som är: 

”dåligt uppdaterad” 

och att 

”världen runt rör sig snabbare” 

Att den internationella hemsidan för Datex II ger ett gammalt intryck för att den inte 

uppdateras tillräckligt ofta kan leda till att tjänsteleverantörer som besöker den får 

uppfattningen att Datex II inte är ett viktigt eller prioriterat projekt. Detta är självklart inget 

som Vägverket ensam kan göra något åt, men det kan vara värt att uppmärksamma. Det 

tillför inget positivt till den uppfattning som en del tjänsteleverantörer fått om Datex II som 

en standard som inte är så europeiskt genomgående som de hade hoppats på.  

Det finns relevant arbete som pågår i Europa som rör Datex II; Danmark exempelvis har valt 

att göra en migrering till Datex II från Datex I för att kunna dra nytta av de nya 

specifikationerna. England använder redan Datex II och data används av tjänsteleverantörer 

och andra trafikcenter. I England har Highways Agency utbytt trafikinformation med 

Frankrike med en Datex-länk i många år, mellan Bristol och Bordeaux. I Bordeaux finns den 

franska internationella datautbytesnoden som styrs av det franska departementet. 

Standardiserade kommersiella Datex-noder används på båda hållen. Data som sänds från 

England till Frankrike härrör ifrån det nationella trafikkontrollcentret, och data som kommer 

från Frankrike publiceras av Highways Agency med tillgänglighet över internet. Även belgiska 

myndigheter använder sig av den tjänsten för att kunna få access till franska data (Highways 

Agency, 2007).  

En av styrkorna med standardisering som The European Telecommunications Standards 

Institute (ESTI) nämner på sin hemsida är att standardisering gör det enkelt för system som 

är byggda runt samma standard att utbyta information, som i fallet med Datex II ger 

standardiseringen noderna möjlighet att ”prata” med varandra och utbyta information på en 

enkelt och effektivt sätt. ESTI (2008) anser även att standarder [i allmänhet] möjliggör en 

större marknadstillgång, uppmuntrar innovation samt ökar kommunikation. Det finns 

samtidigt utmaningar att möta när man skapar standarder; byggandet av standarder kan ta 

många år och den tidsskalan kanske inte möter upp det marknadsbehov som finns, att skapa 
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konsensus för att få en standard som alla kravhållare finner relevant kan vara svårt och det 

kan även vara svårt för de som har intresset att få tillgång till resultaten av standardiseringen 

(Report of the Open Meeting on the M/338 mandate on electronic fee collection, 2005).  

5.2 Material på engelska 

Det har funnits en efterfrågan på material om Datex II på engelska. En av respondenterna är 

av den åsikten att det begränsade materialet om Datex på engelska påverkar synen på 

systemet negativt. Respondenten uttryckte sig att det måste tas i beaktning att det är en 

internationell bransch med utländska kunder och relevant information på engelska är därför 

att föredra. [Detta problem har åtgärdats och dokument om Datex II på engelska har 

skapats, anm.] 

5.3 Migrering från Datex I till Datex II 

Kritik som kommit fram rör även migreringen från Datex I till Datex II. Datex II är inte 

bakåtkompatibelt med Datex I vilket gör att de företag som hade en tjänst som fick 

information från Datex I fick lägga ner tid och pengar på att göra ett system som istället 

skulle ta emot data från Datex II. En respondent uttrycker sig som följande; 

”ännu ej sett nyttan med uppgradering till Datex II. Mer besvär” 

Samme respondent tyckte även det var snopet, att efter det att de lagt ner tid och möda på 

att sätta upp sitt system för Datex I, fick göra ett helt nytt system för Datex II. Det innebar att 

det gamla systemet var oanvändbart och de hade lagt ner tid och pengar i onödan. Ännu en 

respondent har uttryckt liknande åsikter: 

”hittills har vi inte sett några stora fördelar med att använda Datex II istället för Datex I” 

