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Abstract:  

In this master thesis it's concluded that Swedish municipalities performs various traffic 

data collections in recurring measurement points annually and beside those 

complementing measurements are done at additional areas of interest. The study shows 

that most often traditional measurement methods, like pneumatic tubes, are used since 

they are considered reliable and accurate.  Pneumatic tubes, radars and inductive loops 

also have the advantage that they are cheap unlike the more advanced equipment studied 

in this report. But methods like floating car data (FCD), video analysis and car plate 

recognition have the advantage that they can measure other parameters than the traditional 

vehicle speed, vehicle type and vehicle flow. This can for example be of interest in more 

detailed studies or if pedestrians and cyclists are to be measured. This has been seen to be 

the case in multiple municipalities especially lately when greater focus has been on 

sustainability and none motorized vehicles and as modern measurement technology has 

become more available. The use of collected traffic data in the municipalities is many and 

is for example used to monitor traffic growth, as basis for local plans, different types of 

pre- and post-studies, capacity calculation, traffic simulations, noise simulations and air 

quality simulations. 
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Förord 

Examensarbetet har skrivits under våren 2017 som ett avslutande arbete på 

civilingenjörsutbildningen inom väg- och vattenbyggnad på Lunds tekniska högskola. 

Arbetet har utförts på Rambölls kontor i samarbete med Malmö stad. 

 

Rapportens utformning och innehåll har tagits fram med hjälp och råd från handledarna 

Aliaksei Laureshyn (LTH), Johan Irvenå (Ramböll) och Biljana Eriksson (Malmö stad). 

Dessa personer vill vi tacka då de varit till stor hjälp under arbetets gång och kontinuerligt 

delat med sig av intressanta idéer och gett inputs till examensarbetet. Övriga medarbetare 

på Ramböll har varit till stor hjälp då vi fått möjlighet att diskutera våra tankar med 

personer som dagligen arbetar med trafikmätningar. 

 

Lund, juni 2017 
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Sammanfattning 

Varje år utförs trafikmätningar av kommuner i hela landet. Majoriteten av dessa är årligen 

återkommande mätningar i fördefinierade mätpunkter men även kompletterande eller 

utökade mätningar är vanliga. Rapportens syfte är att undersöka hur kommuner utför sina 

trafikmätningar, vilket syfte dessa har samt i vilket sammanhang insamlad mätdata 

används. Detta ligger senare till grund för slutsatser och råd vad gäller databaslagring av 

denna typ av data samt hur olika mätmetoder bör användas givet olika förutsättningar. 

 

Litteraturstudien behandlar hur olika kommuner utför sina trafikmätningar. Det visar sig att 

metoderna som används i de intervjuade kommunerna är relativt lika där störst fokus 

historiskt sett ligger på att mäta motoriserad trafik i återkommande mätpunkter där 

information som hastigheter, flöden och fordonsklasser är intressant. På grund av detta är 

det även ofta traditionella mätmetoder som används där bl.a. slangmätningar anses vara en 

erkänt bra mätmetod för att få denna typ av data. På senare tid har intresset för att räkna 

oskyddade trafikanter ökat kraftigt och samtliga intervjuade kommuner räknar idag 

oskyddade trafikanter, främst med manuella mätmetoder. 

 

Intervjuer utfördes med trafikplanerare på Malmö stad, Stockholm stad, Göteborgs stad 

och Lunds Kommun. Resultatet visar på att det övergripande syftet ofta inte är klart uttalat 

eller definierat. Främsta anledningen till trafikmätningarnas utförande verkar vara tradition 

och trafikuppföljning. Användningen av trafikdata är stor internt på miljöförvaltningen för 

buller- och miljöutredningar samt samhällsplaneringavdelningen. De externa intressenterna 

för trafikdata är främst konsulter och privatpersoner. I samtliga kommuner finns inget mått 

på mätkvalitén i utförda mätningar.  Resultatet visar även att kommunerna kan anses 

konservativa vid val av mätutrustning. Detta föreligger dock då det finns ett stort värde i att 

kunna följa upp gammal data, samtidigt som ett stort intresse för modernare 

trafikräkningsmetoder finns hos kommunerna. 

 

Företagen Viscando, Facility Labs och Bumbee Labs som levererar 

trafikmätningslösningar med modernare teknik har intervjuats. Resultatet från dessa 

intervjuer visar på att kostnaderna för dessa ofta är relativt höga, men är fördelaktiga om 

längre mätperioder utförs och om mer detaljerad information önskas. Dessa 

mätutrustningar kan bl.a. leverera data i form av konfliktstudieanalys, trajektorier, heat 

maps, detaljerad fordonsinformation, automatiserad räkning av oskyddade trafikanter samt 

traditionell data som hastigheter, flöden och fordonsklasser.  

 

Avslutningsvis väntas mätmetoderna ändras för framtiden då ett intresse för nya 

mättekniker finns hos kommunerna samtidigt som teknikutvecklingen går framåt i rask 

takt. Därför ställs nya krav för lagring och hantering av data och framför allt en tydlig 

strategi och syfte för trafikmätningarna, detta för att säkerställer att förändringar som utförs 

är riktade för att uppnå ett tydligt mål. 
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Summary 

Each year traffic measurements are made all over the country by the Swedish 

municipalities. The majority of these are annual measurements at predefined measurement 

points, but also additional or extended measurements are common. This report aims to 

examine how the municipalities perform their traffic measurements, the purpose those 

measurements have and in what context this data is used. This research gives the basis for 

the conclusions and advice given regarding database storage of traffic data and the use of 

different measurement methods. 

 

The literature study addresses how municipalities perform their traffic measurements. It 

turns out that the methods used are relatively similar among the interviewed municipalities 

where the biggest focus is on counting motorized traffic at predefined measurement points 

where data as speeds, flows and vehicle classes are of interest. Because of this, traditional 

measurement methods are often used where primarily pneumatic tube measurements are 

considered to be a recognized good measurement method for obtaining this type of data. 

Lately interest of measuring pedestrians and cyclists has increased substantially and all 

interviewed municipalities is today counting pedestrians and cyclists, primarily with 

manual measurements. 

 

Interviews were made with traffic planners at the City of Malmö, Stockholm, Gothenburg 

and Lund. The results show that the overall objective is often not clearly defined. The main 

purpose of doing traffic measurements seems to be tradition and monitoring the annual 

traffic growth. The use of traffic data is also large internal at the environmental 

management department in noise and environmental studies and at the urban planning 

department. External consultants and residents are interested in the traffic data. In all 

municipalities no measurement of data quality in the obtained data values existed.  

 

The companies Viscando, Facility Labs and Bumbee Labs which deliver traffic 

measurement solutions with modern technology have been interviewed. The results of 

these interviews show that the costs of these are often relatively high, but are advantageous 

for longer periods of measurement and if more detailed traffic information about 

pedestrians/cyclist, heat maps and detailed vehicle information is desired. The result also 

shows that municipalities can be considered conservative in their use of measurement 

equipment. This is a result of the value in being able to follow up and compare results to 

old data. However, there is a great interest of modern traffic counting methods and a lot of 

researches on these solutions are being done in the municipalities. 

 

Finally are the measurement methods expected to change in the future since a big interest 

in new technology has been shown from the municipalities and since technology 

development is evolving quickly. Therefore new requirements for storage and management 

of data occur. Most importantly a clear strategy and purpose for traffic measurements is 

required, to ensure that carried out changes are targeted to achieve a clear objective. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sedan långt tillbaka i tiden har trafikplanerare varit intresserade av trafikmätningar för att 

kunna analysera och optimera olika trafikströmmar. Efter bilens introduktion och den stora 

depressionen i mitten av 1930-talet ökade intresset av att samla in data för att analysera 

vägnätverket. Det gjordes omfattande studier för att t.ex. identifiera trafikvolymer, 

fordonsvikter, fordonshastigheter samt trafikanters start och slutpunkter. I början av andra 

världskriget ändrades fokus för datainsamlingen mot att samla in data som var av vikt för 

bl.a. krigsföringen d.v.s. vägar i anknytning till viktiga militära anläggningar, fabriker samt 

olika typer av råvarukällor. Då finansieringen för infrastrukturen var låg vid denna 

tidpunkt lades störst fokus på att optimera det existerande vägnätverket snarare än 

nybyggnationer i de urbana miljöerna. Därför omfattade datainsamlingen under denna 

period framförallt hastighetsmätningar, kölängder, svängandelar och kapaciteter på större 

vägar, detta för att kunna utnyttja den begränsande finansieringen på bästa möjliga sätt 

(Solomon & Fremch, 1986).  

 

SCAFT även kallat "Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet" innehöll 

riktlinjer för stadsutformning och har använts av många samhällsplanerare i Sverige efter 

dess introduktion under 1960-talet. SCAFT består av fyra grundläggande principer: 

lokalisering1, separering2, differentiering 3samt att skapa överskådlighet och 

enkelhet/enhetlighet. Dessa grundläggande principer i kombination med ett fokus på 

trafiksäkerhet och motoriserad trafik (Hagson, 2004) skapar förutsättningarna som ligger 

till grund för de trafikmätningars som behöver utföras. Det är t.ex. lättare att mäta 

motortrafik än oskyddade trafikanter, ännu lättare blir trafikmätningen om fordon är 

separerade från oskyddade trafikanter och har en förutsägbar rörelsebana, vilket SCAFT 

med sina grundläggande principer förespråkar. Kraven för att mäta denna typ av trafik är 

därmed annorlunda jämfört med t.ex. de allt mer populära shared space områdena som 

finns idag, där större fokus ligger på oskyddade trafikanter i en tid där motoriserad trafiks 

framkomlighet tar mindre plats i trafikplaneringen. 

 

Efter SCAFT introducerades Tråd 1982 som en officiell uppföljare vilken i sin tur följts 

upp med flera rådgivande planerings principer så som ”Säkrare trafikmiljöer i tätort”, 

”Lugna gatan” och idag aktuella TRAST-handboken (Hagson, 2004). I TRAST där första 

utgåvan gavs 2004 (SKL, 2004) har man frångått flera av det grundläggande principer som 

fanns i SCAFT. Man fokuserar bl.a. mycket på hållbarhet och oskyddade trafikanter, där 

                                                 

1 Lokalisering av olika funktioner och verksamheter så att men konflikter mellan gående och motortrafik minimeras 

2 Separera olika trafikslag från varandra antingen i tid eller rum 

3 Differentiera så att genomfartstrafiken och lokaltrafiken skiljs åt 
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tankesättet och visionen för bra stadsplaneringen skiljer sig åt. Detta medför att råden för 

uppföljning i TRAST behandlar mätningar av olika slag som t.ex. färdmedelsval, 

trafikmätningar och resvaneundersökningar för att följa upp det tre hålbarhetsmålen 4som 

är en central del i handboken (SKL, 2007). 

 

På senare tid har intresset för ett hållbart transportsystem ökat och tankesättet vid planering 

har till viss del ändrats från att planera utefter framtida trafikprognoser till att planera 

utefter den beslutade visionen som finns för trafiksystemet. Detta skiljer sig från hur 

trafikplanering tidigare fungerat där bilismen sågs som den självklara utvecklingen för 

transportsystemet och man planerade utefter dess prognostiserade utveckling (Thoresson, 

2014). Detta är något som väntas påverka behovet och utförandet av trafikmätningar om 

syftet skiftar till att förstå hur trafiken påverkar trafikanter och inte tvärtom. 

 

I och med det nya intresset för hållbart resande och en attraktiv stad har ett ökat intresse för 

att räkna oskyddade trafikanter uppkommit. Trafikmätningarna för dessa trafikgrupper, 

gående och cyklister är dock fortfarande knapp (Kothuri, et al., 2016). Att intresset för att 

räkna oskyddade trafikanter ökat kan t.ex. ses i Lunds kommun där cyklister räknas årligen 

sedan 1992 och gående sedan 2007 (Ahlström, 2014). Att mäta oskyddade trafikanter är 

intressant för att få en förståelse för dess resandeutveckling, vilka rutter som är intressanta 

för dessa trafikanter samt hur variationer i flöden bland oskyddade trafikanter kan 

beskrivas. Med modernare teknik har även nya mätmetoder utvecklats som har en potential 

att ersätta eller komplettera nuvarande mätmetoder. Men det krävs ett klargörande om hur 

väl metoder så som t.ex. videoanalyser fungerar i olika trafiksamanhang och hur lämpliga 

dessa metoder är för olika användningsområden.  

 

Användandet och insamlingsmetoderna för trafikdata har alltså varierat i samband med 

olika planeringsstrategier och tekniska förutsättningar. På likande sätt är kanske den 

teknologiska utvecklingen i samband med ett allt större fokus på hållbarhet på väg att leda 

oss in i ett nytt stadie vad gäller trafikmätningar och dess utförande. Vilka möjligheter som 

finns för trafikmätningar i detta nya stadie och vilken plats äldre metoder har i detta skifte 

avser denna rapport därmed att svara på. 

 

Idag utförs flera olika mätningar av trafik i kommuner, de kan göras för att uppskatta 

dygnsvariationer, totala fordonsflöden och förändringar i trafikvolym på enskilda vägsnitt 

alternativt i kommunen som helhet. Trafikmätningar är dessutom något som engagerar 

flera invånare i kommunen, det ställs t.ex. stundvis krav på kompletterande mätningar för 

att få en förståelse om den verkliga hastigheten eller fordonsflöde på en plats. Exempelvis 

har Helsingborgs dagblad uppmärksammat trafikmätningar flertalet gånger, bl.a. när 

boende efterfrågar trafikmätning för att fastställa hastigheten på en specifik väg (Sjölander, 

2015a) och mätningar har t.ex. även efterfrågats för att bedöma hastighetsefterlevnaden vid 

övergångsställen (Sandström, 2012). Som ytterligare exempel har dessutom användningen 

av Landskronas cykelbarometrar ifrågasatts (Ivarsson , 2016; Bengtsson, 2013), samma 

tidning även har skrivit en artikel med den lockande rubriken ”Trafikmätning leder sällan 

till åtgärder” (Sjölander, 2015b). Här intervjuas en trafikingenjör på Höganäs kommun där 

det framkommer att önskemålen om trafikmätningar på särskilda vägsträckor ökar årligen, 

                                                 
4 social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet 
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detta trots att resultatet oftast inte leder till någon åtgärd. Därför kan det vara av stor vikt 

att fastställa vad för mätningar som görs av kommuner och vilket syfte dessa har. 

Data som tas fram ur trafikmätningar används i flera olika sammanhang och är en väsentlig 

del för att bl.a. studera trafikutvecklingen inom staden och regionen. Trafikdata används i 

flera andra områden så som trafikmodelleringar på makro- samt mikronivå, 

trafikprognoser, ITS-lösningar och olika typer av utredningar. Eftersom information som 

trafikmätningar genererar är viktig i många sammanhang och kan ligga till grund för olika 

beslutsunderlag finns ett intresse av att vet hur bra de olika mätmetoderna är i olika 

sammanhangen och med vilken säkerhet olika resultat ges. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att förstå vad kommuners trafikmätningar användas till och 

vilken typ av data som samlas in. Olika insamlingsmetoders fördelar och nackdelar 

studeras samt för vilka mätningar de är lämpliga att använda. Det diskuteras även huruvida 

data bör samlas in och lagras annorlunda i framtiden jämfört med idag för att fler 

intressenter ska ha större användning av denna trafikdata. 

1.3 Avgränsning 

De avgränsningar som gjorts är följande: 

 

 Fokus i rapporten kommer att ligga på de trafikmätningar som utförs av kommuner 

och hur dessa används av kommuner och externa aktörer. Därmed kommer 

exempelvis inte de rikstäckande mätningarna som utförs av Trafikverket att 

studeras mer än ytligt för att förstå vilken roll och användning det kan ha i 

sammanhanget. 

 Vad gäller analys och lagring av trafikdata i databaser kommer det endast studeras 

så att en uppfattning om hur olika trafikdatabaser fungera ges. Detta innebär att 

skapa en förståelse över vilken typ av indata som krävs, vilken typ av data dessa 

kan hantera samt dess begränsningar och möjligheter att hantera data från olika 

typer av trafikmätningar. 

 När det kommer till att studera olika mätmetoders kostnader så kommer inte 

kostnaderna för dessa att studeras i detalj utan snarare övergriplig för att kunna 

förstå i vilka sammanhang metoden är lämplig. 

 Trafikmätningsdata har flera användningsområden och för att förstå hur trafikdata 

används krävs en bild av hur denna används av olika aktörer i olika sammanhang. 

En analys över dessa användningsområden kommer bara göras ytligt för att kunna 

relatera olika typer av trafikdatadata till olika användningsområden. Fokus ligger 

istället på att studera hur mätmetoder och dess utförande påverkar olika modeller 

och användningsområden, vilket motsvarar det tre första rutorna i Figur 1 nedan. 

 

 
Figur 1: Schematisk skiss över trafikdatas användning, från planering till resultat 
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1.4 Rapportens disposition 

Rapportens utförandeordning är beskriven i Figur 2. Varje kapitels innehåll beskrivs nedan 

för att ge en övergripande översyn över rapportens disposition. 

 

Kapitel 1 – Inledning  

Rapporten inleds med en kort historia där trafikmätningars utveckling och olika planerings 

principer beskrivs. Detta följs av en bakgrund till varför rapportens skrivs samt vilket syfte 

rapporten har. 

 

Kapitel 2 - Metod 

Här beskrivs vilka metoder som valts för att svara på rapportens syfte och hur intervjuer 

respektive litteraturstudier kommer att utföras. 

 

Kapitel 3 – Resultat litteraturstudie  

I denna första del av resultatet undersöks vilka mätmetoder som finns i dagsläget, dess för 

och nackdelar samt vilka användningsområden dessa har. Det studeras även hur 

trafikmätningar utförs av framförallt olika kommuner men även till viss del andra aktörer. 

Hur trafiken varierar över olika årstider, veckodagarna och tidpunkt på dygnet tas även upp 

i detta kapitel. Slutligen studeras vika användningsområden trafikmätningar har och hur 

trafikmätningar används i olika sammanhang.  Även en resultatmatris finns som beskriver 

för- och nackdelar med olika mätmetoder samt vilken typ av data olika mätmetoder kan ge. 

 

Kapitel 4 - Resultat intervjuer 

Här finns resultatet av intervjuer med kommuner och företag. Det som framkommit under 

intervjuerna återges utan egna tankar och reflektioner och presenteras vad intervjupersoner 

svarat på ställda frågor.  

 

Kapitel 5 – Diskussion  

En analys görs över resultaten samt den metod som används, där det diskuteras huruvida 

metoden var lämplig för rapportens syfte och om önskat resultat uppnåtts.  

 

En utförlig diskussion görs kring flera av det möjligheter och problem som finns kring 

kommuners trafikmätningar. Vilka förbättringsförslag kan ges? Vilka möjligheter har nya 

mätmetoder och vilken plats har det traditionella mätmetoderna i framtiden? Förslag och 

råd i hur en trafikdatabas bör utformas ges. 

 

Kapitel 6 – Slutsatser  

Slutsatser dras från resultatet och det intervjuer som utförts. Vad verkar vara gemensamma 

problem eller möjligheter för kommunerna och hur kan resultatet tolkas?  

Figur 2: Rapportens disposition 
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2 Metod  

Metoderna som används i examensarbetet kommer främst vara en litteraturstudie följt av 

kvalitativa intervjuer. Intervjuerna är en viktig del i rapporten där en ökad förståelse skapas 

som bygger vidare på kunskap som erhållits från litteraturstudien. Information som tillgetts 

under intervjuer och litteraturstudier används för att styrka de slutsatser som dras i 

rapporten.  

 

Stor vikt läggs på att, med hjälp av kvalitativa intervjuer, skapa en förståelse för hur 

trafikmätningar planeras, utförs, används och lagras inom kommunerna. Denna process 

visas schematiskt nedan i Figur 3 där syftet är att skapa en förståelse för denna process 

både vad gäller årligen återkommande likväl som kompletterande mätningar utförda av 

kommuner. Samtidigt kommer även styrkor och svagheter med olika 

trafikmätningsmetoder analyseras. 

 

 

2.1 Litteraturstudie 

För att få en grundläggande förståelse för det studerade ämnet samt för att undersöka 

vilken typ av information och slutsatser som redan dragits inom ämnet gjordes en 

inledande, grundläggande litteraturstudie. Detta för att undersöka om delar av 

frågeställningen redan är undersökt och besvarad, samt för att ge en relevant 

kunskapsgrund inför de intervjuer som utfördes. 

 

Litteratursökning har gjorts i flera olika databaser, Google scholar, Scopus, TRID och på 

V-husets bibliotek LTH. Inledningsvis gjordes en bred litteratursökning där samtliga 

sökmotorer användes för att sedan smalnas av där framför all Googles söktjänst användes. 

Detta då information relaterat till kommuners mätningar och tillvägagångsätt samt olika 

typer av produkter inte på samma sätt finns beskrivet i litteraturen. Tips på relevant 

litteratur har även tillhandahållits av handledare. 

Figur 3: Trafikmätningars arbetsgång 
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2.2 Intervjuer  

Att genomföra en intervju kan vid första anblicken verka enkelt, men för att intervjun ska 

resultera i önskat resultat är det viktigt att förarbetet är noggrant utfört (Svensson & 

Starrin, 1996). Frågeställningar och forskningsfrågor som tydligt specificerar vad intervjun 

ska utröna i är viktigt och används för att utforma väl formulerade intervjufrågor. 

Dessutom är det viktigt med grundliga förkunskaper inom intervjuområdet relaterat till 

vardera intervju. Detta för att säkerställa en hög kvalité på intervjun och undvika onödiga 

förtydliganden och förklaringar. 

 

En intervjumall utformades för att säkerställa att de kvalitativa intervjuerna ger svar på de 

frågeställningar som ligger till grund för intervjuerna. Denna mall är även viktig för att 

säkerställa att alla intervjupersoner till viss del svarar på någorlunda samma frågor för att 

få ett jämförbart resultat. Intervjumallen är inget strikt manus utan har modifierats efter 

situationer som uppkommit under intervjun, detta för att undvika att frågorna vinklas, 

vilket kan leda till att endast få svarsalternativ ges möjlighet (Svensson & Starrin, 1996). 

Idén har varit att hålla frågorna så öppna som möjligt i början av intervjun för att få en 

förståelse för intervjupersonens bild av trafikmätningar vad gäller deras nytta och 

svagheter. Därefter har frågorna smalnats av så att tydliga och raka svar ges på konkreta 

och utredande frågor. Forskningsfrågorna och intervjufrågor är definierade nedan: 

 
Tabell 1: Forskningsfrågor och relaterade intervjufrågor 

FORSKNINGSFRÅGOR INTERVJUFRÅGOR 

Vilken typ av trafikmätningstjänster 

finns och vad är dess styrkor/svagheter? 

 

 Besvaras i litteraturstudien. 

 Hur utförs trafikmätningar i 

kommunerna? 

 Vilka mätutrustningar används för 

datainsamling? 

Vilken trafikdata är kommuner 

intresserade av och hur används den? 

 Hur används trafikmätningarna i aktuella 

projekt? 

 Vilken data används och hur? 

Vilken trafikdata är konsultbolag 

intresserade av och hur används den? 

 Diskussioner med medarbetare på 

Ramböll, vilken data är de intresserade av 

och vilken noggrannhet krävs? 

Vilken typ av trafikmätningar/metoder 

bör användas och på vilket sätt? 

 Finns intresse för hur mätningarna är 

utförda och dess kvalité? 

 Hur och i vilket sammanhang används 

trafikdata?  

Vilken mätdata bör lagras och på vilket 

sätt så den blir användbara för både 

kommuner och konsultbolag? 

 Vem har begärt ut trafikdata av er de 

senaste 3 månaderna? (kommuner) 

 Hur vill kommuner tillgängliggöra 

mätdata och varför? 

 Framtida användning visioner och planer. 

 

För att initiera kontakten med tilltänkta intervjupersoner kontaktades respektive person via 

telefon för att höra om det fanns intresse för att delta i en intervju, att få kontakt med rätt 

person via mail antas vara svårare och därför används inte denna metod för att initiera 

kontakt. Det antas även vara lättare att med hjälp av kommunens växel/kontaktperson få 
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kontakt med den person som är bäst lämpad för det tänkta intervjuämnet och därför har 

denna metod använts då det är osäkert vem som ska kontaktas. Uppföljande kontakt 

gjordes genom utskickande av missivbrev till respektive intervjuperson. Missivbrevet 

innehöll information om examensarbetet och dess syfte, samt varför det är viktigt att just 

mottagaren deltar i undersökningen. Missivbrevet skickas ut för att göra mottagaren 

uppmärksam och beredd på framtida kontakt angående intervju och tillge grundläggande 

information om intervjuns tillvägagångsätt och dess syfte. Eftersom syftet med intervjun 

varierar beroende på intervjupersonens bakgrund och arbetsuppgifter anpassades tre olika 

intervjumallar, en för kommuner, en för trafikverket och en för företag som utför 

trafikmätningar. Missivbrev och intervjumallar för de olika intervjugrupperna finns bifogat 

som bilaga 1–3. Mötena som bokats in var ca en timme långa vardera, där datum för dessa 

intervjuer samt med vilket företag/kommun det skedde finns i nedanstående Tabell 2. 

 
Tabell 2: Intervjuade kommuner/företag och datum 

Kommun/företag: Datum: 

Lunds kommun 22 februari 2017 

Stockholm stad 23 februari 2017 

Göteborg stad 28 februari 2017 

Trafikverket, Trafiken.nu 28 februari 2017 

Malmö stad 16 februari och 3 mars 2017 

Viscando 10 mars 2017 

Facility Labs 23 mars 2017 

Bumbee Labs 23 mars 2017 

Ramböll 5 maj 2017 

 

Intervjuerna har utförts genom besök hos intervjupersonen på kommunens gatukontor, hos 

företag och via Skype där intervjuerna spelas in digitalt för efterhand bearbetning. Efter 

intervju har materialet analyserats för att fastställa vad som sades under intervjun och 

sedan jämförts med övriga intervjuer för att dra lämpliga slutsatser. 
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3 Resultat Litteraturstudie 

3.1 Trafikmätningars användande 

3.1.1 Användning av fotgängarräkning 

Mätning av fotgängarflöden är intressant för att få en förståelse över vilka gångstråk som 

är viktiga inom en stad och hur dessa flöden varierar över dygnets timmar. Dessa flöden 

kan vara viktiga för t.ex. framtida utbyggnad av gångstråk och korsningspunkter. Det är 

även viktigt att i framtiden genomföra högkvalitativa mätningar av gångflöden för att 

kunna göra väl avvägda prioriteringar och förbättringar för detta hållbara transportmedel. 

Ett av Sveriges nationella transportpolitiska mål är att förbättra förutsättningarna för 

trafikanter att välja kollektivtrafik, gång och cykel för sina resor (Regeringen, 2016), vilket 

gör mätningar av dessa viktigt för att kunna följa upp dessa mål. Dessutom finns det fler 

anledningar till att mäta fotgängare, däribland för att studera trygghet och beteenden 

(Sveriges kommuner och landsting, 2013). Detta gör att fotgängare kan behöva räknas på 

annorlunda sätt jämfört med rena flödesräkningar, enkäter och intervjuer med fotgängare 

kan vara viktigt för att få en förståelse för brister och kvalitéer i gångnätet. 

 

Av samma anledning har det startats ett projekt för att kunna skapa jämförbara mätdata för 

fotgängarflöden mellan olika länder. Projektet kallas ”Measuring Walking” och är startat 

för att skapa en standard för insamlingen av fotgängardata (Sauter, et al., 2016). 

Gåendemätningars fokus verkar dock inte vara hur olika utvalda snitt traffikeras, så som 

ofta är fallet för motorfordon och cyklister, utan snarare dess resvanor (Sauter, et al., 

2016), (Niska, et al., 2010). Dessa standardiserade mätningar ska möjliggöra att gångdata 

för olika städer och länder kan jämföras direkt mot varandra. Att kunna jämföra mätdata 

för fotgängare mellan länder är viktigt för att öka attraktiviteten för detta färdmedel, men 

även andra hållbara trafikslag där gång ofta ingår som någon form av delresa. London är en 

av de städer som har använt sig av den standardiserade insamlingen av gångdata för att ta 

fram hur många gångresor som görs per dag, dess längd och tidsåtgång (TfL, 2016).  

Att gång ofta finns med som en delresa är också en av anledningarna till att kunskapen om 

fotgängare som ett transportmedel bör utökas (Sauter, et al., 2016).  

3.1.2 Trafiksäkerhet 

Ökad trafiksäkerhet arbetas det aktivt med genom nollvisionen, målet är att så få som 

möjligt ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken (Trafikverket, 2016a). Efter att ha 

analyserat de olika delmålen för nollvisionen har författarna analyserat om trafikmätningar 

som utförs inom kommuner idag kan användas mer effektivt till uppföljning av dessa. 

Ett av etappmålet “Andel av kommuner med god kvalitet på underhåll av gång- och 

cykelvägar”, beskrivs i uppföljningsdokumntet (Trafikverket, 2016a) som möjligt att 

uppnå till målåret 2020 för nollvisionen. Enligt uppföljningsdokumentet utvärderas detta 

genom att studera nya strategier för drift och underhåll på cykelvägar, exempelvis nya 
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strategier för halkbekämpning osv.  Detta borde även gå att mäta genom klok placering av 

befintlig mätutrustning och bidra till bättre mätkvalité för trafikverkets användning 

samtidigt som traditionell mätdata samlas in för kommunens egen användning. Exempelvis 

kan cykelbarometrar utmed viktiga cykelstråk ge en förståelse för platsens 

flödesvariationer vilken kan förenkla vid vilken tidpunkt underhållsåtgärder, exempelvis 

snöröjning ska sättas in. 

 

På trafikverkets hemsida (Trafikverket, 2015a) påtalas även vikten av att kommunerna 

bidrar med att samla in mätdata som möjliggör att analysera uppfyllelsen av 

trafiksäkerhetsmålen. Här lyfts faktorer som hastighetsefterlevnad, hjälmanvändning, 

säkerheten på platser där det är interaktion mellan flera olika trafikanter samt hur drift och 

underhåll sker på oskyddade trafikanters infrastruktur. Många av dessa faktorer går genom 

korrekt utförda trafikmätningar att studera och kan bidra till bättre mätdata för trafikverkets 

användning samtidigt som traditionell mätdata samlas in för kommunens egen användning. 

3.1.2.1 Konfliktstudier 

Konfliktstudier är en metod för att bedöma trafiksäkerheten genom att studera trafiken på 

en plats utan att trafikolyckor har hunnit inträffa. Metoden bygger på 

att studera interaktioner mellan olika trafikanter och identifiera indikatorer på 

att det är hög sannolikhet att en olycka kan inträffa på den studerade platsen. En allvarlig 

konflikt definieras som att trafikanten ofrivilligt försättas i en farlig trafiksituation. 