Så även där har nyttan med Datex II ännu inte setts, de uttryckte även att Datex I var lättare 

att använda, då Datex II har fler nivåer av informationsflöde att ta hänsyn till. Att Datex II är 

mer komplext i sin uppbyggnad medför dock också att det finns mer och utförligare 

information och förhoppningsvis väger fördelarna med att använda Datex II över gentemot 

migrationsproblemen. Övergången mellan Datex I och Datex II verkar inte har varit helt 

smärtfri, men är ändå en övergående fas. I och med att Vägverket redan fastställt att Datex I 

ska stängas [har stängts] ner så är detta en migration som alla tjänsteleverantörer måste 

komma att göra. Förhoppningen får ändå vara att de tjänsteleverantörer som inte än tycker 

sig se nyttan med Datex II snart upptäcker fördelarna av den nya standarden. Att 

övergången mellan de två systemen skulle medföra svårigheter var dock något som 

uppmärksammades när Datex II skapades. I en rapport från Highways Agency från 2007 

uppmärksammas och diskuteras detta problem med migrationen, men migrationen 

rekommenderas att ändå starkt, p.g.a. Datex I bästföredatum var nått och att Datex II 

fördelar anses väga över mot migrationsproblemen (Highways Agency, 2007). 
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5.4 Komplexitet  

 Komplexiteten i Datex II standarden har tagits upp av flera respondenter, med 

kommentaren att den [standarden] är  

”överingenjörad, överstandardiserad” 

Med denna kommentar syftas det på Datex II komplexa och innehållsrika uppbyggnad, som 

ger Datex II fördelar men också nackdelar. Fördelar är att Datex II kommer att erbjuda mer 

detaljerad information än vad Datex I kunde erbjuda. Samtidigt medför det nackdelen att 

informationen blir svår att ta till sig, det kan medföra att applikationsbyggare tycker att det 

är för stort hinder att bryta ner informationen, och därför väljer bort Datex II. Minsta 

motståndets lag som man kan uttrycka sig. För de som sitter på olika typer av 

trafikinformationscentraler så finns det sedan länge en teknisk vana och erfarenhet av att 

jobba med denna typ av information, men Datex II ute på den ”öppna” marknaden kan 

medföra svårigheter då dess omfattning kan bli en blockering. En annan kommentar som rör 

standarden och dess komplexitet är en respondents åsikt att en standard bör skapas nära 

och tillsammans med de företag och industrier som ska skapa applikationer runt den. Fler 

respondenter har belyst just detta; att tänka igenom vem standarden är till för, och bygga 

den därefter. Även om Datex II ska ha skapats för att möta även den öppna marknaden, och 

inte bara trafikkontrollcenter, så är standarden nu sådan att för somliga användare från den 

öppna marknaden är svår att ta till sig p.g.a. sin komplexitet.  

5.5 Tillägg i standarden 

För de tjänsteleverantörer som har utländska kunder är Level C tilläggen i standarden ett 

problem. Datex II skapades för att stävja de problem som Datex I medförde – svårigheter för 

noder, eller konstruktioner, i olika länder att prata med varandra och utbyta information 

som kunde användas direkt. Men när det kommer tillägg i Level C så är den nivån inte 

kompatibel med den övriga standarden, vilket gör att de tilläggen inte kan skickas ut 

internationellt. Det fanns önskemål om att svenska tillägg skulle finnas i standarden för att 

kunna skickas ut tillsammans med Level A och Level B information. Detta kommer dock 

tillbaka till föregående stycke, angående komplexiteten i standarden. Skulle Level C tillägg 

implementeras i standarden, skulle den bli än mer komplex, vilket just var ett av problemen 

med standarden redan nu. Det är en av de avvägningsfrågor som rör arbeten med 

standarden, vad är ”lagom” mycket standard, och när blir standarden för komplex?  

5.6 Användarforum och erfarenhetsåterföring 

De respondenter som var på användarforumet som Vägverket höll i november 2008 tyckte 

att forumet var ett ypperligt tillfälle att höra mer om Datex II och om erfarenheter som 

andra användare gjort. Efterfrågan på ett tekniskt inriktat forum har funnits, och just detta 

senaste användarforum inriktade sig mer på den tekniska biten av hantering av standarden 

och även erfarenhetsåterföring. Erfarenhetsåterföring är en viktig aspekt i många projekt 

som utförs. Som en del respondenter har uttryckt så vill man 
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”slippa uppfinna hjulet på nytt”. 

Som användare av Datex II vill man kunna dra nytta av de erfarenheter andra 

tjänsteleverantörer har erhållit. Användarforum är då en bra möjlighet, men det tillfället är 

ju endast en gång om året. Övriga medel för att kunna utbyta erfarenhet och information är 

av vikt. Ett sådant medel är wiki-sidan för Datex II som nyligen har skapats av Vägverket. 

Dock har det framkommit i denna studie att det utkommit begränsad information om att 

denna wiki-sidan finns, vilket bör åtgärdas, så att tjänsteleverantörerna kan dra nytta av den. 

Tanken med en wiki-sidan är att registrerade användare kan ta del av varandras åsikter, 

användarerfarenheter och även få höra om vad som är på gång.  

5.7 Informationsflöde och roadmap  

Ett annat resultat som framkommit är att information om vad som händer och vad som ska 

hända, både på Datex II fronten här i Sverige och i världen bör förbättras ut till 

tjänsteleverantörerna. Respondenter har eftersökt en ”roadmap”, en beskrivning om vad 

som är på gång inom Datex II världen. Att ha nyhetsbrev eller dylikt som ger en bild av 

dagsläget för arbetet med Datex II och vad som komma skall är av vikt för att ge 

tjänsteleverantörerna inblick och kanske större förtroende för systemet. Detta ligger väl i 

linje med Vägverkets vilja att uppnå en ökad kundnytta och skapa en bättre kommunikation 

med sina kunder. Funderingar på om en ny version av Datex II är på väg att släppas, och i 

sådant fall när, finns hos många av tjänsteleverantörerna. Tjänsteleverantörerna har ett 

ansvar gentemot sina kunder att tillhandahålla de tjänster som deras kunder har betalt för, 

utan driftstopp. Då är det av vikt att de får reda på versionshanteringar som är på gång så att 

de i god tid kan testköra och förbereda för versionsuppdateringen. Av intresse för 

tjänsteleverantörer kan vara att få höra mer om fördelarna med Datex II gentemot Datex I 

för att förstå migrationen och vad Vägverket kan tillhandahålla med stöd av den nya 

standarden. Detta återkopplar till problemet att nyttan med övergången till Datex II i en del 

fall ännu inte upptäckts. Med mer information om varför kan kanske dessa problem minskas.  

5.8 Meddelandeinnehåll och kvalitet  

Ett annat möjligt förbättringsområde som utkristalliserats under denna utvärdering rör 

ämnet kvalitetssäkring av trafikdata. ITS-avdelningen på Vägverket har, för att bidra till att 

uppnå de utmaningar och strategiska mål som finns med i Vägverkets strategiska plan för 

åren 2008-2017, fokus på fem huvudområden, med föreslagna åtgärder och strategier för att 

nå målen. Ett av dessa huvudområden behandlar kvalitetssäkrad trafikinformation, därunder 

Vägverket ska fokusera än mer på sin roll som data- och informationsleverantör. Det ligger 

således en hög prioritet på utskick av kvalitetssäkrad trafikinformation 

(Fördjupningsdokument ITS 2008-2012, 2007). Det är av stor vikt att det är genomgående 

hög kvalitet på de trafikdata som Datex II tillhandahåller tjänsteleverantörerna. En del av de 

klagomål som kommit upp skulle gå att stävja redan vid TLC, där kvalitetsarbetet börjar, som 

är med och påverkar utseendet på meddelandena som går ut till tjänsteleverantörer, och då 

sedan vidare till trafikanter. Ett fel i TLC fortplantar sig i systemet, och kommer vidare till 
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trafikanten. Ett systems utseende utåt är det som en användare ser och grundar sig en 

uppfattning på. Kvalitetssäkrad trafikinformation börjar på TLC; det är här primärdata 

kommer in, behandlas och skickas ut. Ofta finns det inte tid eller möjlighet för någon 

noggrannare kvalitetstestning av data för tjänsteleverantörerna, informationen kommer in 

till dem och de trycker ut den till sina kunder. Om data är dålig får de kritik från sina kunder.  