Moderna trafikmätningsutrustningar som videoanalys kan användas för att göra 

bedömningar av konflikter då tekniken möjliggör att analysera trafikanters placering på 

platsen, hastighet och färdriktning. Det finns flera olika typer av konfliktstudier och 

metodiken utvecklades först i USA då General Motors var intresserade av att veta vad i 

bilens utformning som kunde innebära risker för olycka (LTH, 2017). Den 

teknik som valts att beskrivas nedan är ”den svenska konflikttekniken” som är utvecklad 

vid Lunds tekniska högskola.  

Konfliktstudien genomförs genom att en tränad observatör studerar en plats i 

trafiken och antecknar händelser som skulle kunnat resultera i en kollision om en 

av de inblandade trafikanterna inte gjort en avvärjande manöver. Dessa 

händelser registrerar i ett protokoll där en schematisk bild 

över konfliktsituationen, platsens utformning, avstånds till konfliktpunkten och 

hastighetsbedömning av inbladande trafikanter noteras (LTH, 2017). Tekniken fungerar för 

att studera konflikter mellan motorfordon-motorfordon samt motorfordon – oskyddad 

trafikant. På en polisrapporterad olycka inträffar uppskattningsvis 3000–

40 000 konflikter, vilket gör att risken för att en olycka ska inträffa kan uppskattas med 

hjälp av konfliktstudier, om data kompletteras med trafikräkningar kan risken för en olycka 

uppskattas ännu bättre (LTH, 2017).  

3.1.3 Miljö 

Att miljö och klimatpåverkan är viktigt att ta hänsyn till hörs dagligen i media och 

bekräftas av Parisavtalet (Regeringen.se, 2017). Parisavtalet vars mål är att världens länder 

ska ta ett större klimatansvar och minska utsläpp av klimatpåverkande gaser trädde i kraft 

under november 2016. Målet är att jordens temperaturökning ska bromsas ner och hållas 

under 2 grader, högst 1,5 grader om möjligt (Regeringen.se, 2017) 
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Enligt Naturvårdsverket är vägtrafik en av de störst bidragande orsakerna till 

klimatpåverkan i Sverige, vägtransporterna står för ca 30 % av koldioxidutsläppen. 

Främsta anledningen till detta utsläpp är att majoriteten av svenska motorfordon drivs av 

fossila bränslen (Dickinson, 2016). Sedan 1970-talet har energieffektiviteten ökat kraftigt 

hos nya motorfordon, även utsläppen av skadliga ämnen har minskat tack vare bättre 

avgasrening. Energieffektiviseringen är dock ej tillräcklig för att kompensera den 

trafikökning på 70 % som har skett sedan 1970-talet (Trafikverket, 2017a) och för att 

vända trenden är en lösning att övergång till mer hållbara transportmedel, exempelvis 

gång, cykel och kollektivtrafik. 

 

Partiklar från motorers förbränning, nötning av asfalt, slitage av bromsskivor och 

dubbdäck är skadligt för människors hälsa. Dessa partiklar kan resultera i kortare livslängd 

hos personer som exponeras för dessa partiklar, det finns risk för att drabbas av svåra hjärt- 

och kärlsjukdomar (Sjöberg, et al., 2009). Största anledningen till förkortad livslängd 

enligt artikeln är den kontinuerliga bakgrundsbelastningen från partiklar, något som i 

artikeln kallas ”PM Regional background”. Partiklar som har regional betydelse är främst 

av typen PM10 och avtar ju längre norrut i landet partiklarna studeras. Det beror på att 

denna typ av partiklar är starkt beroende av mängden långväga transporter vilken 

huvudsakligen är koncentrerade till de södra delarna av landet (Sjöberg, et al., 2009). För 

uppföljning av luftkvalitet med avseende på partiklar, skadliga ämnen exempelvis 

marknära ozon, kväve- och svavelföreningar och försurande ämnen mäts luftkvalitén 

kontinuerligt på lokal och regional nivå. Mätningarna utförs av naturvårdsverket och 

svenska kommuner för att få underlag till uppföljning av EU:s luftkvalitetsdirektiv och för 

att kontroll så att miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål uppfylls (Sabelström, 2016). 

Hur ofta dessa mätningar ska genomföras samt gräns- och riktvärden för olika föroreningar 

regleras i luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477, 2010). 

 

Motortrafik resulterar även i buller som kan vara farligt för personer som utsätts för höga 

bullernivåer (Dickinson, 2016). Buller är något som är svårdefinierat då den upplevda 

störningen beror när på dygnet personen exponeras för buller och vilken typ av aktivitet 

som personen i fråga utför för stunden (Andersson, 2016). Exponering för buller under 

natten kan resultera i att personer blir väckta och därmed drabbas av sömnbrist vid 

kontinuerligt höga bullernivåer nattetid. Buller kan även resultera i försämrad 

koncentrationsförmåga, stress och risk för framtida hjärt- och kärlsjukdomar (Andersson, 

2016). 

 

Med anledning av detta är det även viktigt att mäta trafik ur miljösynpunkt, att få en 

uppfattning om hur stor andel av invånarna i en kommun som är utsatta för skadligt buller 

samt när eller var högst nivåer av skadliga kolväten uppkommer (Dickinson, 2016). Då 

många av de problem som redovisas ovan till viss del beror på antalet fordon och 

fordonstyp är det viktigt att säkerställa tillförlitlig data för beräkning och modellering av 

både buller och luftkvalité. Kommunerna har även uppdraget att följa upp dessa kvalitéer 

och mål och därför är det viktigt att mätningar av trafik utförs rätt och effektivt så största 

nytta uppnås (SFS 2010:477, 2010; SFS 2010:675, 2010). I samband med partiklar i luften 

är det även intressant med dubbdäcksanvändning och hur fördelningen av denna 

användning ser ut mellan olika platser. Dubbdäcksanvändning är något som faller under 

trafikräkningar och kan antingen utvärderas eller förbättras. 
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3.1.4 Trafikprognoser 

Trafikprognoser görs för att uppskatta framtida förändringar i resande (Trafikverket, 

2015b). Det behövs då infrastrukturinvesteringar är kostsamma och bör byggas för att ha 

en funktion och nytta för samhället över en lång tid. För att göra dessa trafikprognoser 

används olika simuleringsprogram där effekten av en utbyggd motorväg, bättre 

kollektivtrafiksystem eller ändrat färdmedelsval kan studeras. Trafikprognoser ställer stora 

krav på kontroll av indata, att förutsäga framtiden är svårt och med infrastrukturprojekts 

långa tidshorisont försvåras detta ytterligare, detta gör att trafikprognoserna blir osäkrare ju 

längre fram i tiden som studeras. Därför bör antaganden om trafikflöden från 

prognosmodellen användas med stor försiktighet (Trafikverket, 2015b).  

 

Utöver att undersöka vad som händer i framtiden kan prognoser användas för att dra 

slutsatser om vilka åtgärder som krävs för att uppnå ett önskat framtidsscenario, med så 

kallad backcasting. Ett exempel på detta är om det önskas en lägre bilanvändning i 

framtiden så kan man prognostisera vilka typer av åtgärder som krävs för att möjliggöra 

detta framtida scenario. En framtida prognos behöva kalibreras mot äldre trafikutveckling, 

för att säkerställa att trafikprognosen utdata överensstämmer med tidigare mätningar 

(Trafikverket, 2015b).  

 

Sampers är trafikverkets programvara för att göra trafikprognoser på regional och nationell 

nivå (Trafikverket, 2015b). Trafikverkets prognoser tas fram och uppskattar framtida 

trafikförutsättningar vilka i dagsläget är för prognosåren 2040 och till viss del 2060, där 

dessa uppdateras ungefär i fyrårsintervall (Trafikverket, 2016b). 

Sampers beräknar personresande och modellen tar hänsyn till nästan alla trafikslagen som 

flyg, bil, båt, buss, gång och cykel. Nedan i Figur 4 visas systemet uppbyggnad med dess 

olika moduler. 

 
Figur 4: Sampers uppbyggnad och dess olika moduler  

 

I efterfrågemodulen fastställs vad som är viktigt då en resa ska genomföras, vad påverkar 

färdmedelsvalet mellan punkt A och B och hur värderas olika delar av resan beroende på 

typ av resa. Denna modell bygger på insamlad data från resvaneundersökningar (RVU) där 

exempelvis tidsvärdet för olika befolkningsgrupper har tagits fram (Trafikverket, 2015b). 

I steg 2, utbud och ruttval tas resandeefterfrågan fram, hur och vart väntas människorna 

vilja resa med hänsyn till ett områdes infrastruktur, tillgång till olika färdmedel samt 

kostnaden för varje resa, bränslepriser och kollektivtrafiktaxor. Därefter sammanställs 

resandeefterfrågan mellan olika platser som finns fördefinierade i programmet. Dessa 

målpunkter är exempelvis arbetsplatser och köpcentrum. Sampers tar inte hänsyn till olika 

delresor inom huvudresan utan använder sig endast utav ett färdslag per resa. Dessutom 

räknas inte godstransporter och yrkesresor som därför får läggas till i efterhand i modellen. 

Därefter övergår programmet till nästa steg som är ruttval/nätutläggning. Detta görs för 
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makromodellen med principen jämt flöde i alla leder, restiden ska vara densamma mellan 

två målpunkter på de olika länkarna om systemet på dessa ledder är belastat. Ett fordon 

färdas därmed inte på en länk om det finns en annan som har kortare restid till samma 

målpunkt vilket medför att en jämvikt i restid kan uppstå mellan olika länkarna. För 

kollektivtrafiken tas hänsyn till de olika linjedragningarna och förväntade restider vid 

nätutläggningen. Resultatet från dessa mätningar kan användas i programvaran Emme för 

att skapa bilder över trafikflödet i vägnätet (Trafikverket, 2015b). Sista steget i Sampers är 

att ta fram värden för effektberäkningar och samhällsekonomiska kalkyler. Dessa görs 

genom att jämföra två eller flera prognoser i Sampers. Ursprungsalternativet även kallat 

jämförelsealternativet (JA) jämförs mot utredningsalternativen (UA). Dessa 

trafikprognoser görs genom att Sampers beräknar personresande, där data sedan bearbetas 

med programvaran Samkalk som räknar ut och värderar restider, reskostnader, utsläpp 

trafikolyckor och slitage mellan de olika alternativen. 

3.1.5 Trafiksimuleringar 

För att simulera kapacitetsutnyttjande i vägnätet, exempelvis kölängder, restider och 

samhällsekonomiska vinster behövs stora mängder indata. Simuleringens användning är 

ofta att visa ett framtida scenario efter en förändring i vägutformning. Vid simuleringar bör 

beaktas att det är viktigt att kalibrera sin modell mot dagens trafiksituation och rådande 

förhållande för aktuell palts (Bång, et al., 2014). 

 

Databehovet som krävs för simuleringar varierar beroende på dess användning men 

behovet är generellt vägnätets utformning så som geometri, hastighetsgränser och antal 

körfält, men även information om t.ex. trafiksignalscheman och signalprioritering är 

viktigt. Vad gäller trafikdata är behovet enligt Trafikverkets ”Handbok för kapacitetsanalys 

med hjälp av simulering” (Bång, et al., 2014)  vad som visas i listan nedan, där en tumregel 

som rekomenderas är att mätningarna ska vara uppdelade på maximalt 15 minuters nivå för 

att fånga upp variationer i trafiken: 

 

 Trafikvolym 

 Resmönster (t.ex. OD-matriser5) 

 Fordonsfördelning (typ av fordon, fordonslängd, etc.) 

 Flöde av gång och cykeltrafik 

 

För att kalibrera modellen finns ett behov av följande data: 

 Hastighetsmätningar  

 Restider 

 Fördröjningstid 

 Kölängder 

 Körfältsfördelning 

 

Vid förbättringsåtgärder i befintliga anläggningar ska trafikmätningar och platsbesök 

komplettera varandra för att ge en god bild över situationen och vad som behöver 

                                                 
5 Matris med data för trafikanters olika start och målpunkts 
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förbättras på platsen. Det är även viktigt att kvalitén på data som används är känd så 

rimliga slutsatser kan dras utifrån simuleringen (Bång, et al., 2014). Detta då flera 

antagande ofta behöver göras beroende på hur detaljerade data som finns tillgänglig. Ett 

vanligt antagande är t.ex. att samma fordonsfördelning av tung trafik råder i hela området 

även om en bättre modell skulle fås om mer detaljerade data separerat för alla flöden 

användes (Bång, et al., 2014). På samma sätt är det viktigt att veta vad indata representerar, 

t.ex. kan en trafikräkning som utförts då trängsel råder i området snarare representerar 

kapaciteten än efterfrågan, viket påverkar resultatet av en simulering (Bång, et al., 2014). 

3.1.5.1 Makrosimuleringar 

Visum och Emme är det två vanligaste mjukvarorna för trafiksimuleringar i Sverige 

(Hildebrand & Hörtin, 2014). Visum är ett makrosimuleringsprogram som används för att 

analysera åtgärder i staden utifrån olika simulerade förändringar i infrastrukturen. Visum 

möjliggör att simulera restider mellan olika områden samt hur färdmedelsfördelningen 

väntas vara beroende på t.ex. utbud av kollektivtrafik och vägnätets utformning. Emme är 

en mjukvara som används för makro simuleringar och prognoser på regional och nationell 

nivå. Programmet har likande funktioner som Visum, med möjlighet att göra resande 

prognoser, kollektivtrafiks planering likväl som trafikplanering där det även finns 

möjlighet att göra ekonomiska, emissions och miljöanalyser (INRO, 2017). 

3.1.5.2 Mikrosimuleringar och beräkningar på mikroskala 

Capcal är en programvara som är utvecklad av Trivector AB. Capcal används för 

beräkningar av korsningspunkters kapacitet och framkomlighet på mikronivå och uttrycks 

främst i kölängder, fördröjning, belastningsgrad för korsningens olika tillfarter och körfält. 

Programmet kan bland annat jämföra olika utformningsalternativ i en korsningspunkt för 

att se de olika alternativens för och nackdelar, där även en samhällsekonomisk beräkning 

kan utföras. Programmet används av kommuner, konsulter och trafikverket främst i 

Sverige och några nordiska länder. Mjukvaran följer det riktlinjer som finns i Trafikverkets 

”TRVMB kapacitet och framkomlighetseffekter” och kan modellera flera olika typer av 

korsningspunkter så som cirkulationsplatser, signalerade/osignalerade korsningar samt 

korsningar med väjningsplikt/stopplikt (Trivector, 2015). 

 

Vissim är det mest använda simuleringsverktyget på mikronivå i Sverige där man bland 

annat kan ha inparametrar som trafiksignalsschema, bussprioritering, bomfällning för 

järnvägspassager m.m. Detta på en så pass detaljerad nivå att det i normalfallet ger 

tillräcklig information om t.ex. fördröjningstider och kölängder. I mjukvaran byggs en 

detaljerad modell av korsningen upp som bland annat kan innehålla stoplinjeplacering, 

hastighetsreduktion för svängande fordon och liksom Capcal kan det modelleras flera olika 

typer av korsningspunkter så som cirkulationsplatsers likväl som signalerade/osignalerade 

korsningar (Bång, et al., 2014).  

 

Capcal och Vissim är båda utredningsverktyg på mikronivå och som ger liknande utdata. 

Skillnaden är dock att Vissim är ett betydligt mer avancerat program där bl.a. korsningens 

geometri kan beskrivas på en mer detaljerad nivå där dessutom meso-simuleringar är 

möjliga och exempelvis animeringar av hur den modellerade trafiken rör sig. En annan 

skillnad är att Capcal är ett beräkningsprogram och deterministiskt till skillnad från Vissim 

som är ett simuleringsprogram. 
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3.1.6  Intelligenta transportsystem  

Det finns flera olika typer av intelligenta transportsystem (ITS) där dess användning och 

funktion kan variera i hög grad, men definitionen för begreppet är enligt trafikverket 

(Trafikverket, 2015c) följande: 

 

”Begreppet ITS omfattar alla tillämpningar som i någon form använder informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) för att skapa en tjänst eller dynamisk funktion i ett trafik- 

eller transportsystem.” 

 

En typ av ITS är transportstyrningssystem (Trafikverket, 2015c) där t.ex. trafikljus kan 

använda trafikdata för att justera signalfaserna. Det krävs då att trafikdata fås i realtid så att 

signalfaserna kan justeras efter rådande trafiksituation. På samma sätt kan också 

kollektivtrafik prioriteras om information fås i realtid angående fordonets ankomst. Enligt 

den amerikanska rapporten ” Detector Technology Evaluation” (Martin, et al., 2003) så är 

en typ av ITS-lösning den vanligaste metoden för att minska trängseln på motorvägar. 

Denna ITS-lösning kan mäta kölängden på motorvägens tillfarter och därefter styra 

tillflödet av fordon, vilket förutom att öka framkomligheten även ökar trafiksäkerheten. 

 

På samma sätt kan ITS varna för köbildningar och oväntade förändringar i trafiken där ett 

exempel på detta är MCS (motorway control system) som bl.a. finns i Stockholm (Nissan 

& Bang, 2006). Eftersom ITS kan användas för att justera trafikflöden, hantera hastigheter 

och trängsel kan denna typ av ITS användas för att optimera trafiken som i sin tur bidrar 

till att minska klimatpåverkan. På samma sätt kan ITS bidra till att öka tillgängligheten och 

mobiliteten genom att öka effektiviteten i trafiken (Barbaresso, et al., 2014). 

 

Den amerikanska myndigheten Department of Transportation (USDOT) (Barbaresso, et al., 

2014) har skapat en strategisk plan för ITS 2015–2019 som bygger på deras tidigare plan 

för ITS gällande perioden 2010–2014. I denna plan framstår ITS tydliga roll i framtiden 

där en viktig del i planen rör uppkopplade fordon. En viktig del för dessa uppkopplade 

fordon, som endast kommer behandlas ytligt i denna rapport, beskrivs som vehicle-to-

vehicle (V2V) säkerhetsmeddelande. Tillverkare som till exempel BMW använder 

mjukvara som gör att fordonen kommunicerar med varandra, t.ex. kan aktivering av ABS-

systemet på olika fordon vid samma plats antas vara en indikator på halt väglag eller annat 

hinder. Denna information skickas vidare till övriga bilar och trafikcentraler för att göra 

förarna och väghållarna informerade om rådande trafikförhållanden (Leduc, 2008). Detta 

är en teknik för att skicka varningsmeddelande direkt mellan fordon (USDOT, 2014) där 

National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) lagt fram förslag för att 

lagstifta om implementering av denna teknik i fordon.  

 

En teknik som bland Audi har integrerat in sina senaste bilmodeller är V2I (vehicle to 

infrastructure) vilket innebär att bilen får information om kommande trafikljus signalfaser 

och kan därför räkna ner till signalstolpen slår över till grönt eller rött. För närvarande 

fungerar bara tekniken i södra delarna av Nevada, USA där biltillverkaren inlett ett 

samarbete med områdets trafikledning. Trafikledningen ges tillgång till fordonets position 

och annan trafikdata från fordonet vilket beskrivs som en ”win win” situation för båda 

parter (Audi's new tech makes traffic lights more tolerable, 2016).  
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En annan viktig del som nämns i den strategiska planen är ITS roll för att öka automatiken 

för fordonssystem. Detta ämne blir allt mer och mer aktuellt med automatiserade fordon 

vars teknik bygger på att avläsa omgivningen och rådande trafiksituation i realtid för sin 

navigering. Det påpekas även hur den förväntade utvecklingen av uppkopplade fordon 

kommer påverka biltillverkare, entreprenörer och de som tillhandahåller infrastrukturen för 

att använda denna teknik i nya produkter och funktioner. Samtidigt är vikten av att värna 

om personlig integritet stor där USDOT avser att följa teknikutvecklingen för att 

säkerställa detta.  

 

Det framgår även att med en ökad tillgänglig mängd data så ställs nya krav på metoder för 

att lagra och skicka data mellan olika system och enheter. I samband med detta är det även 

viktigt att ha alla olika intressenter i åtanke, dels de som generar information och dels de 

som tar emot och använder den. Därför är det fördelaktigt att ha ett system som är 

kompatibelt och användbart för alla parter. Det är därför önskvärt med en enhetligt ITS 

arkitektur där systemets flexibilitet maximeras samtidigt som hänsyn tas till personlig 

integritet. Man ska även beakta att integrering av ITS i bilar och infrastruktur kan leda till 

säkerhetsrisker om implementeringen görs felaktigt, framför allt med hänsyn till att 

systemet inledningsvis väntas ha flera felkällor och brister. 

 

Även om ITS har funnits i olika former de senaste åren väntas en stor utveckling ske inom 

detta område inom den närmsta framtiden, inte minst med tanke på att IoT (internet of 

things) blir allt större och stora delar av samhället väntas blir mer och mer uppkopplat. Det 

verkar alltså som att ett stort steg kommer tas inom transportsektorn så väl som hela 

samhället där mer och mer kommer att var uppkopplat och där olika enheter kan 

kommunicera med varandra. En del i denna utveckling är ITS och även om det inte är helt 

klart vilken roll tekniken kommer ha i framtiden är det klart att ITS förväntas bli stort och 

användas av flera olika aktörer. Det är därför även viktig att flera olika aktörer beaktas vid 

vidareutveckling av olika ITS lösningar. Att fordon ständigt är uppkopplade gör det 

möjligt att samla information om trafikanters beteende och körmönster som kan vara till 

nytta för projektörer och trafikplanerare där dock, som nämnts tidigare, personlig integritet 

och relaterad lagstiftning måste beaktas (Barbaresso, et al., 2014). 

3.2 Databaser 

Då en del av examensarbetet diskuterat hur de olika kommunerna lagrar trafikdata leds 

arbetet även in på en diskussion om databaser för detta ändamål. För att jämföra dagens 

databaser med hur de bör fungera i framtiden har en sökning på internet gjorts för att 

kontrollera vilka produkter som erbjuds i dagsläget.  

 

Trafficweb är ett webbaserat verktyg för att analysera och samla in trafikdata och har stöd 

för det flesta utrustningarna på marknaden. En av fördelarna med mjukvaran är att det 

finns möjlighet att importera historiska trafikdata så att all data, ny som gammal finns 

samlat på ett ställe. Enligt företaget kommer flera av användarna från äldre system så som 

TDS, Trio och VTR. Webbverktyget ger möjlighet att plocka ut och anpassa rapporter efter 

egna önskemål, där olika resultat kan redovisas som bl.a. tabell och grafisk form. Andra 

funktioner är möjligheten att dela data med kollegor och möjlighet att visa aktuella 

trafikflöden på en hemsida (Trafikia, 2017).  
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Företaget Viscando har webbdatabas kallas VisualDB och används för att visualisera och 

analysera data från mätningar gjorda med företagets egna mätutrustningar. Likt Trafficweb 

finns interaktiva diagram, figurer och bilder med möjligheten att exportera rapporter och 

Excel-filer för bearbetning av data. Tjänsten har även integrerad möjlighet att jämföra 

trafikdata mot väderdata så som temperaturer, nederbörd, soltimmar och vindhastigheter 

som påverkar framförallt flödet av oskyddade trafikanter (Viscando Traffic Systems, 

2017). Det verkar inte finnas någon möjlighet att importera annan mätdata till tjänsten 

vilket gör att systemet inte kan hantera övriga mätningar i kommunerna. 

 

 

 
En trafikdatabas har utvecklats åt Stockholm och Göteborgs stad av företaget Norconsult 

Astando (Cook, 2017). Deras program/databas importerar datafiler från trafikmätningar 

automatiskt och möjliggör sedan att räkna ut relevanta trafikvärden såsom 

årsmedelvardagsdygnstrafik (ÅMVD), årmedeldygnstrafik (ÅDT). Detta program skiljer 

mot Viscandos lösning att det möjliggör import av trafikdata från olika mätutrustningar 

och presenterar de på ett och samma ställe. 

 

 

Figur 5: Exempel på olika delar i gränssnittet för TrafficWeb (Trafikia, 2017) 

Figur 6: Utdrag ur Viscandos VisualDB (Viscando Traffic Systems, 2017) 

Figur 7: Trafikdataprogram utvecklat av Norconsult Astando (Cook, 2017) 
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3.3 Mätmetoder 

3.3.1 Vem utför trafikmätningar och hur utförs de?  

3.3.1.1 Rikstäckande mätningar 

Att uppskatta trafikarbetet för alla fordon i Sverige är problematiskt då många vägar inte 

mäts kontinuerligt och osäkerheten och variation i trafikflöden kan vara stor. Att då 

använda registrerad körsträcka från bilprovningen är ett intressant alternativ. 

Fordonsbesiktning ska göras inom vissa tidsperioder varje år vilket ger kontinuerlig 

inrapportering om körsträckor för besiktningspliktiga fordon (Trafikanalys, 2013). Denna 

data är tillgänglig sedan 1999 då mätarställning för personbilar, lastbilar, bussar och 

motorcyklar började lagras (Trafikanalys, 2013). För att skatta trafikarbetet på svenska 

vägar beräknar Trafikanalys den dagliga körsträckan genom att ta skillnaden i 

mätarställningar vid besiktningstillfället och dividera summan med antalet dagar mellan 

besiktningstillfällena. Dessa mätserier kan vara användbara för att uppskatta trafikarbetet 

genererat av svenskregistrerade fordon, dock berättar den inget om utländska fordon på 

svenska vägar. Ytterligare problem med dessa mätningar är att det inte framgår under 

vilken tidsperiod fordonen har kört, vilka sträckor som är körda och om de är körda inom 

Sverige eller utomlands. (Trafikanalys, 2013). En annan nackdel med denna metod är att 

nya fordon behöver besiktigas först efter tre år som därefter följs av ett besiktningsfritt år 

innan besiktningen av fordonet sker årligen (Bilprovningen, 2017).  

3.3.1.2 Trafikmätningar på nationella vägnätet 

Trafikverket utför trafikmätningar på det svenska vägnätet som underlag till planering för 

drift och underhållsåtgärder på de nationella vägarna (Trafikverket, 2015d). Trafikverket 

mäter trafiken kontinuerligt (dygnet runt, varje dag) i 83 utvalda punkter som fastställts 

slumpmässigt utifrån vissa grundläggande kriterier som t.ex. att mätpunkten ska vara 

representativa för ett visst vägnät. Resultatet av dessa kontinuerliga mätningar återfinns 

bland annat i Trafikverkets trafikbarometer som publiceras månadsvis. Dessutom mäts 

tillfälliga punkter i 4års intervaller med mobila stationer. Totalt är de tillfälliga punkterna 

23 000 till antalet och mäts för att Trafikverket ska kunna uppskatta ÅDT över ett vägsnitt. 

Mätmetoderna som används har traditionellt varit slangmätningar men på senare tid har det 

blivit en övergång till induktiva slingor (Trafikanalys, 2013). 

3.3.1.3 Kommunala mätningar  

Trafikmätningar framhävs i handboken: trafik för en attraktiv stad (TRAST) som ett viktigt 

verktyg för uppföljning av en kommuns vision för trafiksituationen (SKL, 2015). 

Trafikmätningar är något som utförs i alla studerade kommuner, dock med varierande 

omfattning beroende på kommunens storlek. Som diskuteras nedan utför olika kommuner 

ofta trafikdatainsamlingar i form av maskinella mätmetoder för motorfordon och manuella 

räkningar för oskyddade trafikanter. Mätningar sker generellt i förutbestämda mätpunkter 

där mätningarna sker med ett bestämt tidsintervall och utförande för att underlätta 

jämförandet av trafikdata från år till år. Hur olika kommuner väljer att genomföra 

trafikmätningar varierar, nedan följer en beskrivning av hur några utvalda kommuner väljer 

att genomföra sina trafikmätningar. Informationen i detta stycke bygger på litteraturstudie 

och publicerad information, en fördjupning och uppföljning av detta resultat finns i 

rapportens intervjuresultat.  
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Malmö Stad 

Trafikmätningar i Malmö Stad har gjorts en längre tid, de första mätserierna för 

motortrafik utfördes så tidigt som 1968 (Eriksson, 2013). I Malmö mäts 10 mätsnitt som 

byggs upp av 140 punkter runt om i staden vilka mäts varje år. Dessutom mäts ytterligare 

ett antal punkter med olika tidsintervall som bl.a. kan var beställda mätningar (Lindgren, 

2016; Eriksson, 2017). Mätpunkterna indelas i A, B eller C klass beroende på punkters 

fordonsflöde och om det finns någon speciell anledning att undersöka platsen. Detta ligger 

till grund för intervalltiden mellan vilket mätningarna utförs som är antingen 1, 3 eller 6 år 

(Eriksson, 2017). Flödena i Malmö mäts i enheten medelvardagsdygnstrafik (MVD) 

(Eriksson, 2013). Denna enhet grundas på mätningar som utförs kontinuerligt under en 

vecka mellan tisdag till torsdag under vår och höst, där mätutrustningen placeras ut på 

platsen under måndagen och plockas bort på fredagen. Motortrafik mäts med hjälp av 

pneumatiska slangar, permanent infrästa induktionsslingor i vägbanan eller radarmätare 

som registrerar trafiken. Data som fås och registreras från dessa mätningar är hastighet, 

fordonstyp, fordonsriktning och antal fordon (Eriksson, 2017). 

 

Oskyddade trafikanter räknas generellt genom manuella mätningar som utförs under 

vardagar mellan kl. 06:00-09:00 och 15:00–18:00 i 15-minuters upplösning (Eriksson, 

2017). Dessa trafikräkningar utförs en gång per år och plats under en utvald, tisdag, onsdag 

eller torsdag under maj-juni och augusti-september (Eriksson, 2017). Mätningar görs för 

fotgängare, cyklister och mopedister, främst på trottoarer samt gång och cykelvägar 

(Eriksson, 2017). Samtidigt som räkningen för cyklister utförs studeras även 

hjälmanvändningen bland trafikanterna. Mätningar för oskyddade trafikanter sker ofta men 

inte nödvändigtvis i samma mätpunkter som för motoriserad trafik (Lindgren, 2016). 

 

Resultatet från mätningarna presenteras i två olika filformat på Malmö stads hemsida, 

antingen i form av ett Excel-ark eller en PDF-fil, där data för motortrafik och moped/cykel 

är separerade presenterade i två olika filer (Eriksson, 2017b). Utifrån dessa filer kan 

intressenter hitta information om trafikmängder på olika gator, hjälmanvändning hos 

cyklister och andelen tung trafik av den totala motortrafiken. 

 

Lund 

Trafikräkningen av motortrafikanter och oskyddade trafikanter sker separat i Lunds 

kommun. Årligen mäts cirka 150 punkter för motortrafik där något mindre än hälften av 

dessa punkter mäts varje år och resterande del vartannat år. De mätningar som sker årligen 

utförs två gånger per årstid under våren, sommaren och hösten där medelvärde av dessa 

mätningar ger vardagsdygnstrafik VaDT (Lunds Kommun, 2015).  

 

För oskyddade trafikanter finns cirka 140 mätpunkter i Lund där cirka 70 av dessa började 

räknas i 90-talets början för att successivt ökat till att cirka 100 av dessa mätpunkter mäts i 

dagsläget. Därtill har ett fåtal större trafikmätningar gjorts som inkluderar alla de cirka 140 

mätpunkterna (Ahlström, 2014).  Sedan 1992 har Lunds kommun genomfört 

trafikmätningar för cyklister i Lunds innerstad där räkningarna idag i huvudsak utförs 

manuellt under två veckor i slutet av oktober och början av november. Detta då mätningar 

under denna period anses representerar årsmedelvärdet till skillnad från andra tidpunkter 

med anledning av trafikflödets årsvariation. Räkningarna sker på samma sätt varje år och 

utförs vid fyra olika tillfällen per mätplats i 15 minuters perioder tisdagar, onsdagar och 

torsdag mellan 7:30 till 17:30. I det fall då vädret anses ha inverkar på resultatet har antalet 
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cyklister räknats upp för att få jämförbara och representativa siffror. Trafikmätningarna 

som sker manuellt utförs oftast i korsningar av en observatör som anger varifrån cyklisten 

kommer in i korsningen och var den kör ut, samt om en cyklist bär hjälm eller inte 

(Ahlström, 2014). Dessa manuella mätningar kompletteras av maskinella mätningar där en 

sexdagars maskinell mätning från 1997 används för att räkna om de manuella 15 minuters 

värden som sker utspritt över dagen till ett representativt dygnsvärde. Därtill görs 

maskinella mätningar med slang för att beräkna antalet cyklister som cyklar ut och in i 

Lunds stad från närliggande städer (Ahlström, 2014). Resultatet av dessa trafikmätningar 

ger bland annat; antalet cyklister i varje snitt, totalt antal cyklade kilometer per dag i Lund, 

andel cyklister som cyklar i blandtrafik/cykelbana/trottoar, hjälmanvändande, samt antalet 

cyklister som passerar olika fördefinierade snitt i kommunen (Ahlström, 2014).  

 

Sedan 2007 räknar kommunen även fotgängare vilket utförs i gränsen till stadens 

innerkärna i samma snitt som cykelräkning utförs. På senare tid har antalet mätpunkter 

utökats för att omfatta fler mätpunkter samt för att inkludera snittet till ett större område än 

bara centrala Lund. De manuella fotgängarräkningarna utförs på samma sätt som 

cykelräkningarna under fyra olika 15 minuters perioder. På samma sätt som för 

cykelräkningarna räknas de värden som erhållits under en 15 minuters period upp utifrån 

en tidigare kontinuerlig sexdags mätningar som utförts i Lund, där dygnsfördelningen för 

denna referensplats anses representativ för hela Lund. Resultatet av fotgängareräkningen 

presenterar i fotgängare per halvdygn d.v.s. antalet fotgängare mellan kl. 7:00 till 19:00 

(Ahlström, 2014).  

 

Göteborg 

Göteborg samlar in trafikdata årligen för att undersöka resandeutveckling i form av 

trafikflöden i olika mätpunkter. Dessa olika mätpunkter ingår ofta som en del av ett snitt 

och är uppdelade i kommungränssnitt, götaälvssnittet, centrala-stadssnittet och citysnittet 

där det tillkommer ytterligare 28 fasta punkterna. De 28 fasta punkterna används för att 

mäta trafikutvecklingen och de övriga snitten används för att mäta rörelserna inom staden 

där dessa mätningar har utförts sen 1970-talet (Trafikkontoret Göteborg, 2016). För några 

år framöver kommer alla dessa mätsnitt ej vara möjliga att mäta p.g.a. ombyggnationer i 

staden och därmed väntas det bli svårare för staden att följa trafikutvecklingen. Göteborg 

mäter utöver trafikutveckling även restider för motortrafik, detta görs med hjälp av floating 

car data (FCD) från mobiltelefoner och övrig utrustning i bilar (Trafikkontoret Göteborg, 

2016). Resultaten från trafikmätningarna redovisas i ett öppet gränssnitt på Göteborg stads 

egen hemsida. Här kan intresserade personer hitta trafikflöden på uppmätta gator, andel 

tung trafik och hastighet på fordonsflödena, i den mån denna data finns tillgänglig för 

aktuell mätpunkt (Göteborgs stad, 2017).  

 

Cyklister mäts med hjälp av så kallade cykelbarometrar, dessa är totalt 23 stycken i 

Göteborg (Trafikkontoret Göteborg, 2016). Dock utökas antalet kontinuerligt och under 

2017 ska ytterligare 5 mätstationer monteras (Trafikkontoret Göteborg, 2016). Dessa 

kontinuerliga cykelräkningar möjliggör att studera årsvariationer i cykelflöden. Göteborgs 

stad undersöker även attityder till cykling då ett av stadens mål att följa upp lyder: ”2025 

tycker tre av fyra göteborgare att Göteborg är en cykelvänlig stad” (Trafikkontoret 

Göteborg, 2016). 

 

Fotgängare mäts med hjälp av resvaneundersökningar (RVU) detta utförs ej kontinuerligt 

och sist en RVU gjordes var 2014, innan dess utfördes denna undersökning 2011 
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(Trafikkontoret Göteborg, 2016). Under 2015 och 2016 har manuella fotgängarräkningar 

gjorts på 79 platser samtidigt som antalet cyklister räknades. Målet med räkningarna är att 

förstå hur cykel och gångtrafiken hänger ihop samt förstå variationen mellan de olika 

trafikslagen på olika platser i staden (Trafikkontoret Göteborg, 2016). 

 

Stockholm 

För trafikmätningar av motorfordon använder Stockholm stad mobil utrustning, fasta 

mätstationer samt trafikflödesdata från trängselskattesystemet och MCS (Motorway 

Control System). Områden som mäts är innerstadssnittet (där trängselskattsportaler finns), 

regioncentrumsnittet och saltsjö-mälardalssnittet. Dessa snitt används för att exempelvis 

kunna bedöma riktningsfördelning för in och utpendling men även för trafikrörelser inom 

staden (Stockholms Stad, 2016a). 

 

Cykeltrafiken inom Stockholm mäts med flera olika metoder, manuella-, slang- och 

automatiska-räkningar. De manuella räkningarna görs under maj-juni samt augusti-

september månad i tidsintervallen klockan 07-09, 12-14 och 16-18 under någon vardag 

måndag-torsdag. Dessa mätningar genomförs en gång per år och plats. För att bättre kunna 

jämföra mätvärden mellan de olika åren och ta bort osäkerheten p.g.a. väder och vind så 

används femårsmedelvärdet6 för att en bättre jämförelse ska fås (Stockholms Stad, 2016b). 

Dessa manuella mätningar utförs i totalt 38 mätpunkter för innerstadssnittet, saltsjö-

mälardalssnittet samt citysnittet. Vid manuella mätningar antecknas även 

hjälmanvändningen hos cyklister och andelen mopeder. I området som Stockholms stad 

definierar som Ytterstaden utförs mätningar manuellt, med slangar och med automatiska 

detektorer för cyklister. De manuella mätningarna görs under de första höstmånaderna 

augusti-september. De automatiska mätstationerna är 55 stycken och registrerar cyklister 

kontinuerligt över hela året. Dessa mätningar används för att ge bättre och säkrare värden 

för cykelflöden men även för att förstå variationerna i flöden över dygnets timmar, årets 

veckor och månaderna. Dessutom kan denna data även användas som verifiering mot de 

manuella mätningarna (Stockholms Stad, 2016b). 

 

Fotgängarflöden mäts samtidigt som de manuella observationerna av cykelflöden 

genomförs. Mätningarna görs under vår och höst och under samma tidsintervall som 

cyklistmätningarna. Antalet mätpunkter i innerstaden är 28st och i ytterstaden 31st. I 

framtiden väntas även fotgängarflöden mätas automatiskt och under 2016 installeras 7 nya 

automatiska gångtrafikräknare (Stockholms Stad, 2016b). 

3.3.2 Trafikmätningsmetoder 

3.3.2.1 Manuella mätningar 

Manuella trafikmätningar avser de mätningar som görs manuellt av en eller flera personer 

för den aktuella trafikmätningen. Detta kan ske på olika sätt beroende på vilken typ av data 

som är intressant för den aktuella platsen. Fördelen med manuella mätmetoder är att de är 

väldigt anpassningsbara och lätta att justera efter behov och plats. Till exempel är det lätt 

att manuellt notera antalet passagerare i en bil, cykelhjälmsanvändande eller 

                                                 
6 Ett medelvärde som inkluderar de två föregående och två efterliggande år. 
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bilbältesanvändning vilket är svårt att göra automatiskt. Metoden är därför en fördelaktig 

och billig metod att använda sig av om man ska utföra speciella eller sällan förekommande 

mätningar (Solomon & Fremch, 1986). Nackdelarna med manuella mätningar uppstår 

främst vid högre flöden då observatörerna kan få problem med att utföra räkningen korrekt, 

det behövs även ett större antal observatörer vid högre flöden för att säkerställa att 

mätningarna blir kompletta. Dessutom medför ofta manuella mätnignar att det finns en 

större osäkerhet i datan då mätningarna inte är kontinuerliga över längre tid och variationer 

i flöden kan ge missvisande resultat. Beroende på antal observatörer och mätseriens längd 

blir även mätningarna mer eller mindre kostnadseffektiva  (Ryus, et al., 2014).  

Mätningarna bör helst göras i kortare intervall, gärna inte längre än två timmar per 

mätserie och möjlighet till paus och återhämtning bör ges observatören. En observatör som 

gjort ett antal mätningar ger även bättre kvalitet på data än en oerfaren observatör. (Ryus, 

et al., 2014). 

 

Manuella mätningar kan även ske med hjälp av räkningar från videoinspelningar som 

utförs på liknande sett som de manuella mätningarna med skillnaden att observatören 

studerar en inspelad videofilm istället för att stå ute och studera trafiken i realtid. Om 

mätningarna utförs korrekt och filmen inte störs av t.ex. svajande träd eller trafik som 

skymmer bilden kan väldigt hög noggrannhet uppnås då det finns möjlighet att studera 

komplicerade händelser flera gånger i olika hastigheter (Ryus, et al., 2014). Noggrannheten 

och möjlighet att samla in data som rör hjälmanvändning, kön eller beteende kan dock 

påverkas av vilken kvalité videofilmen har och avståndet till platsen från kamerans 

placering. Dessa mätningar har liknande nackdelar som traditionella manuella mätmetoder, 

där lönekostnaderna blir höga om stora mängder video ska analyseras. Dessutom är 

videoutrustningen ofta dyr, stöldbegärlig och kräver tillsyn för att byta batteri/minneskort, 

det krävs även kontroller för att säkerställa att utrustningen fungerar (Ryus, et al., 2014). 

3.3.2.2 Maskinella mätningar  

Slangmätningar 

Det första slangmätningarna utfördes så tidigt som på 1920-talet och bygger på att man 

lägger en gummislang över en eller flera körbanor. Ena änden av slangen är tät och den 

andra änden är kopplad till en maskin som mäter tryckförändringar i slangen som 

uppkommer när ett fordon passerar över den (Solomon & Fremch, 1986). Sedan 80-talet 

används nästan alltid två slangar vid trafikmätningar där avståndet mellan dessa är känt 

vilket medför att mer information kan tillges mätningen. Antalet slangar resulterar i olika 

utdata, där en slang endast ger antal passager.  Resultatet av en slangmätning med dubbla 

slangar är fordonsklass (som bestäms med hjälp av antal hjulaxlar och avstånd mellan 

dem) hastighet och fordonsflödet (Lundström, et al., 1998). Slangmätningar kan även göras 

i blandtrafik där cyklister urskiljs från bilister genom tryckskillnader i slangarna (Ryus, et 

al., 2014). Fördelarna med slangmätningar är dess mobilitet och tidsperioderna för 

mätningarna kan därmed anpassas och varieras, mätningar kan pågå under några veckor 

alternativt timmar. Nackdelar är att slangarna är känsliga för vandalism och slitskador 

p.g.a. fordonspassager (Ryus, et al., 2014). Mätslangarna är även känsliga mot snö och 

regn samt har svårt att detektera fordon vid låga hastigheter och köbildning (Martin, et al., 

2003). Deras funktion kan även påverkas av temperatur därav är det viktigt att mättillfälle 

väljs så det sker under rätt omständigheter. Noggrannheten i mätdata är relativt god, dock 

uppvisar cykelräkningar utförda med slang att en del av cyklisterna inte detekteras, 

resultatet blir att det uppmätta värdet oftast är lite lägre än det verkliga (Ryus, et al., 2014). 
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Slangmätningar är en äldre typ av mätutrustning men fungerar än idag bra och enligt 

examensarbetet ”Kvalitetskontroll av trafikmätningssystem” (Ivdal & Molin, 2007) från 

2007 är mätnoggrannheten hos slangmätningar hög. Vid passagemätningar är 

noggrannheten väldigt hög, vilket konstateras då standardavvikelsen på fyra mätplatser 

varierade mellan 1–4%. För klassificering av fordon är osäkerheten lite större, vid mätning 

på två mätplatser var standardavvikelsen 18 % (Ivdal & Molin, 2007). 

 

 
Figur 8: Exempel på en dubbelslangsmätning med slangar separerar för vardera körriktning 

 

Induktionsslingor 

Induktiva slingor placeras normalt i asfalten i frästa skåror där slingan läggs i flera varv 

och bildar en loop, denna skåra är ofta synlig i vägen och kan se ut som i Figur 9. När ett 

fordon passerar slingan ändras induktansen vilken registreras av en trafikanalysator som 

fungera på lite olika sätt beroende på utrustning. Om flera induktiva slingor placeras efter 

varandra i vägbana kan data, förutom antal fordon, så som hastighet fordonsklass och 

körriktning beräknas (Ivdal & Molin, 2007). Induktiva slingor har flera fördelar då de kan 

installeras i flera olika typer av vägar, är skyddade från vandaliseringsskador samt har en 

relativt lång hållbarhetstid (Ivdal & Molin, 2007). Till skillnad från t.ex. slangmätningar är 

inte induktionsslingor känsliga mot väder så som snö på vägbanan, men kan däremot 

skadas vid stora temperaturförändringar i asfalten (Martin, et al., 2003). Nackdelarna med 

mätmetoden är även att en inställning krävs för att justera systemets känslighet för 

induktans samt att den är permanent installerad i vägbanan. En för hög känsligheten kan 

orsaka att en stor lastbil i intilliggande körfält ge utslag och på samma sätt kan om 

känsligheten är låg t.ex. mindre fordon missas att detekteras (Ivdal & Molin, 2007). 

Induktionsslingor har hög mätnoggrannhet, både i antal passager och fordonshastigheter. 

Vid en väl utformad induktionsslinga registreras 98 % av alla fordon och upp mot 90–95% 

av fordonshastigheterna är korrekta (Martin, et al., 2003). 
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Kostnaderna för att montera tekniken är relativt höga då det kräver markarbeten och 

eventuell avstängning av vägen som ska mätas, vid längre mätserier blir mätmetoden 

däremot mer kostnadseffektiv. En stor fördel med induktiva slingor är att kommuner ofta 

använder sig av dessa slingor sen tidigare och därför har erfarenhet av dessa. Vid 

detektering av fordon i trafiksignaler används ofta induktionsslingor (Ryus, et al., 2014). 

 

 
Figur 9: Exempel på nedfrästa induktions slingor i Lund, till vänster i vägbanan och till höger i ett 

cykelkörfält.  

Då induktionsslingor används för att detektera cyklister sker det genom att metalldelarna i 

cykeln orsakar en förändring i magnetfältet ovanför de nedgrävda induktionsslingorna på 

samma sätt som för motoriserad trafik. Slingorna kan antingen vara permanenta eller 

temporära. De permanenta kräver att spår fräses ner i cykelvägens beläggning medan de 

temporära fästs med hjälp av dubbelhäftande tejp på befintlig beläggning. Utöver 

mätslingorna ansluts datautrustning för att analysera förändringarna i magnetfältet (Ryus, 

et al., 2014). Slingorna bör monteras på en cykelväg där cyklisterna håller ett jämt flöde 

och inte stannar för att mätningarna ska hålla hög kvalitet. Mätningarna är även möjliga att 

göra över längre tidsperioder och därför kan kontinuerliga mätserier fås från denna 

mätteknik. Det går även att mäta cyklister med induktionsslingor i blandtrafik, detta kan 

göras då cyklar ger lägre utslag än motortrafik och kan således urskiljas. När man använder 

induktionsslingor för räkning av cyklister måste det beaktas att en cyklist färdväg kan 

variera i sidled på ett sätt som ofta inte är möjlig för en bilist. Det vill säga om t.ex. en 

cyklist kör långt ut i körbanan eller på trottoaren finns det risk att cyklisten inte passerar 

över slinga och därmed inte detekteras (Ryus, et al., 2014). 
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Restidskameror 

Att mäta trafikflöden med restidskameror innebär att man har ett nätverk av kameror som 

registrera registreringsnummer från passerande fordon. Eftersom ett fordon med hjälp av 

det identifierade registreringsnumret kan knytas till fler olika plats vid specifika tidpunkter 

kan information fås om olika trafikflöden och trafikanters resmönster. Detta är en metod 

som använts i Göteborg där det dock visat sig att bara cirka tio procent av de fordon som 

passerar en kamera registreras, vilket gör metod svår att använda för trafikflödesmätningar 

(Ivdal & Molin, 2007).  

 

Floating car data 

På senare tid har det blivit vanligt att olika typer av mjukvara som finns i mobiltelefoner, 

fordon och GPS:er lagar information om enhetens position vid en given tidpunkt. Denna 

information kan sedan användas för att se hur ett fordon förflyttar sig i vägnätet eller hur 

en gående/cyklist rör sig mellan olika start- och målpunkter. Ett exempel på en vanlig app 

för navigering är Waze som samlar trafikdata när appen är igång och delar informationen 

till övriga användare. Företaget säljer även insamlade data till företag där man kan köpa 

data för en viss rutt innehållande bl.a. restider för olika vägsträckor (Johansson, 2013). Ett 

exempel på hur detta kan seut visas i Figur 10 nedan där Google maps funktion kallad 

trafik visar framkomligheten på olika vägar i ett grafiskt gränssnitt.  

Figur 10: Exempel på Google maps funktion för att visa trafikflöden i realtid (Google Maps, 2017) 

Det finns flera andra metoder för att få tillgång till denna typ av data. En av dessa metoder 

bygger på att utnyttja den MAC-adress som flera mobila enheter sänder ut i form av WiFi- 

och Bluetoothsignaler. Det finns tekniker som kan registrerar dessa signaler där varje enhet 

unikt kan identifieras. Genom att placera ut fasta signalupptagandeenheter som kan logga 

mobila enheters signaler kan en enhet knytas till en viss plats vid en given tidpunkt. När 

flera mätpunkter placerats ut går det att se hur olika enheterna rör sig mellan de fasta 

punkterna och därmed beräkna hastigheter och flöden (Libelium, 2011). BlipTrack är ett 

exempel på en sådan enhet där detekteringsgraden uppgår till 96 % i höghastighets- 

respektive 99 % i låghastighetstrafik (BlipTrack, 2017). Det bör dock noteras att erfarenhet 
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säger att en Bluetoothenhet som går att upptäcka endast finns i cirka en fjärdedel av alla 

fordon och man bör därför skilja på detekteringsraden av upptäckbara Bluetoothenheter 

och detekteringsgraden av fordon/trafikanter (BlipTrack, 2017). Denna typ av metod för att 

räkna trafik kan med fördel användas för att räkna fotgängare med hjälp av mobiltelefoner 

som dessa trafikanter ofta bär. Detta är ett system som kan använts under längre tid på 

flygplatser och köpcenter för att förstå och förbättra infrastrukturen inne i dessa byggnader 

och kan t.ex. användas för att optimera placering av restauranger och butiker (Lesani & 

Miranda-Moreno, 2016). Författarna har jämfört insamling av data via Bluetooth-signaler 

och WiFi-signaler och drar slutsatserna att WiFi är den mest effektiva. Bluetooth-signaler 

är för få då tekniken sällan används idag, och de gånger den används är det inte säkert att 

signalen går att upptäcka då enheten ofta övergår i ett ”gömt” läge efter en viss tid. WiFi-

signaler används däremot betydligt oftare, därför finns det också en betydligt större chans 

att fånga upp fler av användarna med hjälp av denna signal. Ett en studie utförd på McGill 

University (Kanada) konstateras att Bluetooth fångar upp en väldigt liten del av de 

passerande fotgängarna, 2,02 % jämfört med 26 % för WiFi-systemet (Lesani & Miranda-

Moreno, 2016).   

 

Det går även att positionera mobiltelefoner med hjälp av GSM-signal som sänds ut av alla 

mobiltelefoner. Positioneringen av de enskilda enheterna är ganska dålig, noggrannheten är 

ca 300m, detta kompenseras dock upp av det stora antalet enheter som täcks av 

mätmetoden (Leduc, 2008). Det finns även andra typer av FCD, en metod är att samla in 

GPS-signaler från bilar som har GPS-utrustning monterad. Trots att GPS är relativt billig 

finns tekniken inte i alla bilar som används idag utan främst i tjänstefordon, exempelvis 

taxi-bilar (Leduc, 2008) (det bör dock beaktas att detta är en äldre källa och att GPS 

utrustning idag finns i allt större utsträckning i modernare fordon). Noggrannheten på 

fordonens position är ca 30m, men möjlighet att förbättra noggrannheten finns med 

utnyttjandet av flera olika GPS system. Nackdelen med detta mätsystem är att antalet 

anslutna enheter är relativt lågt och har därmed sämre noggrannhet än mobilbaserad FCD, 

samtidigt som denna teknik även är dyrare än mobilbaserad data (Leduc, 2008). 

 

Automatisk analys från video 

Automatisk analys från video syftar till tekniken att räkna trafikanter och beskriva deras 

rörelsemönster med hjälp av analyseringsmjukvara. Tanken med tekniken är att stora 

mängder insamlade data ska kunna analyseras på ett kostnadseffektivt sätt. Videoanalys 

bygger ofta på två steg där det första är en algoritm som analyserar strukturen i en bild och 

en andra algoritm som analyserar skillnader mellan bildrutorna. Ofta kan fordonsklassen 

för ett fordon i en videoanalys bedömas utifrån objektets storlek eftersom ett relativt bra 

samband finns mellan dessa (Laureshyn, 2010).  

 

Hur metoden fungerar under olika förhållanden varierar beroende på metod. Samtidigt som 

tekniken har flera fördelar och verkar bli mer och mer populär dras den också med flera 

nackdelar. En av svagheterna med videoanalys är att förändrade ljusförhållanden från t.ex. 

träd- eller molnskuggor samt ljuskäglor från strålkastare kan detekteras som fordon och 

därför ge felaktig data (Yue, 2009). Andra förändringar i den analyserade bilden kan 

uppkomma på grund av skuggor från trafikanterna eller fordonen själva vilket bland annat 

kan medföra att trafikantens fordonsklass tolkas fel. Ytterligare ett problem som kan 

uppstå är att objekt som färdas nära varandra tolkas som ett stort objekt. Utöver dessa 

nackdelar kan det ofta vara svårt att hitta en lämplig plats att installera kameran så att 

bilden täcker det studerade området från en önskad vinkel utan hinder (Laureshyn, 2010). 
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En lösning på detta problem kan t.ex. vara att använda drönare där en bra bild ovanifrån 

kan erhållas eller genom att fästa kameran på en teleskopsmast som enkelt kan monteras 

och flyttas efter behov. 

 

Med mer kunskap och bättre tekniker för videoanalyser borde flera av ovanstående 

problem minska för att i framtiden ge bättre tillförlitlighet. Dock kvarstår ett annat problem 

som kan göra det svårt att utnyttja tekniken, nämligen att tillges tillstånd att montera 

kameror på offentlig plats. Detta har visat sig problematiskt på grund av den svenska 

kameraövervakningslagen. Problem har uppstått t.ex. då forskare från Lunds tekniska 

högskola sökt tillstånd att studera en korsning med hjälp av video men fått avslag på grund 

av att det finns möjligheten att identifiera personer. Just i fallet för trafikforskning verkar 

detta vara speciellt för Sverige då det är betydligt lättare att få tillstånd i t.ex. grannlandet 

Danmark (Kniivilä, 2016).  

 

Istället för att använda vanliga videokameror kan IR-kameror användas då det har fördelen 

att det är betydligt lättare att få tillstånd att använda denna tekniken p.g.a. det inte går att 

identifiera personer i bilden (Laureshyn, 2017). Fördelen är dessutom att med hjälp av 

infraröd värmedetektion går det att urskilja värmen som bildas i bilmotorn från 

kroppsvärmen från en cyklist eller gående. I situationer då det är svårt att urskilja objekt i 

en vanlig inspelning så som vid mörker, dimma eller snö är trafikanter lättare att urskilja i 

en infraröd bild (Kothuri, et al., 2016).  Detta är en metod som skulle kunna ersätta eller 

komplettera dessa mätningar för att ge bättre videounderlag, dock uppstår problem med 

metoden då en varm asfaltsyta kan göra urskiljningen av trafikanter svår från den varma 

ytan på vilken trafikanterna vistas (Laureshyn, 2017).  

 

Det finns flera relativt nya lösningar för flödesberäkningar från video. En av dessa 

lösningar bygger på att det laddas upp en videosekvens där en mjukvara bearbetar videon 

och returnerar ett resultat som t.ex. kan vara en OD-matris fördelat på olika fordonstyper. 

Oftast krävs dock någon form av manuella inställningar för att t.ex. markera virtuella linjer 

över vilken fordonsflöden ska beräknas. Vissa mjukvaror tillåter, förutom analys av video 

från traditionellt monterad videokamera, användande av filminspelningar från en 

övervakningskamera eller drönare för att t.ex. beräkna hastigheter, placering i körbanan 

eller kötider. Företagen som säljer dessa tjänster säger själv att det finns stora vinster, både 

ekonomiskt och logistiskt vid användande av dessa tjänster för trafikdata insamling 

(Demaison, 2017; Data From Sky, 2017). 

 

 
Figur 11: Exempel på en mjukvara som analyserar video (Data From Sky, 2017) 
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I en studie utförd i Winnipeg, Kanada har flera tekniker för automatisk videodetektering 

och radardetektering analyserats och jämförts för att analysera hur väl de detekterar fordon 

vid en signalstyrd korsning. Testet har gjorts under flera olika ej sammanhängande timmar 

med varierande ljus och väderförhållanden.  Resultatet som ges är att vid goda 

förhållanden är detekteringsgraden väldigt hög då nästan alla fordon detekteras. Däremot 

försämras prestandan stort bland vissa detektorer, främst videodetektering vid olika 

ljussättningar, blåst eller nederbörd. Det bästa systemet påverkas dock inte nämnvärt av 

detta och gemensamt för de olika systemen är att de har en detekteringsgrad på ca 90 %. 

Systemen har även problem med över och underräkning beroende på antalet trafikanter, 

vid stora flöden och köbildning finns tendenser till underräkning hos alla leverantörer 

(Maryam & Montufar, 2017). 

 

Nummerskyltsregistrering  

Att registrera nummerskyltar är bra då det ger information om fordonstyp, hemkommun 

och drivmedel, samtidigt som det inte vet vem som framför fordonet. Fordonsinformation 

är öppen och finns att tillgå i transportstyrelsens register. Nummerskyltsregistrering är 

något som används vid trängselskattportaler i Stockholm och Göteborg, men även i 

samband med trafiksäkerhetskameror. Tekniken har således främst använts för att ta betalt 

av trafikanter för tjänster eller att bötfälla vid lagbrott (Transportstyrelsen , 2017; 

Trafikverket, 2016c).  

 

Tekniken är dock intressant för andra användningsområden bl.a. inom handel och 

parkering där det är intressant att veta vilken ort kunden kommer ifrån samt möjligheten att 

rikta reklam mot en specifik typ av bilanvändare. Detta har företaget Facility labs 

identifierat och utvecklat en produkt för (Facility Labs, 2017). Deras produkt möjliggör att 

identifiera biltyp, avgasutsläpp, drivmedel och postnummer för den ort där bilen är 

registrerad. 

 

Radarmätningar 

En radar sänder ut mikrovågor som reflekteras mot ett fordon som därmed studsar tillbaks 

mot radarn där signalen registreras (Ivdal & Molin, 2007). Beroende på vilken typ av radar 

som används kan olika data fås, vanligen fås data som hastighet och fordonstyp vilket 

medför att mätmetoden kan användas som ett alternativ till slangmatningar (NTF, 2006). 

Felmarginalen för radar av typen ”fordonsräknare SR4” är för hastighetsberäkning +/- 3 %, 

fordonslängd +/- 20 % och uppskattning av säkerhetsavstånd +/- 0,2 sek, där analysen av 

denna data sker uppdelar i fyra fordonsklasser (Skyltar & Märken, 2017).  

 

Infrarödsensorer  

Tekniken kan användas för att mäta fler olika typer av trafikanter där den för motoriserad 

trafik kan räkna flöden och hastigheter men inte kvalificera fordon i olika fordonsklasser. 

Mätningarna sker genom att enheten mäter temperaturskillnaden mellan personen och 

omgivningen, när temperaturskillnaden uppstår blir det alltså en detektering. IR-sensorer är 

effektiva då de kan mäta långa mätserier oproblematiskt, är lätta att montera och har 

samma kostnader som jämförbar teknik (Ryus, et al., 2014). Då tekniken används för att 

räkna oskyddade trafikanter sker detta ofta kombinerat med en annan mätmetod då 

tekniken har svårt att urskilja cyklister från fotgängare (Ryus, et al., 2014). För att urskilja 

skillnaden mellan en cyklist och gående kan tekniken användas i samband med 
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induktionsslingor eller slangmätningar vilket möjliggör att cyklisterna kan urskiljas från 

fotgängare (Kothuri, et al., 2016). Det går att använda både aktiv och passiv IR utrustning 

där skillnaden är hur de sänder ut signaler, aktiv infraröd skickar kontinuerligt ut signaler 

och jämför tiden mellan utsignal och reflekterad signal. Om tiden är kortare jämfört med 

reflektion mot bakgrunden registreras en passage (Martin, et al., 2003). Passiv infraröd 

registrerar passager genom att studera den termiska bakgrundsstrålningen. När en 

förändring i energinivåerna inträffar (Ett objekt med högre temperatur jämfört mot 

bakgrunden) registrerar sensorn en passage (Martin, et al., 2003). 

 

Att använda IR-sensorer har samma fördelar som annan sidomonterad utrustning, den 

kräver inga direkta ingrepp i vägbana till skillnad från pneumatiska slangar eller 

induktionsslingor. Noggrannheten för aktiv infraröd verkar vara god, vid optimala 

förhållanden verkar den prestera lika bra som induktionsslingor med avseende på 

detekteringsgrad och hastighetsbestämning. För passiv infraröd varierar det mer, vid bra 

förhållanden är metoden lika bra som induktionsslingor medan vid sämre förhållanden ges 

en detekteringsgraden på ca 90 % (Martin, et al., 2003). 