De flesta tjänsteleverantörer har ett eget stort tekniskt kunnande eller möjlighet att hyra in 

teknisk kompetens, så problem med själva uppsättningen för mottagning av data via Datex II 

för att kunna ta emot meddelanden har visat sig vara små. Problem har snarare framträtt vid 

behandlingen av den information som kommer i meddelandena. Data som kommer är 

komplext och omfattande, att tolka och omsätta den informationen till det format man 

använder i sina tjänster kan vara svårt. Tolkningsfrågan är ett område som Vägverket kan 

förbättra sig i, men problemen med omformulering till eget format är ett problem som 

kanske vilar mer hos mottagaren. Detta kanske dock kan åthjälpas med 

erfarenhetsåterföring, där tjänsteleverantörers olika erfarenheter av att handskas med 

problem som uppkommit vid Datex II hantering kan vara till hjälp.  

Att få information som är lätt att tolka är ett område som Vägverket jobbar aktivt med. Det 

uppkommer under tiden som Datex II används områden som kan förbättras och ses över. 

Med den komplexa uppbyggnad som Datex II har kan det vara problematiskt att tolka 

informationen korrekt. En respondent berättar att det är tidsmässigt krävande att tolka 

meddelandena och att alla tolkar på sitt eget sätt. Informationen borde vara sådan att det 

inte finns rum för många egna tolkningar, för att underlätta handhavandet av informationen. 

En respondent diskuterade tolkning av meddelanden, att det är viktigt att tänka igenom vilka 

informationen går ut till. Information om trafikläget gick förut ut till en mer nischad grupp 

som redan var väl insatt i ämnet. I dagens situation går informationen ut till allmänheten på 

ett annat sätt. Detta måste tas i beaktning, så att informationen är tolkningsbar även för en 

”novis” på området trafikinformation. Det är av vikt att informationen är tydlig och lättolkad 

så att missförstånd inte uppkommer. Meddelanden som kommer från TLC, via NTIS och 

Datex-noden ut till tjänsteleverantörer kan gå direkt ut till trafikanten. Då måste 

informationen från början vara lättförståelig för den som drar direkt nytta av den, d.v.s. 

trafikanten. Detta att mottagarens reaktion är viktigast poängterar även en trafikledare på 

en TLC, att man innan man skickar iväg sitt meddelande bör fundera på om det kan 

misstolkas, och om det är förståeligt för den som ska ta emot det.  

Det kan även finnas kringliggande information runt en händelse som en tjänsteleverantör 

söker; varför blev det en olycka, och om påverkan säger att det rör ett körfält, hur många 

körbara fält fanns det på just den vägen?  Om det kommer ett utskick som informerar om 

vägarbeten som sägs täcka en vägbana, finns det då fler vägbanor eller är det den enda som 

är blockerad? Vägnumreringen är också ett problem, hur ska svenska vägnummer användas?  

Kritik mot TLC inkonsekventa bedömning av trafiksituationer har framkommit. Åsikter om 

meddelandekvalitet och tolkningsbarheten på meddelandena som TLC skickar ut ger en bild 
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av att även om kvaliteten på utgående meddelanden från TLC är hög, så kan den blir högre, 

att den exempelvis är än mer korrekt och exakt. Att man som trafikledare känner till hela 

kedjan, från inkommande information från vägnätet till informationen som går ut till 

trafikanten är relevant för motivering till att vara noggrann i utskick av trafikdata från TLC. 

5.9 Fritext  

Fritexten i meddelandena medför svårigheter och har diskuterats. Ska språket vara svenska 

och hur påverkar stavfel informationen som skickas? Fritext på svenska är ju inte hållbart om 

ett meddelande innehållandes fritext går rätt ut till internationell kund.  