 

Magnetiska sensorer 

Metoden bygger på att en sensor som mäter förändringar i jordens naturliga magnetfält 

placeras i vägbanan. Sensorn registrerar förändringar i det magnetiska fältet som sedan 

analyseras med hjälp av mjukvara. Denna typ av lösning för att genomföra trafikmätningar 

är främst ett alternativ till induktiva loopar där fördelen är en betydligt enklare installation. 

Eftersom enheten mäter skillnader i magnetiskt fält bör det beaktas att föremål i närheten 

av sensorn kan påverka det studerade magnetfältet, samt det faktum att jordens magnetfält 

varierar mellan olika platser på jorden (Markevicius , et al., 2016).  

 

 
Figur 12: Bilden visar installationen av Sensys FlexMag Flush samt hur vägbanan ser ut efter 

installation (Sensys Networks, 2015b). 

Sensebit är ett företag som tillverkar ett antal olika modeller av magnetiska sensorer för 

detektion av fordon. Olika modeller erbjuds där bland annat dataöverföringen kan ske 

trådlöst och ingen strömförsörjning krävs för de enheter som har inbyggt batteri. 

Batteritiden är tio år om mätningen endast sker under enstaka dagar cirka var tionde dag 

eller ett år om mätningen är kontinuerlig 24/7, alternativet är att använda företagets 

strömförsörjda puck om längre livslängd önskas. Trafikdata som enheten kan identifiera är 

hastigheter, fordonsklasser och fordonslängd. Enligt företaget själv och Trafikia som ingår 

i samma företagskoncern sker installationen av denna cylinderiska enhet i mitten av ett 

körfält på cirka 15 minuter genom att borra ett hål som enheten placeras i (Sensebit, 2017). 

De påstår även att tekniken är mer ekonomiskt lönsam än traditionella induktionsslingor. 

Noggrannheten ska vara hög för produkten där en studie utförd av NordFOU (Sensebit AB, 
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2012) visar på att 99 procent av alla fordon registreras och för det fem olika 

motorfordonsklasser (lätt/tungt fordon med/utan släp samt övrigt) som registreras var 

noggrannheten 95 procent. Samma studie visar att felmarginalen för motorfordonens 

hastighet är ca en procent (Sensebit AB, 2012).  

 

Ytterligare en tillverkare som erbjuder denna typ av enheter heter Sensys networks som 

tillverkar produkten FlexMag. Produkten installeras och fungerar på likande sätt som 

Sensebits enhet och finns i två versioner den ena placeras djupt ner i vägkroppen för att 

sitta där en längre tid, vilken därmed är skyddad från flera typer av arbeten som eventuells 

utförs på vägens översta lager. Den andra modellen placeras nästan i höjd med körbana och 

har fördelen att den kan plockas upp och flyttas till en ny plats. Enligt produktbladet för 

FlexMag ska enhetens inbyggda batteri ha en livslängd på 10 år där detta batteri inte är 

utbytbart (Sensys Networks, 2015a). 

3.3.3 Resvaneundersökningar  

En vanlig metod för att få en uppfattning om hur personer förflyttar sig till och från olika 

målpunkter och vilken typ av färdmedel denne person använder är genom att göra 

resevaneundersökningar (RVU). RVU Sverige är en nationell resvaneundersökning som 

utförs av Trafa och bygger på data som samlats in genom telefonintervjuer. 

Telefonintervjuerna sker med ett statistiskt urval av Sveriges befolkning och frågorna som 

ställs ska bl.a. besvara förhållande som ligger till grund för fördmedelsval/resor samt vilka 

olika resor som denna person utför. RVU har därmed flera urvalsundersökningar som 

behandlar individers förhållande och behov, huvudresor, delresor inklusive dess färdsätt 

under en utvald dag samt långväga huvudresor inklusive delresor (Trafikanalys, 2016).  

 

Resvaneundersökningar sker även i annan omfattning, så som till exempel på 

kommunalnivå och är ett bra underlag för att få en bild av bland annat 

färdmedelsfördelning och resandet inom en vald region. Dessa undersökningar kan 

användas som underlag vid trafikplanering samt för beslutsfattare och politiker. 

Resvaneundersökningar sker traditionellt genom telefonintervjuer men på senare tid har 

andra metoder blivit mer intressanta. Bland annat har konsultbolaget Trivector utvecklat en 

app där de utvalda personerna installerar denna på sin telefon. Appen loggar sedan 

personens rörelser som därefter kompletteras och kontrolleras av användaren så att rätt 

färdmedel för respektive delresa ges (Adell, 2017).  

3.4 Variationer i trafiken 

Det finns flera olika typer av variationer i trafiken som har stor påverkan på en 

trafikmätnings resultat. Dessa variationer kan bero på faktorer så som dygnsvariation, 

variationer över veckodagar, variationer över årstider/månader, speciella event/högtider 

samt vädervariationer.  

 

Trafik mäts främst i ÅDT, årsdygnstrafik. ÅDT är ett värde som visar det årliga 

genomsnittliga trafikflödet över ett dygn i ett givet vägsnitt. ÅDT och trafikmätningar har 

många olika användningsområden men används idag främst som underlag för framtida till- 

och ombyggnationer, analyser av underhållsbehov samt före och efter studier vid 
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ombyggnationer (Lam & Xu, 2000). Därför är det av stor vikt att man tar hänsyn till de 

olika variationer i trafiken som ges nedan, för att få ett representativt ÅDT som ger korrekt 

beslutsunderlag. 

3.4.1 Variation över månaderna 

Trafikflöden varierar över årets olika månader och kan bero på att väder och klimat ändras, 

olika högtider samt förändringar av arbetspendling över året. Detta gör att variationen av 

trafik ser olika ut för olika vägar beroende bland annat på hur stor andel arbetspendling 

respektive semestertrafik som sker på respektive väg (Miljöavgiftskansliet, 2006). Därför 

är det viktigt att ta hänsyn till denna årliga variation om en trafikmätning utförs under en 

kortare period så att jämförbar data ges. Mätvärdena kan därför räknas om för att få ett 

representativt ÅDT t.ex. genom att jämföra den årliga variationen från en annan 

kontinuerlig mätning (Miljöavgiftskansliet, 2006). Det bör då som nämnts tidigare beaktas 

att årsvariationen varierar mellan olika vägar och därför bör det säkerställas att en 

representativ referensmätpunkt används. Ett alternativ är att alltid utföra mätningarna 

under samma tidsperiod varje år som därmed anses ge jämförbar data, detta ha visat sig 

vanligt för kommunernas mätningar (se kapitel 3.3.1.3) där t.ex. måttet ”höstvardag” 

(MVD) används av Malmö stad (Eriksson, 2013). 

 

 
Figur 13: Korrektionsfaktorer för årstidsvariation, cykel (Ljungberg, et al., 1987) 

För cyklister ses stora variationer över årets månader, där det både i nyare och äldre 

tabeller tydligt syns att störst cykelflöden uppträder i juni (Ljungberg, et al., 1987; 

Trafikverket, 2015e). Enligt båda källor är cykelflödet i juni 4–7 gånger större jämfört med 

december, januari och februari då lägst cykelflöden inträffar, se Figur 13. Samma variation 

kan ses för biltrafiken, även om variationerna är betydligt mindre, se Figur 14 nedan 

Figur 14: trafikvariation över året fördelat på olika vägtyper (Björketun & Carlsson, 2005) . 
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3.4.2 Variation över veckodagarna 

VTI rapporten: ” Trafikvariation över året” (Björketun & Carlsson, 2005) visar på tydliga 

variationer av trafiken över veckans dagar. Variationen över veckodagarna ser olika ut 

beroende på vilken typ av trafik som normalt färdas på vägen. Fordonsflödena är dock 

relativt likvärdiga måndag till fredag för att i olika utsträckning avta under helgen, där 

denna variation visas i  Figur 15 nedan. För cyklister är fordonsflödet jämförbart måndag 

till torsdag, fredagar har generellt något lägre flöde än på övriga vardagar och flödet är som 

lägst under helgen (Eriksson & Varedian , 2008).   

 Figur 15: trafikvariation över veckan måndag till fredag (1–7) fördelat på olika vägtyper och lastbilar 

(Lb) (Björketun & Carlsson, 2005)  

3.4.3 Variation över dygnets timmar 

Trafikflöden varierar över dygnet, toppar kan ses under morgon- och eftermiddagstimmar 

då de flesta personer tar sig till eller från arbetet. De lägsta flödena uppkommer oftast 

under tidig morgon/sen natt då det är vanligast att befolkningen sover, (Trafikverket, 

2015e) detta syns tydlig för biltrafiken i Figur 16. Denna trend ses över bil såväl som cykel 

och fotgängarflöden, trots liknande trender varierar dock amplituderna mellan olika städer. 

Då dygnsvariationen är olika mellan vardagar och helgdagar antas på många platser 

variationerna i cyklisternas flöden styras av resor till och från arbete/skola (Åkebrand, 

2015).  

 
Figur 16: trafikvariation för personbil över dygnet fördelat på olika vägtyper (Björketun & Carlsson, 

2005)  
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3.4.4 Variationer på grund av väder 

Det finns mycket forskning på hur transportmedel påverkar klimatet, med det desto mindre 

forskning finns på hur klimatet påverkar val av transportmedel. Samtidigt finns det fler 

studier om hur vädret påverkar cyklister än gående.  Förutom att ovan nämnda 

tidsberoendevariationer har vädret stor inverkan på oskyddade trafikanter, där cyklister har 

visat sig vara mer känsliga än gående för både temperatur och vind. Förändringar av väder 

medför därmed att fordonsfördelningen mellan bilister, cyklister och gående varierar med 

vädret (Saneinejad, et al., 2012).  

Hur mycket vinden påverkar olika trafikantgrupper har undersökts på LTH (Hydén, et al., 

2012) där en publicerad rapport undersöker möjligheten att anlägga vindskydd längs ett 

cykelstråk för att på så sätt öka cykelandelen mellan städerna Lund och Malmö. Ur 

intervjuer med cyklister framkommer att längs detta cykelstråket är den enskilt största 

”besvärlighetsfaktorn” att det blåser mycket. I artikeln framkommer att 

kraftansträngningen att cykla mot en vindhastighet på 6,7m/s motsvarar att cykla i en 

kosntant stigning av 1 höjdmeter per 20 längdmeter (Hydén, et al., 2012). Detta kan t.ex. 

jämföras med medelvindhastigheten i Falsterbo är 6.9m/s (Alexandersson, 2006).  

 

Nederbörd är även en faktor som avgör valet för en trafikant att cykla eller inte. Detta visar 

en studie utförd i Vermont, USA där intervjuer utförts med cykelpendlare om deras dagliga 

val att cykla eller inte. Ur dessa intervjuer framkom att nederbörd på morgonen nästan 

kunde halvera antalet personer som valde att cykelpendla. Snö och dagstemperatur spelade 

också in på cykelviljan men inte i lika stor omfattning (Flynn, et al., 2012).  

 

I artikeln “Modelling the impact of weather conditions on active transportation travel 

behavior” (Saneinejad, et al., 2012) visar det sig att temperaturer över 15 grader inte 

påverkar flödet av cyklister. Med temperaturer lägre än så sjunker andelen cyklister i takt 

med att temperaturen blir lägre. Gående är mindre känsliga mot temperaturskillnader enligt 

artikeln där temperaturen påverkar gående mest negativt då den är mellan noll till fem 

grader. Regn påverkar cyklister i dubbelt så hög grad som gående, där andelen gående 

istället ökar något vilket kan beror på ett skifte från cykling mot gående (Saneinejad, et al., 

2012).  

3.4.5 Längd av mätningarnas tidsperioder 

Med bakgrund av ovan nämnda variationer spelar det stor roll hur lång mätperioden är för 

att fånga dessa variationer samtidigt som trafikmätningar är problematiska då det kan vara 

svårt att mäta trafik med hög tillförlitlighet under längre perioder. Därför punktmäts många 

vägsnitt under olika tidsperioder för att därefter räknas om till representativt 

medeldygnsflöde (ÅDT, MVD) för platsen utifrån den tidsperiod och de omständigheter 

som rådde då mätningen utfördes. Över hur lång tid dessa mätningar ska utföras och vilka 

effekter mätperiodens längd ger studeras i rapporten ” Statewide Traffic Volume Studies 

and Precision of AADT Estimates” (Sharma, et al., 1996). Författarna utreder statistiska 

samband kring längden på mätperiod, feluppskattning samt hur man bör gå tillväga för att 

få mest tillförlitlig data. Att mäta kontinuerligt under ett helt år för att få fram tillförlitligt 

och representativt ÅDT-värde kan verka som en bra idé, men enligt artikeln behöver så 

inte alltid vara fallet. En kontinuerlig mätning måste nämligen vara just kontinuerlig och då 

krävs ett säkerställande att hög kvalite på insamlad data hålls under hela denna tidsperiod 

så att avbrott på grund av t.ex. skadegörelse eller väder ej påverkar mätdatan. Att då istället 
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utföra mätnignar under en kortare period är intressant för att enklare kunna säkerställa hög 

kvalite på data. Kontinuerliga mätningar kan därefter användas som jämförelsevärde mot 

andra mätningar som är utförd under samma tidsperiod. Med anledningen av detta och om 

en bra modell finns som tar hänsyn till dessa kortare mätperioder, kan tidslängden för 

mätningar av ÅDT göras väldigt korta och ge en bra uppskattning av ÅDT. Rapporten 

fastställer nämligen att en nogranna 6-timmars mätning kan ge bättre resultat än en inte så 

noggrann utförd 72-timmars mätning  (Sharma, et al., 1996). 

 

Att mäta korta perioder och få tillförlitlig data är något som är av stort intresse i länder där 

det inte tidigare gjorts mätningar. Att göra mätningar under kortare tid minskar även 

kostnaderna för varje enskild mätning och möjliggör att mäta trafiken på fler platser (Lam 

& Xu, 2000). Slutsatserna som dras är att approximerar trafikflöden med korta mätserier 

fungerar väl, mätningar med hög upplösning kan generera väldigt bra approxiamtioner av 

ÅDT vid så korta mätserier som 8 timmar.  

3.5 Resultatmatriser 

För att bedöma vilken mätteknik som är lämplig är det viktigt att säkerställa att data med 

tillräcklig kvalitet samlas in och att denna data är lämplig mot dess användning. Nedan 

redovisas inledande Tabell 3 som beskriver vilken typ av data som de olika mätmetoderna 

kan ge. Detta följs av Tabell 4 som beskriver fördelar och nackdelar samt kvalitén på data i 

form av detekteringsgrad. Osäkerhet i olika mätmetoder har studerats av (Martin, et al., 

2003) där både nyare och äldre tekniker har använts. Källan börjar dock bli till åren, därför 

är det ovisst hur relevanta resultaten från videoanalys är. För mer traditionella mätningar 

som slangmätningar och induktionsslingor borde artikeln beskriva även dagens mätningar 

korrekt. Noggrannheten varierar också beroende om oskyddade trafikanter eller 

motorfordon ska mätas samt hur hög beläggningsgraden är under mättillfället. Därför bör 

värden som anges i matriserna inte ses som absoluta utan snarare riktvärden och 

generaliseringar, då en variation finns mellan de olika mätmetoderna. Information som 

ligger till grund för matriserna har även hämtats från The Traffic Monitoring Guide 

(USDOT, 2013) som beskriver för- och nackdelar med olika mätmetoder. 

 
Tabell 3: Trafikdata som olika mätmetoder kan ge 

Typ av data: 
flödesmätning Hastighet Riktning Fordonsklass 

Mätmetod 

Slangmätning JA JA JA JA, upp mot 15st 

Induktionsslingor JA JA JA  JA 

Radar JA JA JA JA (4 st.) 

IR-sensorer  JA JA JA NEJ 

Magnetiska sensorer JA JA JA JA (5st) 

Automatisk videoanalys  JA JA  JA  JA (varierande antal) 

Manuell videoanalys JA JA JA JA, obegränsat antal 

Floating Car-data Delvis JA JA NEJ 

Manuella mätningar JA JA JA JA, obegränsat antal 
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Tabell 4: Detekteringsgrad samt för- och nackdelar med olika mättekniker 

Sensor/teknik detekteringsgrad Fördelar Nackdelar 

Pneumatiska 

slangar 
HÖG 

Billiga, enkla 

mätningar att utföra, 

går att variera 

mätseriernas längd, 

Kan mäta både 

cyklister och 

motorfordon 

Kan gå sönder. Går inte 

att lägga ut på 

högtrafikerade vägar av 

arbetsmiljöskäl. Fel 

inställda kan de missa 

lättare fordon eller 

överregistrera andelen 

tungafordon 

Induktionsslingor 98 % (HÖG) 

Lång livslängd, väl 

på plats kan stor 

mängd trafikdata 

samlas in, hög 

mätnoggrannhet 

Inverkan i asfalt, kräver 

nedfräsning, dyr om man 

ska göra korta enskilda 

mätningar 

Radar 

 Missar många 

oskyddade 

trafikanter 

(Ryus, et al., 

2014) 

Kan vara ett bra 

alternativ till 

slangmätningar vid 

höga trafikflöden då 

det inte går att lägga 

ut mätslangar. 

Det verkar som tekniken 

missar fler bilar än slangar 

och induktionsslingar 

(Edgar, 2002). 

IR-sensorer 

 HÖG 90 % 

men 

underräknar vid 

högre flöden av 

fotgängare 

Passiv infraröd kan 

mäta oskyddade 

trafikanter. Kan mäta 

långa mätserier med 

hög säkerhet 

Passiv infraröd kan inte 

skilja på cyklister och 

fotgängare (detta kan dock 

avhjälpas med hjälp av 

induktionsslingor). 

Magnetiska 

sensorer (puckar) 

99 % enligt 

Tillverkaren 

Sensebit 

Enkel montering, 

batteridrivna enheter 

monteras genom att 

hål borras i asfalt. 

Endast hittat en 

utvärdering av produkten, 

validitet osäker, begränsad 

livslängd om batteri 

lösning används, åverkan i 

vägbanan. 

Automatisk 

videoanalys 

Beror på väder, 

men oftast HÖG 

Smidig analys, en 

monterad kamera 

stör inte trafiken och 

automatisk analys 

gör att stora mängder 

data kan analyseras. 

Kameraövervakningslagen 

gör att tillstånd krävs, 

tekniken fungerar 

varierande vid dåliga 

väderförhållanden och 

omständigheter. 

Manuell 

videoanalys 
HÖG 

Bra arbetsmiljö för 

observatörer, 

behöver inte stå 

väderutsatta och kan 

analysera materialet 

flera gånger om. 

Liknande nackdelar som 

för manuella 

trafikräkningar, det är en 

dyr metod vid stora 

datamängder. 
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Floating car-data 

Verkar vara låg, 

stora mängder 

data gör ändå 

data användbar 

Stora mängder data 

kan samlas in enkelt 

och snabbt. Långa 

mätserier ger väldigt 

exakt trafikdata 

Personligintegritet, fångar 

bara upp en del av alla 

trafikanter, ingen fordons 

klassificering. 

Manuella 

trafikräkningar 
HÖG 

Stor flexibilitet, Vid 

mindre mätningar är 

de enkla och billiga 

att utföra. Kan enkelt 

notera ex. 

hjälmanvändning 

och beteende. 

Olika observatörer är 

varierande noggrannana, 

ej kostnadseffektiva vid 

mätning av större 

korsningspunkter eller 

längre mätserier. 
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4 Resultat Intervjuer 

Personer som hanterar trafikmätningar i Lund, Malmö, Göteborg och Stockholm har 

intervjuats angående deras trafikräkningsmetoder och mätningsutförandestrategier för att 

besvara rapportens frågeställningar. Dessa intervjuer har skett på plats med respektive 

trafikplanerare där det i vissa fall har getts kompletterande frågor eller förtydligande svar 

från intervjun via email. Utöver dessa intervjuer har ytterligare intervjuer/möten gjorts med 

samma trafikanalytiker i Malmö stad för att studera hur trafikdata hanteras i deras databas i 

syftet att förstå svagheter, möjligheter och krav som ställs på en databas för 

trafikmätningar. Dessutom har trafikverket genom trafiken.nu intervjuats om hur de 

använder trafikmätningar i denna realtidstjänst, samt hur denna data samlas in och används 

för att ge en grafisk och illustrativ karta. För att förstå hur leverantörer av trafikmätningar 

resonerar kring trafikmätningar och deras användning har tre företag intervjuats som 

tillhandahåller intressanta trafikmätningsmetoder.   

 

Det vill även uppmärksammas att det som finns beskrivit i nedanstående stycke från 

intervjuerna presenteras i bästa möjliga mån vad som framkommit under intervjun utan 

analys eller filtrering. Detta medför att resultatet inte alltid är subjektiv då resultatet 

ofta baseras på de intervjuades personliga erfarenheter, tankar och åsikter. Största 

anledningen till att detta vill uppmärksammas är framförallt då intervjuer av företagen ofta 

framhäver produktens positiva aspekter och information kring produkternas begränsningar 

och nackdelar är knappa. Att diskussion och utspel från intervjumall tillåtits samtidigt som 

det finns flera olika svar till en och samma fråga medför att resultatet som getts vid en 

intervju kan vara aktuellt även för andra kommuner trots att detta inte framkommit under 

denna intervjun. Det är t.ex. högst trolig att ett av användningsområdena för 

trafikmätningar i samtliga kommuner är bullerutredningar även om det specifikt inte 

framkommit under alla intervjuer. I resultatet redovisas endast vad som framkommit under 

intervjuerna samt kompletterande frågor och därför anses inte resultatet vara heltäckande 

svar på frågeställningarna. 

4.1 Intervju med kommunala trafikanalytiker  

4.1.1 Vad är syftet med trafikmätningarna? 

Syftet med trafikmätningarna varierar i viss grad mellan de olika kommunerna men de 

övergripande syftena och utförande verkar vara likartade. Den främsta anledningen till 

trafikmätningarnas utförande verkar vara tradition och trafikuppföljning för att följa 

förändringen i trafiken samt även som underlag för strategiska beslut vad gäller 

stadsplanering. Kommuninvånare och framför allt politiker är intresserade av den årliga 

trafikutvecklingen som är viktig för uppföljning av uppställda transportpolitiska mål för 

färdmedelsfördelning och framtida resande. Flera olika avdelningar i kommunerna är även 

intresserade av trafikmätningar då de används som underlag för att bl.a. kunna göra 
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analyser av luftkvalitet och buller samt som underlag för drift och underhållsåtgärder. 

Utöver detta är det ofta ovist vilka trafikmätningar som kommer att användas och på vilket 

sätt, då externa aktörer så som konsulter och privatpersoner ofta intresserar sig och begär 

ut trafikdata för redan utförda trafikmätningar. Eftersom dessa personer ofta inte är helt 

säkra på vilken typ av data de vill ha och vill ha den omgående finns ofta tillgängliga och 

aktuella trafikdata att lämna ut. Därmed verkar syftet till viss del vara att samla in så 

mycket data som möjligt för att ha trafikdata tillgänglig då den efterfrågas. Frågan som 

besvaras vid intervjun tycks i flera fall snarare vara vad trafikmätningarna används till 

snarare än vilket syfte som finns, vilket kan ses för respektive kommun i Tabell 5 

 
Tabell 5: Syftet med trafikmätningarna i de intervjuade kommunerna 

Lund Syftet med trafikmätningarna är att se om det sker en 

ökning/minskning av vägtrafiken, där denna data även används som 

underlag för mycket av det arbete som görs på gatukontoret. 

Mätningarnas utförande revideras ej årligen utan insamlingsmetod, 

tidpunkter och syftet med att göra mätningarna är främst tradition.  

Malmö Syftet med Malmö stads trafikmätningar är att följa trafikutvecklingen 

i kommunen samt leverera trafikdata till miljöförvaltningen, 

stadsbyggnadskontoret, konsulter och övriga aktörer i staden som har 

behov av denna typ av data. De ska även säkerställa att data som 

används internt på övriga avdelningar och av externa företag är 

kvalitetssäkrad och tillförlitlig.  

Stockholm I Stockholm stad är syftet att utföra trafikmätningar flera. Dels för att 

se den årliga trafikutvecklingen och trafikförändringen men även för 

att skapa ett underlag till egna projekt så som att identifiera områden 

för hastighetsomskyltning, hastighetssäkring i korsningar etc. 

Dessutom utförs mätningarna kontinuerligt för att svara på politiska 

frågor där tiden ofta är knapp och återkoppling behövs omgående. 

Mätningarna användas även som underlag vid olika miljöutredningar 

så som buller och luftkvalité. 

Göteborg I Göteborg verkar inte syftet med trafikmätningarna vara helt klart 

definierat men en del av det är att följa trafikutvecklingen i staden, 

vilken senaste åren varit extra intressant i samband med införandet av 

trängselskatt. En del i att följa trafikutvecklingen är att som i övriga 

kommuner att publicera trafik- och resandeutvecklings rapporter varje 

år samt en mindre omfattande rapport vartdera kvartal. Trafiknämnden 

i Göteborgs kommuns har gett trafikkontoret uppgiften att 

tillgängliggöra kvalitetssäkrade data vilket verkar ligga till grund för 

de trafikmätningar som utförs och används som underlag för att följa 

trafikutvecklingen. 

 

4.1.2 Hur sker datainsamlingen för motortrafik? 

Insamling av trafikdata är relativt likt i de olika kommunerna för de återkommande och 

uppföljande mätningarna. Vid kompletterande mätningar och mätningar som efterfrågas 

varierar dock insamlingsmetoden större mellan de olika kommunerna.  



 

45 

Mätningarnas metod och utförande revideras ej årligen utan insamlingsmetod, tidpunkter 

och syftet med att göra mätningarna bygger främst på tradition. Anledningen till detta 

verkar främst vara att det är svårt att ta bort gamla mätpunkter eller ändra mätmetodens 

utförande då det påverkar möjligheten att jämföra trafiken mellan olika år. Att ta bort en 

mätpunkt som alltid använts för den årliga trafikutvecklingsstatistiken påverka därmed 

resultatet i jämförelserna. Av samma anledning utför kommunerna ofta mätningarna på 

samma sätt vad gäller utförande, omräkningsmodeller och mätperioder för att kunna få 

mätdata som går att jämföra mellan olika mätperioder. Detta samtidigt som flera 

kommuner menar på att vissa mätpunkter borde ses över då det inte används och att nya 

områden som växer fram i kommunen istället kräver nya mätpunkter. Med fler modernare 

mätmetoder som blir allt populärare och beprövade i kommunerna verkar intresset för 

användning av dessa öka och flera intressanta projekt där dessa används eller väntas testas 

är aktuella. 

 

Gemensamt för samtliga intervjuade är konstaterandet att traditionella slangmätningar är 

väldigt fördelaktiga då de ger valida data, är relativt enkel att använda och är billig. 

Eftersom återkommande mätpunkterna ofta är många till antalet och räknas några gånger 

per år har denna mobila mätutrustning flera fördelar där den största är just dess mobilitet 

med möjligheten att flyttas mellan olika platser. Detta trots att det påpekas att mätmetoden 

ofta kan ge oanvändbar data om slangen skadas eller ett fordon parkerar över slangarna. 

Dessa mätfel sägs dock oftast vara lätta att upptäcka av teknikern när hen plockar in 

slangarna eller när mätdata kontrolleras i efterhand.   

 

En annan faktor som verkar gemensam för det olika kommunerna är att 

trafikmätningspunkterna är organiserade så att flera av dessa mätpunkter bildar olika snitt. 

Till exempel har alla intervjuade kommuner någon form av innerstadssnitt som täcker all 

trafik som kör till och från centrumsnittet.  

 

Gemensamt för alla kommuner är att all analys av mätdatakvalitet görs av egen personal. 

Stockholm kräver dock från mätentreprenör att mätdata ska vara kvalitetssäkrad när den 

skickas till trafikkontoret, väl på trafikkontoret görs även en snabb kvalitetsgranskning av 

inkommen data. Alla kommuner använder mer eller mindre på olika sätt inhyrd personal 

för utplacering av mätutrustning men vid bearbetning av data använda egen personal (med 

undantag från Lunds räkning av oskyddade trafikanter). Resultatet från mätningarna lagras 

i databaser som finns i kommunernas egen regi vilket förklaras närmare i det stycke som 

behandlar datalagring.  

 
Tabell 6: Datainsamlingens utförande av motortrafik i de intervjuade kommunerna 

Lund Årliga återkommande mätningar utförs med slangmätningar med både 

en (ca 25 %) och två (ca 75 %) slangar beroende på behov av 

fordonsklassificering och hastighetsmätning. Mätningarna sker under 

det tre årstiderna vår, sommar och höst där varje punkt mäts två gånger 

per årstid d.v.s. mäts varje punkt totalt 6 gånger per år. De olika 

punkterna som finns i kommunen är uppdelade så att det antingen mäts 

årligen eller vartannat år. Kompletterande mätningar görs generellt 

med radar. Kommunen har även på senare tid införskaffat några 

induktions ”puckar” som används för att ge likande data som det årliga 

mätningarna. Data från båda sistnämnda mätningar används dock ej i 

den officiella trafikstatistiken utan analyseras separat. 
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Malmö Mätpunkter och snitt som används för trafikutveckling mäts med 

slangar och friliggande induktionsslingor, uppskattningsvis är andelen 

slingor cirka 10 % och resterande slangmätningar. Induktionsslingorna 

är ej sammankopplade med trafiksignaler utan fritt placerade längs 

länken. När dessa årliga mätningar utförs mäts om möjligt 

fordonsklass, hastigheter & riktning. Oftast är detta fallet, men i ett 

fåtal punkter där t.ex. körfälten är många eller hastigheterna låga sker 

endast flödesmätningar.  

Stockholm Stockholm har inga direkta krav på vilken mätmetod som används då 

all datainsamling är upphandlad. De ställer däremot krav på 

fordonsklassificering vilket indirekt oftast medför att det är 

slangmätningar som utförs. Fast mätutrustning äger Stockholm stad 

själv så som olika trafikstyrningssystem och fasta mätutrustning för 

kontinuerlig fordonsmätning. Från trängselskatt portalerna finns det 

även möjlighet att få mer detaljerad information om vartdera fordon 

som t.ex. kan användas för att urskilja fordon från näringslivet och 

likande eller för att få information om hur miljövänligt varje fordon är.   

Göteborg Göteborg använder induktionsslingor och slangmätningar för de årliga 

mätpunkterna. Användningen av de olika teknikerna varierar beroende 

på vilket snitt som studeras, i citysnittet uppskattas fördelningen vara 

50/50 mellan induktionsslingor och slangmätningar, i övriga snitt antas 

andelen slangmätningar vara större. Mätning för trafikförändring görs i 

28 permanenta mätpunkter som mäts kontinuerligt, med ett visst 

undantag från fyra av punkter som mäts med slang. 

Restidsmätningar görs med upphandlad FCD tjänst. Denna typ av data 

har inte använts särskilt mycket än, där anledningen till denna 

datainsamling är då detta ger en annan bild av trafiken och 

framkomligheten i staden jämtemot punktmätningar. Kommunen vill 

dock undersöka framtida användningsområden med detta system som 

kan ersätta tidigare använda restidskameror. Denna typ av data är 

intressant där det är svårt att mäta trafiken, bra för att utvärdera 

trängselskatten och det utreds om den till viss del kan ersätta 

traditionella trafikmätningar. 

 

4.1.3 Mätning av oskyddade trafikanter 

Att mäta oskyddade trafikanter har visat sig bli mer och mer intressant bland kommunerna 

vilket även diskuterats i tidigare kapitel 3.3.1.3. Därför utförs mätningar av dessa 

trafikanter på ett eller annat sätt i alla intervjuade kommuner. Vad gäller mätningar av 

oskyddade trafikanter talas det om svårigheter att mäta denna trafikantgrupp och framför 

allt gående. Vid intervjun med Göteborgs kommun talas det om mätsvårigheter som 

uppstår då fotgängare och cyklister rör sig mer slumpmässigt och inte lika förutsägbart 

som motorfordon.  
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Tabell 7: Beskrivning av hur mätningar av oskyddade trafikanter sker i intervjuade kommuner 

Lund Mätningarna av oskyddade trafikanter sker helt separerat från 

motortrafik av ett konsultbolag. Att ett konsultbolag utför mätningarna 

sker då resurser för att utföra detta arbete inte finns hos kommunen och 

eftersom detta bolag har bättre möjligheter att använda studenter som 

utför dessa manuella trafikmätningar. Mätningarna sker manuellt i fyra 

femtonminutersperioder vilket beskrivs närmare i kapitel 3.3.1.3. 

Malmö Cyklister och gående räknas manuellt i definierade snitt där gående i 

normalfallet är uppdelade på vardera sida om vägbanan men även 

mätpunkter på separata cykel och gångstråk förekommer. Som nämnts 

mer ingående under kapitlet 4.1.6 utförs denna räkning endast då 

uppehållsväder råder. I staden finns dessutom några cykelbarometrar 

som mäter denna trafik kontinuerligt och videoanalyskameror som 

mäter fotgängare och cyklister samtidigt. Mätdata från 

cykelbarometrarna presenteras ej i den officiella statistiken. Nya 

cykelbarometrar utreds där dess lokalisering utförs strategiskt och i 

diskussion med övriga intressenter i kommunen. 

Stockholm Gående räknas kontinuerligt med en mätutrustning som finns i vissa 

reklamskyltar i staden. Dessa används främst för att få en förståelse 

över dygnsvariationer i fotgängarflöden. Som nämnts utförs alla 

Stockholm stads beställda trafikmätningar av Trafikia som i sin tur 

anlitar timanställda för att utföra manuella mätningar av gående och 

cyklister, vilket är den huvudsakliga mätmetoden för dessa 

trafikantgrupper. Mätningarna utförs i tre två timmars pass under en 

dag där flödet under dessa totalt sex timmar dubbleras för att uppskatta 

ett dygnsflöde. Det nämns att denna typ av mätmetod medför flera 

felkällor som beror på den mänskliga faktorn, men eftersom man utför 

mätningarna på samma sätt varje år är detta ett mindre problem som 

man har överseende med. 

Göteborg Intresset för att mäta cyklister har fått väldigt stort fokus på senare tid 

och därmed har även mätningarna av denna trafikantgrupp ökat. 

Cyklister mäts med permanenta mätstationer, dessa är 30 stycken till 

antalet. Dessa mätningar finns ofta placerade på större cykelstråk och 

använder sig av induktionsslingor för cykelmätning. Försök med 

kompletterande mätningar har gjorts med slangmätningar och manuella 

räkningar för att studera hjälm- och cykelljusanvändning. Resultaten 

från dessa har inte motsvarat förväntat resultat och därför undersöks 

om kommunen ska fortsätta med dessa eller ej. 

 

Gående mäts endast i innerstaden där handlarna har någon form av 

infrakameror som detekterar personer. Man använder inte denna data 

av fotgängarflöde till något specifikt och det nämns även att det är 

svårt att mäta gående då det inte har något regelbundet rörelsemönster 

så som t.ex. bilister oftast har.  
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4.1.4 Hur sker datalagring? 

Vad gäller datalagring skiljer de intervjuade kommunerna sig åt en del då databaserna visat 

sig var mer eller mindre uppdaterade. Det verkar även ligga en del fokus på att förbättra 

databaserna för att förenkla arbetandet med trafikmätningarna både vid import och export i 

samtliga kommuner.  

 

Malmö stad och Lunds kommun använder ett program som inte har support längre, medan 

Göteborg och Stockholm använder relativt ny egenutvecklad programvara. Vad gäller 

synen på att lagra trafikdata på en extern eller intern databas verkar åsikterna gå isär 

mellan de två kommunerna Malmö stad och Lunds Kommun som letar efter en ersättare till 

sina äldre databaser. För Malmö stad finns önskemål om att databasen finns internt så att 

inget direkt beroende finns till en extern aktör (4.2 Malmö stad: Databas) medan intervjuad 

person på Lunds kommun ser detta som ett mindre problem. Detta eftersom ett likande 

beroende till externaktör finns om databasen finns internt då även den kräver support och 

underhåll.  

 
Tabell 8: Metod för datalagring i de intervjuade kommunerna 

Lund Lunds kommun använder sig av en gammal databas för att lagra sina 

mätdata som heter TDS, men letar nu efter en modernare ersättare till 

denna databas som används sedan 1995 för att lagra trafikdata. Äldre 

mätningar utförda tidigare än 1995 finns, men då i pappersformat. I 

vilken upplösning data sparas beror på mätmetod, men med 

kommunens slangmätningar som utförs med dubbla slangar finns data i 

timmesupplösning. Det är dock möjligt att få tillgång till mätdata 

fordon för fordon, om så pass detaljerad information önskas då rådata 

för alla mätningar sparas. De mätningar som utförs med hjälp 

induktiva ”mätpuckar” överförs automatiskt till samma företags 

webblösning för lagring och presentation av trafikdata. Önskas mätdata 

från någon av databaserna ges ett utdrag vid förfrågan då ingen direkt 

tillgång till databasen finns för externa aktörer. 

Malmö Även Malmö stad använder precis som Lunds kommun den äldre 

databasen TDS som saknar support och är utdaterad. Bristerna verkar 

vara flera, först och främst kan den inte hantera den stora mängd 

trafikdata som finns och är därför uppdelad i två delar, en som 

innehåller data från 1968–2014 och en som innehåller data från 2015 

och framåt. Dessutom finns svårigheter med export av data på ett 

enkelt och tidseffektivt sätt. Programmet har även i vissa fall dålig 

användarvänlighet och på grund av dessa faktorer utreds behovet av ett 

nytt system. Ett önskemål är att den framtida databasen inte ligger hos 

en extern aktör utan att den finnas lokalt. 

 

Data sparas i dagsläget som timvärden eftersom det är detta som oftast 

används och är lättast att hantera, om behov finns kan mätutrustningen 

ställas om för att registrera data på en finare nivå innan mätningen 

utförs. Önskas mätdata från databasen ges ett utdrag vid förfrågan och 

ingen direkt tillgång till databasens finns för externa aktörer. 

 

 



 

49 

Stockholm Trots att all insamling sker extern sköts analys av trafikdata och 

lagring lokalt. Stockholm stad använder sig av en egen databas som 

innehåller data från 1991. Sedan 2007 sparas dessutom mätdata 

betydligt mer högupplöst, nu använder Stockholm sig ofta av 

mätningar som ger data i fordon per fordon. De använder sig även i 

vissa specialfall av egna klassificeringar för att kunna skilja ut cyklister 

från motorcyklister eller mopeder i blandtrafik. Databasen är även 

kopplad mot den lokala trafikdatabasen.  

Trafikdata från trafikmätningarna finns tillgänglig i GIS-format där 

man har en heltäckande karta med trafikflöden över staden. Flödena på 

länkarna mellan olika mätpunkter finns som baseras på närliggande 

mätpunkter. Ett exempel på hur detta visualiseras visas i Figur 17 

nedan. Ovan nämnda GIS-karta finns publicerad på webben där 

grundläggande information finns och önskas mätdata från databasen 

ges ett utdrag vid förfrågan där vissa restriktioner finns.  

Göteborg Data lagras i en egen databas, vilket är samma som Stockholm stad 

använder där det utvecklat systemet i samarbete och i denna databas 

sparas all rådata. I nuläget finns endast motorfordon i databasen men i 

framtiden är tanken att även cyklister ska finnas i denna databas.  

Kommande trafikmätningar kommer att finnas som ett GIS-lager då 

detta har efterfrågats, detta GIS-lager kommer inte vara heltäckande på 

samma sätt som i Stockholm stad utan baseras endast på faktisk 

uppmätt data. I första hand hänvisas externa aktörer som är 

intresserade av trafikdata till trafikkatalogen online som innehåller 

stora mängder data och i andra hand ges data ut på samma sätt som i 

övriga kommuner vid förfrågan.  

 

Nedan visas ett urklipp av den tillgängliga online GIS-karta som innehåller trafikflödes 

data för hela Stockholms innerstad. 

 

 
Figur 17: Urklipp av Stockholm stads GIS-baserade system för trafikflöden (Stockholm Stad, 2017) 
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4.1.5 Mätnoggrannhet och datakvalité 

All insamling av data är önskvärd att få i högsta möjliga kvalité, kvalitetskontroll görs i 

kommuner genom att studera inkommen mätdata. Detta görs av alla kommuner främst 

manuellt även om detta i t.ex. Göteborg stad planeras göras automatiskt i framtiden.  Det 

finns inget direkt mått på datakvalité utan man tillförlitar sig på ovan nämnd manuella 

metoder och förutsätter att de vanligaste använda mätmetoderna så som slangmätningar 

håller vedertagen hög kvalité. Samtliga kommuner verkar därmed inte kunna svara på 

frågan ”hur stor är osäkerheten i det värde som årligen presenteras för stadens 

trafikutveckling?”. Det finns inga mått på osäkerheten så som konfidensintervall och för att 

bedöma osäkerheten i resultatet görs oftast en jämförelse mot mätdata utförd tidigare år. I 

Stockholm stad presenteras statistiken för cykelflöde som ett rullande femårsmedelvärde 

för att i viss mån ta hänsyn till detta. Eftersom även korrekt utförda mätningar kan ge 

missvisande mätvärden bifogas ofta en förklaring till dessa onormala värden eller någon 

form av kommentar för att förklara detta vilket t.ex. kan bero på ett vägarbete eller 

missgynnande väder. Som nämnts ovan utgår ofta denna bedömning utifrån tidigare 

mätdata och därför bifogar blad annat Lunds kommun ibland denna data för att visa på att 

en variation och osäkerhet finns. 

 
Tabell 9: Hur ser det olika kommunerna på mätnoggrannhet och kvalité 

Lund Kvalitén är viktig för samtliga trafikmätningar och för det mätningar 

som utförs med slang utförs en första kvalitetskontroll av operatörens 

som lägger ut/plockar in mätutrustningen. Därefter görs en jämförelse 

av resultatet mot tidigare år för att validera mätningen. Om resultatet 

anses felaktigt/orepresentativt stryks det och används inte för 

beräkning av vardagsdygnstrafik (VaDT) utan endast tillförlitliga 

mätningarna för platsen används. Slangmätningar har en tendens till att 

i vissa fall inte vara korrekta viket är en av anledningarna till att 

mätningarna för varje årstid delas upp i två omgångar istället för en 

längre. 

Malmö En kvalitetskontroll görs för alla mätningar, även här gentemot tidigare 

år. Skulle något värde sticka ut ges en kort förklaring till detta som 

t.ex. kan bero på omledning vid vägarbeten eller likande, alternativt 

görs hela mätningen om. I officiell statistik används inga värden som 

kan antas vara felaktiga eller missvisande. Stor vikt verkar även ligga 

på att endast validerade mätutrustningar används. 

Stockholm Även i Stockholm tolkas uppmätta mätvärdena utifrån erfarenhet och 

tidigare mätserier. En första kontroll gör teknikern som utför 

mätningen och när trafikdata kommer till kommunen ska den vara 

färdiggranskad vilket är en del i avtalet med företaget som levererar 

trafikmätningar. Likt andra kommuner finns inga mått på hur 

säkerställd mätdata är, en av anledningarna sägs vara att detta skulle bli 

för tekniskt för många och tillför inte så mycket. 

Göteborg I Göteborgs stad kontrolleras att mätserierna är kompletta och att inga 

konstiga mätvärden registrerats. Göteborg gör kvalitetskontroll genom 

att studera dataresultatet manuellt vid inmatning av data i kommunens 

lokala databassystem. Mätserier från de fasta mätstationerna valideras 

manuellt på veckobas, dock är förhoppningen att en automatisk 

validering av mätserierna ska göras i framtida. Även här är det svårt att 
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säga hur säker den årligen presenterade trafikutvecklingen är. I denna 

intervju diskuteras även svårigheterna att jämföra data från år till år. 

Detta beror bland annat på de förändringar i resvägar och resande som 

införandet av trängselgränserna medfört och de kommande stora 

infrastrukturprojekten i innerstaden som påverkar många mätpunkter. 

 

4.1.6 Omräkningsmodeller och Indexeringar för olika mätningar? 

Användningen av index varierar stort i kommunerna. Någon använder det inte alls medan 

andra använder index för att justera nästan alla mätningar. Mest utbredd användning av 

index verkar vara i samband med cyklisträkningar. Då önskas ofta ett index för att 

kompensera bortfallet av cyklister vid dåligt väder såsom regn eller stark vind. 

Anledningen till att index framförallt är aktuellt för cyklister är då variationer i cykelflöde 

verkar vara väldigt stora och beror på bland annat väder vilket diskuteras mer ingående i 

kapitel 3.3.3. Men att hitta ett fixt index för att t.ex. räkna upp ett cykelflöde vid regn 

verkar svårt då ett sådant värde skulle ha ganska så stor varians och osäkerhet i sig som 

beror på flera faktorer, exempelvis befolkningens attityder till cykling och infrastrukturens 

utformning. 

 
Tabell 10: Vilka omräkningsmodeller finns i de intervjuade kommuner? 

Lund För motortrafik finns inga index och omräkningsmodeller utan ett 

medelvärde räknas ut från de sex utförda trafikmätningarna istället. 

Detta anses ge ett representativt värde för vardagsdygnstrafiken 

(VaDT) där mätosäkerhet minimeras likväl som att inverkan av 

faktorer så som vägarbeten och vägavstängningar minskas.  För cykel- 

och gåenderäkningar används index för omräkning beroende på 

väderförhållanden. 

Malmö Inga index används för motortrafik då mätningarna för beräkning av 

MVD bygger på mätningar som är utförda under det veckor som är 

representative för MVD. Det samma gäller för cyklister och gående där 

mätningarna utförs under samma period varje år och därför finns inget 

behov av korrektion för årstidsvariation. Eftersom flödet av oskyddade 

trafikanter är beroende av vädret utförs endas mätningar vid 

gynnsamma väderförhållanden, när mätningen utförs noteras alltid 

väderförhållanden. Däremot görs cykelräkningarna bara under en viss 

del av dygnet (6 timmar) viket gör att de räknas upp med ett 

indexvärde för att få ett jämförbart totalt dygnsflöde. Detta index på 

1,93 har visat sig stämma bra och eftersom detta index har använts 

sedan länge gör det jämförelsen mellan åren lätt och representativ.  

Stockholm Gående mäts kontinuerligt över dygnet vid fasta mätstationer där inga 

exakta flöden ges utan snarare trender som används för att studera 

dygnsvariationer och hur fotgängarflödet varierar. Detta kan användas 

för att få en uppfattning om hur väl det gående räkningar som utförs 

under 2x3 timmar kan användas för att beskriva dygnsflödet. 

Mätningar för cyklister utförs generellt inte då det regnar men då det är 

logistiskt svårt att ändra mätdag utförs dessa mätningar oftast ändå. 

Väderförhållande noteras under mätningen men inget index för att ta 
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hänsyn till detta används utan femårsmedelvärde används istället för 

att ta hänsyn till detta. Om fler fasta mätstationer fås kan dock detta bli 

aktuellt i framtiden. Index för motortrafikens dygns- och timvariationer 

tas fram med hjälp av trängselskattportaler som mäter fordonsflödet 

kontinuerligt och används i det fall det är lämplig som t.ex. om en 

fordonsmätning bara utförs under en veckodag. 

Göteborg För Göteborgs fasta mätpunkter görs en automatisk omräkning då 

mätdata förs in i databasen som tar hänsyn till tidperiodens veckodag 

och månad samt typ av gata. Indexen som används automatiskt är inte 

alltid helt representativa och därför utreds i nuläget dessa. För cyklister 

används ingen indexering, men även detta utreds då det med hjälp av 

det fasta cykelmätstationerna finns ett samband som borde kunna 

utnyttjas. 

4.1.7 Vad används mätdata till? 

Trafikmätningarna har flera användningsområden. De används internt på trafikkontoret, för 

kapacitetsbedömning, och inför ombyggnadsåtgärder. Dessutom verkar de framför allt 

används för buller och luftföroreningsberäkningar. Göteborgs kommun talar om framtida 

problem med att säkerställa framkomligheten för stadens trafikanter under större 

ombyggnadsprojekt.  Under ett antal år framöver ska det byggas mycket inne i Göteborg 

och under byggtiden måste framkomligheten för bussar och varutransporter säkerställas. 

Detta ska göras med programmet ”kom fram” där godstrafik, kollektivtrafik och oskyddade 

trafikanter prioriteras framför privatbilister. Trafikdata, framförallt data om tungtrafik är 

viktig för dessa prioriteringar då framkomlighet för godstransporter och kollektivtrafik 

måste säkerställas.  

  

Miljöförvaltningen verkar vara en av det avdelningarna på kommunerna som använder 

trafikdata mest för sina utredningar. Efter kompletterande frågor till miljöförvaltningen i 

Göteborg framkom att avdelningen har ett önskemål om att få realtidsmätningar av trafik 

som inte finns i nuläget. Anledningen till detta är för att kunna göra en nowcast som ska 

användas för att beräkna luftkvalité och bullernivåer i realtid. Det finns även en vision om 

att kunna ha en GIS-baserad plattform för miljö och hälsoindex. Små IoT-sensorer kommer 

användas för att mäta verkliga halter där sedan resultatet från dessa används för att validera 

modellen, eller i vissa fall kan modellen visa om sensorerna mäter rätt och ger korrekta 

värden. Miljöförvaltningen är intresserad av all data som finns tillgänglig exempelvis 

fordonsklasser, hastigheter och flöden. Kvalitén från mätdata som används på 

förvaltningen är väldigt viktig eftersom en felaktigbild av hur verkligheten ser ut annars 

kan fås och åtgärder som tas fram kan bli felaktiga. Vad gäller upplösning på data önskas 

den helst på kvartsnivå men även timvärden funkar bra i modellerna. 
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Tabell 11: Beskriver vad trafikdata används till i olika kommuner 

Lund Användningen av trafikdata i Lund är bl.a. inom trafikkontorets egna 

utredningar för exempelvis kapacitetsberäkningar i korsningspunkter. 

De används även som underlag vid detaljplaner och vid buller- och 

luftkvalitésberäkningar. Räkningarna av oskyddade trafikanter används 

bl.a. för att bestämma ytbehov för dessa trafikanter, säkerställa 

trafiksäkra lösningar samt säkerställa tillgänglighet för äldre och 

rörelsehindrade. 

Malmö Mätningarna används för att få uppföljande statistik om 

trafikutvecklingen inom Malmö samt även av konsulter som bland 

annat beräknar kapacitet i vägnätet samt i olika buller- och 

luftkvalitetanalyser. Trafikdata används även för beslut gällande drift 

& underhåll, förstudier, underlag till detaljplaner, underlag för att 

ändra gatans karaktär, trygghetsstudier och uppföljningsarbete. 

Dessutom används trafikstatistik av politiker som underlag vid olika 

beslut. Ett intresse av denna data finns även hos studenter och 

universitet för olika studier eller utredningar. 

Stockholm Mätningarna används bl.a. till att studera trafikutvecklingen inom 

staden för bilister, cyklister och gående, där även 

hastighetsefterlevnaden studeras. Trafikmätningar används även för att 

få en uppfattning om färdmedelsfördelningen i staden samt som 

underlag för gatuprojekt och ombyggnadsåtgärder. 

Göteborg I Göteborg har efter införandet av trängselskatt trafikmätningarna 

använts för att följa upp detta. Mätningarna har flera olika 

användningsområden bland annat trafikmodelleringar, planering i olika 

skeden, bullerkartläggning, m.m. Ett annat sätt som mätningarna 

används på är att med hjälp av utförda mätningar och 

simuleringsprogram räkna ut hur mycket trafik som borde trafikera en 

omätt sträcka. Detta gör Göteborg endast då ett mätvärde som 

efterfrågas inte finns. 

4.1.8 Vem använder och begär ut trafikmätningsdata? 

Mätdata verkar generellt vara av stort intresse för politiker, privatpersoner, konsulter och 

internt hos kommunerna. Det största användningsområdet verkar vara till interna projekt i 

kommunerna, framförallt miljöförvaltningen som använder det för buller- och 

luftkvalitétsutredningar. Utöver detta verkar det även användas i flera olika typer av 

utredningar och politiska underlag. Konsulter intresserar sig av trafikdata för utredningar 

och simuleringar och i vissa fall ställs krav på data med hög tidsupplösning. Privatpersoner 

är ofta intresserade av att veta trafiken på gator i anslutning till deras fastighet och hänvisas 

då oftast till redan utförda mätningar vid klagomål om höga hastigheter eller ökade 

trafikflöden.  
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Tabell 12: Vem använder och begär ut trafikmätningsdata i kommunerna 

Lund Mätningar ges ut ca 2–3 gånger i månaden till externa aktörer. 

Bakgrunden till att mätdata efterfrågan är ofta för utredning av 

bulleråtgärder, konsulter som behöver data eller invånare i kommunen 

som är intresserade.  

Malmö I Malmö begärs mätdata ut ca 2–3 gånger per månad externt. Det som 

efterfrågas är vanligtvis trafikflödet under ett medelvardagsdygn 

(MVD). I tidigare intervju diskuterades mätseriernas upplösning och 

standarden i Malmö är timupplösning. Men vid behov kan upplösning 

upp mot femminutersnivå uppnås genom att justera mätutrustningen 

innan mätningens utförande. 

Stockholm I Stockholm är de vanligaste intressenterna buller- och 

luftkvalitékonsulter. Data lämnas ut ca tre gånger i veckan och utöver 

konsulter är journalister, intresseföreningar och privatpersoner 

intresserade av trafikdata. Vanligaste värdet som lämnas ut är 

trafikdata för en genomsnittlig vardag, hela mätserier skickas endast ut 

till konsulter som dessa planerar att göra simuleringar. Vid vissa 

tillfällen är även endast andelen tung trafik av intresse då trafikdata 

efterfrågas. 

Göteborg I Göteborg varierar efterfrågan på mätdata stort, vissa veckor 

inkommer ingen förfrågan medan andra begärs det ut data fyra gånger i 

veckan. Det uppskattas att en genomsnittlig vecka begärs mätningar ut 

cirka tre gånger i veckan, där de som intresserar sig för trafikdata ofta 

är bl.a. politiker, analytiker, konsulter, studenter och medborgare. De 

olika aktörerna använder olika typ av data men oftast hänvisas de i 

första hand till års- och kvartalsrapporterna eller trafikkatalogen som 

innehåller mätdata för alla olika mätsnitt online. Om detta inte skulle 

tillfredsställa de olika aktörers behov kan specialmätningar och 

datauttag göras. Mätdata som ges ut är ofta flöden som kommunen 

räknat ut i form av årsmedelvardagsdygnstrafik (ÅMVD), oftast finns 

inget intresse för kompletta mätserier när trafikdata begärs ut, förutom 

vid specifik simuleringsbegäran. Högsta upplösning i mätdata som kan 

lämnas ut är 15 minuters upplösning. 

4.1.9 Framtida förväntningar och önskemål 

Samtliga kommuner tror trafikmätningar kommer genomgå flera förändringar inom en snar 

framtid. Alla kommuner nämner kamerateknik som en aktuell framtida insamlingsmetod, 

dessutom verkar det finnas en enighet om att samla in rörelsemönster från WiFi/Bluetooth-

enheter och liknande data kommer bli vanligare i framtiden.  

 
Tabell 13: intervjupersonernas syn på framtiden och framtida trafikmätningsutrustning 

Lund I framtiden vill Lund fortsätta samla in data med hög kvalité och med 

liknande strategi. Ny teknik testas för att ersätta slangmätningar i vissa 

punkter, där denna teknik kan vara så kallade mätpuckar. Idag används 

dessa mätpuckar, men ingen utvärdering har gjorts över hur väl den 

data som dessa ger stämmer överens med data från slangmätningar och 

det är därför svårt att säga hur resultatet skiljer sig mellan 
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mätutrustningarna. En sådan utvärdering önskas göras i framtiden för 

att kunna använda båda mätutrustningar för att mäta trafikutvecklingen 

i olika mätpunkter med jämförbara siffror. I framtiden tror man sig 

även använda videoövervakning i större utsträckning för att analysera 

interaktioner mellan olika trafikanter. Fördelar med video är även att 

det möjliggör studerande av ytor istället för enstaka snitt. 

Malmö Malmö stad är intresserade av att testa nya tekniker, exempelvis 

Bluetooth-system och system som avläser registreringsskyltar. Målet är 

att kunna använda dessa mätningar tillsammans med slangmätningar. 

Därför är ett mål att dessa mätmetoder ska kontrolleras och valideras 

mot slangmatningar som utförs i samma mätpunkter för att därefter 

fastställa hur väl dessa tekniker fungera i miljön där det testas.  

Stockholm I Stockholm antas man fortsätta utföra sina trafikmätningar som 

tidigare och behålla nuvarande snitt för att även i framtiden kunna 

mäta trafikutveckling inom kommunen. Användningen av 

slangmätningar kommer nog minska till förmån för utökad användning 

av ITS-system och befintliga MCS-system, även crowdsource 

insamling via WiFi eller Bluetooth ses tillhöra framtiden. Att FCD 

skulle ersätta det mätningar som utförs anses osannolikt i dagsläget och 

istället tros denna teknik ge en annan input som kan användas för att 

t.ex. bedöma restider. Helt enkelt antas mättekniken utvecklas på 

samma sätt i kommunen men där strategin väntas förbli densamma. 

Göteborg För framtiden diskuteras det mycket om open source och om hur detta 

kan bli mer aktuellt i framtiden. Man arbetar dock restriktivt med detta 

eftersom det finns en risk att data kan missbrukas. Det tros hända 

mycket inom detta område i framtiden, men det kan begränsas 

beroende på vad insamlingen av data tillåts kosta och hur den ska 

användas för olika ändamål.  

4.2 Malmö stad: Databas 

Det har gjorts två intervjuer med en av Malmö stads trafikanalytiker. Målet med första 

intervjun var att förstå Malmös behov av en framtida databas och hur den bör fungera. 

Resultatet av intervjun följer nedan, där intervjumall för samtalet även redovisas.  

 

1. Hur gammal är dagens databas? 

2. Vilka problem och möjligheter finns med denna databas? 

3. Vilka visioner finns för en framtida databas, vad saknar ni i dagens databas och 

vilka önskemål finns? 

4. Hur sparas trafikdata i dagens databas? 

5. Vilken data sparas, är det data som timvärden, ÅDT, etc.? 

6. Hur lagras platsen in för där mätningen utfördes? 

7. Vem har tillgång till databasen och vem/hur används denna idag? 

 

Mötet startades med att en introduktion av databasen där det förklarades att Malmö har 

genomfört trafikmätningar ända sedan 1968. Resultatet från trafikmätningar lagras idag i 

en lokal databas på Malmö kommun och där det främsta problemet med databasens är att 

mjukvaran är gammal och att inga uppdateringar av denna längre sker. Dagens databas är 
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utvecklad under tidigt 90-tal och började användas någon gång mellan 1992–1994. 

Eftersom den nuvarande databasen har begränsad kapacitet har den nu delats upp i två 

separata databaser då den databasen inte kan hantera den stora mängd trafikdata som har 

ackumulerats över åren. Detta medför att trafikmätningsdata numera lagras i en databas för 

data samlad 1968–2014 och en för 2015 och framåt, så att databasens övre gräns i 

lagringsutrymme inte överskrids. 

 

All rådata sparas i den nuvarande databasen för att säkerställa verifieringen av uträknade 

MVDV-värden. Rådata är insamlad i timupplösning men kan vid beställning innan 

mätningen utförs få med kvarts eller 5-minuters upplösning genom att ändra 

inställningarna på mätutrustningen. Att just timmar används är då det är de värde som 

använda för kommunens egna beräkningar och fungerar bäst i dagens databas, samt då 

databasen i dagsläget har begränsad kapacitet där för mycket data är ett problem. 

 

Varje mätpunkt finns definierad enligt en flersiffrig benämning där olika delar av 

sifferkombinationen beskriver vilket område, vilken korsning och i vilket väderstreck den 

mätta tillfarten ligger. Tidigare har platsen där mätutrustningen utplacerats fotograferats 

för att kunna jämföras mellan olika mätningar och år men numera görs försök med GPS 

utrustning. Mätutrustningens placering ska bestämmas med GPS-koordinater vilket 

möjliggör att jämföra placering från år till år men även att entreprenören lättare hittar till 

mätplatsen. 

 

Intervjuad trafikanalytiker är den person som är ansvarig för dataöverföring till databasen 

och är även den person som distribuerar mätdata åt intressenter, både inom och utanför 

kommunen. Utöver intervjuad person har ytterligare en person direkt tillgång till databasen 

och använder trafikdata internt för olika prognoser. 

  

Problem med dagens databas är att den saknar support och därför framkom att det var 

väldigt viktigt att alltid ha en aktuell säkerhetskopia av databasen då den är känslig och 

delvis sårbar. Dessutom är programmet så gammalt att det inte uppdateras längre och 

därför finns en oro för vad som sker med programmet och trafikmätningarna om en 

uppdatering av Windows utförs. Fördelarna är att dagens system är relativt enkelt att 

förstå.  

 

Ersättaren till dagens databas önskas ge samma möjlighet att koppla trafikdata mot kartdata 

så att en överblick lättare kan göras. Detta görs idag med ett program kallat VIS som är en 

GIS-karta över trafikflöden. Denna karta används dock endast internt och allmänheten eller 

intressenter har ingen tillgång till denna.  

 

Under mötets gång diskuterades fördelar och nackdelar med olika lösningar för lagring av 

data. Att lagra data internt har fördelen att ett beroende inte finns till extern aktör och man 

har större flexibilitet vad gäller förändringar och anpassning till egna behov. För intervjuad 

på Malmö stad ses detta en stor fördel. 
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4.3 Intervju Trafiken.nu 

Trafiken.nu har två webbsidor som drivs av Trafikverket i samarbete med Göteborgs och 

Stockholms kommun. Tjänsterna som erbjuds är främst restidsinformation på de största 

väglänkarna i Göteborg och Stockholm. Det visas restider för både det statliga och 

kommunala vägnätet i Göteborg, medans fokus i Stockholm istället ligger på det statliga 

vägnätet. Även trafikinformation ges för båda städer där ett exempel på denna information 

är planerade vägarbeten eller akuta störningar på vägsträckor.  