5.10 Start- och sluttid 

Problemet med att få en realistisk sluttid på en händelse har tagits upp vid flera tillfällen. Att 

inte kunna meddela trafikanterna en sluttid på ett arbete eller en olycka är inte bra. Är det 

en åkerifirma som prenumererar på väginformation från en tjänsteleverantör, och inte får 

reda på om en väg är fri eller inte, medför det extra kostnader för bensin, det ger en större 

miljöpåverkan och en tidsförlust för åkeriet om de får ta en omväg runt en olycka – som 

kanske redan är borta från platsen. Detta hänger ihop med andra synpunkter som uttryckts 

angående avaktivering av en händelse – en händelses slut måste meddelas.  

5.11 Påverkan 

Påverkan var ett ämne som togs upp. Som det ser ut nu finns det följande påverkansgrader; 

Ej satt, Uppgift saknas, Ingen påverkan, Liten påverkan, Stor påverkan och Mycket stor 

påverkan (Klang, 2007). Det har framkommit synpunkter om att denna skala kanske inte kan 

täcka begreppet påverkan totalt. Det som söktes var snarare konkreta råd för vad påverkan 

innebär för trafikanten, bör rutten tänkas om, kommer sträckan ta längre tid än vanligtvis 

och liknande. Tiden på året är även en faktor för påverkansbedömning, runt julafton 

exempelvis blir påverkan större än en vanlig dag eftersom det är fler trafikanter ute på 

vägarna. En respondent tog upp London Transport där påverkan klassas efter hur man vill att 

trafikanten ska röra sig, alltså snarare beteendeklassning än rena påverkansgrader. Tyngden 

från respondenterna låg på att det är av vikt att definiera vad påverkan innebär. Bör 

påverkansskalan utvecklas, och skulle det hjälpa eller stjälpa? Frågor som kommit upp rör 

vad påverkan egentligen betyder. Det fanns efterfrågan på mer konkreta råd vad påverkan 

innebar för trafikanten. Kommer en sträcka ta längre tid, bör rutten tänkas om? En fråga 

som kommer upp är om två trafikledare vid samma situation skulle sätta samma påverkan. 

Detta hänger ihop med hur utbildningen på TLC sköts, men självklart är det även om fråga 

om erfarenhet av att arbeta som trafikledare. 

5.12 24-7 

Begreppet 24-7 (24 timmar om dagen, 7 dagar i veckan) har varit uppe i diskussion. Det är 

viktigt med tydlighet angående ansvarsområden och gränsdragningar. Att tydligt specificera 

vad man erbjuder med tjänsten och vad kunden kan förvänta sig i ett tidigt skede är av 

relevans. Ett exempel är diskussionen som kommit upp om vad som egentligen menas med 

uttrycket 24-7. Betyder det att man kan få hjälp vid problem eller med frågor alla timmar på 
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dygnet, eller betyder det bara att Vägverket säger att informationen från Datex ska rulla 

dygnet runt?  

5.13 Positionering och koordinater 

Information om exakt läge är av stor relevans. Det har framkommit en efterfrågan på ett 

enda koordinatsystem för positionering av händelser. Det underlättar att man som 

tjänsteleverantör slipper ta in olika positioneringssystem och översätta dem till ett 

gemensamt system. Skulle detta ske redan i standarden vore det en fördel.  

5.14 Information till TLC 

Som nämndes tidigare så kommer den största delen av trafikinformation in via kanaler in i 

TLC där den bearbetas och skickas vidare mot Datex-noden. I och med detta ligger det ett 

stort ansvar på just detta område att distribuera kvalitetskontrollerad och korrekt 

information vidare i systemet. För att ytterligare öka nyttan och höja kvalitén på de 

meddelanden som skickas ut via Datex-noden är konstant kvalitetsuppföljning och utbildning 

inom TLC av stor vikt. En respondent med erfarenhet från att arbeta med trafikledning på 

TLC säger att det finns mer att arbeta på gällande inkommande information till TLC. Får de 

bättre och utförligare information från indatakanaler, kan kvaliteten på meddelanden som 

går ut förbättras.   Mer utförlig information från exempelvis SOS Alarm in till TLC är önskat av 

trafikledare, informationen som kommer därifrån är knapphändig, och mycket tid får läggas 

på att föra över information mellan olika formulär, när den skulle kunna läggas på 

kvalitetskontroll istället. Även information som kommer in via FIFA, det protokoll som 

används för att anmäla vägarbeten skulle kunna bli bättre. Ett arbete som kommer ta tre 

månader kanske bara ger en konkret påverkan på vägen sju dagar av dessa tre månader. Då 

är det viktigt att detta kommer in i FIFA så att TLC kan föra in det korrekta antalet dagar med 

påverkan på vägen. Så vikten av noggrannhet i uppgifter från formulären i FIFA, t.ex. med 

datum; att anmäla de verkliga dagar som arbetet utförs på, och hur arbetet utförs är stor. 