 

Intervjun genomfördes på Trafikverkets kontor i Göteborg med representanter från både 

trafiken.nu Göteborg och trafiken.nu Stockholm. Trafiken.nu:s uppdrag är ej att samla in 

data utan att använda och presentera trafikdata. Detta eftersom syftet med denna tjänst är 

att ge bästa möjliga trafikinformation åt trafikanterna. Kartorna som presenteras på 

hemsidan uppdateras kontinuerligt, cirka en gång per minut. Detta möjliggörs genom att 

trafikverket samlar in realtidsdata genom främst kövarningssystem, kontinuerliga 

mätplatser, Bluetoothsignalavläsning och Floating Car Data (FCD). FCD är den mätmetod 

som främst används i Göteborg, men även radar och Bluetoothavläsningsutrustning 

används på vissa vägsnitt. I Stockholm används fast mätutrustning i större utsträckning där 

bland Bluetooth- och WiFi-avläsningsteknik för att få restidsinformation. Bluetooth och 

WiFi täcker stor del av vägnätet som visas på trafiken.nu, upp mot 30% och för detta 

används relativt få mätutrustningar jämfört med övrig fast mätutrustning. För denna teknik 

samlas endast hastighet och restid in då fordonsflöden inte är möjligt att mäta p.g.a. den 

låga detekteringsgraden hos tekniken. Fördelen med FCD data är jämfört mot övriga 

tekniker att det är mobilt då inga fast utrustning krävs samt att det går att fylla ut länkar 

mellan fasta mätstationer och länkar som inte tidigare mätts. Data hämtas ur trafikverkets 

databas som kallas STRESS (Storstädernas Trängsel och REStidsSystem). Målet med 

denna databas som förvaltas av Trafikverket är att samla in och presentera information om 

restider och trängsel (Trafikverket, 2017b). Mätdata används inte bara till att redovisa 

rådande trafiksituation, utan kan även användas för att studera trängselutvecklingen i de 

olika städerna samt även för utredningar av buller och luftföroreningar.  

 

Figur 18: Trafiken.nu trafikinformation i realtidsinformation över Göteborg (Trafiken.nu, 2017) 
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Utvärdering av systemet har gjorts med gott resultat, enda platserna systemet tidigare inte 

fungerar på är i stadskärnor eftersom restiden jämförs mot skyltade hastigheter. Skyltade 

hastigheter visade sig inte vara en bra beskrivning för restider i stadstrafik och har därför 

korrigerats. Kontrollen av systemet har även gjorts genom att studera 

övervakningskameror och egna provkörningar i trafiken, vilket jämförts med 

restidsinformation från systemet.  

 

I framtiden tror intervjupersonerna att mer data direkt från fordonen kommer användas. 

Samtidigt tycker de att FCD-data i sig är en relativt ny mätmetod och de har svårt att 

spekulera i vad som händer i framtiden relaterat till deras trafiksystem. Förhoppningen är 

att förbättra tjänsten med utökad yttäckning och att kunna ge mer information angående 

aktuella trafikolyckor. En tes om att traditionella mätmetoder kanske försvinner i framtiden 

anses felaktig då kövarningssystemet bygger på radarmätningar vilket är viktigt för 

trafikstyrningen i Stockholm, därmed väntas radarmätningar finnas kvar. Däremot tros 

mängden FCD data öka i stor omfattning. 

4.4 Intervju med Viscando  

Viscando erbjuder en produkt som kallas för OTUS3D där flera olika analyser kan göras, 

allt ifrån flödesberäkningar, konfliktstudier och trafikantbeteende samt en webbklient för 

presentation & lagring av mätdata.  

 

En av fördelarna med produkten är att den kan mäta flera olika typer av trafikanter. Detta 

skiljer sig från traditionella mätmetoder där det generellt krävs flera olika mätmetoder för 

att täcka alla olika trafikantgrupper vilket därmed även kräver mer handpåläggning. 

Fördelen är även att denna typ av mätningar kan ske i realtid och automatiskt. Systemet 

fungerar även betydligt bättre i så kallas stop & go trafik som ofta uppstår i korsningar där 

induktionsslingor kan ha problem. En annan fördel jämfört med traditionella mätmetoder 

såsom slang-, induktions- och radarmätningar är att OTUS3D inte bara mäter trafiken över 

ett på förhand definierat snitt utan en karta över alla trajektorier kan fås över den studerade 

platsen för att få en helhetsbild över hur trafiken rör sig (se Figur 19). Att alla trajektorier 

sparas innebär att man med lätthet i efterhand kan räkna flöden i nya snitt eller studera 

andra trafikbeteende som visar sig intressanta efter den första analysen då man fått en bild 

av hur trafiken verkligen rör sig. Det kan därför hända att man först utför en mätning och 

när den väl är gjord i efterhand definierar nya snitt för flödesräkning. 

 

Produkten kan även användas för att göra mer avancerade analyser så som 

högerregelsefterlevnad och andra beteende som kunden efterfrågar. Vad gäller 

konfliktanalys så är detta under utveckling och de analyserar hur det går att förbättra den 

redan existerande modellen. Det påpekas att flera existerande metoder för att bedöma 

trafiksäkerhet så som svenska konflikttekniken är väldigt bilfokuserade där bland annat 

hastigheten är en avgörande faktor vilket intervjupersonen anser inte är lika applicerbart 

för oskyddade trafikanter. Det finns flera situationer för framförallt oskyddade trafikanter 

där denna faktor inte alltid behöver vara avgörande, det saknas och behövs forskning inom 

detta område enligt intervjupersonen. 
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Figur 19: Exempel på trajektorier för en gående respektive cyklister utförda med Viscandos Traffic 

Insight (Viscando, 2017) 

I enheten som används för att filma trafiken sparas inga bilder eller filmer, utan när bilden 

kommer in processernas den, omvandlas till 3D-modell, tolkas med AI (artificiell 

intelligens) och därefter raderas bilderna vilket sker på några millisekunder direkt i 

enheten. Detta gör att det inte direkt krävs något kameratillstånd eftersom ingen direkt 

videoinspelning sker. Däremot har flera användare velat söka tillstånd för användande då 

enheten innehåller kameror, där tillstånd har tillgetts för samtliga som begärt det hos 

länsstyrelsen. Juridiken vad gäller kameraövervakning verkar inte vara helt uppenbar, men 

vad företaget kan garanterar är att produkten inte spelar in någon video eller skickar iväg 

några bilder. Man behöver därmed alltså generellt inte söka ett sådant tillstånd enligt 

tillverkaren, men skulle man vilja göra så är det oproblematiskt då man kan peka på 

tidigare fall som gått igenom. 

 

Företagets lösning har en fast startkostnad och därefter tillkommer en kostnad per mätdag 

detta medför att mätmetoden inte är kostnadseffektiv på okomplexa platser där kortare 

mätperioder efterfrågas och trafikslagen är separerade. Mätningen har därför sitt största 

användningsområde i mer komplexa områden framförallt där flera olika fordonsgrupper 

samspelar och där längre mätperioder efterfrågas.  Ett användningsområde för 

dataresultatet från en mätning kan t.ex. ofta vara simuleringar där svängandelar och 

medelhastighet från punkt A till B genom en korsning används. 

 

Mätdata sparas online i företagets webblösning, men mätdata kan exporteras för att t.ex. 

importeras i kommunernas lokala databas. Däremot är det ingen användare som kan 

hantera trajektorier så därför lagras dessa hos företaget där den kan behandlas för senare 

analys om så önskas. För de flesta fall av kommunernas tillämpningar är dock företagets 

webbgränssnitt tillräckligt. Det erbjuds i dagsläget att studera fordonsgrupperna gående, 

cykel, lätt fordon och tungt fordon, vilket oftast är tillräckligt för kommunernas 

användning. 
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4.5 Intervju Facility Labs 

Facility Labs erbjuder en produkt som med en kameraliknande sensor registrerar ett 

fordons registreringsplåt som därefter krypteras och kopplas mot transportstyrelsen 

fordonsregister. På så sätt kan information fås om fordonstyp, ägandeform (privat/företag), 

postnummer där bilens ägare är registrerad m.m. Dessutom kan denna information 

kombineras med data från statistiska centralbyrån (SCB), exempelvis information om 

befolkningen i ett område för respektive postnummer där en fordonsägare är folkbokförd.  

Med hjälp av denna analys kan mer detaljerad fordonsinformation fås till skillnad från t.ex. 

traditionella mätmetoder. Möjligheten att få mer detaljerad fordonsinformation som 

möjliggör urskiljning av yrkesfordon, bussar och personbilar ges. Detta ger exempelvis 

bättre information om fordonsegenskaper som relaterar till miljömässiga faktorer.  

 

En av fördelarna med produkten är, trots att varje registreringsnummer avidentifieras, går 

det att följa ett visst fordon mellan olika enheter, samt se om samma fordon passerar en 

enhet flera gånger under en längre tid. Denna information kan användas i flera olika syften 

men i samband med informationen om var fordonet kommer ifrån (postnummer-adress) 

kan information fås som är användbar för t.ex. shoppingcenter för olika typer av underlag, 

där riktad reklam är ett exempel på liknande användningsområde. Denna information 

skulle dessutom kunna användas till att studera vilken typ av resenärer som färdas på en 

viss sträcka och det ges därför möjlighet till riktade insatser. Med antagandet om att ett 

fordon har sin startpunkt i det postnummer som ägaren är registrerad går det även att skapa 

OD-matriser mellan startpunkt och enhetens plats. Detta antagande är mest representativt 

om det används under rusningstider då fordonsägaren ofta kör från/till hemmet. Denna 

information tillsammans med data från SCB används sedan för att ge ytterligare 

information om vilken typ av person som antas färdas en viss sträcka. 

 

Ett annat användningsområde är att med hjälp av den mer detaljerade 

fordonsinformationen från fordonsregistret kan detaljerad information om drivmedel, ålder, 

motortyp, bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för det enskilda fordonet ges. Med 

denna information kan därför ett bättre mått på miljöpåverkan ges än t.ex. genom att endast 

räkna fordonsflöden och fordonens axelavstånd.  

 

Kvalité på data varierar bland annat beroende på årstid där det på vintern är vanligt att 

registreringsplåtar är skymda av smuts eller snö, men en typisk detekteringsgrad är cirka 

80–90 %. Generellt är detekteringsgraden högre om enheten placeras över körbanan 

jämförts med vid sidan av vägen. Hur väl Facility Labs enhet läser numret på 

registreringsplåten rätt ges inte direkt svar på, men då sensorns som används är den samma 

som i trängselskattesystem finns möjlighet att få hög noggrannhet genom att t.ex. använda 

två sensorer. Tyvärr är det svårt att avgöra ifrån vilket land ett fordon kommer från utifrån 

att avläsa registreringsplåten och därför kan inte systemet bestämma ett fordons 

nationalitet.  

4.6 Intervju Bumbee Labs 

Bumbee Labs använder teknik för att positionera mobila enheter som aktivt söker efter 

öppna WiFi-nätverk, vilket främst är mobiltelefoner hos trafikanterna. Tekniken fungerar 

både inomhus och utomhus. För positionering av mobila enheter byggs egna meshnätverk 
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av signalmottagare upp som möjliggör triangulering av WiFi-enheter. Detta möjliggörs då 

mobila enheter med WiFi påslagen skickar ut en signal som kan detekteras cirka 7–15 

gånger per minut när de söker efter WiFi-nätverk. När denna signal detekteras tilldelas 

varje enhet en unik identifieringskod som gör det möjligt att följa varje enhet. Efter ett tag 

raderas denna identifieringskod för att tillgodose krav som ställs från datainspektionen, 

vilket gör att det inte går att se om samma enhet återkommer till samma plats olika dagar. 

Om användaren däremot loggar in på nätverket som företaget kan tillhandahålla möjliggörs 

att följa enheten dag efter dag och man kan urskilja om en speciell kundgrupp har vanor 

som gör dem unika, exempelvis kaffevanor hos äldre män. 

 

Intervjupersonen från Bumbee Labs presenterar som främsta fördel att systemet kan 

kartlägga fotgängares rörelser väldigt väl och det är även ett bra system för att räkna 

fotgängarflöden. Tekniken är lättast att installera inomhus då det ofta är lättare att placera 

ut mottagare på väggar än att vara tvungen att förlita sig på stolpar och husfasader 

utomhus. De permanenta noderna som monteras fäst i regel på fasader och därför krävs ett 

samspel och dialog med fastighetsägaren. Vid användning inomhus går det oftast även att 

placera mätutrustningen tätare och uppnå hög precision av enhetens platsbestämningen.  

Intervjupersonen berättar att cirka 85 % av trafikanterna har en smartphone med WiFi 

påslaget. 

 

Tekniken används främst idag av verksamheter i stadskärnor som vill kartlägga var deras 

kunder rör sig och var störst koncentration av personer befinner sig vid olika tidpunkter, 

detta möjliggör att butiksägare kan optimera sina öppettider och hur mycket personal som 

ska finnas i butiken vid olika tidpunkter. Tyvärr finns inte möjlighet att följa trafikanter i 

realtid, vilket är en restriktion för att uppfylla datainspektionens krav, utan data kan ses 

med en dags fördröjning.  

 

Tekniken fungerar idag bäst för att kartlägga fotgängare och cyklister, och det är även för 

att mäta dessa trafikanter produkten har sitt största användningsområde. Att urskilja 

motorfordon med samma teknik är intressant men under intervjun framkom att detta är 

svårt i dagsläget, speciellt i stadskärnor där blandtrafik ofta råder och bilister samt cyklister 

därmed rör sig i liknande hastigheter. Intervjupersonen berättade om ett annat problem 

med att mäta bilister är att signalen från mobiltelefonen försvagas då enheten befinner sig 

inne i fordonet. 

4.7 Intervju Handledare Ramböll 

En intervju gjordes med handledaren på Ramböll för att få en förståelse för hur trafikdata 

används av konsulter i mikro-simuleringar. Första intervjufrågan behandlade vilken 

upplösning som önskas på trafikdata för denna typ av simuleringar. Det konstaterades att 

lägsta möjliga upplösning är önskvärd och så lågt tidsintervall som 5 minuters kan i vissa 

fall vara användbar, men ofta anses tio eller femton minuters upplösning tillräcklig. Om 

grövre upplösning på data används finns risk för att toppar i trafikflödet inte fångas upp då 

trafikens maxflöde kan pågå under en kortare tid. Detta är framför allt aktuellt för mindre 

städer där arbetspendling är en stor del av trafiken som alstras på vägen. Den typ av data 

som ligger till grund för den mikromodell som görs är framför allt fordonsflöden och 

svängandelar i olika korsningspunkter. Utöver detta är även data så som kölängder och 
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tidsluckor av intresse för att validera den uppbyggda modellen, dock är inte denna data lika 

högt prioriterad som flöden och svängandelar.  

 

Vad gäller antal fordonsklasser som är önskvärt för intervjupersonens 

användningsområden verkar oftast tre fordonsklasser vara tillräcklig, Dessa tre 

fordonsklasser är biltrafik, tung trafik och tung trafik med släp. Anledningen till att det är 

önskvärt med just denna uppdelning är att dessa trafikslag beter sig annorlunda och har 

olika körmönster och köregenskaper. I blandtrafik är oftast inte cyklister av intresse då 

dessa är svåra att modellera och inte påverkar resultatet i någon större utsträckning. Data 

för oskyddade trafikanter är däremot av intresse vid övergångställen och passager där dessa 

trafikanter påverkar trafikflödet på gatan. Tillfällen då utförligare information om olika 

fordonsklasser kan behövas är i vissa fall där omständigheterna är speciella, exempelvis 

vid en väg där det kör mycket traktorer eller arbetsfordon. Vid dessa tillfällen kan ett 

utökat antal fordonsklasser vara intressant.  

 

All den mätdata som används för simuleringarna finns oftast inte sedan tidigare utan oftast 

måste beställda mätningar göras för att få svängandelar i olika korsningspunkter, däremot 

kan det finnas data så som fordonsflöden sedan tidigare som kan vara av intresse. Oftast 

görs inga omräkningar eller justeringar av tillhandahållen data, utan den jämförs snarare 

mot data från existerande närliggande mätpunkter och historisk data för att säkerställa dess 

validitet.   

 

Vilken mätmetod som används för att ge trafikdata spelar oftast ingen roll men med t.ex. 

videoanalyser finns fördelen att data så som accelerationer och tidsluckor kan ges, vilket 

kan vara intressant om en väldigt detaljerad och noggrann simulering ska göras. 

Möjligheterna att använda FCD och WiFi-/Bluetooth-data anses begränsad då denna teknik 

inte ger fordonsflödet vilket är en viktig inparameter till simuleringar. Att denna teknik 

även kan ge ett fordons rörelsemönster genom ett större system på messoskala ses inte som 

speciellt fördelaktigt jämförts med att endast ha svängandelar separerat på vardera 

korsningspunkten. Endast i enstaka fall kan detta vara av intresse då detta skulle ge 

resmönster som berättar hur fordonet väntas röras mellan olika vägfiler, detta kan påverka 

resultatet om filerna är många och avståndet mellan korsningarna är litet. 
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Överlag verkar de metoder som använts fungerat bra och har gett ett resultat som svarar på 

de frågeställningarna och syftet som rapporten hade som mål att svara på. Att intervjuerna 

resulterat i denna intressanta och värdefulla information tros till viss del bero på val av 

intervjumetod. Författarna har valt att i möjligaste mån besöka intervjupersonerna för 

intervjun på plats och inför dessa intervjuer har förberedelser skett genom att studera 

ämnet. Inför intervjuerna har en generell intervjumall utformats, där intervjufrågorna 

kompletterats med följdfrågor och funderingar för att skapa intressanta diskussioner som 

väntas ha bidragit till resultatet. Den grundläggande litteraturstudien har möjliggjort 

följdfrågor på intervjupersonernas svar som resulterat i intressanta och utökande svar. 

Detta visade sig väldigt fördelaktigt då större fokus under intervjuerna kunde läggas på de 

frågor som inte kunde besvaras på annat sätt än genom just intervjuerna. Detsamma gäller 

för det företag som intervjuas, där stora dela av den information som finns tillgänglig om 

respektive företag och dess produkter studerats i förhand. Detta för att skapa en 

intervjumall så att intervjutiden kunde fokusera på relevanta och fördjupande frågor.  

Dessutom har även intervjupersoner på kommunerna getts möjligheten att förberett sig 

genom de förberedande frågorna som skickats ut. 

  

Dessa förberedelser visade sig vara extra viktigt vid just intervjuerna av företagen så att en 

kritisk bedömning kunde göras av de svar som generellt getts subjektivt och i ett säljande 

syfte. Detta är även något som väntas påverka resultatet, där resultatet väntats vara 

annorlunda om en intervjuperson utanför företaget valts för samma intervju. Tyvärr är en 

sådan person svår att hitta, däremot har en ytlig diskussion först med handledare som gett 

viss input och erfarenheter om respektive företagslösningar. En annan felkälla är att de 

företag som kontaktats för intervju har blivit utvalda utefter de företagsnamn som nämnts 

under intervjuer och diskussioner med handledare och kommuner. Därmed har urval av 

dessa företag inte skett efter några kriterier, utan har snarare valts utefter hur välkända 

dessa är hos olika trafikingenjörer.   

  

Alternativa metoder som diskuterades under uppstarten av rapporten var att kombinera 

enkäter med litteraturstudie respektive endast litteraturstudie. Att använda enkäter tros vara 

ett sämre alternativ, vilket visat sig då intervjufrågor behövt kompletteras genom mail (där 

mailen anses jämförbara med enkäter). Svar på frågorna har erhållits men dessa har inte 

varit lika förklarande och utförliga som de som givits under intervjuerna. Eftersom arbetet 

till mångt om mycket är utredande räcker ofta inte de korta svar som erhållits per mail. 

Författarna antar att resultatet hade varit liknande för en enkätstudie och därför anses 

denna metod inte ha varit aktuell för examensarbetet.  

  

Förbättringar av resultatet vad gäller mätmetodstabellerna finns, där en av dessa hade varit 

att kontakta de personer som utför mätningar och väga in deras samlade erfarenheter med 

teoretiska kunskaperna. På samma sätt hade ett mer fullständigt resultat erhållits om andra 
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personer förutom trafikplanerare, exempelvis personer på miljöförvaltningen eller 

trafikplanerare på mindre kommuner intervjuats där trafiksituationen, budget och 

miljöproblematiken är annorlunda. Detta är dock en avvägnings som gjort p.g.a. begränsad 

tid där fokus valts att lägga på trafikplanerare i de större kommunerna, då detta väntats ge 

ett bättre och mer applicerbart resultat till rapportens frågeställningar.   

5.2 Resultatdiskussion 

Erhållna resultat från litteraturstudien och genomförda intervjuer har väl svarat på 

rapportens uppställda frågeställningar i Tabell 1 sida 12, där samtliga intervjufrågor 

besvarats. Svaren på dessa intervjufrågor anses goda och har möjliggjort att uppställda 

forskningsfrågor besvarats på ett tillfredställande sätt i resultatet. 

 

Litteratursökningen vars syfte att undersöka olika trafikmätningsmetoder och 

insamlingstekniker har gett en god kunskapsgrund, vilken varit viktig för att skapa god 

kvalitén på de utförda intervjuerna. Den grundläggande litteratursökningen har dessutom 

gett en förståelse för styrkor och svagheter i olika mättekniker vilket använts som 

utgångspunkt vid intervjuer med trafikingenjörer och företag.  

 

Intervjuerna har till stor del svarat på frågor om vad kommuners trafikmätningar används 

till, om en tydlig strategi för trafikmätningar finns samt vilka tankar och mål som finns för 

framtiden. Vissa frågor har varit svåra för intervjupersonerna att besvara explicit och 

därmed har resultatet för dessa frågor blivit mer eller mindre svårtolkade och diffusa. 

Generellt har dock resultatet från intervjuerna varit goda, intervjupersonerna har förklarat 

på ett tydligt och öppet sätt hur de arbetar med ställda frågor samt styrkor och svagheter de 

själva identifierat med sitt arbetssätt.  

 

Resultatet kring vilka mätutrustningar som används har inte varit särskilt överraskande, där 

den vanligaste metoden har varit slangmätningar och alla kommuner är medvetna om 

mätsvårigheter och problem som kan uppstå med utrustningen. Något som däremot vist sig 

förvånande är att ingen direkt hänsyn till mätteknikens mätkvalitét och validitet verkar tas, 

det finns liten eller ingen kunskap om hur ”rätt” olika mätmetoder räknar.  

5.2.1 Ingen tydlig strategi eller tydligt syfte 

Ett resultat vilket ses som förvånade är hur det inte verkar finnas någon uttalad och tydlig 

strategi för de trafikmätningar som utförs i kommunerna. Utifrån intervjuer dras slutsatsen 

att trafikmätningar i samtliga intervjuade kommuner generellt utförs av tradition och 

uppkommande behov, snarare än utifrån en tydlig strategi. De återkommande mätningarna 

utförs främst som underlag för det löpande arbetet men även för att ligga till grund som 

underlag då trafikdata kan behövas i framtiden. Även om mycket av insamlad trafikdata 

används som underlag för t.ex. utvärderingar av ombyggnationer, miljöförvaltningens 

arbete, drift och underhållsåtgärder, o.s.v. utförs mätningarna utan ett tydligt uttalat syfte 

eller mål. Mätningarna görs därmed snarare för att gatukontoren i respektive kommun ska 

ha underlag vid eventuell efterfråga av trafikdata. Beställda mätningar görs ofta utifrån ett 

tydligt mål då dessa utförs vid uppkommande behov. Vid beställning av dessa tas därför 

hänsyn till vilken information som är intressant och vilket typ av mätutrustning som är 
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mest lämplig. Dagens utförande och metodval behöver inte nödvändigtvis vara dåligt eller 

ineffektivt på grund av detta men om en tydlig strategi, utifrån tydliga syften, finns bör 

bättre klarhet ges i hur trafikmätningarna ska utföras och utvecklas för framtiden. 

 

Trafikmätningarnas utförande varierar mellan kommunerna och kan bero på bland annat 

kommuners storlek, visioner för trafikutvecklingen eller vilka tidigare trafikmätningar som 

finns samt hur dessa har utförts. Att t.ex. mäta oskyddade trafikanter verkar vara relativt 

nytt och därför är det viktigt att kunna styra dess utförande mot ett på förhand definierat 

mål, även om detta kan vara svårt i ett tidigt stadie. Exempelvis mäter i dagsläget Malmö 

stad och Lund generellt cyklister manuellt under kortare perioder medan Göteborg stad 

utför sina cykelmätningar med kontinuerliga fasta mätstationer. Att mätningarna utförs på 

olika sätt beror antagligen på att trafikmätningarna har olika mål vilka grundas på olika 

framtidsvisioner för staden samt varierande erfarenheter som finns bland kommunens 

personal. För de företag som intervjuats verkar det i vissa fall vara svårt att förstå det 

övergripande målet för kommuners trafikmätningar. En tydlig strategi från kommunen 

hade underlättat deras framtida arbete då dessa företag i flera fall saknar djupare kunskap 

inom trafikteknik. Finns dessa strategier och visioner tydligt beskrivet för olika kommuner 

skulle därför båda parter gynnas på lång sikt då produkter bättre motsvarar kommuners 

behov. Det är exempelvis av stor vikt för företagen att veta hur olika kommuner prioriterar 

mellan kvalité och kvantitet, inte bara för idag aktuella projekt utan även för framtiden. 

 

Ett exempel på syfte, som har nämnts i en del intervjuer skulle kunna vara: ”att följa 

trafikutvecklingen i staden”, där det tydligt specificeras om det är antal fordonskilometer 

för bilister, fördelning mellan olika trafikantgrupper eller om båda kategorier är intressanta 

att mäta. Denna specificering är viktig att göra då dessa ställer olika krav på 

trafikmätningarna. Om det endast är intressant att följa trafikutvecklingen av motorfordon 

kan det vara lämpligt att i flera fall fortsätta utföra mätningar med endast slangmätningar. 

Är syftet istället att följa fördelningen mellan olika fordonsgrupper bör övervägande kring 

andra mätmetoder som kan identifiera flera olika typer av trafikanter i samma mätsnitt. Ett 

annat syfte skulle kunna vara att ge underlag åt miljöförvaltningen, något som görs i alla 

kommuner idag då de behöver följa upp bullerdirektiv och luftkvalitet. Däremot skulle 

kanske mer detaljerad information om fordon såsom årsmodell och drivmedel vara 

intressant vilket ställer nya krav på mätutrustning. Ett tredje exempel på syfte skulle kunna 

vara att årligen samla in trafikdata i hela staden för att ha tillgänglig om det efterfrågas i 

olika underlag. I detta fall behöver fokus kanske istället ligga på att samla in så mycket 

data som möjligt i olika mätpunkter på ett kvantitativt sätt.  

 

Slutsatsen är att syftet måste vara tydligt och även om det är indelat i flera delmål måste 

det tydligt framgå hur det inbördes prioriteras. En tydlig strategi hade i flera fall troligen 

inte påverkat dagens trafikmätningar i någon större utsträckning då denna trafikdata verkar 

lämplig för dagens användning. I andra fall finns det kanske anledning att se över nya 

mätmetoder så som FCD eller restidskameror. En grundlig utvärdering av dessa 

mätmetoder bör dock göras för att undersöka hur väl de uppfyller ett visst syfte eller 

strategi snarare än hur precis det mäter fordonsflöden eller hastigheter. Syftet påverkar 

även vilka felmarginaler som kan tillåtas och påverkar i sin tur därför om det ska fokuseras 

på kvantitativa eller kvalitativa mätmetoder. 
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5.2.2 Är kommuner konservativa? 

Något som framgått vid intervjuer av företag och även av egna tankar är att kommunerna 

är konservativa med sina trafikmätningar och är ovilliga att ändra på dessa. Även om så 

verkar vara fallet verkar det inte bero p.g.a. en ovilja att ändra mätmetod utan snarare p.g.a. 

en befogad försiktighet. Många mätpunkter och mätserier sträcker sig långt tillbaka i tiden 

och då innebär en ändring i mätmetod eller utförande att jämförelse med dessa historiska 

mätvärden försvåras. För dessa återkommande mätningar verkar det inte heller finnas 

någon anledning att byta mätmetod då dessa mätmetoder levererar den data som 

efterfrågas. Ytterligare en faktor som gör förändringar svåra verkar vara att alternativa 

mätmetoder till de traditionella mätmetoderna så som slangar och manuella mätningar ofta 

är dyrare då det är mer avancerade. Stora startkostnader är ofta förknippade med dessa 

avancerade mätningar vilket medför att mätningar med t.ex. videoanalys kräver längre 

mätperioder, komplexa mätplatser eller speciella databehov för att vara lönsamma. 

Dessutom är användningen av dessa mätutrustningar ofta problematisk då det kan 

ifrågasättas om de är integritetskränkande eller ej. Därav behöver beslut generellt fattas av 

varje enskild länsstyrelse om det godkänns att använda utrustningen vilket försvårar och 

försenar insamlingen av trafikdata (Eriksson, 2017). Dessa faktorer gör att utvecklingen tar 

längre tid samtidigt som en tillförlitlighet finns till traditionella mätmetoder. 

 

Bilden som getts är istället att kommunerna är försiktiga och måna om att obeprövade 

mätmetoder ska testas och utvärderas innan de används. Ett stort intresse för alternativa 

mätmetoder verkar finnas hos kommunerna där samtliga kommuner håller på att utvärdera 

och testa nya mätmetoder samtidigt som några metoder implementerats i liten skala. För de 

återkommande mätningarna som ligger till grund för officiell statistik anses ny teknik ännu 

vara för obeprövad och därav finnas det inget mål att byta mätutrustning i dessa 

mätpunkter. Med framtida teknikutveckling finns däremot inget motstånd att byta 

insamlingsteknik förutsatt att den är ekonomiskt konkurrenskraftig och är lämplig för 

trafikdatainsamlingen. 

5.2.3 Vikten av att utföra mätningar så som man alltid gjort 

Det framgår tydligt i intervjuerna med kommunerna att det finns ett stort värde i att utföra 

årligen återkommande mätningar i samma punkter och på samma sätt som man alltid gjort. 

Kommunerna verkar ha behållit majoriteten av de mätpunkter som det använt sedan de 

började lagra sina trafikmätningar och har eventuellt fyllt på med ytterligare mätpunkter i 

samband med att nya bostadsområden och vägar byggts. Att använda samma mätutrustning 

är viktigt för att kunna jämföra mätvärden mellan åren och dessutom verkar det inte finnas 

någon direkt anledning till förändring. Denna uppföljning är inte bara viktig för 

trafikuppföljning utan även för bl.a. trafikprognoser och uppföljning av dessa. Något som 

diskuterats i flertalet av intervjuerna är huruvida man behöver utföra mätningar i alla 

mätpunkter då de ofta är många till antalet. Att plocka bort några mätpunkter behöver inte 

påverka möjligheten att följa resandeutvecklingen i en stad, ett mindre antal mätpunkter 

kan även minska kostnaderna för undersökningen. Med bättre trafiksimuleringsmodeller 

och kunskap om trafiksituationen kan många trafikflöden uppskattas i en stadsmodell. 

Konsekvenser av en sådan förändring och hur det påverkar respektive kommuns arbete bör 

därför utredas innan några förändringar genomförs. 

 

 



 

67 

5.2.4 Diskussion kring intervjuade företag  

Intervjuer med företag som levererar trafikmätningar har främst gjorts då de erbjuder 

modern och intressant teknik. Intresse fanns av att höra leverantörens generella åsikter om 

trafikmätningar, vad de kan erbjuda med sin teknik och hur de tror att deras produkt kan 

förbättra användningen av trafikdata. 

 

Analysverktyget som Viscando och andra liknande företag erbjuder verkar vara mest 

lämplig när platser med avancerade trafikmönster ska studeras, där videoanalystekniken 

erbjuder möjligheten att studera flera olika trafikslag samtidigt. Viscando berättade att de 

kan skilja fotgängare, cyklister, bilister och större motorfordon åt, samtidigt har de 

möjlighet att definiera nya trafikantgrupper i mjukvaran baserat på dess storlek. Tekniken 

anses lämplig på platser där många olika trafikantgrupper ska räknas samtidigt, där 

montering av traditionell utrustning (t.ex. slangar) ej går att genomföra och då det är svårt 

att på förhand definiera vilka rörelsemönster exempelvis fotgängare har på platsen. Att 

genomföra före- och efterstudier är en bra tillämpning av mätmetoden, framförallt i de fall 

då förändring gjorts för att förbättra trafiksituationen för oskyddade trafikanter. 

Traditionella mätmetoder t.ex. slangmatning kan ej mäta fotgängare vilket videoanalys 

kan, därför kan interaktioner mellan motorfordon och oskyddade trafikanter bättre studeras 

med denna teknik.  

 

Analysmetoden Facility Labs använder, där de identifierar fordonsegenskaper och 

postnummer för fordonsägarens folkbokföringsadress med hjälp av fordonets 

registreringsskylt är intressant eftersom metoden möjliggör annorlunda trafikdata jämfört 

med vanlig videoanalys. Under intervjun framhävdes nyttan att kunna identifiera exakt 

fordonstyp då vetskapen om utsläpp från specifika modeller kan ge god information om 

den lokala luftkvalitén på en plats. Detta kan vara av hög vikt för kommunernas möjlighet 

att redovisa luftkvalitén på olika platser i städer (Naturvårdsverket, 2016). Att ha större 

kunskap om vilka fordon som trafikerar en vägsträcka kan förbättra t.ex. 

luftkvalitetsmodeller. Vi tror att tekniken kan ha fler användningsområden, exempelvis 

insamling av underlag för mobility management åtgärder där det är viktigt att förstå vilken 

målgrupp som åtgärder riktas mot. Exempelvis kan man få en förståelse för vilka områden 

(utifrån fordonsägarens postnummer) inom kommunen som kan vara aktuella för mobility 

management åtgärder och därefter fatta nödvändiga beslut. Faktorer som kan vara 

intressant att studera är exempelvis om invånarna arbetar på en sådan plats att det 

befintliga kollektivtrafiksutbudet uppfyller deras behov eller om nyinvesteringar i 

kollektivtrafiken är nödvändiga. 

 

Tekniken som Bumbee Labs erbjuder är baserad på att fånga upp WiFi-signalen från 

mobila enheter, livslängden på denna teknik diskuteras i kapitel 5.2.6.2. Om man bortser 

från denna begränsning anses idén att använda denna metod för datainsamling god. I ett 

EU-projekt kallat wifi4EU (European Commission, 2017) där WiFi-installationer i städer 

kan finansieras med hjälp av EU-pengar talar för tekniken att spåra WiFi-signaler. Att då 

kombinera två olika intressen dels WiFi åtkomst och ett trafikanalysverktyg likt de 

Bumbee Labs använder skulle då var intressant och det bör utredas om det finns möjlighet 

att samordna dessa intressen. Dessutom tros tekniken vara användbar på platser då mobila 

nätverk inte har tillräckligt kapacitet, exempelvis vid stora folksamlingar som t.ex. vid 

valborgs firande i Lund, stadsfestivaler eller andra större evenemang. Här kan en 

kartläggning av människors beteende och rörelsemönster vara till stor nytta för att planera 
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liknande evenemang i framtiden, realtidsplanering (vilket ej är möjligt med Bumbee Labs 

lösning) åt polis och sjukvårdspersonal och för att studera fotgängares rörelsemönster mer 

detaljerat vilket kan ligga till grund för flera beslut. Dessutom ges personen som besöker 

evenemanget en mertjänst genom att WiFi-nätverket möjliggörs vilket kan vara till fördel 

då det vanliga mobilnätverket blir överbelastat vid denna typ av större folksamlingar. Vad 

gäller realtidsdata verkar det inte vara möjligt i dagsläget då det strider mot 

datainspektioners beslut enligt Bumbee Labs. Om detta skulle möjliggörs i framtiden eller 

annan teknik finns där detta är möjligt finns flera intressanta användningsområden så som 

integrering i olika ITS lösningar m.m. Anledningen till att en lösning WiFi åtkomsten via 

noderna i systemet diskuteras är då det inte är någon större merkostnad att tillgängliggöra 

denna funktion. Då tekniken annars är relativt kostsam väntas detta ytterligare 

användningsområde i flera fall öka möjligheten att finansiera produkten. Dessutom ses det 

främsta användningsområdet för produkten på platser där det rör sig mycket folk vilket 

även väntas vara platser där efterfrågan av WiFi är stora. 

 

Även om det tre studerade företagen erbjuder tre ganska så olika metoder för att analysera 

och utföra trafikmätningar har de en del gemensamma egenskaper och där det för att 

mätmetoderna ska vara lönsamma ofta krävs två saker. Ett första generellt krav för att 

mätmetoderna ska vara lönsamma idag är att den mätdata som efterfrågas ofta behöver 

vara något mer än traditionell mätdata som är hastigheter, fordonsklasser och flöden av 

motoriserad trafik. Det krävs alltså oftast att det efterfrågas mer detaljerad data om 

fordonen, dess rörelsemönster eller möjligheten att mäta oskyddade trafikanter. Den andra 

faktorn som generellt krävs för att mätmetoderna ska vara lönsamma är att mätperioderna 

som efterfrågas är relativt långa. Om en kortare mätperiod är tillräcklig verkar ofta 

manuella mätmetoder vara mer kostnadseffektiva. Att just dessa två faktorer är viktiga för 

att dessa lösningar ska vara attraktiva är på grund av att installations/startkostnaderna är 

relativt höga. Därför är andra alternativ ofta fördelaktiga ur ett ekonomiskt perspektiv om 

den informations som önskas inte är så avancerad och tekniker så som t.ex. slangmätningar 

är då ofta ett bättre alternativ. Om en kort mätperiod är tillräcklig så kan manuella 

räkningar vara ett alternativ trots att flera personer kan behövas, dock kan denna metod 

inte alltid ge samma data så som heat maps och trajektorier. I framtiden borde det finnas en 

potential för dessa mätmetoder för att ersätta traditionella mätmetoder om kostnaderna 

minskar samtidigt som användningen av utrustningen förenklas. 

 

Med anledning av ovan nämnda ekonomiska nackdelar anses dessa mätmetoder inte ersätta 

traditionella mätningar utan är snarare aktuell då mer avancerad mätdata efterfrågas och en 

kort mätperiod inte är tillräcklig. Vad som ses som intressant är, trots att mätmetoderna 

fungerar bra var för sig, så borde möjligheten att kombinera dessa olika mätmetoder ge ett 

stort mervärde. Exempelvis kan de enheter som avläser WiFi-signaler inte avgöra vilket 

fordon denna enhet befinner sig i. Att då kombinera denna mätmetod med t.ex. Facility 

Labs lösning skulle ge fördelen att man kan ta reda på hur ett fordon rör sig samtidigt som 

man vet exakt vilket fordon det är. Att kombinera dessa system skulle dessutom kunna ge 

ytterligare en fördel då WiFi-mottagaren missar vissa fordon och eftersom andra 

mätmetoder kan mäta just detta kan det totala mätvärdet räkas upp till ett representativt 

flöde. På samma sätt borde Viscandos lösning som funkar på mikro-nivå i kombination att 

ett system som mäter på större nivå kunna användas för att följa ett fordon på 

makro/meshoskala samt mer detaljerat på specifika platser i mikroskala. 
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5.2.5 Vilka behov och möjligheter finns för samarbete 

Att utöka samarbete mellan både kommuner-kommuner och kommuner-konsulter kan vara 

av nytta för alla parter. Exempel på framtida samarbete mellan kommuner kan vara 

jämförelse mellan användning av olika mätmetoder, vilka erfarenheter har en kommun 

kontra en annan och vad kan dessa lära av varandra? Anledningen till att detta behov 

identifierats är att insamlingen av trafikräkningar verkar vara i ett teknikskifte där 

traditionella passagemätningar som slangar och induktionsslingor i vissa fall kan 

kompletteras eller ersättas av video- och signalmätningar (WiFi och Bluetooth). Att utreda 

nya tekniker verkar vara aktuellt och intressant i kommunerna själva och även intresset av 

att utveckla och förbättra datamaterialet som kan tillhandahållas. Dessutom har de i 

intervjuerna framkommit att det tidigare funnits en kommunikation mellan de olika 

kommunerna men att det har stagnerat de senaste åren. Just inom detta område verkar det 

som att det finns anledning att öka kommunikationen mellan trafikingenjörerna som 

hanterar dessa frågor. Samtliga kommuner verkar testa olika moderna mätutrustningar eller 

planerar att göra så, därför finns det en stor vinst med att dela med sig och lära sig av andra 

kommuners erfarenheter. På samma sätt verkar t.ex. Malmö och Lund ha likande problem 

vad gäller en utdaterad databas och då finns det stora vinster i att diskutera problem och 

möjligheterna med olika lösningar för att hitta den bästa lösningen på problemet för 

respektive kommun. På samma sätt kan även dessa kommuner dra flera lärdomar av både 

Stockholm och Göteborgs stad som relativt nyligen implementerat en ny trafikdatabas som 

därmed stått inför flera likande frågeställningar och beslut. 

 

Att utöka samarbete mellan konsulter och kommuner kan också vara till stor fördel för 

båda parter. I flera fall har det visat sig att kommunerna har uppfattningen att den som 

efterfrågar mätdata sällan vet vad de vill ha för något och därför ofta nöjer sig med den 

data som blir tillhandahållen. Ofta har konsulter och kommunen samma intresse och mål 

och därför är det viktigt med ett samarbeta där kommunerna om möjligt anpassar sig till 

konsulters generella databehov och konsulter i ett tidigt stadie meddelar om den data de 

önskar för ett projekt. Ett exempel på tillfälle då det är viktigt med samarbete är vid en 

större planerad infrastukturombyggnad. För att fastställa intressanta mätpunkter vid 

utförande av före-efter studier kan väglänkar genom diskussion identifieras och 

möjligheten att säkerställa att aktuell mätdata används vid dessa beräkningar istället för 

inaktuell data som inte svarar mot behovet säkerställs. 

 

När kommuner utför mätningar på uppmaning av en intressent är det noga att tidigt 

säkerställa att det som räknas verkligen är det som efterfrågas. Detta låter i mångt om 

mycket självklart, men det har visat sig att detta i vissa fall kan vara ett problem om 

inblandade parter inte jobbar mot samma syfte. Därför bör alltid syftet och målen vara 

väldigt tydligt definierade så att inga missförstånd uppstår som kan påverka utförandet av 

trafikmätningen. Kontroll bör göras genom att beställaren godkänner/kontrollerar den plan 

som ställts upp för den tänkta mätningen. Detta minimera risken för mätfel och data som 

inte svarar mot konsultens behov och risken att tvingas göra om mätningen då resultatet 

inte blev vad som efterfrågades. 
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5.2.6 Framtiden 

5.2.6.1 Hur kan kommuners trafikmätningar användas till ITS  

Många nya lösningar och användningsområden finns för ITS där flera av dem på ett eller 

annat sätt kan använda och utnyttja trafikmätningar. I dagsläget verkar det främst som att 

ITS används för att analysera trafiken och därefter t.ex. ändra hastighetsskyltar, justera 

signalstyrning eller varna för olyckor via information och skyltning på vägbanan. I 

framtiden finns troligen möjlighet att denna information likt den som visas i Figur 20 

istället skickas och tas emot direkt av intelligenta fordon som t.ex. kan optimera rutten eller 

agera om fara föreligger. Även om det är svårt att säga hur framtiden kommer se ut verkar 

det behövas och tillkomma flera nya mätmetoder som har stora möjligheter att användas i 

ITS-lösningar där realtids data spelar en stor roll för att framförallt optimera trafikens 

framkomlighet och trafiksäkerheten.  

 

Vid intervjun med trafiken.nu framkom att deras insamlade data kan vara och är väldigt 

aktuell att använda för ITS-lösningar. Med hjälp av digitala trafikskyltar uppdateras 

trafikinformation åt trafikanterna direkt vid inrapporterade olyckor, risk för väderomslag 

osv. Dessutom jämförs restider mellan olika ruttval till samma målpunkt med hjälp av ITS-

skyltar. Användningen av ITS tros vara viktig för smart trafikplanering i framtiden, ITS 

borde t.ex. möjliggöra bättre användning av stadens parkeringsplatser vilket kan användas 

för uppdaterade parkeringsnormer, dessutom kan restid till exempelvis en sportarena visas 

för olika länkar vid större evenemang som påverkar trafiken. 

 

 
Figur 20: Exempel på trafik informationsskylt (Trafiken.nu, 2017) 

5.2.6.2  Nya insamlingsmetoder  

I framtiden kommer troligtvis insamlingsmetoderna av trafikdata i flera fall förändras, 

detta i takt med att användningen av trafikdata väntas förändras. Att föreslå mer detaljerat 

hur kommuner ska samlas in data i framtiden är dock ingen slutsats som kan dra utifrån 

den information som tillgetts från utförda intervjuer. Detta då det inte lyckats identifiera en 

tydlig strategi och ett tydligt syfte med de mätningarna kommunerna utför, vilket krävs för 

att ge goda råd och förbättringsförslag. Utifrån trafikmätningarnas användande har följande 

slutsatser dragits angående datainsamling. För de återkommande mätningarnas användande 

och utförande verkar strategin vara att följa trafikutveckling ”mäta så mycket som möjligt” 

gör att det inte finns direkta incitament till att ändra insamlingsmetod. För de beställda 

mätningarna kan det däremot vara intressant att prova nya tekniker då det ofta inte 

påverkar officiell statistik som kommunerna publicerar och det är oftast lättare att förstå 

vad trafikmätningarna ska användas till. 

 

I tidigare studerad litteratur har fördelar med den data som smarta fordon kan ge lyfts fram, 

exempelvis möjlighet att identifiera platser som kräver mer utförlig halkbekämpning, men 

även kövarning och smarta förslag för ruttval. Hur tillgänglig denna data blir i framtiden är 
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däremot osäker, kommer alla biltillverkare använda samma standard och därmed 

möjliggöra kommunikation mellan olika fordonstillverkare eller kommer 

kommunikationen vara märkesspecifik eller kanske en premiumtjänst. Det är även viss 

skillnad på teknikerna fordon till fordon (V2V) och fordon till infrastruktur (V2I) men där 

båda kan bidra till bättre trafiksäkerhet och framkomlighet. Fordonsdata som är tillgänglig 

för stadens infrastruktur kan användas för att räkna fordon men även optimera 

trafiksystemet genom att t.ex. minimera kölängder och prioritera utryckningsfordons 

framkomlighet. 

 

Hur teknik används i framtiden är svårt att dra slutsatser om. Framförallt Bluetooth och 

WiFi-tekniken är något som antagligen kommer användas ännu mer i framtiden, vilket 

talar för insamlandet av denna data, frågeställningen är dock hur tekniken kommer 

användas. Som användare av större WiFi-nätverk märks det snabbt att kapaciteten i WiFi-

nätverk är begränsad då stort antal enheter kopplat upp sig till nätverket samtidigt. En 

annan faktor är att dagens mobilabonnemang tenderar till att erbjuda större möjlighet att 

via 3G-, 4G- och i framtiden 5G-nät använda internet med större tillåtna datamängder och 

dessutom har EU-lagstiftning möjliggjort billig internetanvändning i hela Europa genom 

slopade roamingavgifter (Haluban, 2017). Detta väntas minska behovet av öppna WiFi-

nätverk för att tillgodose användarnas internetbehov, vilket minskar möjligheten att mäta 

trafikanter med hjälp av denna teknik. Problemet uppstår redan idag då Bluetooth enheter 

ska detekteras, ofta är telefoner med aktiverad Bluetooth inställda att bli ”osynliga” för 

övriga enheter efter ett visst tidsintervall vilket endast möjliggör kommunikation med 

redan sammankopplade enheter. I rapporten skriven av (Lesani & Miranda-Moreno, 2016) 

dras slutsatsen att Bluetooth detektering inte fungerar för att räkna fotgängare då 

detekteringsgraden blir för låg (2,02 %). I samma rapport talas det positivt om WiFi-

detektering, upp mot 50 % av alla fotgängare detekterades med ett medelvärde på 26 % 

över hela mätserien (Lesani & Miranda-Moreno, 2016). Därför måste stor hänsyn tas till 

framtida mobilanvändande för att denna teknik ska fungera även i framtiden eller går 

Bluetooth-detekterings öde till mötes. Dessutom kan nya funktioner i smartphones göra 

WiFi-tracking omöjlig, exempelvis applikationen IFTTT till Android och IOS möjliggör 

funktioner som att stänga av WiFi då telefonen lämnar hemmet och sätta igång funktionen 

igen när telefonen befinner sig på personens arbetsplats (IFTTT, 2017). Om funktioner 

som denna blir vanligt förekommande eller integreras i den mobila enhetens 

operativsystem, finns risk för att system som detta blir utdaterade med tiden, vilket är 

något att ha i åtanke vid långsiktiga inverteringar i denna typ av system.   

5.2.7 Etiska aspekter 

Vid informationsinsamling har nya tekniker studerats som genom anonymisering av 

insamlad data eller direkt bearbetning av data tar hänsyn till flertalet lagar, bl.a. 

personuppgiftslagen och lagen om allmän kameraövervakning som annars kan förhindra 

denna datainsamling. Denna anonymisering möjliggör användningen av exempelvis 

kameror eller insamling av WiFi/Bluetooth signaler. 

 

Liknande insamling av stora mängder anonymiserad data sker exempelvis genom butikers 

bonuskortsystem. Många konsumenter och privatpersoner är överlag positiva att använda 

dessa tjänster. När konsumenterna informeras om hur informationen användas vill media 

ofta framhäva riskerna och osäkerhet angående den enskilda individens integritet. 

Detsamma gäller även vid insamling av trafikdata och Video-, WiFi- och Bluetooth teknik. 



 

72 

Teknikerna används idag både för att räkna trafikanter och för att optimera handel. SVT 

har under bl.a. 2014 och 2015 skrivit flertalet artiklar som valt att fokusera på känslan och 

upplevelsen hos de personer som kartläggs via trafikmätningar7. Bland de granskade 

teknikerna finns WiFi- och Bluetooth mottagare som kartlägger kunders rörelser i 

stadskärnor och inne i köpcentrum. Dessutom en videoteknik som används för att bedöma 

vilken kundgrupp konsumenten tillhör (kön och ålder) eller vilket postnummer ägaren till 

en personbil är bosatt i. Att kritik mot detta framförs trots att teknikerna är godkända av 

datainspektionen är inte förvånande, det verkar som många personer uppfattar det som 

obehagligt när data om den enskilda individen samlas in, även då data är tänkt att vara 

anonym. 

 

Problemet med Big-data och dess användning har diskuterats av författarna under hela 

uppsatsens gång, vid informationssökning har debatterande artiklar och tidningsartiklar 

som tar upp ämnet erhållits. I artiklarna ” CRITICAL QUESTIONS FOR BIG DATA” 

(Boyd & Crawford, 2012) och ” We’ll see you, anon” (The Economist, 2015) diskuteras 

fördelarna och nackdelarna med Big data. Fördelar som tas upp är bl.a. kommunicerande 

bilar som identifierar farliga vägsträckor eller att identifiera livsstilsrelaterade samband till 

folksjukdomar (The Economist, 2015). Nackdelarna, som diskuteras tydligt i båda artiklar 

är de som uppkommer vid användningen av ett flertal stora databaser samtidigt. Dessa 

anonyma databaser blir vid jämförelser mindre anonyma och det går att identifiera enskilda 

personer, exempelvis fann artikeln det möjligt att identifiera personer med hjälp av 

anonyma databaser från sociala medier (Boyd & Crawford, 2012). Detta sker dock endast 

vid användning av flera databaser då den ursprungliga databasen sällan ger någon 

information som möjliggör identifiering. Vid risk för att detta ska ske bör det diskuteras 

och analyseras hur tillgänglig data ska vara och för vem. 

 

Därför är det av stor vikt att analyser kring hur publik mätdata bör vara, data från 

exempelvis Facility Labs tillhandahåller mycket information om ägaren till ett fordon som 

sparas anonymt men vid jämförelse med andra databaser finns kanske möjligheten att göra 

rimliga antagande som gör att data ej kan antas vara anonym längre. Frågan om vem som 

ska ha tillgång till denna data blir då aktuell, ska privatpersoner, forskare eller företag ha 

tillgång till denna data och ska det finnas restriktioner beroende på användningsområde? 

Fördelarna och möjligheterna med denna teknik är på flera sätt revolutionerande men just 

den etiska aspekten är en viktig del för teknikerna som gör att extra försiktighet bör tas 

som kan försvåra och fördröja dess utveckling.  

  

                                                 
7 Svt (2014) Vill erbjuda gratis WiFi – mot personlig data 
  Svt (2014) Datainspektionen reagerar på mobilkartläggning 
  Svt(2014) Städer vill kartlägga dig genom din mobil 
  Svt (2014) Här kartläggs invånare genom mobilen 
  Svt (2015) Kartläggning av kunder fortsätter – trots flera avslöjanden 
  Svt (2015) Här testar de tekniken som följer din mobil 
  Svt (2015) App ska ge makt åt konsumenten 
  Svt (2015) Butikskameran som läser av ditt kön och ålder 
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5.2.8  Tänkbara användningsområden för ny mätutrustning 

Efter intervjuer och litteraturstudier har det tydligt framkommit att det inte finns någon 

mätteknik eller lösning som är bäst för alla ändamål utan att alla tekniker har sina för- och 

nackdelar utifrån användningsområdet av trafikdata. Därför måste beslut tas inför varje 

trafikmätning om vad mätdata ska användas till, vilken noggrannhet som krävs och hur stor 

budgeten är. Utifrån detta kan det t.ex. beslutas om traditionella slangmätningar eller mer 

avancerad insamlingsmetod ska användas.  

 

Då en grundläggande litteratursökning gjorts för att identifiera för- och nackdelar med 

olika mättekniker samtidigt som uppföljande intervjuer med företag som genomför 

mätningar har gjorts, har det identifierat vissa tillfällen då olika mätmetoder är mer eller 

mindre lämpliga. Videoanalys som exempelvis Viscando utför anses väl lämpad för 

före/efter studier, Facility Labs teknik väntas fungera bra för att rikta mobility management 

åtgärder och även för utvärderingen av dessa åtgärder, samt för miljöanalyser. Bumbee 

Labs lösning anses vara bäst till att studera tunga gång- och cykelstråk och förstå hur dessa 

trafikanters dygnsvariation ser ut inom staden. 

 

Att med hjälp av heat maps8 hitta var störst flöden av oskyddade trafikanter uppgår under 

olika tillfällen över dygnets timmar kan vara till stor fördel jämfört med traditionella 

mätmetoder (manuella och slang-/radarmätningar). Detta är ett användningsområde där 

FCD/WiFi/Bluetooth data skulle kunna användas för att identifiera vilka stråk som främst 

används av fotgängare och cyklister och därmed t.ex. göra ännu effektivare prioriteringar 

av vinterunderhåll. Eftersom även dygnsvariationer är lätta att studera med denna typ av 

mätmetod kan data även t.ex. användas för att planera drift- och vägunderhåll. Det går 

även att studera var högst krav på infrastrukturen för oskyddade trafikanter bör vara. WiFi-

tekniken i kombination med kamera och konfliktteknik möjliggöra studier för säkrare och 

effektivare utformning av infrastruktur för dessa trafikantgrupper. I samband med att en 

videoanalys görs kan även flöden av trafikantgrupperna uppskattas och därmed kan även 

en bedömning av trafikutvecklingen och stråkets kapacitet göras.  

 

Arbete med trafiksäkerhet för fordon kan göras med hjälp av videoövervakning och 

avläsning av registreringsskyltar. Med tillgång på registreringsnummer kan bilfabrikat och 

årsmodell visas snabbt och enkelt och därmed kan det ge en uppfattning om hur säker 

fordonsflottan är i olika kommuner, utifrån detaljerad information om fordon som används. 

Detta kan vara till nytta för att följa måluppfyllelsen i den egna kommunen för målet att 

andelen trafikarbete utfört av personbilar med högsta Euro NCAP-klass (Trafikverket, 

2016a). 

5.2.9  Kvalitetskrav 

Höga kvalitetskrav är något alla kommuner arbetar med och mycket arbetstid läggs på att 

kvalitetssäkra datainsamlingar genom att undersöka om mätningen ger den data som 

förväntats under mätperioden. Kontroller som utförs är exempelvis om insamlad data 

stämmer mot historisk data, undersökningar om trafikarbetet eller likande väntas ha 

                                                 
8 Karta som visar koncentrationen av trafikanter på olika platser i staden. 
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påverkat resultatet, om mätutrustningen är felplacerad eller om den har fungerat 

ändamålsmässigt under mätperioden. Det har visat sig i resultatet att problemet med denna 

arbetsmetod är att den är väldigt resurskrävande och bygger på att en trafikingenjör 

analyserar data manuellt. En framtida lösning med automatisk kvalitetskontroll borde 

undersökas för att få ner mängden data som kräver manuell granskning. Mängden data 

väntas även öka då fler permanenta mätstationer monteras i kommunerna och därför är det 

i längden ohållbart med manuell analys av inkommande data i takt med att datamängden 

att analysera ökar. 

 

En identifierad faktor som anses problematiskt och förvånande är att det ofta saknas 

kunskap om med vilken mätkvalité olika mättekniker samlas in mätdata. Det finns t.ex. 

ofta ingen kunskap om hur många fordon en slangmätning förväntas missa att räkna eller 

hur väl fordonsklassificeringen är, detsamma gäller för radarmätningar, där det mätresultat 

som ges ofta antas vara representativt för det verkliga flödet. Detta ses som en stor svaghet 

då olika mätningar utförda med olika tekniker ej går att jämföra med varandra rakt av då de 

inte räknas om till ett värde som borde representera det verkliga. Att t.ex. använda en 

mätmetod med en lägre detekteringsgrad behöver nämligen ej vara sämre än att mäta exakt 

rätt så länge det finns god vetskap om mätfelets storlek, då det möjliggör att räkna upp ett 

lågt värde till ett som är representativt.  

 

Slutsatser som dras kring mätkvalitet i rapporten är att det måste tas fram information om 

hur väl olika tekniker mäter trafik så att uppräkning/nedräkning av mätresultat möjliggörs. 

Den historiskt vanligaste mättekniken är slangmätningar och om alla mätningar gjordes 

med samma teknik fanns inte denna problematik i samma omfattning. Det anses okej att ha 

missvisande mätdata så länge all insamlad data har samma mätfel så en jämförelse mellan 

dessa möjliggörs. Med ökade trafikmängder och arbetsmiljöregler som inte möjliggör 

montering av slangar på vältrafikerade väglänkar i kombination med lanseringen av bättre 

och effektivare mätmetoder bör ett rådgivande dokument tas fram som möjliggör 

jämförandet av data mellan olika insamlingsmetoder och jämförelsen mellan data insamlad 

idag jämfört med historiska data. Om denna jämförelse möjliggörs kan även data 

presenteras och jämföras mot varandra och användandet av olika mätmetoder underlättas. 

5.2.10  Databas: Hur borde data lagras  

I följande stycke definieras databas som dels databasen där alla trafikdata lagras men även 

den mjukvara som hanterar och presenterar denna data. Hjärtat för trafikmätningar kan i 

mångt om mycket ses som den databas där dessa mätningar lagras och hur mjukvaran 

kopplad till databasen kan hantera och presentera denna data. Utan någon användbar 

databas kan ett alternativ vara att lagra trafikmätningar i form av utskrivna Excel-

dokument. Eftersom trafikmätningarna utförs i syftat att användas på något sätt samt att 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gett rådet åt kommuner att bevara alla 

trafikmätningar som utförs (SKL, 2014) är det viktigt att detta användande görs så lätt som 

möjligt, inte bara för intern personal utan även externa aktörer. Ett lätt, tydligt och 

överskådligt system minskar tidsåtgången, minimerar risken för felkällor och ökar 

möjligheten att rätt data används för rätt ändamål. Samtliga intervjuade kommuner visar 

dessutom på förändringar som antingen ska ske eller har skett vad gäller just denna 

mjukvara vilket visar på vikten av en aktuell och uppdaterad databas. Vad gäller databasen 

så finns flera delar som påverkar dess uppbyggnad och innehåll, dessa presenteras 

översiktligt i Figur 21 nedan. Det bör även nämnas att råden nedan riktar sig till större 
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kommuner då mindre kommuner inte antas ha lika stora möjligheter att skapa denna typ av 

mer utvecklad databas, däremot är alla råd som diskuteras aktuella oavsett databasens 

omfattning. 

  

Indata: 

Databasens uppbyggnad och behov är i hög grad beroende av vilken typ av indata den ska 

hantera. Detta eftersom en fel utformad databas kan ge restriktioner i viken typ av indata 

som kan användas, vilket i sin tur kan begränsa val av mätmetoder och hur dessa utförs. 

Därför är det viktigt att ta hänsyn till de mätmetoder som används och den data och 

filformat som dessa genererar, så att önskade mätmetoder kan användas utan någon 

tidskrävande handpåläggning. Behovet av att databasen ska kunna hantera flera olika typer 

av indata blir mer och mer aktuellt med många nya mätmetoder som blir allt mer populära. 

Vad som står klart är att indata generellt kommer att komma i flera olika fil- och 

dataformat då flera mätmetoder används. Detta beror på att olika informations- och 

mätkvalitetskrav ställs på olika mätplatser samtidigt som mätplatsens utformning påverkar 

vilken mätmetod som kan används. Det anses högst sannolikt att flera olika typer av 

mätmetoder kommer användas i framtiden då alla metoder har olika fördelar vad gäller 

mätplats, resultats behov och kostnad. Olika mätmetoder och utförande medför alltså att 

typen av indata till databasen kommer variera.  