Det ger en bättre och mer sann bild utåt om alla slags arbeten syns på ett korrekt sätt, och 

trafikanten ser att informationen stämmer. Ju mer relevant och utförligt material 

trafikledarna på TLC får att jobba med, desto bättre kan de göra sitt jobb och trafikanten får i 

slutändan mer tillförlitlig och användbar information. Det är lätt att tänka sig en situation där 

en lastbil väljer att ta en längre väg runt ett vägarbete, som egentligen inte ger påverkan på 

vägen just den dagen. Detta ger stor ekonomisk och miljömässig påverkan.  

5.15 Kontaktpersoner  

Ett resultat från denna studie är hur uppdateringen av kontaktpersoner har skötts. För att 

information ska gå till den som det bör är det viktigt att uppdateringar i registret över 

kontakter görs. Som det var nu var det i en del fall svårt att få kontakt med rätt person inom 

tjänsteleverantörernas företag. Ett samlande dokument med kontaktinformation skulle 

behöva utformas på Vägverket, detta för att kontakt lätt ska kunna göras samt att viktig 

information går ut till rätt personer.  
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5.16 Övrigt  

Vägverket som content provider har fått positiv kritik, en respondent uttrycker att Vägverket  

”som content provider är de [Vägverket] en av de bästa, [de] svarar på frågor och ställer 

upp” 

Detta är ett uttryck som förmedlats från flera respondenter.  

6. Diskussion och slutsatser 

De resultat som framkommit ur denna utvärdering är resultat från intervjuer med olika 

personer inom företag som använder Datex II, och även personer som arbetar internt med 

Datex II eller med informationen som den ger. Resultaten har ingen förankring i statistisk 

data och är inte sagda att vara de åsikter som alla användare av Datex II har. Resultaten 

baseras på åsikter och synpunkter från ett urval av användare.  

6.1 Slutsatser  

Ur de resultat som kommit fram och ur analysen har en del huvudområden framkommit; 

 Det bör fokuseras mer på information om pågående och kommande 

utvecklingsprojekt med Datex II, nationellt såväl som internationellt. Nyttan av 

användandet av Datex II måste belysas mer. Med mer tydlig information om Datex II 

nytta och fördelar kan det vara lättare för tjänsteleverantörerna att ha överseende 

med migrationsproblemen, så att övergången till ett nytt system inte kändes som ett 

onödigt ont.  

 Det kan vara av relevans att sätta samman en ”roadmap”, eller ett återkommande 

nyhetsbrev över Datex II – en nulägesanalys och en framtidsanalys. Exempelvis däri 

berätta om vilka projekt som är på gång, om det görs utvecklingar av 

specifikationerna inom Datex II, och om det är några nya länder som sätter upp 

samma standard.   

 Den europeiska Datex II hemsidan, www.datex2eu, gör inte sitt till för att förstärka 

bilden av Datex II som en standard som används i Europa. Hemsidan är inte 

uppdaterad sedan 2006. Detta är inte ett eget område för Vägverket att göra något 

åt, men det kanske är ett problem som kan belysas vid ett internationellt möte?  

 Erfarenhetsåterföring har efterfrågats, om Datex-wikin får mer reklam kan den vara 

av stor nytta för det området. Där kan tjänsteleverantörer utbyta erfarenheter och få 

tips och råd. Informationen om denna wiki-sida bör komma ut bättre. Likväl är 

användarforumet en viktig del i erfarenhetsåterföringen, denna hade sist ett ganska 

lågt deltagaranal, kanske måste nästa års forum informeras om tidigare. Det kan även 

vara viktigt att även trycka på nyttan för företagen att skicka en representant för att 

få höra om nya tillskott eller projekt.  
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 Kvalitetskontroll på TLC, och få nyttan tydlig för trafikledare, det är här 

kvalitetsarbetet börjar. Dåligt in – dåligt ut, som en respondent uttryckte sig. 

Tolkningen av informationen som kommer ut måste vara utom tvivel, och speciellt 

sedan trafikmeddelanden i många fall går oförändrade ut till trafikanterna, och inte 

till de som har hållit på med trafikinformation i många år, som har större 

tolkningsvana. Vem meddelanden riktar sig till bör tänkas över.  

 Rent internt bör en bättre lista över kontaktpersoner vid varje företag som Vägverket 

har ett avtal med konstrueras.  

Trafikinformation är ett område som växer hela tiden, och ju mer korrekt, relevant och 

snabb information som kan komma ut till trafikanterna, desto bättre. Vikten av detta 

område syns överallt i världen, där ett flertal samarbeten över landsgränser pågår för att 

utveckla trafikinformationstjänster och försörjning av information till dessa tjänster. Det 

läggs även in mycket pengar i domänen, och det finns fortfarande mycket att göra. Ett 

problem med trafikinformationen och IT i trafiken som framkommit vid olika tillfällen är 

problemet med mängden data. Det finns otroligt mycket data att tillgå och man riskerar som 

trafikant att bli översköljd med information om väglag, olyckor, vägarbeten, hinder, 

trafikstockning m.m. Det kan vara lätt att tappa sin koncentration från vägen i och med den 

information som kommer från SMS, GPS, Internet, telefon, meddelandeskyltar. När blir 

mängden information ett problem istället för assistans vid bilkörning? Det ligger ett dilemma 

i att som leverantör av trafikinformation förmedla ”lagom” mängd data. Det viktigaste 

kanske inte är att skicka all information utan att skicka rätt information. Översköljs man med 

för mycket, och för ofta, information finns även risken att man som trafikant blir blasé.  

6.2 Fortsatta studier 

I fortsatta studier skulle man kunna gå djupare i frågan om Vägverket skulle kunna börja 

skicka skräddarsydd trafikinformation till tjänsteleverantörerna. Skulle det i så fall vara 

relevant att Vägverket skulle ta betalt för sådan information? Danmark är ett exempel på ett 

land som tar betalt för en del av den trafikinformation de skickar ut. Skulle det vara möjligt 

att utveckla två tjänster, en kostnadsfri där Datex II skickar ut all data som kommer in, samt 

en betaltjänst där Vägverket filtrerar data till kund?  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
Intervjuguiden har varierat en del beroende på vem som intervjuats, om det har varit en 

extern eller en intern tjänsteleverantör, hur länge respondenten varit i kontakt med Datex II 

och vilken roll i företaget respondenten har. Detta visar på en övergripande intervjuguide 

som jag har utgått ifrån vid mina intervjuer, men som altererats efter kriterierna som 

nämnts ovan.  

Datex II 

Hur länge har ni använt DII? 

Vilken syn har ni på att DII är en europeisk standard? 

Vilken typ av information använder ni (allt eller bara en del)? 

Jobbat med DI, och i så fall – vad är skillnaden? 

Var det värt migrationen, har ni kunnat utveckla era produkter efter att DII infördes? 

Sett några missar i standarden? 

Hantering av datamängd? 

Vilka problem har ni haft i hanteringen av DII? 

Hur är användbarheten i information/är den lätt att tolka och använda sig av? 

Vad anser ni om kvaliteten på meddelanden? 

Vad skulle ni vilja ha mer? 

Vilka förbättringar har ni sett under tiden? 

Vägverkets roll 

Är användarstödet tillförlitligt och tillräckligt? 

Får ni den hjälp ni behöver från VV? 

Hur är VV som content provider? 

De som var på användarforumet: hur nyttigt var forumet, fick ni svar på era frågor, möjlighet 

till erfarenhetsutbyte o.s.v.? 

 

Övriga synpunkter  
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