 

Kvalitetskontroll: 

En viktig del för att ha korrekt data är att en kvalitetskontroll förslagsvis genomförs innan 

data läggs in i databasen, vilket borde kunna ske automatiskt i de flesta fall. En första 

kvalitetskontroll sker generellt av teknikern som installerar och plockar in mätutrustning 

där denna kontroll borde anges som indata för mätserien, för att få en indikation på 

datakvalité. För manuella mätmetoder borde det på samma sätt anges indata som kan 

påverka datakvalitén så som skymd sikt, felaktig tidtagning, onormala beteende så som 

t.ex. stora skolklassers passage, etc. Något som också är viktigt att spara i databasen för 

vardera mätserie är omständigheter som kan ha påverkat mätningen så som vägarbeten och 

väderförhållande. Extra viktigt är detta givetvis för oskyddade trafikanter där även om 

mätdata för dessa är korrekt utförd så kan det finnas en förklaring till dess variation som 

beror på väder som bör beaktas i ett senare skede. En struktur för denna första 

kvalitetskontroll bör finnas för att underlätta framtida bearbetning och analys av data, där 

faktorer så som t.ex. vindhastighet, temperatur, klockslag för onormalt beteende anges 

separerat för att i ett senare skede möjliggöra justering av mätvärdena i första hand 

automatisk vid behov. 

 

Figur 21: Schematisk skiss över hur en databas för trafikmätningar kan användas 
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Efter denna första kvalitetskontroll kan det finnas behov att ytterligare en kvalitetskontroll 

där data valideras och där onormala mätvärden eftersöks. Detta kan göras på samma sätt 

som många kommuner verkar göra idag genom att jämföra data mot tidigare år. Historisk 

data över hur flödesfördelningen förväntas variera över dygnet kan användas för denna 

validering. Denna analys borde till stor del kunna ske automatiskt, men som till viss del 

nämnts ovan kan en mätning vara korrekt även om den skiljer sig mot tidigare mätningar. 

Det är med andra ord svårt att automatiskt avgöra om en sådan skillnad är ett mätfel eller 

inte. Därför föreslås att all data först bearbetas med en automatisk kontroll där mätserier 

som inte är ”normala” flaggas för en manuell kontroll innan de anses felaktiga. På så sätt 

minskas det manuella arbetet, men det säkerställ att ingen korrekt data sorteras bort. 

 

Datalagring: 

Som diskuterats ovan varierar typen av data som ska hanteras stort vad gäller fil- och 

dataformat, fordonsklasser, tidsintervall, hastighetsindelning osv. Därför är det viktigt att 

databasen kan hantera alla dessa olika typer av indata så all relevant data finns på ett ställe. 

Om detta behov inte tillgodoses begränsas vilka typer av mätmetoder som kan användas 

alternativt att mätdata finns utspritt på flera olika ställen då den inte kan hanteras av 

databasen. Detta försvårar i sin tur användningen av trafikdata. 

 

Det är en god ide att spara all rådata då detta i vissa specialfall kan vara intressant att 

använda denna för t.ex. simuleringar. Det bör dock göras en utredning om all rådata ska 

sparas direkt i databasen eller utanför denna då detta skulle kunna leda till en oerhört stor 

mängd data i en databas. Alternativet är tillexempel att man endast sparar data på 15 

minuters nivå i databasen och rådatafilerna på annan plats. Om detta görs är det viktigt att 

rådata refereras till och sparas på ett strukturerat sätt. Fördelen är att kapaciteten som krävs 

av databasen skulle bli betydligt mindre jämförts med att t.ex. spara data fordon per 

fordon. Dessutom har det visat sig att detta databasinnehåll skulle vara mer än tillräcklig 

för nästan alla aktuella tillämpningar.  

 

Med nya leverantörer av trafikmätningar kommer även nya möjligheter att spara mätdata, 

där många företag erbjuder möjligheten att spara mätdata och presentera den i ett separat 

webbgränssnitt. Fördelen med dessa webblösningar är att de är anpassade för den specifika 

mättekniken och hanterar/presenterar ofta dessa mer specifika mätningar väldigt bra. Det 

anses även viktigt att till viss del få in denna data i trafikdatabasen om möjligt, för att 

skapa en god översikt där olika mätningar är jämförbara. Om denna data inte går att lagra i 

databasen på ett tillfredställande sätt föreslås att minst någon form av referens bör finans i 

databasen så att information om all tillgänglig trafikdata finns på ett ställe för att öka 

användarvänligheten. Om all information angående vilka mätningar som finns utförda är 

samlade på ett ställe underlättar detta även för externa aktörer att hitta den data som är 

mest lämpad för dess ändamål. Som framgått från resultatet verkar man ofta i dagsläget 

vara nöjd med den data som blir tillhandahållen utan att ha någon större vetskap om annan 

tillgänglig data som skulle kunna vara mer lämplig eller av intresse. Att ha all mätdata i en 

databas skulle till viss del kunna motverka detta.  

 

Utdata: 

Det anses önskvärt att kunna räkna om olika mätvärden så att det blir jämförbara i olika 

diagram och jämförelser. Detta är viktigt då olika mätmetoder t.ex. använder olika 

fordonsklassindelningar och har olika detekteringsgrader. På samma sätt behövs justeringar 

göras för att kunna göra en jämförelse där hänsyn tas till de olika trafikvariationerna som 
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diskuterats i kapitel 3.3.3 där bl.a. månad, dag, timme och väder spelar stor roll för 

resultatet. Det rekommenderas i flesta fall att den uppmätta och verkliga data finns i 

databasen och inte lagras i indexerad/omräknat format. Detta för att möjliggöra justering 

av omräkningsmodell i ett senare skede och för att öka flexibiliteten. Detta då resultat från 

intervjuerna visar att det finns viss oro för att använda indexering då dess validitet inte 

alltid är säkerställd och bör därför användas med försiktighet i vissa situationer. Därför bör 

flexibilitet ges den kunnige och auktoriserade för att ändra olika index eller bortse från 

dessa för att tillåta presentation av rådata i obehandlat format. 

 

Visualisering: 

Ovan har diskuterats vikten av att flera olika typer av data ska kunna hanteras av 

databasen, vad som då blir extra viktigt är presentationen och visualiseringen av trafikdata. 

Ett grafiskt gränssnitt rekommenderas, där man bland annat bör kunna se alla olika 

mätpunkter på en karta där olika filtrerings alternativ finns för att t.ex. endast visa 

kontinuerliga mätpunkter eller punkter där hastigheter registrerats. Denna visualisering har 

flera fördelar men framför allt ger det en tydlig översikt om tillgänglig trafikdata, inte bara 

för de interna trafikingenjörerna utan detta möjliggör framför allt för externa aktörer att 

lättare hitta den information de söker.  

 

Viktigt här är även möjligheten till flera olika visualiseringar och filtreringar av data. Ett 

exempel på detta är möjligheten att kunna jämföra dygnsvariationen för en mätpunkt 

mellan olika dagar för att se variationer mellan dessa. Förutom att detta ger en snabb och 

tydlig förståelse över trafikens variation så kan och bör det användas för att göra en 

ytterligare kvalitetskontroll. Möjlighet bör ges att kunna ange vissa delar av mätdata som 

felaktig i efterhand samt godkänd/kontrollerad, detta är viktig för att få en tydlighet i hur 

kvalitetssäkrade olika dataserier är. I samband med detta bör förutom visualisering även 

information finnas om övriga aspekter som kan förklara datakvalité och validitet så som 

mätmetod, väder, använda index, m.m. för att visa på de presenterade siffrornas bakgrund. 

 

Exportering av data är ett viktigt behov som behöver tillgodoses för manuell bearbetning 

av data eller exportering till externa aktörer. Viktigt vid export är att merarbetet görs 

minimalt, det ska alltså enkelt kunna anges och filtreras vad som ska exporteras och med 

ett klick bör t.ex. ett Excel-dokument skapas som inte kräver ytterligare bearbetning. Detta 

då externa aktörer ofta begär ut data och därför bör detta inte vara ett tidsödslade moment. 

Samtidig bör man ha i åtanke att denna typ av exportering kan minska om man väljer att 

använda en databas som är tillgänglig för externa aktörer. Vad som framkommit från 

intervjuer är att det finns ett stort intresse för att kommunerna tillhandahåller trafikdata i 

GIS-format, vilket även bör ses över vid införande av ny eller uppdatering av aktuell 

databas, för att underlätta för externa och interna intressenter. 

 

Varierande behov/Öppen eller sluten Databas: 

Vad som krävs av en databas varierar med hur öppen man väljer att den ska vara för 

allmänheten och externa aktörer, det är skillnad på om allmänheten ges full tillgång eller 

endast ansvarig på gatukontoret ges detta. Resultatet har visat på att flera kommuner ser 

stora vinster och fördelar med att ha en mer tillgänglig databas för bättre tillgodose externa 

likväl som interna aktörers behov. Det verkar även finnas fördelar då man undviker det 

extraarbete som krävs varje gång någon begär data och en trafikingenjör på kontoret 

behöver göra detta utdrag manuellt. Samtidigt finns det en oro för hur externa aktörer som 

har bristfällig kunskap inom området kan misstolka data och därmed dra felaktiga 
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slutsatser vilket undviks om en trafikingenjör hanterar varje enskilt uttag personligen. 

Därför varierar råden beroende på vilken lösning man väljer. Väljs en sluten databas är 

kraven högre på enkla och tydliga exportmöjligheterna medan kraven på pedagogik och 

visualisering i mjukvaran minskar. 

 

Har man däremot en mer öppen databas är det viktigt att begränsa möjligheterna för 

externa användare där vissa funktioner och innehåll kräver att tillträde begärs. För att 

komma till bot med problem som diskuterats ovan kan man antingen lägga in restriktioner 

där t.ex. bara kvalitetssäkrade ÅDT-värden visas, och mer avancerade värden kräver 

tillträde. Det andra alternativet är att se till att användaren förstår den data som erbjuds 

med att t.ex. ha tydlig information kring brister, godkännande av användaren att förståelse 

för mätdatas brister finns eller att endast de personer som kan visa på tillräcklig 

kunskapsnivå inom området ges tillträde, så som trafikkonsulter. Kvalitetssäkring och 

kraven för en öppnare databas blir därför i flera avseende högre. Det är svårt att ge något 

generellt råd hur man ska hantera denna fråga, men en kombination av öppenhet 

tillsammans med restriktioner i olika nivåer för olika användare är nog att föredra i de 

flesta fall.  

5.3 Rekommendationer och visioner  

Efter att ha studerat flera olika typer av mätmetoder och användningen av trafikdata i 

kommunerna finns en vision för trafikdata som är att presentera trafikdata för en hel stads 

gatunät där information om hastigheter, flöden och fordonsklasser fås i realtid för alla 

trafikantgrupper.  Ett sätt att uppnå denna vision av tillgänglig trafikdata är att kombinera 

flera olika typer av trafikmätningsmetoder i realtid.    

 

Det är möjligt att med videoanalys i enskilda punkter studera flera olika typer av 

trafikantgrupper, beräkna hastigheter, ges information om respektive fordons egenskaper 

med hjälp av nummerplåtsregistrering. Denna information i kombination med någon form 

av FCD-data skulle kunna resultera i övergripande trafikdata i realtid. Svårigheterna med 

detta heltäckande system är förutom komplexiteten att integrera dessa olika mätmetoder 

med varandra att hantera de stora mängder data som genereras samt att kostnaderna 

förväntas bli högre än idag.  

 

Vi anser att slangmätningar är en mätmetod som bör finnas på kort sikt för de viktiga 

återkommande mätningarna. Vi vill däremot se att bättre utvärderingar av olika 

mätutrustningars mätnoggrannhet genomförs så slangmätningar på sikt går att ersätta eller 

komplettera med bättre teknik. Det har även funderat kring behovet av att mäta det stora 

antalet mätpunkter som görs idag. Med moderna trafiksimuleringsprogram går det att göra 

goda antaganden om trafikflöden och dess används för att kapacitetsbedöma 

ombyggnationer och åtgärder i infrastrukturen. Vi skulle därför vilja undersöka 

möjligheten att med befintliga stadsmodeller i dessa program beräkna trafikantflöden på 

olika platser och se hur väl de stämmer med uppmätta värden. En utökad användning av 

FCD-data (gps-, WiFi- och bluetoothsignaler) borde kunna ge bättre data för att förstå 

trafikanters beteenden och variationer som uppstår under månads, dygns och 

timvariationer. Denna går även att samla in kontinuerligt och i realtid vilket gör det möjligt 

att förbättra städers befintliga ITS-system med fler insamlingstekniker som kan förbättra 

och förenkla att kövarningssystem, omledningsförslag och varningar till allmänheten.   
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Störst förändringar behöver antagligen ske i hur data hanteras och analyseras. I dagsläget 

kvalitetssäkras all data genom manuell analys vilket begränsar hur stora mängder data som 

är möjligt att samla in. Vid en automatisk kvalitetskontroll kan datamängderna öka och 

möjliggöra att nya insamlingstekniker kan användas. Detta då moderna insamlingstekniker 

ofta kräver längre mätserier för att bli konkurrenskraftiga konstandsmässigt vilket 

resulterar i större datamängder. Data behöver även vara mer tillgängligt och därför föreslår 

vi att trafikdata presenteras i GIS-format som komplement till de traditionella 

trafikmängdskatalogerna. 
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6 Slutsatser 

Utifrån studerad litteratur och information från intervjuer dras flera slutsatser. För att 

kunna förbättra och utöka användningen av trafikdata på olika avdelningar inom 

kommunen och hos externa intressenter på ett tillfredställande och effektivt sätt föreslås att 

en tydlig strategi utformas för att möta mätningarnas användning och de visioner som 

finns. Det arbete som görs i kommuner idag med trafikmätningar konstateras vara bra för 

dess tillämpningsområden. Den erhållna uppfattningen är att personer på andra avdelningar 

inom kommunen i flera fall är intresserad av ytterligare information än vad traditionella 

insamlingstekniker ger. Exempelvis förklarade en person från miljöförvaltningen i 

Göteborg att de var intresserade av fordonssammansättningen och ålder på fordon samt 

realtidsdata för att kunna göra beräkningar över luftkvalité i realtid. Samarbete mellan 

användarna av trafikdata bör utökas, detta för att trafikkontorens arbetsmetodik att mäta så 

mycket som möjligt för att täcka in intressenternas behov kan förbättras och ge 

intressenterna bättre data som motsvarar deras användningsområden för återkommande 

trafikmätningar. Detta gäller för både för användning inom kommunen och av externa 

konsulter. Därför kan nya behov av datainsamling finnas om data ska ha fler 

användningsområden. 

 

Att byta mätmetoder och teknik för trafikdata snabbt bör undvikas och se som 

problematiskt. Få företag kan tillhandahålla oberoende information om hur väl tekniken 

samlar in mätdata och därför finns det svårigheter i att jämföra mätvärden från olika 

insamlingstekniker. Om en teknik som samlar in mer exakt data med högre 

detekteringsgrad börjar användas kan det framstå som att en trafikökning när den ny data 

egentligen är en bättre beskrivning av verkligheten, omvänt gäller om en mätmetod som 

underräknar används. Därför måste det skyndas långsamt med införandet av ny mätteknik 

för att säkerställa reliabilitet i insamlad data och hur väl nyinsamlad data är jämförbar med 

historisk data om den ska användas för trafikutvecklingsstatistik. Det diskuteras att det kan 

vara okej att mäta med en underräknande metod förutsatt att vetskap om hur väl den mäter 

är känd och konsekvent, detta går ju att kompensera för så länge dess existens är känd. 

Därför föreslås att arbete med att förstå mätningars styrkor och svagheter ska utvecklas för 

att kunna jämföra mätdata från olika mättekniker samt effektivisera arbetet i kommunen. 

 

Personliga integriteten är viktig att beakta vid insamling av mätdata i takt med att 

modernare mätmetoder berör denna etiska och juridiska aspekt i större utsträckning. 

Bestämmelser kring detta behöver utarbetas för att klargöra för kommuner och användare 

av trafikdata vilka insamlingsmetoder som anses okej att använda för att underlätta dess 

användning. Datainspektionen gör enstaka utlåtande om enskilda tekniker men har inte 

lämnat ut något allmänt för spårning av mobiltelefoner. Datainspektionen har dock 

konstaterat att insamling av exempelvis MAC-adresser från mobiltelefoner anses vara en 

personuppgift som möjliggör kartläggning av enskilda individer och är ej tillåten att lagra 

enligt personuppgiftslagen (Datainspektionen, 2015). Därför är det noga att förstå vilken 

information som samlas in med ny mätutrustning. 
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Vid insamling av mätdata läggs stor vikt i kommuner på att mätdata som samlas in ska 

vara så validerad och representativ som möjligt. I princip alla mätningar granskas manuellt 

för att säkerställa att mätdata är tillförlitlig och beskriver verkligheten. Om detta är rätt sätt 

att arbeta diskuteras i examensarbetet.  

 

Utförda intervjuer med trafikanalytiker på kommuner visar på att antingen en större 

förändring i trafikdatabasen har gjorts eller att detta väntas göra. Diskussioner har bl.a. 

berört att det finns externa önskemål om att trafikdata finns som GIS-lager och för- och 

nackdelar med att ha en tillgänglig databas för externa aktörers likväl som internt på 

kommunen. En mer öppen databas mot personal i kommunen kan gynna deras arbete då 

data blir enklare att komma åt, samtidigt som trafikdata lätt kan misstolkas och hanteras fel 

för en okunnig användare internt likväl som externt.  
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Bilagor 

Bilaga 1, Intervjumall 

 

Bilaga 2, Misssivbrev till företag.  

 

Bilaga 3, Missivbrev till kommuner 

 



 

Datum & Tid:   Intervjuad:    Plats:   (kontaktuppg.): 

 

 

INTRODUKTION: (5 min) 
● introducera oss 

○ utbildning, gör exjobb mm. 

○ vad vi gjort i projektet & vad vi ska göra 

● syftet 

“Syftet med examensarbetet är att förstå vad kommuners trafikmätningar kan  

användas till, vilken typ av data som samlas in och om de är lämpliga för dess 

användning. Bör data samlas in och lagras annorlunda i framtiden jämfört med idag 

för att fler intressenter, ska ha större användning av denna data” 

○ utvärdering av aktuella trafikmätningar metoder 

○ Hur bör trafikmätningar utföras 

○ intressenter (Ramböll + Malmö Stad + LTH) 

● vilka andra intervjuer har/kommer genomförts?  

● användning av svaren från denna intervju 

● upplägg för intervjun (huvudrubriker)  

● tydliga att det gäller även gående och cyklister! 

 

UTFÖRANDE AV TRAFIKMÄTNINGAR (15 min) 
● Snabbt: hur utför ni trafikmätningarna? 

● Vilka metoder är bäst  

○ kostnad/underhåll/data som fås/etc. 

○ för- och nackdelar (inte det vanliga utan de som bygger på erfarenhet) :)  

 

 

 

● fördelning av dessa mätmetoder 

○ gärna specifikt (t.ex. i procent om möjligt) 

○ vad är orsaken till att fördelningen ser ut som det gör?  

 

 

 

● Varför utförs mätnignarna/ hur ser planen ut för trafikmätningar? 

○ årsplanen  (ÖP & DP) 

■ ska allt resultera i ett dokument? finns deadlines? 

○ t.ex. vilka snitt, tidpunkter och varför 

■ väljs detta p.g.a. att det är de som alltid räknats (enkel jämföring)? 

○ snitt vs. punktmätnignar 

 

 

● omräkningsmodeller, index m.m. 

○ vilka och varför  

 

 

Bilaga 1 



 

● hur lagras alla mätningar? 

○ internt/externt? 

○ vem har/får tillgång till denna? 

○ vad sparas hela mätserier eller timvärden/5 min etc.?  

■ för- /nackdelar 

 

 

 

● Hur sätter ni samma data när den kommer från olika mätningar (t.ex. slang + 

induktion, fordonslängd vs. fordonets axlar) 

 

 

EGET ANVÄNDANDE av trafikmätningar: (15 min) 
● Aktuella projekt (hur används det där?) 

-väldigt öppen fråga 

-projekt för insamlande av data? 

○ svårigheter 

○ styrkor 

 

 

 

● Hur/var använder ni trafikmätningsdata? 

○ simuleringar/ÅDT/kapacietsidentifikation/m.m.? 

○ är tillgänglig data lämplig för dess användning  

■ om nej: vad hade ni hellre haft och varför används inte det? 

 

 

 

● Vilken data använder ni och hur? 

○ andra än det ni själv utför? 

■ gärna tydligt t.ex. 30% egna 40 % trafikverkets 30% konsulter  

○ vilken typ av data är det som används? 

■ är det punktmätnignar/snitt eller annat? (t.ex. OD etc.) 

○ anlitar ni konsulter för analys eller sköter det själv?  

■ varför/varför inte 

○ Vad spelar datans bakgrund för roll för dess användande? 

 

 

 

 

 

VEM FRÅGAR EFTER DATA? (ANDRAS ANVÄNDNING) (10)  
● ganska så precist: vem har fått data senaste 3 månaderna? 

 

 

 

 



 

● vilken data var det? 

○ Hela mätserier/timvärden/ÅDT ? 

○ resmönster/punktmätnignar/etc. 

○ hur gör ni när ni lämnar ut datan? (excel-dokument med rådata?) 

 

 

 

● Vem får ta del av data? (alla som är intresserade?) 

 

 

● ställs det annorlunda krav idag jmf. med för 10 år sedan? 

 

KVALITÉ (krav): (5 min) 
○ Intresse av datakvalite? (kommun samt externa) 

(väderförhållande/utförande/mätmetod/datum/omräkningsfaktor/mm) 

○ Finns skattning för osäkerheter i data (t.ex. konfidensintervall) 

■ finns det behov av att veta osäkerheten (kan variera på dess syfte) 

■ hur stor osäkerhet tillåts? finns det några krav för detta?  

 

 

 

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG & FRAMTIDEN : (10 min) 
● Hur står ni i förhållande till att ändra er strategi för trafikmätningar?  

○ i lite/medel/stor omfattning 

○ kvalite eller kvantite = få punkter med hög kvalite eller motsatsen. 

 

 

 

● Vad är det största problemet gällande trafikmätnignar 

(och hur kan det lösas?) 

 

 

● finns det några coola nya ideer & metoder ni har eller vill testa? 

○ finns det potential i dessa (varför/varför inte?)  

○ ITS och trafikmätningar? 

○ videoanalyser samt blåtand? 

 

 

 

● önskemål om framtida data 

○ vilken data vill ni ha  

■ rimliga ramar/önsketänkande 

 

 

 

 

 



 

● Framtiden: 

○ hur samlas data in (video/manuellt/etc.) 

■ bästa mätmetoderna 

■ var får ni datan ifrån (öppen databas/kommuner/konsulter) 

○ användningsområde till skillnad från nu? (simuleringar/ÅDT/ect) 

 

 

 

● berätta om de idér som vi har, var tror ni om det?  

○ möjliga? svårigheter?  

 

 

 

AVSLUT: (5 min) 
● några tips råd/till oss?  

○ projektet 

○ framtida intervjuver  

● fråga om hen har något att tillägga? 

● Berätta vad vi tar med från intervjun 

 

 

  



 

 

Allmänna funderingar  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

 

 

Intervju protokoll :) 

trafikmätningars utförande ____ 

mätmetoder som används ____ 

val av mätpunkter/snitt  ____ 

omräkningsmodeller (index) ____ 

hur lagring av data sker ____ 

hur används datan själv ____ 

 användningsområde  ____ 

 data som används till detta  ____ 

vem frågar efter data?  ____ 

 Typ av data som lämnas ut ____ 

Vem kan får tillgång?   ____ 

intresse för kvalite/bakgrund ____ 

 finns kvalite dokumenterat? ____ 

diskusion ang. förändringar ___ 

 villighet till förändringar ___ 

 



Bilaga 2  

  

  

Mail till trafiken.nu  
Hej,    

  

Vi heter Marcus Nilsson och Pontus Karlsson och studerar vårt sista år på Lunds tekniska 

högskola (LTH). Under sista terminen genomförs ett examensarbete som består av en 

rapport skriven över hela vårterminen. Vårt examensarbete ska behandla trafikmätningar, 

vilka tekniker som finns för datainsamling, vilka trafikmätningsmetoder som finns, samt för- 

och nackdelar med dessa mätmetoder. En annan del i arbetet är även att utreda vem som 

använder mätningarna samt på vilket sätt de används. Arbetet skrivs i samarbete med 

Ramböll och till viss del Malmö stad för att beakta deras behov och erfarenheter, men för att 

få en bredare bild av aktuella trafikmätningar är även information från externa aktörer av stor 

vikt. Målet är att examensarbetet ska resultera i en trafikmätningsstrategi som bättre svarar 

mot kommuners och konsulters användning.  

  

För att lära oss mer om trafikmätningar har vi undersökt vilka mätmetoder trafikverket 

använder, och i samband med det intresserat oss för hur trafiken.nu fungerar och används. 

Er grafiska karta verkar uppdateras i realtid och vi är intresserade av bl.a. hur detta fungerar, 

vilken insamlingsteknik används och hur noggrann den information som visas är.  

  

Vi skulle uppskatta om det finns möjlighet att få ett möte med någon hos er som kan svara 

på våra frågor och ställa upp för en intervju.  

  

Med vänliga hälsningar  

Marcus & Pontus  

  

 

Mail till facility labs  
Hej,  

  

Vi heter Marcus Nilsson och Pontus Karlsson och studerar vårt sista år på Lunds tekniska 

högskola (LTH) och fick dina kontaktuppgifter av Erik Hedman på Ramböll, Malmö.   

  

Under sista terminen genomförs ett examensarbete som består av en rapport skriven över 

hela vårterminen. Vårt examensarbete ska behandla trafikmätningar, vilka tekniker som finns 

för datainsamling, vilka trafikmätningsmetoder som finns, samt för- och nackdelar med 

dessa mätmetoder. En annan del i arbetet är även att utreda vem som använder 

mätningarna samt på vilket sätt de används. Arbetet skrivs i samarbete med Ramböll och till 

viss del Malmö stad för att beakta deras behov och erfarenheter, men för att få en bredare 

bild av aktuella trafikmätningar är även information från externa aktörer av stor vikt. Målet är 

att examensarbetet ska resultera i en trafikmätningsstrategi som bättre svarar mot 

kommuners och konsulters användning.  

  

 

http://trafiken.nu/


 

 

 

 

Facility Labs leverer en produkt som verkar kunna analysera många trafikrelaterade problem 

inne i städer. Vi intresserar oss för hur ni använder kamerateknik för att mäta trafik och har 

ni löst problemen med kameraövervakningslagen. Vi är även intresserade av hur produkten 

skulle kunna möjliggöra ny användning av trafikdata då mycket information om fordonstyp 

fås med avläsning av registreringsskyltar.   

  

Därför skulle det vara intressant att ha ett samtal med dig om styrkor och svagheter med era 

mätningar och i vilken utsträckning ni tror/hoppas att trafikmätningar kommer ske med 

videoanalys i framtiden.  

  

Återkom gärna om du har möjlighet att träffa oss.  

  

Med vänliga hälsningar  

  

  

  

Mail till Viscando  
Hej,  

  

Vi heter Marcus Nilsson och Pontus Karlsson och studerar vårt sista år på Lunds tekniska 

högskola (LTH). Under sista terminen genomförs ett examensarbete som består av en 

rapport skriven över hela vårterminen. Vårt examensarbete ska behandla trafikmätningar, 

vilka tekniker som finns för datainsamling, vilka trafikmätningsmetoder som finns, samt för- 

och nackdelar med dessa mätmetoder. En annan del i arbetet är även att utreda vem som 

använder mätningarna samt på vilket sätt de används. Arbetet skrivs i samarbete med 

Ramböll och till viss del Malmö stad för att beakta deras behov och erfarenheter, men för att 

få en bredare bild av aktuella trafikmätningar är även information från externa aktörer av stor 

vikt. Målet är att examensarbetet ska resultera i en trafikmätningsstrategi som bättre svarar 

mot kommuners och konsulters användning.  

  

Viscando levererar produkterna Traffic flow och Traffic insight som verkar underlätta 

analyser av flöden samt trafikrelaterade problem inne i städer. Vi är intresserad av att veta 

hur tekniken för dessa produkter fungerar, dess för- och nackdelar samt vilken plats det har 

bland alla andra trafikmätningsmetoder.   

  

Därför skulle det vara intressant att ha ett samtal med er om styrkor och svagheter med era 

mätmetoder och i vilken utsträckning ni tror/hoppas att trafikmätningar ska ske med denna 

typ av videoanalys i framtiden.  

  

Återkom gärna om ni har möjlighet att träffa oss.  

  

Med vänliga hälsningar  

  



 

 

Mail till Bumbee labs   
  

Inget mejl skickades ut till Bumbee labs då de var närvarande på Ramböllkontoret under en 

presentation av sin produkt. Vi fick dock möjlighet att få våra frågor besvarade av företagets 

representant.  

  



Bilaga 3 

 
Missivbrevet till planerare på kommunen: 

 

Hej, 

 

Vi heter Marcus Nilsson och Pontus Karlsson och studerar vårt sista år på Lunds tekniska 

högskola (LTH). Under sista terminen genomförs ett examensarbete som består av en 

rapport skriven över hela vårterminen. Vårt examensarbete ska behandla trafikmätningar, 

vilka tekniker som finns för datainsamling, vilka trafikmätningsmetoder som finns, samt 

fördelar och nackdelar med dessa mätmetoder. En viktig del i arbetet är även att utreda vem 

som använder mätningarna samt på vilket sätt de används. Arbetet skrivs i samarbete med 

Ramböll och till viss del Malmö stad för att beakta deras behov och erfarenheter, men för att 

få en bredare bild av trafikmätningars användning är information från fler kommuner av stor 

vikt. Målet är att examensarbetet ska resultera i trafikmätningsstrategier som bättre svarar 

mot kommuners och konsulters användning. 

 

Många svar som vi söker har hittats med hjälp av litteraturstudier, men för att få en bättre 

bild av vilka aktörer som verkligen använder data från era trafikmätningar samt för att få en 

förståelse för svårigheter och möjligheter inom området behöver vi er hjälp. Därför skulle det 

vara väldigt uppskattat om vi fick möjlighet att träffa någon som hanterar och lägger upp 

strategi för trafikmätningar i er kommun för en intervju.  

 

Vi hoppas att vi får möjlighet att träffa er, och med tanke på att detta möte i sådana fall skulle  

ske med er välvilja vill vi hålla det kort, men för att få en givande resultat och djupare samtal 

beräknar vi intervjutiden till cirka en timme. Vi planerar att genomföra intervjun någon gång i 

tidsperioden från v.8 till ca v.13 och undrar om ni har möjlighet att ställa upp för en intervju 

någon gång under dessa veckor? 

 

 

Har ni frågor eller funderingar är ni mer än välkomna att kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Pontus Karlsson:    Marcus Nilsson: 

 

 

  


